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In spiritul Mesajului adresat 
Conferinței 
Riimrocti n

. ____ . de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
__ i pe țară a mișcării sportive, Senatul Universității din 

București a analizat recent activitatea de educație fizică și sport 
menit să ducă la imbu-

I
a studenților și a elaborat un plan de măsuri 
nătățirea substanțială a acestei activități.

Raportul, prezentat de conf. dr. 
Zorin Zamfir, prorector al Univer
sității, a relevat faptul că activi
tatea competiționalâ a studenților 
și studentelor s-a desfășurat _ în 
concordanță directă cu cea didac
tică, ea reprezentînd o formă efi
cientă ele folosire a timpului liber 
nu numai în mod plăcut și util, 
ci într-o îmbinare tot mai armo
nioasă cu preocupările profesiona
le. precum și cu cele legate de 
menținerea și întărirea sănătății.

se face simțit printr-o 
mai mult simbolică 

Istorie

UN PROCENT CE NU POATE, 
ÎNCĂ, SATISFACE

nivelul facultăților, activi- 
sportivă competiționalâ de 

a fost organizată și condusă 
Și

La
tatea 
masă 
de catedra de educație fizică 
sport, în colaborare nemijlocită cu 
comisiile sportive ale A.S.C. în 
această activitate au fost angre
nați aproximativ 35 la sută dintre 
studenții Universității. Procentul, 
desigur, nu poate satisface, el re- 
levînd faptul că încă nu s-a reu
șit ca centrul de greutate al ac
tivității sportive de masă să se 
afle la nivelul fiecărei facultăți. 
Există, se înțelege, facultăți cu o 
rodnică activitate la nivelul gru
pelor (Matematică, Limbi germa
nice, Fizică, Drept. Geografie), dar 
sînt încă altele în care sportul

de masă 
prezență 
(Limbi romanice, Filozofie, 
etc.).

Senatul universitar a recoman
dat lărgirea calendarului competi- 
țional de masă, prin cuprinderea, 
în afara „universitarelor", a unor 
întreceri care să angreneze mari 
mase de studenți și studente pe 
terenurile de sport: „Cupa tine
retului" Complexul . " , 
„Sport și sănătate", concursurile 
de cros etc. Din păcate, încă nu 
s-a ajuns la un spirit de muncă 
corespunzător, activitatea unor co
misii sportive și colaborarea cu 
colectivul catedrei de specialitate 
fiind deficitare. Este de semnalat, 
de asemenea, că nu peste tot con
ducerile facultăților și asociațiile 
studențești acordă un sprijin con
cret, efectiv, activității sportive de 
masă. Cu toate că promovarea ac
tivității sportive 
form Hotărîrii de partid, o înda
torire a conducerii fiecărei unități, 
se semnalează, totuși, prezențe spo
radice pe terenurile de sport, ală
turi de studenți, ale decanilor și
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polisportiv

constituie, con-

(Continuare in pag. 2-3)

I
i Cu partida masculină Dinamo

— Explorări B. Mare, desfășurată 
ieri dimineață în sala Floreasca, 
s-a dat startul în ultimele turnee 
ale primei grupe valorice a cam- 

. pionatelor de volei, atenția iubito
rilor acestui sport fiind reținută, 
de această dată mai puțin de. în- 
tîlnirile masculine — ierarhia, cu 
deosebire în privința locului I,

binți". După patru seturi, băimă- 
cu 
în 
au 
cu

renii, care au luptat totuși 
ambiția jcunoscută (mai puțin 
ultima parte a confruntării), 
cedat, dinamovistii cîstiglnd 
3—1 (—11, 11, 10, 1). Dacă la înce
putul întîlnirii Explorări a profi-

timp ce, dacă s-ar fi impus, ie- 
șencele păstrau șanse pentru a ur
ca, din nou, pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului. Așadar, se 
anticipa un meci de luptă, dîrz 
disputat, în care cele două for
mații să-și etaleze întreaga gamă

PROGRAMUL DE AZI
Sala Floreasca

Ora 10.30: C.S.U. Galați — 
Explorări (m)

Ora 15.00 : Rapid — Dinamo 
(f) — meciul va ti televizat 
Steaua — Dinamo (m) 
Penicilina — Farul (f)

nemaiputînd fi influențată — și 
mai mult de cele feminine, unde 
Rapid și Dinamo mai au, fiecare, 
șansa de a termina învingătoare.

Meciul dintre Dinamo și Explo
rări (care s-a 
fața unor tribune 
oferit prea multe

consumat în 
goale...) n-a 

faze „fier-

DUPĂ ITItlUL DL Uliii II TIIRLIA - ROMANIA

TATONĂRILE (continuei 1N MATERIE DE SELECȚIE Florica Fugigi depășește printr-un puternic atac blocajul ieȘecyr
Foto : S. BACKSi

IMPIETEAZĂ SI ASUPRA IDEII DE JOC
Așadar, doar un egal în pri

ma confruntare internațională din 
acest an a tricolorilor noștri, a- 
ceea de miercuri, de la Istanbul. 
Nu mai rău ca în precedenta 
partidă Turcia — România, dispu
tată, la Ankara, cu zece ani în 
urmă, cînd gazdele au învins cu 
2—1, dar, totuși, rezultatul nemul
țumește. Atît pentru faptul că, în 
perioada scursă de atunci, fotba
lul turc n-a prea făcut pași în
semnați înainte (spre deosebire 
de al nostru, care, oricum, a fost 
prezent la El Mundial, iar doi 
ani mai tîrziu, în 1972, a ratat 
de puțin locul 4 în Europa), cît 
și pentru că. în continuare, as

De ce n-a prilejuit o deplină 
satisfacție primul test internațio
nal al fotbaliștilor noștri, înaintea 
dificilei partide cu Spanja,; nici ca 
scor, nici ca joc ?

Din mai multe motive, între 
care primul vizează conducerea 
tehnică a echipei naționale, acel 
„stat major" responsabil cu SE
LECȚIA celor mai buni jucători, 
chemați să apere culorile spor
tive ale țării, precum și IDEE A 
DE JOC, element în sirînsă le
gătură cu primul, .selecția con- 
diționînd, firește, concepția. Fap
tul e cunoscut, nu e cazul să-I 
mai dezvoltăm în rîndurile dc 
față, care-și propun doar să subli

lor, indiferent de forma pe care 
o manifestă în campionat, indi
ferent de valoarea lor, pe care, 
pe bună dreptate, foarte mulți 
(chiar dintre tehnicienii echipe
lor noastre de club) o contestă. 
Și nu a fost deloc întîmplător 
faptul că acești doi jucători n-au 
putut da un bun randament în 
fața unor aripi care nu posedă 
o clasă ridicată de joc. Tntr-o 
oarecare măsură, nici evoluția lui 
Sameș (fundaș central libero) n-a 
fost dc natură să risipească sem
nele de întrebare pentru acest 
important post înt.r-0 echipă de 
fotbal. Singur G. Sandu s-a com
portat mulțumitor în această par
tidă, deși a avut dificila sarcină 
de a-1 supraveghea pe Cemil, cel 
mai bun înaintaș al formației 
turc6.

Nu sîntem singurii care acor
dăm mai multi sorți de izbîndă 
unei perechi de fundași centrali 
de la aceeași echipă (în ideea 
omogenității cunlului menit să-1 
ocrotească, în ultimă instanță, ne 
ultimul apărător), recte de la Di
namo, formație care-1 poate of«ri 
pentru tricoul cu nr. 3 pe Săt- 
măreanu II, nu de mult prezent 
si util echipei naționale, iar a- 
cum (săptămîna trecută la Rm. 
Vîlcea și marți la Ankara) foarte 
bun în selecționata de tineret.

Absența de ultimă oră a lui 
Bălăci (nici el însă un titular-

Gheorghe NICOLAESCU

ta t de „acalmia" dinamoviștllor 
(fără Udișteanu, dar cu Giinther 
Enescu, ce anunță o frumoasă as
censiune, și lipsiți de griji în 
ceea ce privește... tricourile de 
campioni) detașîndu-se relativ u- 
șor, în partea a doua ei au cedat 
inițiativa. Dinamo a acționat din 
ce în ce mai bine, măcinînd for
țele adversarilor care, în cele din 
urmă, au făcut doar figurație pe 
teren. S-au remarcat G. Enescu, 
Oros, Schreiber, Tutovan de la 
învingători, respectiv Balaș și 
Arbuzov. Bun arbitrajul cuplului 
I. Covaci — I. Șușelescu.

Tntilnirea centrală a zilei a con
stituit-o meciul feminin dintre Ra
pid și Penicilina, deosebit de im
portant pentru ambele echipe. Tn 
cazul unei victorii, giule.ștencele 
își mențineau avansul, urmînd ca 
partida cu Dinamo să fie decisivă 
pentru desemnarea campioanei, in

de cunoștințe tehnico-tactice. Dar, 
după numai o oră și jumătate de 
joc, în aplauzele suporterilor, Ra
pid a obținut o categorică victorie 
cu 3—0 (6, 10, 11), acumulind două 
prețioase puncte în clasament. 
Sextetul antrenat de D. Plocon a 
acționat, ca în atîtea alte rînduri, 
întocmai unui mecanism bine pus la 
punct, fără oscilații deosebite. Omo
genitatea echipei ■ — mai toate vo
leibalistele joacă de ani de zile îm
preună — ni s-a părut a fi elemen^ 
tui determinant al victoriei. La 
aceasta am adăuga și faptul că, 
avind în Eugenia Rebac o coordo
natoare lucidă, giuleștencele au 
știut sâ valorifice potențialul tră
gătoarelor, Florica Fugigi, Con
stanța Bălășoiu sau Mariana Baga

Emanuel FANTÂNEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

„TURNEUL PRIMĂVERII"
LA BOX

(Continuare în pag. 2-3)

• Două absențe surprinzătoare: 
șl M. Peia — categorie depășită 

tehnica 
BR.AILA, 20 (prin telefon). Ne

dezmințita pasiune pentru box a 
brăiienilor a făcut ca întrecerile 
din cadrul „Turneului primăverii", 
disputate în localitate, să se des
fășoare într-o atmosferă deosebit 
de fierbinte. La aceasta au contri-

DUMINICĂ, CUPLAJ FOTBALISTIC

PE STADIONUL STEAUA
Răducanu prinde mingea sub protecția lui G. Sandu si sub privirile îna

intașului turc Kemal, care nu mai poate interveni

pirațiile fotbalului nostru au acei 
fond de sprijin (experiență com- 
petițională. valoare certă, indivi
duală, cel puțin lâ nivelul unora 
dintre selecționabilii primei re
prezentative) pentru a depăși ve
leitățile actuale ale fotbalului 
turc.

nieze și să demonstreze că, din 
păcate, în materie de selecție 
empirismul cu care se operează 
continuă la toate liniile. Nu ne 
este clar, de pildă — pentru a- 
părarea imediată — de ce fun
dașii laterali. Cheran și Anghe- 
lini, rămîn titulari pe posturile

în programarea partidelor din 
Divizia A din Capitală au inter
venit modificări. Ele se vor des
fășura, în cuplaj, pe stadionul 
Steaua, începînd de la ora 14. în 
următoarea ordine : Sportul stu
dențesc — „U“ Cluj-Napoca si 
Steaua — F.C.M. Reșița. Partidele 
echipelor de tineret-sneranțe se 
vor desfășura dimineața pe sta
dioanele Politehnica (Sp. studen

țesc — „U Cluj-Napoca) și, res
pectiv, Steaua (Steaua — F.C.M. 
Reșița). Ora de începere a aces
tor jocuri i 9,30.

Biletele pentru acest cuplai se pun 
în vînzare începînd de astăzi, vineri 
21 martie 1975. la casele obișnuite, 
de Ia agenția C.C.A.. dc la stadioa
nele Steaua, „S3 August", Republicii, 
Giulești. Dinamo, precum și la A- 
genția Loto-Pronosport din str. Ha
lelor. —

C. Oafinoiu — oprit de medic 
(!) • Meciuri de slabă factură 

la Galați
buit buna pregătire a pugiliștilo? 
și dorința lor de a învinge. Spec
tatorii au regretat, însă, că nu 
i-au putut revedea pe doi iintre 
învingătorii galelor trecute. Este 
vorba de Marin Peia (Metalul 
București), care a depășit greu
tatea (1 ?), și de Costicâ Dafinoiu, 
oprit de medic să continue între
cerile. Cel mai frumos meci l-au 
oferit „muștele" I. Gavrilă (Stea
ua) și T. Dinu (Dinamo București), 
încheiat cu victoria lui Gavrilă, iar 
cel mai spectaculos și palpitant — 
„penele" Gheorghe Ciochină (Stea
ua) și Ion Angelescu (C.S.M. Re
șița). Campionul Gh. Ciochină a 
avut mult de furcă cu sportivul 
reșițean, care a dat o replică pu
țin așteptată. Angelescu a luptat 
de la' egal la egal cu sportivul 
militar, în marea majoritate a 
timpului, cedînd de puțin în fina-

(Continuare tn pag. a 4-a)
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prodecanilor (excepții : facultățile 
de Limbi germanice ți Biologie), 
ale cadrelor didactice.

CATEDRA DE SPECIALITATE 
NU TREBUIE SA RAMINA 

SINGURA...

In activitatea competiționalâIn activitatea competiționalâ in
ter-facultăți, preocuparea catedrei 
de specialitate și a comisiei spor
tive a Consiliului A.S.C. s-a în
dreptat invariabil către îmbunătă
țirea continuă a formelor de or
ganizare a întrecerilor, astfel ca 
să se ajungă la angrenarea a cit 
mai multor studenți și studente în 
practicarea organizată a exercițiu
lui fizic. Formă principală — cam
pionatele pe universitate, care reu
nesc (sistem tur-retur) reprezen
tanți ai tuturor facultăților. De 
semnalat faptul că numărul parti- 
cipanților înregistrați pînă acum 
în concursurile inter-facultăți — 
la atletism, baschet, canotaj, fot
bal, gimnastică, handbal, natație — 
depășește 4 000. O mențiune spe
cială pentru „Cupa anilor I*, com
petiție organizată pentru cei mai 
tineri studenți ai Universității și 
care la ediția din acest an a în
trunit adeziunea a aproape 900 de 
studenți și stude’nte. Competiția a 
găsit un larg ecou mai ales în rin
dul iubitorilor de volei (14 echipe), 
baschet (9), fotbal și handbal (cite 
6).

Senatul Universității a apreciat 
felul cum s-au desfășurat întrece
rile organizate în cinstea celui de 
al XI-lea Congres al partidului, 
care au reunit la atletism și jocuri

sportive aproape 2 000 de univer
sitari.

Dar Ia nivelul acțiunilor spor
tive inter-facultăți s-au semnalat 
și unele neajunsuri. De pildă, din
tre studenții anilor I și II numai 
72 Ia sută au luat parte la trece
rea probelor din norma pentru 
educație fizică. In același timp, 
procentul studenților din anii III 
si IV angrenați în activitatea spor
tivă de masă nu depășește 30 la 
sută. Rezultă de aici că încă nu 
s-au găsit acele forme și mijloace 
eficiente care să atragă întreaga 
masă a studenților Universității 
în practicarea organizată a_ exerci
țiului fizic și mișcării. Iată o ex
plicație a faptului că procentajul 
scutiților medical rămîne îngrijo
rător : 14 la sută.

DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR
Scoțînd în relief unele reușite 

în activitatea sportivă de masă (ca 
si în cea de performanță, de alt
fel), membrii Senatului universitar 
n-au eludat unele rămîneri în ur
mă și deficiențe. Dimpotrivă, aces
tea au fost dezbătute pe larg.

In cuvîntul său. conf. dr. Cornel 
Barborică, decanul Facultății de 
limbi slave, a apreciat că șe poate 
face mai mult pentru îmbunătăți
rea activității sportive de masă și 
a atragerii studențimii spre ame
najările minunatului complex stu
dențesc de pe malul lacului Tei, 
menționînd că se poate crea chiar 
o bază de masă unor ramuri ca 
tenisul și canotajul, care se bucură 
de condiții excelente.

Conf. dr. Ion V. Turcu, președin
tele C.S.U. București, a remarcat 
faptul că sportul este mult în
drăgit de tineretul studios, dar că

LA HANDBAL, ÎNLOCUIREA JUCĂTORILOR-
ARMA CU DOUA TĂIȘURI

Ca în multe alte sporturi, 
în handbal apar — din timp 
timp — diferite... concepții. Fireș
te, e vorba de concepțiile de joc, 
de alegerea jucătorilor, de re
partizarea lor pe posturi, de op
țiunea asupra sistemelor de atac 
sau de apărare.

Bunăoară, se pare că în momen
tul de față cucerește tot mai mult 
teren „moda apărării*, majorita
tea tehnicienilor incepind să acor
de o pondere crescută în antre
namente perfecționării dispozitive
lor defensive. însă, ca și in mo
da propriu-zisă, ar trebui să se 
țină seama de felul în care nouta
tea se potrivește sau au cu su
biectul, în cazul nostru — echipa.

Printre curentele aflate la ordi
nea zilei în handbalul nostru se 
află și cel al schimbărilor efectu
ate de antrenori în timpul parti
delor. Acestea îmbracă mai multe 
forme, dintre care două nu sînt 
avantajoase decît pentru cîteva 
formații. Cea dintîi se referă la 
înlocuirea unui așa-zis atacant cn 
un așa-zis apărător, atunci cînd 
echipa trece în defensivă. Con
cepția în sine nu este nouă și nici 
greșită, dar felul și nivelul ei de 
adaptare lasă Ioc multor discuții.

Fiind vorba de o schimbare cu 
caracter strict tactic, această idee 
dă roade foarte bune atunci cînd 
este aplicată la loturile reprezenta
tive și la formațiile de prim rang, 
unde nivelul valoric al jucătorilor 
și pregătirea lor complexă permit 
antrenorilor să-i folosească, în 
funcție de adversar, pe rol de 
atacanți sau de apărători. Bună
oară, un Birtalan va fi totdeauna 
mai folositor în atac, în timp ce 
un Gunesch va ajuta mai mult pe 
propriul semicerc.

Din păcate, însă, crezînd că ma
nierii aceasta stă la îndemîna ori
cărei formații, mulți antrenori s-au

și 
în

S-AU ÎNCHEIAT 
ÎNTRECERILE „ZONELOR" 
DE SENIORI LA JUDO

La București, Brașov, munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej și Timi
șoara s-au desfășurat întrecerile 
etapei de zonă a campionatelor re
publicane individuale de judo ale 
seniorilor. De la fiecare zonă au 
obținut calificarea pentru finalele 
competiției (29—30 martie, la Bucu
rești) sportivii clasați pe primele 
șase locuri. Iată învingătorii la a- 
ceste zone : cat. ușoară: N. Vlad 
(Dinamo Brașov), C. Nîcolae (O- 
limpia București), I. Nyari (Rapid 
Arad) și E. Spătărel (Șc. sp. Uni
rea Iași) ; cat. semimijlocie: D. 
Rotaru (Șc. sp. Șoimii Sibiu), I. 
Petrof (Universitatea București), C. 
Mărgineanu (A.S.A. Tg. Mureș) și 
Gh. Lungu (Politehnica Iași) ; cat. 
mijlocie : L. Pall (Dinamo Brașov), 
M. Fabian (Universitatea Bucu
rești), Șt. Doncea (Rapid Arad) și 
T. Mihalache (Șc. sp. Unirea Iași); 
cat. semigrea: F. Laszlo (Dinamo 
Brașov), D. Popescu (Politehnica 
București), I. Fabian (Universitatea 
Cluj-Napoca) și I. Aanto (Șc. sp. 
Miercurea Ciuc) ; cat. grea : S. A- 
lexandrescu (Politehnica București) 
C. Nicolau (A.S.A. Tg. Mureș), D. 
Udvari (Șc. sp. Miercurea Ciuc) și 
I. Mi tu (Dinamo Brasov). ■■ - ■ -

gîndit 
rea ei 
ma că rezultatele 
scontate. Perseverînd, totuși, 
greșeală, acești antrenori 
prea_ îndelungate state de serviciu, 
urmărind să copieze maniera unor 
tehnicieni reputați — au găsit 
„soluția salvatoare* în pregătirea 
jucătorilor pe compartimente : X 
pentru atac, Y și Z pentru apă
rare. Nu și-au dat seama că, în 
acest fel, plafonează cu bună știin
ță jucătorii, îngustîndu-le orizon
tul, reducîndu-le bagajul de cuno
ștințe țehnico-tactice și, în ultimă 
instanță, micșorindu-le treptat in
teresul pentru handbal (un „apă
rător* nu va cunoaște niciodată 
satisfacția golului înscris !...). Din 
nefericire, majoritatea antrenori
lor care intră în această categorie 
se află la cîrma echipelor de ju
niori, adică tocmai acolo de unde 
sînt așteptați tineri de talent, cu 
PREGĂTIRE COMPLEXA, variată 
și temeinică. Și, alături de ei, mai 
există cîțiva conducători ai unor 
formații din Divizia A, sursa prin
cipală de elemente pentru loturile 
reprezentative...

Cea de a doua formă de schim
bare pe care o aducem în discuție 
șe referă la înlocuirea imediată a 
jucătorului care a greșit. Să pre
supunem că jucătorul X, aflat în 
situație bună de șut, aruncă la 
poartă. Din diferite motive, prin
tre care nu rareori se înscrie și 
intervenția inspirată a... portaru
lui advers, nu reușește însă să în
scrie. Antrenorul se... supără și-1 
cheamă la schimb pe „vinovat", 
administrîndu-i reproșuri foarte 
vag întemeiate. Intre timp, pe te
ren intră un alt jucător care nu 
are curajul să-și asume răspunde
rea șutului, știind că — în caz de 
nereușită — va fi readus, la rindul 
său, pe banca rezervelor. Această 
practică nu poate determina decît 
complexarea jucătorilor, ducînd 
inevitabil la dispariția atit de ne
cesarului risc rațional. In plus, 
acel du-te-vino din teren dezorga
nizează echipa atît în atac, cit și 
în apărare.

Nominalizări nu credem că sînt 
necesare. Important ni se pare ca 
problema schimbărilor de jucători 
să fie analizată serios, obiectiv și 
logic. La urma-urmei, viitorul 
unor handbaliști înseamnă mult 
mai mult decît o victorie în cam
pionat...

s-o adopte, dar, 
în practică, și-au 

nu

la pune- 
dat sea- 

sînt cele 
în... 

cu nu

Horia ALEXANDRESCU

ȘCOALA DE

Prevederi 
cadrul Institutului 

putem informa asupra 
de zăpada din stațiu-

Rarâu 54 cm
Toaca 37 cnr
Iezer 17 cm
Muntele Mic 53 cm

Cota 1 500, Predeal, Păl- 
zâpada persista sub for-

la „Cupa Aleko", cea mai

Săptămina aceasta

rutierilorContinuă întrecerile

Aspect de la cursa pe circuit — proba rezervată seniorilor — dispu
tată ieri pe sir. Cimpina.

nu există, cum ar fi de dorit, o 
corelație strînsă între decanate și 
cadre didactice, de natură a con
tribui la propășirea activității 
sportive de masă și chiar de per
formanță. Sînt rare prilejurile cînd 
unii decani de facultăți invită pe 
sportivii cîștigători ai unor între
ceri, pentru a-i cunoaște mai în
deaproape, a-i felicita și a-i sti
mula în vederea obținerii unor 
noi succese în viitor.

Asistentul univ. I. Iorgovan, 
președintele Consiliului A.S.C. din 
Universitate, a relevat faptul că 
se poate face mai mult pentru 
dezvoltarea tenisului. disciplină 
cu o mare priză în rindul tinere
tului studios.

în cuvîntul său, prof. dr. Geor
ge Ciucu, rectorul Universității și 
președintele Biroului Senatului 
universitar, a scos în relief faptul 
că neajunsurile semnalate se da- 
toresc, într-o bună măsură, ne- 
concordanței activității tuturor 
factorilor, faptului că nu există 
un punct de vedere unitar și în 
domeniul activității sportive. De 
aceea, propune organizarea unui 
comitet larg, reprezentativ, pe în-, 
treaga Universitate, care să coor
doneze activitatea sportivă pe mul
tiplele ei planuri. Cu referire la 
baza materială, vorbitorul a evi
dențiat acțiunile de muncă patrio
tică desfășurate la centrele Groză
vești și Măgurele.

■ir

Salutînd inițiativa Senatului 
Universității din București de a 
include în largul său repertoriu 
de preocupări complexa problema
tică a sportului, avem convingerea 
că planul de măsuri elaborat cu 
acest prilej va determina un pu
ternic impuls către o activitate 
sportivă, în principal de masă, 
din ce în ce mai rodnică în viitor.

ca și du-Și ieri după-amiază, 
minica și joia trecută, la startul 
întrecerilor programate pe strada 
Cimpina, cicliștii au răspuns pre
zent in corpore demonstrînd, din 
nou, o dispoziție de concurs cu 
totul remarcabilă. Dovadă a afir
mației noastre stă faptul că nu 
mai puțin de 18 din cei 57 de 
concurenți intrați în întrecerea 
seniorilor au reușit ieri să acu
muleze puncte în bătălia sprintu
rilor. Bineînțeles, au fost și ten
tative de evadare, dintre care 
menționăm pe cea a lui Mircea 
Ramașcanu, o dată singur, iar mai 
apoi în compania lui Valentin Ilie, 
dar trena rapidă a plutonului a 
adus, de fiecare dată, pe temerari 
la ordine.

în final, victoria în această 
competiție, disputată de-a lungul 
a 55 de ture (60,500 km), a reve
nit alergătorului nostru nr. 1, Teo
dor Vasile (Dinamo), care, de astă 
dată, a controlat cursa de la cap 
la cap. Iată clasamentul : 1. T. 
Vasile 17 p, 2. C. Boneiu (Dina
mo) 13 p, 3. M. Ramașcanu (Di
namo) 11 p, 4. I. Cosma (Dinamo)

SPECIALIZARE POSTLICEALĂ DE ANTRENORI

ANUNȚ
Secretariatul 

atrage atenția elevilor din anii _ T. 
că sesiunea de examene din semestrul 
1—6 aprilie a.c., la sediul școlii.

Corespunzător planului de învățămînt, în săptămina premer
gătoare sesiunii de examene (27—31 martie) vor fi organizate lec
ții recapitulative și consultații la unele obiecte, pentru ambii ani 
de studii, planificate de către secretariatul școlii.

Examenele prevăzute pentru această sesiune (anul I : Teoria 
educației fizice, Pedagogie, Igienă si Anatomie ; anul II : Teoria 
antrenamentului, Socialism științific,' Fiziologie, Cinefoto si Masaj) 
vor fi programate succesiv și pe grupe de elevi în zilele de 
1, 2, 3, 4, 5, 6 aprilie a.c.

Menționăm că termenul de predare a lucrărilor de control 
(anul I : Teorie și Anatomie) este pînă Ia 20 martie a.c.

Școlii de specializare postliceală de antrenori 
I și II ai secției fără frecvență 
------1 I are loc la București între

SUNA DE VALE, 
GAZDA SCHIORILOR

Odată cu primele semne ale pri
măverii, sezonul de schi și-a scă
zut simțitor activitatea. Totuși, 
mai sînt programate cîteva com
petiții de amploare, dintre care 
două vor avea loc la sfirșitul a- 
cestei săptămîni. Gazda lor este 
pitoreasca stațiune Stîna de Vale 
(altitudine 1 102 m) din masivul 
Vlădeasa (munții Apuseni), unde 
se vor disputa ultimele două pro
be ale campionatelor republicane 
de fond — seniori 30 km și se
nioare 10 km —, precum și tradi
ționalul concurs „Cupa Stîna de 
Vale", care are prevăzute tot curse 
de fond, pentru seniori, senioare, 
juniori și junioare.

★
simbătă și duminică,Tot 

grup de schiori alpini va parti
cipa ' . ........... ,
importantă competiție internațio
nală organizată de federația bul
gară de specialitate. România 
fi reprezentată de Gh. Vulpe. 
Văideanu, I. Cavasi, D. Frățilă 
C. Portili.

BULEWL ZĂPEZII
Prin amabilitatea serviciului 

de scurtă durată din 
meteorologic, vă 
grosimii stratului 
nile montane :
Semenic 68 cm 
Țcrcu 64 cm 
Vf. Omul 63 cm
Cuntu 26 cm

La Sinaia - 
finiș — Sibiu, 
mă de petice.

10 p, 5.
6. '
Soare (Steaua) 7 p, 8. Șt. Nichi- 
for (Dinamo) 5 p,
(Dinamo) 4 p, 10. R. Gherlan (Di
namo) 4 p etc.

Duminică, pe șoseaua București 
— Ploiești (varianta Buftea), va 
avea loc, cu începere de la ora 9, 
etapa a doua a „Cupei Municipiu
lui București*. Startul se dă la 
km. 7.

N.
G. Negoescu (Steaua) 9 p, 

Savu (Dinamo) 8 p, 7. P.

9. M. Ionițâ

MERGEM MAI
...Așa, pe nevăzute, ce putem 

spune după Istanbul altceva de
cît că viața continuă și mergem 
mai departe ? Sînt printre noi 
condeie atit de patetice incit 
fiecare meci internațional e o 
problemă de viață și de moar
te. Pe de o parte. Pe de altă 
parte, aceiași oameni știu să 
scrie articole foarte convingă
toare despre necesitatea de a 
ne dezintoxica de „otrava" re
zultatului. E și așa și așa. Fără 
supărare și zău că fără obidă 
— ba chiar vesel ca 
al cărui ziar drag 
minunata vîrstă de 
30 de ani, cînd 
viața e larg des
fășurată în fața o- 
chilor maturi — a- 
ceastă situație ni 
se propune să su
ne cam așa : orice 
meci e important 
la culme, dar cul
mea nu e tabela 
de marcaj și a ei 
obsesie. Culmea nu 
e. E un paradox care 
trăi pe ambele laturi, cu su- 
rîsul — cum vă spun — pe 
buze. Un antrenor francez a- 
vea chiar o glumă și mai op
timistă : 
a luat 
8-0 — 
ori pe 
puterea 
o dată i 
ori un 0- 
semenea 
și e bun de trimis pe pustii, 
gluma rece merită a fi me
morată...

Incit, 
continuă 
contează 
odată — 
lui, care 
contează 
lui. Căci 
ci... M-a bucurat că egalarea 
a venit rapid. Știu pe dinafară 
articolele care s-ar fi scris cu 
privire la „nervozitatea obișnu
ită" a jucătorilor noștri care, 
după ce au primit în primele 
minute un gol, n-au mai fost 
capabili etc. etc. In schimb, e- 
galind foarte repede, au ratat 
foarte mult. Din relatarea lui 
Nicolae Soare reiese că in re
priza a doua am stat frumos 
călare pe situație. N-am prea

orice om 
împlinește

auzit < 
poarta 
sincere 
dus lit< 
— să : 
auzul i 
Sabri, 
glorioa 
sacrați 
noștri, 
unui s 
oricît I 
cund rJ 
cînd, q 
meci in 
de-al

; a.:• ■ ■

se știe care 
se poate 

cu

după ce echipa lui 
o bătaie amarnică la 
se mai întîmplă une- 
glob — omul a avut 
să declare : mai bine 

un 0—8, decît de opt 
)—1 ! Chiar dacă un a- 
i scor nu ne privește

după Istanbul, viața 
și acest 1-1 — care 
și nu contează, tot- 

- are și el valoarea 
orișicîtuși de puțin 
enorm, vorba poetu- 
ia să nu fi fost 1—1

90 de 
noi, dl 
ce-om
— nu 
in aca 
și sa 
exact
seama 
a ce leal 
proastl 
ta ini 
în pol 
volnic.l 
G hi n ici 
Și forțl 
te la I 
trebuii 
tru a |

AltfJ 
apărui 
cea <1 
formicl 
SteauJ 
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seți dl 
a foști 
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nu <1 
și asta 
te aci 
că del 
chei, I 
să zici 
osteptl 
legații

DUPĂ MECIU
(Urmare din pag. 1)

I
I
I
I

tricolor care să fi confirmat pe 
deplin) a creat, este drept, unele 
dificultăți în materie de selecție 
pentru postul de mijlocaș stingă 
(unde, din nefericire, la Istanbul, 
iordănescu a fost departe de 
prestațiile sale convingătoare), dar 
tatonările numeroase și, adesea, 
ilogice privesc, îndeosebi, încre
dințarea și repartizarea posturi
lor în linia întîi. Prin readuce
rea de ultimă oră în lot a lui 
Dudu Georgescu, cu o zi înaintea 
plecării la Istanbul (cînd s-a gre
șit, cînd a fost scos din lot ime
diat. după prima etapă a returu
lui sau cînd a fost introdus după 
primul joc mai bun, sîmbătă, cu

Steal»! 
mai \ 
cauzat 
tuzic I 
timpul 
iova 
se fad 
trenon 
tată; I 
mierm 
trei > 
dintrțc 
ales-ol 
Dudu 
dus q 
el la 
cului

Sini 
rie d 
și de 
un ca 
de sd 
intca I 
Schinl 
partiii

ATLETISM PR,MUi concurs de 
marș din actualul se

zon se va desfășura duminică, in orga
nizarea clubului Olimpia — 
rul. și este deschis tuturor 
de vîrstă. Concursul va avea loc 
stadionul Olimpia — Constructorul, 
la ora 9.30 e CONCURS DE SALA 
,,23 August", organizat de S.S.A. 
juniorii IU, sîmbătă (ora 17) 
nică (9) O CURS DE ARBITRI organi
zat de comisia do specialitate a CMEFS 

avea loc 
CMEFS.

DOLJULUI" 
aflată la 
desfășurat 

cîteva zile la Craiova. La 
participat 12 echipe femi- 

lată primele cla- 
Șc. sp. Craiova 

, 2. Șc. sp. Că- 
“............. 1.

Constructo- 
categoriilor 

pe 
de 
Io 

pentru 
și dumi-

București. Prima ședința va 
miercuri 26 martie, la sediul

HANDBAL •;CUPAI, (juniori), 
cea de a Vll-a ediție, s-a 
în urmă cu 
întreceri au 
nine și 10 masculine. I 
sate : MASCULIN : 1.
(antrenor Mircea Pașec). 
lărași, 3. C.F.R. Craiova ; FEMININ : 
Șc. sp. Constanța (antrenor Traian Bu- 
covalc), 2. Șc. sp. 3 București, 3. Șc. 
sp. Călărași o „CUPA VOINȚA IAȘI", 
ajunsă la cea de a |l|-a ediție, a revenit 
în acest an echipei feminine a clubului 
organizator. Pe locurile următoare s-au 
clasat, în ordine. Constructorul Eaia Maie 
și Hidrotehnica Constanța.

HOCHEI ,N F,NALA -.Cupei primă
verii", desfășurată miercuri 

între Dinamo și Steaua, victoria a reve
nit primei formații cu scorul de 4—2 (2—1, 
1—1, 1—0). Jocul, condus de arbitrii L. 
Enciu și O. Barbu, a fost plăcut, inte
resant, presărat cu multe faze specta

culoase. Deși au folosit un lot de numai 
8 jucători, dinamoviștii au știut să stă
vilească acțiunile ofensive ale steliști-

lor și să inițieze, la rindul lor, atacuri 
periculoase. Au înscris : FI. Sgincă (2), 
Dumitru și Moiș pentru Dinamo, res
pectiv G. Szabo și Gabrielli.
MDTD SIMBATA, 22 MARTIE,

incepind de la ora 15, 
clubul sportiv municipal București orga
nizează pe stadionul Metalul (Panteli- 
mon) prima etapă a campionatului mu
nicipal de îndemînare și trial. întrece
rea se va desfășura Io clasele 70 cmc, 
175 cmc, 250 cmc și 500 cmc. înscrieri 
pentru aceostă întrecere se mai pot 
face pînă astăzi, la ora 18, la sediul 
clubului (din str. Bateriilor nr. 32), cînd 
are loc ședința tehnică.

VOI FI DIVIZIA B, etapa a 17-a.
VWLI.I Feminin : C.S.U. Tg. Mu
reș — Corvinul Deva 3—0, Constructorul 
Arad - Medicina Timișoara 3—1, Confec
ția București — Voința M. Ciuc 1—3, 
C.P.B. — I.T.B. 1-3, Drapelul roșu Sibiu 
— Flacăra roșie București 3-2, Cea
hlăul P. Neamț — Voința Craiova 3—0, 
Știința Bacău — Universitatea lași 3—0, 
Dacia Pitești — I.G.C.M. Brașov 3—1 ; 
Masculin : Tractorul Brașov — Foresta 
Arad 3—0, Crișana Oradea — Electra 
București 3—1, Voința Alba lulia — In
dustria sîrmei C. Turzii 2—3, Aurora Ba
cău — Delta Tulcea 0—3, Progresul Bucu
rești — Electroputere Craiova 3—0, Con
structorul Brăila — Farul Constanța 3—2, 
Politehnica lași — PECO Ploiești 3-0, 
Relonul Săvinești — Grivița Roșie 3—1, 
Locomotiva București — S A.R.O. Tîrgo- 
viște 3—1 (Corespondenți : I. Baltag. C. 
Nemțeanu, N. Tokacek, C. Drăgan, E. 
Surani, I. Filioescu, C. Gruia, I. Po
pescu, S. Nenițâ. C. Toader, I. lonescu, 
C. Albu, I. Ioana).
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peste acest 
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LA DIVIZIA B

□
SIMION, OPREA ȘL. RADUCANU

TREI ASPECTE DIN
Returul campionatului Divi

ziei B, așteptat cu nerăbdare de 
amatorii de fotbal, a luat un start 
calm, rezultatele consemnate în 
partidele disputate duminică fiind, 
în general, cele anticipate. Da
torită acestui fapt, nu s-au produs 
modificări prea importante în 
clasamente, doar în fruntea seriei 
a treia trecînd Șoimii Sibiu, care 
are un gol mai mult la. activ de
cît fostul lider, F.C. Bihor.

In aceste rînduri vă prezentăm 
cîteva aspecte mai semnificative 
din unele partide ale primei etape 
a returului. Vom începe cu fi
nalul întîlnirii de la Brăila, unde 
s-au confruntat două dintre pre
tendentele la șefia 
Progresul și 
minutul 85 și tabela arăta scorul 
de 1—1. Oaspeții au inițiat un 
contraatac și, de pe partea dreap
tă, Grozea a expediat balonul, de 
la marginea careului de 16 m, 
prin fața porții lui Niculescu. 
Portarul brăilean se găsea la circa 
8 metri și în locul său se afla 
fundașul central Simion. Cînd 
mingea a ajuns în dreptul funda
șului localnic, acesta, în loc să 
o lase să-și continue drumul, a 
lovit-o și a trimis-o în propria 
poartă ! Autogol și... 2—1 pentru 
Gloria. Cu multă ușurință 
poate 
aflau, 
cătorii 
și-au 
și au 
fensive la poarta 
cut două minute 
riei au acordat 
colț. Printre jucătorii masați 
careu s-a găsit și... Simion, care, 
după executarea cornerului, a 
sărit cu mult peste coechipieri și 
adversari și, cu capul, a 
balonul în poartă. Deci, 
care săvîrșise o greșeală

seriei întîi :
Gloria Buzău. Era

Cu multă ușurință se 
imagina starea in care se 
în acele momente, toți ju- 
Progresului ! Dar, cu toții 

mobilizat 
construit

ultimele resurse 
cîteva acțiuni o- 
adversă. Au tre- 
și fundașii Glo- 
o lovitură

PROGRAMUL
SERIA I

de 
în

expediat 
fundașul 
gravă a

ETAPA INAUGURALA
găsit forța necesară să depășească 
momentul critic și astfel să poată 
înscrie — tot el ! — punctul 
lizator.

...în tribunele stadionului 
August" din Capitală au 
sîmbăta trecută mulți dintre 
patizanții clubului

eea-

„23 
venit 
sim- 

Rapid, încura-

OPREA (Șoimii Sibiu)

jîndu-și echipa favorita din pri
mul minut de joc. Dar formația 
giuleșteană, așa cum a evoluat 
de multe ori în sezonul de toam
nă, a practicat un joc cu mult 
sub așteptările și pretențiile nor
male față de autoritara fruntașă 
a seriei a doua și semifinalistă a 
„Cupei României". Tn afara jo
cului încîlcit al înaintării, spec
tatorii au fost martori ai unui ne
dorit „recital" oferit de portarul 
Răducanu, care în mai tot tim
pul meciului s-a găsit la 20—30 
și chiar 40 de metri depărtare de 
poarta

pri-

sa. Tn schimb, Metalul

JOCURILOR DE DUMINICĂ

• Gloria Buzău — Petrolul
C. Dinuiescu (București) ® Constructorul 
Galați — Ceahlăul P. Neamț: I. Dancu 
(București) © C.F.R. Pașcani — S. C.

Ploiești :

ICIA-ROMÂNIA

Tulcea : . , . _
Oțelul Galați — Progresul Brâila : Gh. 
Micloș (București) a Unirea Focșani
— Metalul Plopeni : C. Bârbulescu (Bucu- 
re?b) a Știința Bacău — C.S.U. Galați: 
I. Rosoga (București) • Chimia Brâila
— C.S.M. Suceava : Gh. Ispas (Constan
ța) • Foresta Fălticeni — Celuloza Că
lărași : V. Trifu (Baia Mare) Relonul 
Săvinești - S.C. Bacău : A. Munich 
(București).

C. Manușaride (București)
Galați — Progresul Brăila : 

Unirea

La ordinea zilei

OPERAȚIA FĂRĂ LIMITE 
ȘI PAUZE

4

In fata 
încărcat, 
în arenă

de

Drobeta Tr. Severin a încercat, 
și pe alocuri a reușit, să ofere 
bucureștenilor un joc frumos, 
un pronunțat accent ofensiv, 
care „bătrînul1 ~ 
38 de ani, a constituit una 
piesele de bază. Căpitanul echi
pei severinene a acționat pe spa
ții mari, a făcut cîteva curse și 
a centrat ca pe vremea cînd juca 
în Divizia A I

în seria a treia, Șoimii Sibiu 
a învins detașat pe Minerul Baia 
Sprie și, datorită 
mai bun, a preluat șefia. Unele 
amănunte despre victoria sibie- 
nilor ni le-a furnizat antrenorul 
lor, Gheorghe Ola, care s-a de
clarat (totuși) nemulțumit, în ge
neral, de jocul echipei. 
60, la scorul de 
gol al Șoimilor, Răduță, a 
accidentat grav și a părăsit 
renul, iar Iordache — autorul 
cidentării — eliminat. Datorită 
cestui fapt, Oprea (care pînă 
acel minut jucase mijlocaș)

cu 
în 

Peronescu, la cei 
din

golaverajului

In min.
1—0, „omul" de 

fost 
te- 
ac- 

i a- 
în 
a 

devenit înaintaș (un post în care 
a mai evoluat, cîndva, la „U“ 
Cluj-Napoca) și în continuare -a 
finalizat patru dintre acțiunile o- 
fensive, semnînd ■ - • ■ 
lurile gazdelor. In partida 
duminică, după cum ne-a 
antrenorul Ola, 
mai bine decît colegii săi și, ceea 
ce este mai îmbucurător, peste 
nivelul jocului prestat în sezonul 
de toamnă.

astfel toate go- 
de 

spus 
Oprea a evoluat

Pompiliu VINTILA

In fața unui sezon așa 
încărcat, care a și chemat 
în arenă selecționatele A, de 
tineret — 23 de ani și ju

niori și îi va apela curind și pe 
membrii selecționatei de tineret 21 
de ani, este cazul să vorbim me
reu despre complexa operație a 
selecționării. E cazul să vorbim 
pentru că, iată, există acum posi
bilitatea unui mai vast teren de 
experimentare, prin selecționatele 
de tineret, precum și ocazii mai 
numeroase, mai concludente de a 
completa și fortifica lotul prim. 
Mersul acesta înainte nu se poate 
realiza, la echipele reprezentative, ‘ 
dacă nu se ține cont că ele sînt 
expresia VALORILOR UNUI 
FOTBAL IN MOMENTUL RES
PECTIV. Nu există o reprezenta
tivă _ foarte tînără sau una foarte 
bătrînă. Există reunirea, sub tri
coul național, a celor mai ne
contestate elemente. Atît și ni
mic mai mult. Falimentul ' celor 
care au încercat să meargă numai 
pe o idee a fost inevitabil. Vă ru
găm — spre exemplificare 
urmăriți cum încearcă un tehni
cian care nu --- J-
recomandările noastre (l-am 
mit pe Helmuth Schon) reoxigena- 
rea selecționatei campioană a lu
mii. El pleacă de la baza repre
zentată de valorile incontestabile 
ale lotului — pe nume Beckenbau
er, Mayer, Hoeness, Heynckess. 
Acestui nucleu, el le alătură ju
cătorii care au primit un prim gir 
al valorii, chiar la proba supremă, 
cum sînt Holzenbein și Bonhof și, 
mai departe, vin încercările, spe
ranțele, noutățile. Scara de .intra
re în reprezentativă nu a fost să
rită decît foarte rar și numai de 
jucătorii de excepție. Cazul tipic 
rămîne Pele, sau, la noi. 
Dar pentru rest, pentru 
nele normale, permanenta 
permanenta încercare e

să

mai are nevoie de
nu-

Dobrin. 
fcnome- 
căutare, 
singura

cale a reușitei. Aria selecționării 
nu are nici limite, nici pauze.

Facem aceste constatări toc
mai pentru că, în fotbalul 
nostru, terenul sondat de 
selecționeri ni se pare prea 

restrîns. Și cu prea multă sensi- 
bihlate și atenție față de jucăto- 
rii din București. Antrenorii se
lecționatelor, în primul rînd cei de 
la formațiile de tineret, alături de 
cei ai primei formații, trebuie să 
fie receptivi și la candidaturi mai 
îndepărtate de Capitală, chiar dacă 
vin din partea unor jucători ale 
căror echipe nu se bucură de mari 
reușite _ actuale. Ne permitem să 
prezentăm o listă de asemenea 
„candidați" care pot să limpezească 
situația unor posturi (și așa ne
vralgice) și în prima reprezenta
tivă, dar și în cele de tineret, fot
baliști pe care ii socotim uitați 
față de cele ce demonstrează în 
arenă, în jocurile de campionat. 
Iată lista noastră î portari : ~ 
cariu ; fundași : Porațchi, " 
(F.C. Argeș), L. Mihai 
Cluj-Napoca), Bigan, Ciocîrlan, Fi- 
lipescu ; mijlocași : Simionaș, Ște- 
fănescu ; atacanți : Mureșan
(A.S.A..), Fazekaș, Ilelvei, Dănilă, 
Varodi. Repetăm că numai printr-o 
neîncetată primenire a locurilor 
14—15—16 în loturile de tineret, 
ca și prin unele încercări chiar și 
în lotul A se va ajunge nu numai 
la îndeplinirea primei condiții a 
selecționării — revederea întregu
lui „parc" de jucători — dar cu 
siguranță și la rezolvări mult mai 
eficiente decît stereotipa forțare a 
primei soluții, chiar dacă ea pre
zintă mereu dezavantaje. Una din
tre aceste situații o reprezintă, 
socotim noi — ca să dăm un exem- 
pju — modul cum este rezolvată 
astăzi situația 
"lași laterali in 
23 ani. Dar nu

Pui- 
Zamfir 
(C.F.R.

posturilor de fun- 
echipa de tineret 

e singurul caz.
Eftimie IONESCU

DECLINUL LUI „U" CLUJ-NAPOCA, O ENIGMĂ?

iiy-au creat 
/decît le-a 
itare (con- 

Crișan, în 
kitatea Cra- 
[nțesc. Așa 
nrtidei, an- 
Ifost solici- 
I jocul de 
prizat vreo 
Bișia întîi, 
l/urmă. au 
lia — fără 
lare. intro- 
Intribuit și 
line a jo
ii.
I in mate- 
l, desigur, 
le, în nici 
lună stare 
Iară !) îna- 
lernațional. 
Inula coro
lă, desi- 
I joc, care 
Hn practică 
lucit, este 
Bicroniz.are
■ ntre coni- 
Biar și cei

joace un 
■simtă", să
■ es acum, 
■— cu ac- 
■i de timp

— rezolvările teh- 
petrec îm fracțiuni

și de spațiu 
nico-tactice se 
de secundă.

După meciul 
norul Valentin 
dea la... noi remanieri în echipă. 
De astă dată, credem, justificate 
(deși, trebuie s-o recunoască în 
primul rînd el, se va mai pierde 
timp prețios), antrenorul, infor
mat de evoluția jucătorilor se
lecționatei de tineret-, țintind a- 
ducerea lui Mateescu pentru pos
tul de fundaș lateral stingă, gîn- 
dindu-se de asemenea 
marea în națională a lui Dunii- 
trache (care, sperăm, ■— —•-*— 
de îndată și în echipa sa de club), 
omul de gol, 
mai bine ca 
a lipsit atît 
acolo unde — mai ales în repriza 
secundă — numeroase ocazii 
de a marca nu au putut fi 
cretizate.

Să sperăm că, 
a mai rămas pină 
cial cu Spania (17 aprilie), 
ducerea tehnică a 
ții reprezentative 
cum se cuvine concluziile parti- 
dei-test de la Istanbul. Ii va fi 
de folos, în acest sens, și ultimul 
joc de verificare, înaintea Ma
dridului, cel cu Cehoslovacia, la 
Praga, la 31 martie.

cu Turcia, antre- 
Stănescu se și gîn-

și la che-

va reintra

cel care simte poarta 
oricare altul și care 
de mult la Istanbul,

clare
con-

în timpul 
la meciul

care 
ofi- 

con- 
primei forma- 
va exploata

OSPORT INFORMEAZĂ
NE !...
bte pentru 
onoexpres 

k 23 mar- 
pecială o- 
cîștig tu- 
cîștigurile 
celor care
trageri = 
Legorii de 
imai cu 3 
•uteți cîș-

Skoda S
ană. Ita-

gerea specială Pronoexpres din 
martie a. c. extragerile obișnuite __
beneficia de reporturile provenite de 
la tragerea Pronoexpres din 19 mar
tie a. c.

De asemenea, se reamintește că la 
faza I a acestei trageri speciale, bi
letele fracționate pot obține cîștiguri 
pînă la nivelul plafonului maxim.
CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 

14 MARTIE 1975
I : cat. 1 : 1,30 varian

tei : cat. 2 : 6,50 a 9 280 
8.40 a 7 181 lei ; cat. 4 : 
lei ; cat. 5 : 103,45 a 583 
161,70 a 373 tei.

23 
vor

ilori fixe
din fon-
a parti-

toturisme, 
i, la tra-

Extragerea 
te a 50 000 
lei ; cat. 3 : 
19,75 a 3 054 
lei ; cat. 6 :

REPORT CATEGORIA I : 680 835 lei.
Extragerea a Il-a : cat. B : 1,30 va

riante a 39 482 lei ; cat. C : 6,20 a 
8 278 lei : cat. D : 18,00 a 2 851 lei ; 
cat. E : 60,95 a 842 lei : cat. F : 140,95 
a 364 lei ; cat. X : 1 974,20 a

REPORT CATEGORIA A : 
lei

CMîgul de 50 000 lei de la 
p Met obținut op COMARNICEANU 
ION din București.

100 lei.
497 392

cat. 1 :

SERIA A ll-A

• Metrom Brașov — Autobuzul Bucu
rești : I. Storoj (Bacău) • Progresul 
București — Tractorul Brașov : I. Ciolan 
(lași) © Metalul Drobeta Tr. Severin 

— Gaz metan Mediaș: L. Bodoni (Ora
dea) a Voința București — Ș.N. Olte
nița : N. Moroianu (Ploiești) • Electro- 
putere Craiova — Flacăra Moreni: I. Bo- 
roș (Timișoara) • Metalul București — 
Metalul Mija: I. Urdea (București) • 
Automatica Alexandria — Dinamo Slatina: 
Gh. Micu (Tg. Jiu) a Oltul Sf. Gheorahe 

-- - - . (Sîghi-
Bucu-

— C.S. Tiraoviște: St. Marian 
șoara) o C.S.U. Brașov — Rapid 
rești: I. Rus (Tg. Mureș).

SERIA A III-A
• Victoria Călan — Minerul Baia 

Gh. Popovici (București) • Ind. 
C. — U.M. Timișoara : V. _

~ © C.F.R. Timișoara —
T. Moisescu (Drobeta 
Minerul Baia Sprie — 
M. Fediuc (Suceova)

Mare: 
sîrmei 
Grigo-C. Turzii 

rescu (Craiova) 
Mureșul Deva : 
Tr. Severin) a 
Ariesul Turda : _____ ________ _
• Minerul Moldova Nouă — F.C. Bihor: 
I. Chilibar (Pitești) • Minerul Anina 
— Victoria Cărei : N. Dinescu (Rm. Vîl- 
ceo) > Corvinul Hunedoara — Vulturii 
Textila Lugoj : Gh. Retezan (București)
• Metalurgistul Cugîr — Șoimii Sibiu : 
Max. Popescu (București) © Metalul 
Aiud — Rapid Arad : FI. Anuțescu (Pi
tești).

JUNIORII, LA
Duminică, se reia și campionatul 

republican al juniorilor. Iată progra
mul meciurilor primei etape a retu
rului : Liceul de fotbal Bacău — Șc. 
sp. Tecuci, Rulmentul Bîrlad — Poli
tehnica Iași, Liceul 2 Iași — Ceahlăul 
P. Neamț. C.S.M. Suceava — S. C. 
Bacău. Unirea Focșani — Știința Ba
cău, Șc. sp. Gh. Gheorghiu-Dej — Li
ceul sportiv Focșani, C.S. Botoșani 
— C.F.R. Pașcani (seria I) ; Steaua 
„23 August" — F.C. Constanța, Auto
buzul București — F.C. Galați, C.S.U. 
Galati — Progresul Brăila, Șc. sp. 
Călărași — Rapid București, Con
structorul Galați — Dinamo Bucu
rești, Azotul Slobozia — Oțelul Ga
lați, S.C. Tulcea — Sportul studen
țesc (seria a Il-a); Șc. sp. nr 2 Bucu
rești — Gloria Buzău, Liceul nr. 1 
Alexandria — Steaua, Progresul Bucu
rești — Poiana Cîmpina, Petrolul 
Ploiești — Liceul M. Viteazul Bucu
rești, Voința București — Metalul 
București, C.S. Tîrgoviște — Ș.N. Ol
tenița. Dunărea Giurgiu — Șc. sp. 
Energia București (seria a m-a) : 
Universitatea Craiova — Cimentul 
Tg. Jiu, Chimia Rm. Vîlcea — Știința 
Petroșani, Șc. sp. Petroșani — Liceul 
nr. 1 Caracal, Dinamo Slatina — 
Electroputere Craiova. F.C. Argeș — 
Șc. sp. Craiova, Șc. sp. Curtea de 
Argeș — Minerul Motru, Șc. sp. Dră- 
gășani — Jiul Petroșani, (seria a 
IV-a); C.F.R. Timișoara — Sc. sd.

S-au scurs trei etape din retu
rul actualului campionat și su
porterii „șepcilor roșii" au, la în
ceputul acestui sezon de primăva
ră, suficiente motive de insatisfac
ție. Pe bună dreptate, căci bilan
țul echipei „U“ Cluj-Napoca este 
total nemulțumitor : 0—5 cu Uni
versitatea Craiova, 0—1 cu Steaua 
și un 1—1, foarte greu .obținut, cu 
Chimia Rm. Vîlcea. Deci, două în- 
frîngeri și o remiză, un singur 
gol marcat și șapte primite, iată 
o situație care a adus formația 
clujeană în plutonul echipelor a- 
menințate eu retrogradarea. Și 
cum, în următoarele două etape, 
univers:tarii vor juca în deplasa
re, cu Sportul studențesc1 și cu 
„Poli" Timișoara, cu formații la 
fel de avide după puncte, soarta 
clujenilor pare a fi, după unii, 
pecetluită. Este o opinie total 
șită, avînd în vedere 
mai sînt de 
ciuri, prilej 
unui lot cu 
în tur, care poate și trebuie să 
readucă formația de pe Someș pe 
un loc lipsit de griji, respectînd 
astfel trecutul unei echipe cu o 
apreciată tradiție în fotbal, așa 
cum este ..U“ Cluj-Napoca.

Seara tîrziu, după jocul cu Chi
mia Rm. Vîlcea, dr. Mircea Luca, 
stoperul de altădată al clujenilor, 
și Remus Cîmpeanu, fostul fundaș 
și actualul vicepreședinte al clu
bului, au plecat ultimii de la sta
dion. Au parcurs drumul pînă la 
club, umăr la umăr, abătuți, gîn- 
ditori, fără să scoată o vorbă, 
analizînd, fiecare în gînd, motive
le „clacării" din startul returului 
a echipei pe care o conduc și de 
care îi leagă atîtea amintiri. A- 
colo, la sediul clubului, s-au în-

chis intr-un birou în 
nu s-a stins pînă spre 
ții...

A doua zi, Remus 
jucătorul cu cea mai 
vitate sportivă în echipa clujea
nă, ne-a mărturisit că-și dă sea
ma de ce Universitatea a început 
cu stîngul returul. „Este surprin
zător, ne spune el, că, deși în pe
rioada pregătitoare s-a lucrat Ia 
un nivel extrem de ridicat, pro
gramul de instruire atingînd pa
rametrii maximi, astăzi asistăm la

care lumina 
miezul nop-

Cîmpeanu, 
mare longe-

gre- 
că 

me-
faptul

disputat încă 14 
de autodepășire a 

potențial demonstrat

• TINEREȚEA LOTULUI 
NU-I O SCUZĂ... ® MULTE 
ABATERI DE LA DATORIILE 
JUCĂTORULUI DE PERFOR
MANTĂ • FACTORII DE 
CONDUCERE NU POT FI 
NICI El ABSOLVIȚI

o scădere atît de bruscă a formei 
jucătorilor, reflectată printr-un 
potențial fizic scăzut, ceea ce nu 
le permite să acționeze în viteză. 
Există o nepermisă reținere, în 
teren, la toți jucătorii, fără excep
ție. In schimb, gradul de nervozi
tate a atins cote nedorite la ma
joritatea dintre ei, ceea ce denotă 
că, pe undeva, antrenamentul in
vizibil este 
ne-a adus 
găsim. Dar 
pe nume.
pînă mai ieri în vizorul antreno
rilor echipei naționale, a intrat, 
datorită lipsei de preocupare pen
tru fotbal, într-un total anonimat, 
complăcîndu-se într-o indiferență 
inadmisibilă la un jucător de per-

principala cauză care 
in situația in care ne 
să spunem lucrurilor 
Talentatul Mureșan,

„STARTUL PRIMĂVERII1...
Caransebeș. Metalul Drobeta Tr. Se
verin — UT.A., Șc. sp. Gloria Arad
— F.C.M. Reșița, Șc. sp. Jimbolia — 
i,Poli“ Timișoara, Unirea Arad — 
U.M. Timișoara, Șc. sp. Lugoj — 
Strungul Arad, Viitorul Timișoara — 
Minerul Anina (seria a V-a); C.F.R. 
Cluj-Napoca — Șc. sp. Victoria Că
rei, Arieșul Turda — Minerul Baia 
Mare, Șc. sp. Baia Mare — Gloria 
Bistrița, Industria sîrmei C. Turzii — 
„U" Cluj-Napoca, F.C. Bihor — So
meșul Satu Mare, Olimpia Satu Mare
— Șc. sp. Oradea, C.I.L. Sighet —
C.S. Zalău (seria a Vl-a) ; • - *
Tg. Mureș — Chimica Tîrnăveni, Me
talurgistul Cugir — Liceul 2 Deva, 
Mureșul Deva — C.F.R. Sighișoara, 
C.F.R Simeria — Unirea Alba Iulia, 
Gaz metan Mediaș — Șc. sp. Tg. 
Mureș, Metalul Aiud — Șc. sp. Me
diaș, Șc. sp. Cristur — Corvinul Hu
nedoara (seria a VlI-a), Steagul roșu 
Brașov — Oltul Sf. Gheorghe, Nitra
monia Făgăraș — Șc. sp. Sibiu, Șoi
mii Sibiu — Șc. sp. Odorhel, Șc. sp. 
Sinaia — Șc. sp. Brașov. F.C. Șoimii 
Sibiu — Șc. sp. Brașovia. Tractorul 
Brașov — Inter Sibiu, Șc. sp. Tg. 
Secuiesc — Șc. sp. M. Ciuc (seria a vni-a).

Reamintim faptul că, atunci cînd 
s-a încheiat prima parte a întrecerii, 
am evidențiat comportarea bună în 
tur a echipelor S.C. Bacău, Rapid

A.S.A.

sp. Craiova, C.F.R. Timișoara, Indus
tria sîrmei C. Turzii, Metalurgistul 
Cugir și Șc. sp. Brașov, liderii celor 
opt serii. Avansurile de puncte 
luate de aceste echipe nu sînt însă 
insurmontabile, în „plasa" 
du-se adversari puternici, 
și hotărîți să refacă handicapurile 
pe parcursul returului. Printre aceste 
formații, neîmpăcate cu rolul de 
outsidere, se numără Politehnica Iași, 
Dinamo București. Petrolul Ploiești, 
U.T. Arad4 F.C. Bihor, Minerul Baia 
Mare, „U“ Cluj-Napoca etc. Rămîne 
de văzut în ce măsură : 1- nivelul 
tehnic și spectaculor al partidelor va 
corespunde promisiunilor făcute de 
antrenorii majorității echipelor aflate 
în întrecere ; 2. competiția — izvor 
de talente pentru eșaloanele supe
rioare va capta atenția organizatori
lor ei, oferindu-i un cadru adecvat 
de desfășurare ; 3. disciplina va con
stitui o preocupare de prim ordin 
a tuturor factorilor direct răspunză
tori de formare a tinerilor jucători.

Duminică, prima etapă a returului! 
Celelalte sînt programate la urmă
toarele date : 30 martie. 6, 9, 13, 16, 
20 și 27 aprilie, 4, 11, 18 și 25 mai, 
1 iunie. Pentru turneul final (8, 10, 
12 și 15 iunie) se vor califica PRI
MELE DOUA echipe din fiecare se
rie. Nu vor. mai participa la acest

lor aflîn- 
capabili

formanță. Sub posibilități 
randamentul 
ză ca Pexa, 
Anca. Toate 
accidentările 
ele o explicație 
Mierluț, Ciocan. Suciu, Hurloi si 
Barbu ne-au pus în imposibilita
te să prezentăm cel mai eficace 
„unsprezece". Ar mai fi do adău
gat pasivitatea tuturor jucătorilor 
față de cele mai elementare obli
gații din programul zilnic, multi 
dintre ei, dintr-o comoditate greu 
de explicat, absentînd chiar si de 
la masa de prînz — organizată de 

la cantina studențească, 
pe
ce

este și 
unor jucători de ba- 
Matei, Porațchi si 
acestea, conjugate cu 
în lanț — care au și

— ale lui Albu, 
Suciu,

secție - 
mîncînd 
Și, de 
o parte de vină 
de conducere, antrenori

unde apucă fiecare, 
să nu recunoaștem, 

o au și factorii 
secție 

— club, care n-au urmărit sufi
cient de atent activitatea tuturor 
jucătorilor pentru a putea lua 
măsuri prompte".

Așa stînd 
declinul lui 
datorește nu 
biective, dar 
relativ ușor 
există sinceritate, 
încredere. Sub presiunea 
timpului, măsurile de redresare a 
echipei universitare clujene tre
buie luate cu ’fermitate, fără nici 
o Intîrziere.

lucrurile, deducem că 
„U“ Cluj-Napoca se 
numai unor cauze o- 
și unoia subiective, 
de înlăturat dacă 

bunăvoință șl 
dură a

Gheorghe NERTEA

REÎNCEPE si divizia c
Duminică se reiau întrecerile și în 

cel de-al treilea eșalon al campio
natului, în Divizia C. Se dispută e- 
tapa a XVI-a care, în unele din cele 
12 serii, programează meciuri im
portante, adevărate derby-uri, cum 
sînt, de pildă, partidele A.S.A. Cîm- 
pulung Moldovenesc — C. S. Boto
șani (seria I). Olimpia Rm. Sărat — 
Petrolul Teleajen Ploiești (s. TII), 
Marina Mangalia — Electrica Con
stanța (s. IV), Dunărea Giurgiu — 
Electronica București (s. V), Minerul 
Motru — Victoria Craiova (s. VII), 
Viitorul Gheorghieni — Chimica Tir- 
năveni (s. XI) ș. a. Reamintim că 
fruntașele seriilor sînt următoarele 
echipe’ (în ordinea seriilor) : C. S. 
Botoșani (21 p), Viitorul Vaslui (24 p), 
Prahova Ploiești (24 p), Cimentul
Medgidia (26 p), Unirea Tricolor
București (20 p). Chimia Tr. Măgu
rele (22 p), MEVA Drobeta Tr. Se
verin (22 p), Metalul Oțelul Roșu
(23 p), Olimpia Oradea (23 p), C.I.L. 
Sighetu Marmației (25 p), Unirea Dej 
(24 p), și Nitramonia Făgăraș — sin
gura echipă neînvinsă în tur (25 p).’ 

în seria a Il-a vor activa în retur 
15 formații, deoarece echipa Con
structorul Gh. Gheorghiu-Dej a fost 
eliminată din campionat pentru gra
ve incidente petrecute la un meci în 
toamnă. Sancțiunea a fost cerută și 
de organele sportive teritoriale 
(C.J.E.F.S. Bacău și C.M.E.F.S. Gh. 
Gheorgiiiu-Dej) și ratificată de F.R.F. 
Meciurile din tur ale echipei Con
structorul, pentru adversarele ei. ră- 
mîn înscrise în clasamente cu re
zultatele de pe teren, iar în retur 
toate echipele care ar fi trebuit să 
joace cu ea primesc din oficiu 3—0.

Două formații vor purta alte de
numiri în retur : C. S. Zalău (se
ria a X-a) — Armătura Zalău si Re
colta Văleni (seria a Il-a) — Tracto-



A Vl-a SPARTACHIADĂ

A POPOARELOR

PRIMA EDIȚIE A CUPEI INTERCONTINENTALE
LA BASCHET

DIN U.R.S.S.
MOSCOVA, 20 (Agerpres). — 

Cea de-a șasea ediție a Sparta- 
chiadei popoarelor din U.R.S.S., 
competiție de masă la care au 
participat milioane de sportivi 
din toate republicile unionale, a 
intrat în faza finală. Primii ca- 
re-și vor disputa titlurile de cam- 
pibni ai Spartachiadei sînt boxerii, 
reuniți în aceste, zile pe ringul 
„Palatului Sporturilor" din Tash
kent. Printre participanți se. află 
campionul olimpic. Viaceslav Le- 
meșev, campionii mondiali Vasili 
Solomin și Rufat Riskiev.

HANDBALIȘTII ROMÂNI 
PARTICIPĂ LA 

„CUPA ȚĂRILOR LATINE" 
în cursul: dimineții de ieri a 

părăsit țara reprezentativa : de ti
neret a României care va partici
pa la tradiționala competiție de 
handbal masculin dotată cu „Cupa 
țărilor latine". Cea de a VII-a e- 
diție a întrecerii se va desfășura 
în mai multe orașe din Argenti
na, cu începere de duminică. Iată 
lotul care a făcut deplasarea t 
Vasilache și Redl II (portari) — 
Deacu, Folker, Bedivan, Oros, 
Durau, Paizan, I. Pctrică, Drăgă- 
niță. P. Matei. Dumitru și Baican. 
Antrenor : Eugen Trofin.

TURNEELE CAMPIONATELOR OE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

punctînd decisiv. Firește, și fero
viarele au comis greșeli, dar ele 
nu au grevat în așa măsură asu
pra jocului de ansamblu, pentru 
ca să permită ieșencelor să preia 
inițiativa și, eventual, s-o păstre
ze. Antrenorul ieșean, N. Roibes- 
cu, a încercat, atunci cînd a se
sizat că sextetul său nu dă ran
damentul scontat, să introducă în 
teren sportive care să învioreze 
jocul. Pe de o parte lipsa de ex
periență a acestora, grefată pe o 
evoluție fără veleități deosebite, 
iar pe de alta graba în construirea 
acțiunilor de atac, ca și lipsa de 
siguranță la preluări a avut ca 
urmare — firească am zice noi — 
pierderea meciului. Eforturile so
litare și inconstante ale Florenti
nei Itu, Aureliei Căurei și Anei 
Chirițescu n-au putut decît să 
redreseze sporadic situația scoru
lui (în setul al II-lea i 4—8, 9—9 ; 
în setul al III-lea i 0—3, 4—4, 4—9, 
11—11), fără ca să reușească reali
zarea unui avantaj hotărîtor. Așa
dar, Rapid a obținut un succes pe 
deplin meritat, ceea ce face ca în- 
tîlnirea cu Dinamo să devină „cap 
de afiș" al acestor trei zile de 
volei.

Arbitrii I. Niculescu și D. Rădu-

„TURNEUL PRIMĂVERII4 

LA BOX

Iul partidei i învingător la puncte 
— Ciochină.

Alte rezultate. Cat. muscă : I. 
Donose (B. C. Galați) b. p. D. Bur- 
dihoi (Dinamo București), Șt. Băia- 
tu (Voința București) b. ab. 2 D. 
Cercel (C.S.M. Sibiu). Cat. pană : 
I. Mantu (Ceahlăul P. Neamț) b. p.
I. Gută (B. C. Brăila). Cat. ușoa
ră : C. Llcă (Farul) b. p. V. Iones- 
cu (Delta Tulcea), A. Guțu (B.C. 
Galați) b. p. M. Țeofil (Voința 
București). Cat. mijlocie mică : 
Al. Tîrboi (Farul) b. ab. 3 P. Is- 
trate (Dinamo București), D. Stai- 
cu (B. C. Brăila) b. p. V. Filip 
(Farul). Cat. semigrea : I. Gyorfi 
(Dinamo București) b. p. I. Petre 
(Dinamo Brașov).

Grigore RIZU

•ir
GALAȚI, 20 (prin telefon). Ma

ratonul pugilistic ce se desfășoară 
în Sala sporturilor a polarizat a- 
tenția iubitorilor de sport din ora
șul dunărean. Din păcate. întîlni- 
rile, în marea lor majoritate, nu 
s-au situat Ia nivelul așteptat, de
oarece boxerii fruntași, în primul 
rînd, nu și-au prea onorat cărțile 
de vizită. Este foarte adevărat că 
riposta „r.-cunoscuților". dornici 
de afirmare, a fost deosebit de 
dirză. dar aceasta nu scuză slaba 
comportare a unora .dintre favo-

(Urmare din pag. I)

Campionatul mondial de hochei-grupa B

ECHIPA ROMÂNIȚI A PIERDUT LA LIMITĂ
MECIUL CU ELVEȚIA (3-4)

SAPPORO, 20. — Spectatorii ni
poni au urmărit cu Interes desfă
șurarea partidei dintre România 
și Elveția, aplaudînd frenetic evo
luția celor două echipe, jocul lor 
crîncen, aspru. bărbătesc, dar 
corect.

Hocheiștii români au dominat 
întrecerea, s-au aflat mai multă 
vreme în jumătatea de teren a 
elvețienilor și au șutat mult mai 
mult la poartă. în cele 60 de mi
nute ale partidei ei au expediat 
86 de șuturi (pe reprize : 19+30+ 

37) dar, din păcate, au înscris — 
oficial — doar de trei ori, alte trei 
goluri fiindu-le refuzate de arbitri! 
Elvețienii au avut notate doar 42 
de șuturi (21 + 14 + 7). Comentatorul 
sportiv al agenției UPI transmite 
că „forma excgpțională a portaru
lui elvețian Jorns a salvat echipa 
sa de la o adevărată catastrofă !“ 
Dar. cum se întîmplă uneori în 
sport, victoria nu surîde totdeauna 
celor mai buni ! A fost și cazul a- 
cestei partide în care formația ro
mână a părăsit învinsă terenul de 
joc cu 4—3 (1—1, 1—1, 2—1).

în min. 3,14 Croci Torti deschi
de scorul „bătîndu-l“ pe Dumitra.?, 
care a apărat foarte bine în acest 
meci. Egalarea o aduce Axinte 
în min. 11. Apoi românii iau ini
țiativa prin golul marcat de Pisaru 
în min. 23.31. dat* T. Nelninger. 
în min. 27,58, restabilește ega
litatea. Este rîndul elvețienilor să 
înscrie (U. Loth — min. 41,53) iar 

lescu au condus corect și autori
tar următoarele echipe ! RAPID — 
Constanța Bălășoiu, Eugenia Re- 
bac, Martha Szekely, Florica Fu- 
gigi (Tatiana Minea), Ruxandra 
Vraniță, Mariana Baga : PENICI
LINA — Aurelia Ichim (Lucia 
Constantinescu), Mariana Raevschi 
(Kati Tcacenco), Nadia Sava, Flo
rentina Itu, Georgeta Popescu 
(Georgeta Tânjise), Ana Chirițescu.

MASCULIN

în alt meci > 
Galați (m) 3—0

Steaua — c.s.u.
(4, 12, 14).

CLASAMENTELE; GRUPEI A, II-A
VALORICE

FEMININ

1. I.E.F.S. 13 11 2 36:15 24
2. C.S.M. Sibiu 13 9 4 30:25 22
3. Univ. Timisoara 13 8 5 30:19 21
4. Oiimpia-Constr. 13 8 5 30:24 21
5. Univ. Craiova 13 7 6 25:28 20
6. Medicina 13 5 8 26:30 18
7. C.S.M. Galați 13 4 9 23:31 17
8. Spartac 13 0 13 11:39 13

1. UNIV. Craiova 13 10 3 34:21 23
2. Rapid 13 9 4 32:17 22
3. „Poli” ‘Timiș. 13 9 4 34:21 22
4. I.E.F.S. 13 7 6 24:26 20
5. ,.U“ Cluj-Napoca 13 6 7 25:24 19
6. C.S.M. Suceava 13 6 7 23:30 19
7. Viitorul Bacău 13 5 8 26:26 18
8. Petrolul Ploiești 13 0 13 6:3J 13

Ajit Pal Singh, căpitanul echipei de hochei pe iarbă a Indiei, cîftigă- 
toare a Cupei Mondiale (2—1 in finală cu Pakistan), primind prețiosul 
trofeu. Foto : A.P.-AGERPRES

riți. După patru zile de întreceri, 
ne face plăcere să consemnăm nu
mele unor tineri care au dovedit 
calități demne de luat în seamă t 
Gică Axente (Dunărea Galați), Z. 
Pricochie (Delta Tulcea), T. Ghi- 
nea (B. C. Galați), D. Micu (A.S.A. 
Bacău). C. Pirnici (Metalul Tîrgo- 
viște), P. Iancu (Tg. Mureș), I. 
Căprăreseu (U. M. Timișoara).

Iată cîteva dintre rezultatele 
reuniunii de joi. Cat. cocoș : J. 
Vancea (Dinamo Buc.) b. p. E. 
Chiricuță (Steaua), D. Condurat 
(Steaua) b. p. C. Buzduceanu 
(Steaua), D. Dorobanțu (Dinamo 
Buc.) b. p. Gh. Sabău (Voința 
Satu Mare), A. Dobăeș (Metalul 
Bocșa) b. p. M. Gheorghe (B. C. 
Brăila), Z. Pricochie (Delta Tul
cea) b. p. N. Burdujel (Metalul Plo- 
peni), Șt. Duminică (B. C. Galați) 
b. p. Gh. Băjenaru (Voința Buc.). 
Cat. mijlocie : N. Chipirog (Nico- 
lina Iași) b. ab, 2 C. Cocîrlea (B.C. 
Brăila),' S. Tîrîlă (B. C. Galați) 
b. ab. 2 L. Moldovan (Voința Satu 
Mare). Cat. semimuscă : R. Cos- 
ma (Dinamo Buc.) b. p. C. Nica 
(Viitorul Focșani), T. Ghinea (B. C. 
Galați) b. p. D. Codreanu (Dinamo 
Brașov), D. Negru (C.S.M. Sibiu) 
b, p Șt. Boboc (B. C. Brăila). Cat. 
semiușoară ; c. Dia (Steaua) 
b.k.o. 2 N. Păun (Met. Plopeni), 
V. Sîrbu (Met. Bocșa) b. p. D. 
Amza (Rapid Buc.).

Telemac SIRIOPOL 

Gh. Huțanu (min. 46,32) realizează 
al treilea gol al formației noastre. 
Deci : 3—3. în min. 53,30 W. Du- 
erst înscrie al patrulea punct pen
tru elvețieni. Hocheiștii noștri 
atacă în trombă, dar Jorns se do
vedește imbatabil și... norocos, de
oarece cu 42 de. secunde înaintea 
fluierului final este salvat de bara 
porții ! Și astfel meciul a fost ju
cat !...

în celelalte partide ale etapei a 
V-a au fost obținute rezultatele : 
R. F. Germania' — Italia 5—2 (2—0, 
î—0, 2—2), Iugoslavia — Olanda 
7—3 (5—0, 1—2, 1—1) și R. D. Ger
mană — Japonia 3—1 (1—0, 2—1, 
0—0). Clasamentul: 1. R. D. GER
MANĂ 8 p (29—14), 2. R. F. Ger
mania 8 p (22—13). 3. Elveția 6 p 
(18—19). 4. . Iugoslavia 5 p (19—13), 
5. Japonia, 5 p (16—14), 6. Româ
nia 4 p (18—18), 7. Italia 4 p (12— 
23), 8. Olanda 0 p* 1 * * (9—29). Vineri 
au loc partidele : Iugoslavia — 
Japonia și R. F. Germania — 
România, iar sîmbătă : Elveția — 
Italia și R. D. Germană — Olan
da. Duminică sînt programate ul- 
timele meciuri (România joacă cu 
Italia).

ELVEȚIA-PRIMA FINALISTĂ A CE.

DE JUNIORI GRUPA B
în grupa B a campionatului eu

ropean de hochei pentru juniori 
s-a ajuns în faza clarificărilor si
tuațiilor din serii, după care — 
potrivit ordinei din cele două cla
samente — vineri și sîmbătă vor 
avea loc meciurile finale. în se
ria I au avut loc partidele decisi
ve încheiate cu rezultatele urmă
toare 1 Austria — Danemarca 1—10 
(0—3, 0—2, 1—5) și Elveția — 
Iugoslavia 16—3 (3—1, 9—0. 4—2) 1

Ordinea formațiilor : l. ELVE
ȚIA 6 p (38—5), 2. Iugoslavia 3 p 
(14—20), 3, Danemarca 2 p (11—21), 
4. Austria 1 p (6—23).

în seria a Il-a au avut loc ieri 
meciurile Norvegia — Franța și 
România — Bulgaria. Rezultatele 
nu ne-au parvenit pînâ la închi
derea ediției.

ATLETISM. Cu prilejul unui con
curs desfășurat la Los Angeles, re
cordmanul mondial in proba de să
ritură în înălțime, americanul Dwight 
Stones, a terminat învingător cu per
formanța de 2.23 m tn o.-oba de să
ritură cu prăjina, americanii Mike 
Tully, Ron Moors și australianul Don 
Baird au realizat același rezultat : 
5.33 m. în cursa de 440 yarzi. Benny 
Brown (S.U.A.) a fost cronometrat 
în 45,8.

CICLISM, tn urma victoriei obți
nute în cursa clasică internațională 
Milano — San Remo, rutierul belgian 
Eddy Merckx a trecut pe primul loc 
în clasamentul „Trofeului Super- 
Prestige Pernod- cu 95 p„ fiind ur
mat de olandezul Zoetemelk — 55 p 
și de italianul Moser — 40 p © Turul 
ciclist al Iugoslaviei va avea loc a- 
nul acesta între 28 Iunie și 4 iulie.

HOCHEI PE GHEAȚA, tncepînd de 
astăzi și pînă la 30 martie, orașul 
Grenoble va găzdui întrecerile cam
pionatului european (grupa A) re
zervat echipelor de juniori, la care 
participă echipele U.R.S.S., poloniei, 
R. F. Germania. Finlandei Suediei 
și Cehoslovaciei. Ultima clasată va 
retrograda în grupa B © La Novy 
Târg, în cea de-a doua întîlnire din
tre reprezentativa Poloniei și selec
ționata secundă a Cehoslovaciei : 0—3 
(0—1, 0—1, 0—1). In primul joc : 2—5.

SCHI. Competiția internațională de 
sărituri cu schiurile desfășurată pe 
trambulina de la Schoenwald (R.F.G.l 

între 19 iulie șl 19 august se 
vor desfășura întrecerile primei 
ediții a „Cupei intercontinentale" 
la baschet masculin. La această 
competiție, care constituie o veri
tabilă repetiție generală tn vede
rea Jocurilor Olimpice de la 
Montreal, și-au anunțat participa
rea selecționatele U.R.S.S., Iugo
slaviei, S.U.A., Braziliei, Canadei, 
Italiei, Greciei șl Mexicului. In 
primul meci, la 19 iulie, se vor 
întîlni formațiile Greciei șl Mexi
cului, iar ultima partidă va opu-

Scrisoare din Bratislava

„PODARII" DIN 
MARI IUBITORI

Multe ar fi de scris despre mo
dul în care s-a dezvoltat sportul 
în Slovacia. Iată, de pildă, cum 
a crescut și s-a dezvoltat educa
ția fizică și sportul într-o mică 
localitate din Slovacia, binecu
noscută prin deosebita activitate 
a partizanilor de aici în timpul 
ocupației fasciste.

Orășelul se numește Brezno și 
e cunoscut pe plan republican 
prin marea fabrică de elemente 
prefabricate pentru construcția de 
poduri. Locuitorilor de aici li se 
mai spune și „podari", poreclă de 
care nu pot fi decît mîndri, deoa
rece podurile leagă oameni și 
locuri.

Brezno are 15.000 de locuitori, 
nefiind deci o localitate prea 
mare. în schimb, aici se află 
foarte mulți tineri, mai ales copii. 
Există numeroase școli de toate 
nivelele și mai multe baze sporti
ve, cinci săli de sport, un bazin 
de înot, stadion cu utilizări mul
tiple, un ștrand, patinoare șl tot 
soiul de platforme pentru prac
ticarea diferitelor jocuri sportive, 
mereu ocupate de copii de toate 
vîrstele.

înainte de război, la Brezno nu 
exista decît o sală de sport și un 
teren neamenajat. Organele popu
lare administrative au alocat fon
durile necesare și au ajutat pe 
sportivii din Brezno să constru-

«

s-a încheiat cu succesul vest-germa- 
nului Sepp Schwlnghammer cu 
223,7 p © C. M. de zbor cu schiu
rile a luat sfîrșit la Bad Mitterndorf 
(Austria) cu victoria sportivului 
cehoslovac Karel Kodejska, care a 
totalizat 512,5 p.

ȘAH. După consumarea a 13 run
de, în turneul feminin de la Belgrad 
conduc Verdczy (Ungaria) șl Koz-

PE SCURT
lovskala (U.R.S.S.) cu cîte 8*/a p, 
urmate de Lazarevici (Iugoslavia) — 
î’/a P (2). In runda a 13-a, Kozlovs- 
kaia a cîștigat la Vujanovici, iar Ve
rdczy a remizat cu Vulovicl • Tur
neul de la Budapesta : Espig — Holm 
1—0, Adorjan — Hulak 1—0, Ribli — 
Saks 1—0. A fost consemnată remiza 
în partidele Smejkal — Portisch. 
Polugaevski — Poutialnen, Mariotti
— Pinter și Kirov — Bilek.

TENIS. La Caracas, în ©Cupa Al
tamira" (Circuitul W.C.T.) : Emerson
— Gottfried 7—5, 7—5 ; Ramirez —
Fairlie 7—5, 7—5 ; Moore — Masters 
4—5. 6—1. 7—6 ; Borowiak — Fillol
6—1, 6—2. • Federația Internațională 
de tenis a stabilit ca întrecerile cam
pionatelor europene pentru amatori 

ne, la 19 august, reprezentativele 
U.R.S.S. și S.U.A. Competiția se 
desfășoară sistem tur-retur.

★
în prima manșă a finalei com- 

petiței internaționale masculine de 
baschet „Cupa Koraci", echipa 
B.C. Barcelona a întîlnlt pe teren 
propriu formația italiană Forst 
Cantu, deținătoarea trofeului. Bas- 
chetbaliștii italieni, din rîndul că
rora s-au evidențiat Lienhard (20 
p) șl Marzorati (18 p), au termi
nat învingători cu 71—69 (42—34).

BREZNO SÎNT 
Al SPORTULUI 

iască un palat de Iarnă. In a- 
ceastă nouă bază sute de copii se 
străduiesc să-și dezvolte măiestria 
în hochei, nădăjduind la o selec
ționare viitoare. Patinajul artistic 
este și el aici la mare cinste și 
cei din Brezno au avut ocazia să 
vadă pe ghiața lor arta lui Nepe- 
la sau a mult regretatei Mașcova.

Peisajul muntos favorizează 
practicarea sporturilor de iarnă. 
Dar cele mai populare sporturi 
rămîn tot atletismul, fotbalul, 
înotul, handbalul, care găsesc 
printre tinerii de aici numeroși 
adepți. Voleiul și baschetul se 
practică fără întrerupere, iarna și 
vara. Echipele din Brezno sînt 
adversare de temut în campiona
tul Slovaciei și pe plan republi
can.

Au rămas în istorie faptele de 
arme ale partizanilor din Brezno. 
Este vie amintirea jertfelor lor. 
Alături de gloria trecutului, „po
darii" din Brezno înscriu prin 
munca lor realizări de seamă la 
zestrea socialistă a țării, contri
buind din plin și la creșterea re- 
numelui ei sportiv.

LUBOS ZEMAN
„SPORT" — Bratislava

FISCHER NU ACCEPTĂ
DECIZIILE CONGRESULUI

F. I. D. E.
AMSTERDAM, 20 (Agerpres). — 

In urma unei convorbiri telefonice cu 
Robert Fischer, campionul mondial 
de șah, la Amsterdam s-a anunțat 
că marele maestru american și-a ex
primat intenția de a nu se prezenta 
la meciul cu Anatoli Karpov, după 
aflarea hotărîrilor luate de congresul 
extraordinar al Federației internațio
nale de șah. Pe de altă parte, pre
ședintele' Federației de șah a U.R.S S., 
Iuri Averbach, a declarat că acceptă 
deciziile congresului F.I.D.E. și. în 
consecință, marele maestru Anatoli 
Karpov este gata să-l intîlneascâ pe 
campionul mondial. Delegatul Fede
rației de șah a S.U.A., E. Edmonson» 
a lăsat să se Înțeleagă că lui Fischer 
i se va retrage titlul în cazul cînd 
nu acceptă condițiile fixate de Con
gresul de la Bergen aan Zee.

Potrivit regulamentului, cei doi 
șahiști au termen pTnă la 1 aprilie 
să confirme oficial acordul de a sus
ține meciul pentru titlul mondial, 
programat cu Începere de la 1 iu
nie la Manila.

să aibă loc anul acesta între 6 și 11 
august la Viena. La competiție și-au 
anunțat participarea 90 de sportivi și 
sportive reprezentînd 19 țări.

TENIS DE MASA. La Rennes, în- 
tr-un meci contînd pentru „Cupa 
Ligii Europene" : Suedia — Franța 
4—3

FOTBAL • In meci retur al sfer
turilor de finală în Cupa cupelor, 
Benfica Lisabona a fost învinsă pe 
teren propriu de P.S.V. Eindhoven 
cu 2—1 (în tur 0—0). Tragerea la 
sorți a meciurilor din semifinalele 
cupelor europene va avea loc azi. 
Ia Ziirich. Iată echipele calificate : 
Cupa campionilor europeni : St. Eti
enne, Leeds United, Bayern Miinchen 
și C. F. Barcelona. Cupa cupelor : 
Steaua roșie Belgrad, P.S.V. Eindho
ven, Ferencvaros Budapesta. Dinamo 
Kiev. Cupa U.E.F.A. : Twente Ens
chede Juventus Torino, F. C. Koln 
și Borussia Mdnchengladbach A In 
turneul U.E.F.A. (retur), Malta — 
Țara Galilor 1—0 (în tur 0—4). S-a 
calificat Țara Galilor • In Cupa 
Bulgariei (sferturi) : Slavia Sofia — 
Sliven 2—0, Lokomotiv Sofia — Tra- 
3tia Plovdiv 3—1, Botev Vrața — 
Levski Spartak 5—4, T.S.K.A. — 
Spartak Pleven 4—1. Semifinalele, la 
4 mai • In clasamentul campiona
tului austriac conduce Wacker Inns
bruck cu 30 p. Rapid 29 p etc. — 
după 22 de etape r Restantă în cam
pionatul Angliei: Manchester City — 
Carlisle t—2
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