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A AVUT IOC ADUNAREA FESTIVĂ CONSACRATĂ1 
ÎMPLINIRII A 30 DE AM DE EXISTENTĂ '

A ACADEMIEI „ȘTEFAN GHEORGHIUn

Ita amiază a avut 
festivă consacrată

Vineri 
adunarea 
plinirii a 30 de ani de existență 
a Academiei „Ștefan Gheorghiu".

Participanții au făcut secretaru
lui genera! al partidului o entu
ziastă manifestare de dragoste și 
prețuire.

In aplauzele și ovațiile însufle
țite ale celor prezenți, în pre
zidiu iau 
Ceausescu, 
Ceaușescu, 
nescu, Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Janos Fazckas, Paul Niculescu, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Radu
lescu, Leonte Kăutu, Iosif Uglar, 
Ilie Verdeț, .Ștefan Voitec, Ștefan 
Andrei, loan Vrsu.

Deschizînd adunarea festivă, 
tovarășul Leonte Răutu a expri
mat sentimentele de bucurie și 
adincă satisfacție ale cadrelor di
dactice, studenților și cursanților 
Academiei, prilejuite de prezența 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Tovarășul Constantin Stătescu, 
secretar prezidențial și al Consi
liului de Stat, a dat, apoi, citire 
Decretului prezidențial prin care 
a fost conferit Ordinul „Victoria 
Socialismului" Academiei pentru 
pregătirea și perfecționarea cadre
lor de conducere „Ștefan Gheor
ghiu" de pe lingă C.C. al P.C.R.

în uralele nesfîrșite ale celor 
prezenți, care dau glas sentimen
telor de adincă recunoștință și 
deplină satisfacție pentru cin
stirea acordată acestei presti
gioase Instituții, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, înniînează înalta distinc
ție tovarășului Leonte Răutu, pre
ședintele Consiliului de conducere 
și rector a] Academiei.

A mulțumit tovarășul Leonte 
Răutu, care a exprimat profunda 

loc 
îm-

loc tovarășul Nicolae 
tovarășa Elena 

tovarășii Manea Mă-

gratitudine conducerii de partid 
și de stat, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru înalta 
distincție ce a fost conferită Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu" Ia îm
plinirea a 30 de ani de existență.

Intr-o atmosferă însuflețită, de 
puternic entuziasm ia cuvîntul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Urmărită cu deosebită atenție, 
cuvîntarea este în repetate rîn- 
duri subliniată cu vii aplauze, 
participanții angajindu-se ferm de 
a traduce în fapt indicațiile 
secretarului general al partidului, 
de a-și pune întreaga putere de 
muncă și capacitate creatoare în 
slujba înfloririi patriei socialiste.

Minute în șir, cei de față ova
ționează pentru partid și secreta
rul său general, scandează înde
lung „Ceaușescu — P.C.R.",
„Ceaușescu — P.C.R."

în semn de nețărmurită dra
goste, stimă și recunoștință, o 
delegație a cadrelor didactice, a 
studenților, a tuturor cursanți
lor, inmînează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu mesajul lor cu prilejul 
aniversării a 30 de ani de Ia în
ființarea Academiei „Ștefan Gheor
ghiu".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
înscrie, apoi, în cartea de onoare 
a Academiei „Ștefan Gheorghiu" 
cuvinte de înaltă apreciere la a- 
dresa activității acestui important 
institut de învățăinint, 
însuflețitoare, care vor 
reu în sufletul și 
slujitorilor Academiei, 
ților și cursanților ei.

Răspunzînd ovațiilor 
ale participanților la adunare, to
varășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid și de stat 
își iau un călduros rămas bun 
de la profesori, studenți și 
cursanți, Ie urează noi succese în 
activitatea lor.

I

cuvinte 
dăinui mc- 

conștiința 
absolven

însuflețite
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CU 2 ZILE ÎNAINTEA MECIULUI DE FOTBAL CEHOSLOVACIA-ROMÂNIA

ULTIMELE PREGĂTIRI ALE TRICOLORILOR
Vineri. Cea de-a doua zi a con

vocării lotului reprezentativ al ță
rii. Efectivul „tricolorilor" a fost 
completat cu Răducanu, care 
joi după-amiază a susținut, cu 
echipa sa de club, Rapid, meciul 
cu Voinfa București.

Prima acțiune a lotului, în for
mula sa completă de 16, s-a con
sumat ieri dimineață de la ora 10. 
Antrenorul V. Stănescu a condus 
o ședință teoretică în cadrul că
reia principalul punct al „ordinei 
de zi“ l-a constituit analiza jocu
lui susținut săptămîna trecută la 
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Fundașul Matcescu, ajuns în atac, este stopat de apărătorii Progresului. Moment din jocul de antrenament 
al lotului A de aseară. Foto : I. MIIIAICA

MECIUL DE ANTRENAMENT AL SELECȚIONABILILOR
I

• LOTUL A PĂRĂSEȘTE AZI CAPI
TALA PE CALEA AERULUI • RE
PREZENTATIVA SECUNDA DE JU
NIORI EVOLUEAZĂ IN DESCHIDE
REA PARTIDEI DINTRE PRIMELE 

SELECȚIONATE

S\\\\\\\\\\\\\^^
/ Istanbul, în compania naționalei 

TXwfciei. S-au făcut observații asu
pra modului de comportare indi

viduală și în ansamblu a echipei; 
S-au scos în evidență cele mai 
importante carențe de ordin teh- 
nico-tactic și, în mod special, s-a 
insistat asupra evoluției atacului, 
care continuă să se exprime încă 
fără ' ' 
zări

In 
mei 
cupat de pregătirea meciului de

forța necesară unei finali- 
reale in fazele de poartă.

continuare, antrenorul pri- 
noastre reprezentative s-a o-

(Continuare în pag. a 4-a)

MÎINE, LA BĂILE FELIX, A XX-A EDIȚIE,
JUBILIARĂ, A CROSULUI BALCANIC9 Va concura Natalia Andrei ? 

® Traseul greu impune concurenților 
eforturi considerabile ® Astăzi 

are loc Congresul Balcanic
Așadar, mîine, cel de-âl XX-lea 

start al Crosului Balcanic. înce
pută în 1938, la Ankara, competi-

Astâ-seară, in sala Floreasca,

DERBY-UL STEAUA-DINAMO DECIDE 
CAMPIOANA ROMÂNIEI LA BASCHET

Cîștigătoarea ediției a 26-a a 
campionatului republican masculin 
de baschet va fi cunoscută astă- 
seară, la încheierea meciului Stea
ua — Dinamo (sala Floreasca, ora 
19,30). După 11 ani (ultima dată în 
19(54, cînd Steaua a învins cu 73— 
72 prin două aruncări libere fruc
tificate de Novacek), titlul va fi 
din nou decis în ultima etapă de 
tradiționalul derby Steaua — Di
namo, aflat acum la ediția a 68-a 
(scor : 35—32 pentru Dinamo). Con- 
tinuînd datele statistice, vom amin
ti că Dinamo a cucerit campionatul 
de 12 ori (în 1953, 1954, 1955, 1957, 
1965 și din 1968 pînă în 1974 fără 
întrerupere), Steaua de 10 ori (1956, 
din 1958 pînă în 1964 fără întreru
pere, 1966 și 1967), celelalte titluri 
revenind formațiilor Metalul „23 
r—

paranteze, numărul de pe tricou și înălțimea) i 
(4—1,97), Ilaneș (5—1,82). Chivulescu (6—1,86),

Novac (12—1,97), Uglai (13—1,95). Dragomirescu

Formații (între 
DINAMO î Cernea .... .................... , , .,
Fluturas (7—1,85), Niculescu (9—1,90), Georgescu (10—2,01), Diaco- 
nescu (11—1,86), N----- j*" "" *' r* 1
(14—1.88), Popa (15—1,97), Osacenco (16—1,83). Antrenor i Dan Nicu
lescu — antrenor emerit. STEAUA i Tarău (4—1,98), Stratulat (5— 
2,00) Zdrenghea (6—1,93), Savu (7—1,91), Pîrșu (8—1,84), Cernat 
(9—1,94), Molnar (10—1,83), Ncagu (11—2,03), Dumitru (12—1,86), 
Oczelak (13—2,01), Grădiștcanu (14—2,00). Weber (15—2,03). Antre
nor : Mihai Nedef — maestru emerit al sportului.

Celelalte meciuri ale etapei campionatelor republicane (între 
paranteze, rezultatele din tururile precedente) i MASCULIN, GRU
PA 1—6 : Universitatea Cluj-Napoca — Universitatea Timișoara 
(60—82, 68—71) : GRUPA 7—12 : Politehnica București — Farul 
60—65, 82—100), I.C.E.D. — C.S.U. Galați (91—70, 62—67), Politeh
nica Iași — C.S.U. Tg. Mureș (84—63, 85—68) ; FEMININ (ultima 
etapă a turului secund) : Voința București — C.S.U. Galați (79—50). 
C.S.U. Tg. Mureș — Rapid (54—74), Crișul —' Universitatea Iași 
(60—40), Universitatea Cluj-Napoca — Politehnica (55—131). Olim- 
pia-Construetorul — Universitatea Timișoara (87—33).

ția semifondiștilor și fondiștilor 
din această parte a continentului 
a trebuit să aștepte 17 ani pentru 
a-și desfășura a doua ediție, de
venind apoi o manifestare regu
lată, anuală, așezată la începutul 
fiecărei primăveri.

August" (1950 și 1952) și Locomo
tiva P.T.T. (1951).

în condițiile unei dispute deci
sive, este lesne de presupus că 
partida de astăzi prezintă un mare 
interes nu numai pentru cele două 
pretendente la titlu, ci și pentru 
numeroșii iubitori ai baschetului 
doritori să asiste la o întrecere 
palpitantă și de un bun nivel 
tehnic.

înaintea întîlnirii de azi, situa
ția în clasament a candidatelor la 
titlu este următoarea i
1. Dinamo 20 19 1 1869—1320 39
2. Steaua 20 18 2 1789—1419 38

în caz de egalitate de puncte, se
iau în considerație victoriile direc
te (pînă acum, 73—71 pentru Di
namo și 81—77 pentru Steaua).
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România găzduiește pentru a 
patra oară Crosul Balcanic (Bucu
rești 1960, 1965, 1970). Felixul, a- 
cest colț meridional izolat în nor
dul țării, cu o ambianță deose
bită și un traseu tăiat în seculara 
pădure, a devenit în ultimii ani 
locul preferat de pregătire și în
trecere al alergătorilor noștri.

La ora apariției acestor rînduri 
totul este gata pentru întrecere. 
Organizatorii au făcut eforturi de
osebite pentru a asigura cele mai 
bune condiții de desfășurare. Tra
seul a fost jalonat și curățat, a 
fost montată o tribună. Neaștep
tata ninsoare de miercuri a creat 
probleme deosebite, zăpada a fost 
înlăturată imediat, dar oricum

(Continuare in pag. a 8-a)

OBIECTIV PRIMORDIAL AL SPORTULUI DE PERFORMANTĂ

NIVELULUI VALORICRIDICAREA
Conferința pe țară a mișcări! 

sportive a dezbătut cu simț de 
răspundere, cu profundă grijă 
pentru asigurarea viitorului, și 
problemele sportului de perfor
manță. Au fost subliniate succese
le obținute în ultimii ani, elemen
tele care au determinat obținerea 
unor performanțe de nivel supe
rior, atenția tot mai mare pe care 
cluburile și asociațiile sportive, 
profesorii de educație fizică, an
trenorii și tehnicienii o acordă 
depistării, selecționării, pregătirii 
și promovării talentelor. Un loc 
de seamă în cadrul dezbaterilor 
a fost ocupat de analiza posibili
tăților de amplificare a acestor 
rezultate, de eliminare a carențe
lor, de fructificare Ia maximum a 
posibilităților șl potențialului miș
cării sportive din România.

Mesajul adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU participan
ților la Conferința pe țară a mișcă
rii sportive jalonează drumul spor
tului nostru de performanță: „Pre- 
gătindu-nc cu temeinicie pentru a 
ne menține locurile de frunte do- 
bîndite pe plan mondial la o serie de 
discipline cum sînt handbalul, ca- 
iac-canoe, canotajul, lupte, unele 

în fața unui numeros public — 
aproximativ 15 000 spectatori — 
lotul reprezentativ a susținut a- 
șeară pe stadionul „23 August" un 
joc de antrenament în compania 
divizionarei B, Progresul, meci 
încheiat la egalitate : 1—1 (1—1). 
înainte de a spune cîteva cuvinte 
despre comportarea selecționați
lor, vom sublinia excelenta re
plică dată de elevii lui Viorel Ma- 
teianu, care s-au dovedit un re
dutabil partener pentru lot.

Partida s-a ridicat la un bun 
nivel tehnic, contribuția jucători
lor de la Progresul fiind, cum spu
neam, remarcabilă. E drept că ju
cătorii din lot care au disputat, 
aseară, al treilea meci într-un in
terval de cinci zile au resimțit 
efectele oboselii dar tot așa de 
adevărat este că randamentul lor 
general a fost sub așteptări. Au 
existat perioade întregi în care ini
țiativa a fost total de partea di- Mihai IONESCU 

CITIȚI IN PAGINILE 4—5 :
Q Alte amănunte despre partida de luni ale echipelor A
® Avancronica cuplajului internațional de duminică din Capitală
® Știri, reportaje, comentarii din viața fotbalistică

probe atletice, trebuie să ne pro
punem să ridicăm nivelul general 
al sportului nostru de performan
ță, al tuturor disciplinelor spor
tive".

Pentru îndeplinirea acestui dezi
derat major se impune, în toate 
ramurile sportive, întronarea unei 
atmosfere de muncă temeinică, în- 
dlrjită, conștiincioasă, de seriozita
te, de mobilizare cu înaltă res-. 
ponsabilitate și exigență a tuturor 
factorilor

în Rezoluția Conferinței pe țară 
a mișcării sportive s-a arătat „că 
acțiunea de ridicare a nivelului 
general al sportului nostru de 
performanță este influențată nega
tiv de contribuția insuficientă a 
unor județe și organizații cu a- 
tribuții în domeniul sportului, a 
unor federații și specialiști ai 
C.N.E.F.S., ca și a unor cluburi 
cu tradiție, care nu reușesc să 
realizeze, de multă vreme, nici re
zultate de valoare internațională 
și nici să promoveze elemente de 
bază în loturile reprezentative".

Este evidentă necesitatea conju
gării tuturor forțelor, a unirii tu
turor eforturilor în acțiunea de 
ridicare pe o treaptă superioară

vizionarilor B. Aceștia au și des
chis scorul, prin P. Victor (min. 
20) în urma unei inspirate acțiuni 
personale. Lotul a egalat în min. 
33, prin Dumitru, care a finali
zat o excelentă acțiune personală 
a lui Bălăci. Lotul a utilizat ur
mătorii jucători i Răducanu — 
Cheran, Sameș (min. 46 — Sătmă- 
reanu II), G. Sandu, Mateescu — 
Dumitru (min. 60 — Boloni),
Dinu, Bălăci — Lucescu, D. Geor
gescu, Crișan. Toți aceștia, mai 
puțin Crișan, vor efectua depla
sarea la Praga. Li se vor alătura 
Iorgulescu, Anghelini, Kun, Iordă- 
nescu. Menționăm că ultimii doi 
nu au putut fi utilizați aseară 
fiind accidentați și de aceea s-a 
făcut apel la Crișan de la lo
tul de tineret. De asemenea va 
face deplasarea și Nunweiller. 
Partida a fost arbitrată de Gh. 
Popovicl.

a tuturor ramurilor sportive. Por- 
nindu-se de la crearea unei pu
ternice baze de masă a fiecărei 
discipline, de la necesitatea ca an
trenorii și tehnicienii, sesizați de 
profesorii de educație fizică din 
școlile de diferite grade și profile, 
să asiste la întrecerile populare 
și să selecționeze elementele do
tate, cu perspectivă pentru spor
tul de performanță și — mai ales 
— de la înțelegerea obligației de 
a se mări volumul de muncă, de 
a se ridica permanent nivelul ca
litativ al procesului Instructiv e- 
ducativ, este necesar să se facă 
totul pentru îmbunătățirea gene
rală a performanțelor sportului 
românesc.

Mișcarea sportivă din țara noas
tră are capacitatea și resursele 
necesare (așa cum demonstrează, 
de altfel, și comentariile redacto
rilor noștri, grupate în pagina a 
Vl-a sub genericul „Ridicarea ni
velului valoric in toate discipli
nele — necesitate primordială a 
sportului nostru de performan
ță"), pentru a îndeplini și depăși 
sarcin'le de onoare ce i-au fost 
încredințate de partid.
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ÎN PREAJMA DESCHIDERII SEZONULUI DE ZBOR ÎN AVIAȚIA SPORTIVA

MilNE, IM CAPITALA,

MANIFESTĂRI SPORTIVE DE MASA

OAMENI, INITIATIVE, REALIZĂRI I
Aerocluburile cunosc, în aceste 

zile, atmosfera unor intense pre
gătiri pentru sezonul de zbor. Por
tierele hangarelor sînt încă în
chise. dar dincolo de ele, în ate
liere, în jurul avioanelor și pla- 
noarelor, a mașinilor auxiliare, 
tehnicienii muncesc de zor, pen
tru ca atunci cînd racheta verde 
ii va chema pe piloți în văzduh, 
ei, „aviatorii" care rămîn pe sol, 
să poată spune i „totul este gata 
pentru decolare" I „Despre acești 
oameni harnici, despre munca lor 
plină de responsabilitate este vor
ba în rîndurile de mai jos. Ținînd 
seama de indicațiile din recentele 
documente ale Conferinței pe țară 
a mișcării sportive, și în primul 
rînd de Mesajul tovarășului 
Ntcolae Ceausescu, secretarul ge
neral al partidului nostru, în care 
se subliniază importanța ce tre
buie acordată pentru „folosirea tot 
mai eficientă a bazei materiale 
existente și lărgirea continuă a 
acesteia", numeroși tehnicieni din 
aviația sportivă se evidențiază 
prin valoroase inițiative, prin re
alizări demne de subliniat.

în Aeroclubul „Moldova" din 
Iași, de pildă, comunistul Titus 
Moisi, a executat, în timpul liber, 
pe lingă îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor ce-i reveneau, o seamă 
de lucrări de mare valoare pen
tru aeroclub. Printre acestea se 
numără : instalația de încălzire a 
anexelor hangarelor, efectuată din 
materiale recuperate, lucrare in va
loare de 26 000 lei, confecționarea 
unor mese portabile de pliat pa
rașutele pe cîmp, cu realizarea 
unor economii de 20 000 lei, con
fecționarea unor parașute de ca
blu, cu care prilej s-au mai realizat 
încă 75 000 lei economic și alte lu
crări tehnice.

în Aeroclubul „Maramureșul" 
din Baia Mare, echipa de tehni
cieni formată din A. Vereș, M. Pă- 
dureanu și L. Valos a executat, 
prin forțe proprii, principalele 
utilaje din atelierul de reparații, 
de curînd construit, a încheiat re
vizia tehnică a mașinilor și, pe 
lingă acestea, a reparat și pus în 
sila re de funcționare un automosor 
de remorcat planoare, pe care 
echipa tehnică a Aeroclubului 
^,Aurel Vlaicu" din București l-a 
abandonat cu nejustificatâ ușurin-

ță. Merită, de asemenea, eviden- 
țiați tehnicienii Alex. Șobeșter și 
Ion Gal, de la aeroclubul din Tg. 
Mureș, pentru modul exemplar în 
care au pregătit materialul volant 
și auxiliar în vederea marelui 
start în sezonul de zbor. Și ei se 
pot mîndri că, în timpul liber, au 
reușit să „pună pe picioare- un- - - T-- - - „1 * .
costisitor automosor, care a 
multă vreme nefolosit tot ia 
raclubul din București.

Lista poate fi continuată 
exemplul tehnicianului Mihai Mus
că, de la aeroclubul din Cluj- 
Napoca. La verificarea echipei de 
omologare a materialului de zbor 
pentru noul sezon el a fost notat

stat 
ae-

CU

'ci- 
și

cu „foarte bine". Mai pot fi 
tați tehnicienii Vasile Barac 
I. Postăvărescu de la Aeroclubul 
„Gheorghe Bânciulescu" dia Plo
iești și alții.

Sînt doar cîteva exemple care 
ilustrează pasiunea cu care acești 
slujitori ai sportului aviatic își 
fac datoria. După cum ne declara 
inginerul șef în Aeroclubul cen
tral, Iulian Kusu, „în ce-i privește 
pe tehnicieni, ei sint gala ca, ală
turi de instructorii și elevii piloți 
și parașutiști, să răspundă 
zent“ 1_ -—-1-1 L. — 
tică .__ _____ .
start care se va da peste puține 
zile".

. . . - ‘ «Pre
ia startul în activitatea avia- 
pcopriu-zisă, de aerodrom,

Viorel TONCEANU

ASTAZI, SE REIA ACTIVITATEA
LA TURNUL DE
La turnul de parașutism — uriaș 

semn de exclamare ce țișnește din 
parcul „23 August" din Capitală — 
se reia, incepind de azi, activita
tea. In scurta perioadă de „rela- 
che“ la turn s-a... muncit, totuși : 
a fost verificată instalația de ma
nevrare, s-a arat și drenat terenul 
din jur, pentru asigurarea secu
rității aterizărilor, iar coloana de 
beton (turnul propriu-zis), înaltă 
de 80 m, a primit haină nouă. Ea 
a fost vopsită în formă de șah, 
alb-negru. Merită a fi subliniate, 
in legătură cu aceste lucrări, preo
cupările depuse de C.S.M.B., ca și 
eforturile și interesul manifestate 
de colectivul de instructori.

Așadar, de azi, „școala curaju
lui" din parcul „23 August" și-a 
deschis porțile. Cursurile de pre
gătire cuprind trei grade : para- 
șutiști de turn gradul I, gradul II 
și performanță. Ținind seama că 
în Capitală au fost create pînă a- 
cum peste 120 de secții de parașu
tism de turn, in școli și întreprin
deri, afluența tineretului la aceas
tă primă treaptă spre parașutis
mul de înaltă performanță va fi 
foarte mare. Conducerea activității 
a fost încredințată unor instructori

ACTUALITĂȚI IN TURISM - ALPINISM
Incepind de la 24 martie a.c., in 

pitoreasca zonă a Lacului Bilea, din 
masivul Făgăraș, se desfășoară 
cursurile Școlii naționale de alpi
nism și salvamont, organizate de 
Comisia tehnică de alpinism din 
cadrul F.R.T.A. Cursurile, la care 
participă un mare număr de alpi- 
nițti și alpiniste, precum și mem
bri ai formațiilor salvamont 
toate centrele din țară, se vor 
cheia la 4 aprilie. Programul, 
tocmit in scopul perfecționării 
tivității de alpinism și salvamont 
pe timp de iarnă, cuprinde lecții 
teoretice și practic-aplicative, cum 
sînt : probleme de terminologie al
pină. cunoașterea semnelor conven
ționale folosite pe plan interna
țional, probleme de alimentație de 
efort la altitudini mari, gradația 
dificultăților în alpinism, efectua
rea premierelor alpine și a ture
lor de iarnă, intervenții de urgen
ță în zona de munte, acordarea 
de prim ajutor, schi aplicativ etc. 
Pregătirea se face sub Îndruma
rea unor monitori aleși dintre cei 
mai buni alpiniști, cu multă ex
periență în această activitate, 
maeștri și maeștri emeriți ai spor-

tului. Cu această ocazie, pe lingă 
însușirea metodelor avansate de 
pregătire și acțiune, 
pot obține și 
care sportivă

participanții 
categoria de ciasifi- 

tineret §i a Il-a.

★
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PARAȘUTISM»
îndelungată experiență în acest 

Vasite Sebc și Ion Negroiu,

I

din 
în- 
în- 
ac-

cu 
sport 
maeștri emeriti ai sportului la pa
rașutism (V. T.)

I

Și în acest sfîrșit de săptămînă, în Capitală un bogat program 
de manifestări sportive de masă. Aproape în toate sectoarele se 
organizează, duminică dimineață, diferite acțiuni : în sectorul 1, 
un cros la care participă elevi din școli generale și licee (Drumul 
Taberei), în sectoarele 5, 7 și 8, Crosuri ale tineretului (Parcul 
Tineretului, stadion Electra, baza Străulești), în sectorul^3, Crosul 
Primăverii (str. Maior Coravu), în sectorul 4, o duminică sportivă 
ia școlile generale 16, 196 și 200.

In cadrul „Cupei tineretului*' (ediția de iarnă) se vor disputa 
întrecerile finale — pe municipiul București — la șah și tenis de 
masă (6—10 ani și 11—14 ani) și tir. Locul de desfășurare a între
cerilor i Palatul Pionierilor, respectiv Poligonul Tineretului.

• LA TULCEA a fost inaugurată 
o nouă bază sportivă școlară, la 
Liceul nr. 2. care cuprinde terenuri 
de volei, baschet și handbal. • DU
MINICA, LA SLOBOZIA s-au întâl
nit aproape 300 de fete din locali
tățile județului Ialomița pentru a-și 
disputa intiietatea în tradiționala 
competiție, „Crosul fetelor- — ediția 
de primăvară. Au cuoerit trofeele 
puse în joc Mia Stoian (Săveni) — 
categ. 15—16 ani și Gcorgeta Ga- 
vrilă (Slobozia) — categ. 17—10 ani. 
• INTK-O SERIE DE LOCALITĂȚI 
din Județul Gorj. cum sini Tg. Jiu, 
Motru. Novaci, Rovinari și Țiclenl au 
avut loc întâlniri între tineri și acti
viști sportivi unde s-au dezbătut sar
cinile care stau în fața asociațiilor 
sportive gorj cuc după Conferința pe 
țară a mișcării sportive și s-au pre
zentat filme cu interesante subiecte 
sportive • LA HARGHITA BAI ș-a 
disputat competiția de schi dotata cu 
„Cupa Harghita-, ediția a IIT-a. 
Schiorii din M. Ciuc au fost cei mai 
buni în cele două probe alpine. Prin
tre câștigători au fost Iudlth Hollo, 
Catalin Csiszer, P. Cslilla și C. Ador- 
Jani. o LA VASLUI, i,n incinta com
plexului sportiv al orașului, s-a des
chis un șantier al tineretului. Un 
mare număr de membri ai organi
zației U.T.C. participă la unele lu
crări de amenajare a unei tribune 
pentru terenul de fotbal și ajuta la 
ridicarea unei săli de sport. • PA-

i.

TRU ECHIPE de juniori aia partici
pat la turneul internațional de 
handbal de la Sibiu. După Jocuri 
frumoase. primul loc a revenit echi
pei Școlii sportive din localitate, 
care a întrecut cu 15—11 .Școala spor
tivă Viitorul Cluj-Napoca, cu 17—11, 
Școala sportivă Sebeș și, tot cu 
17—11 formația poloneză Pogon Za- 
brze. • LA FOCȘANI s-a inaugurat 
o sală care poate fi folosită atit ca 
poligon de tir (la probe de 50 metric 
cu 12 linii de tragere) cit și ca teren 
acoperit pentru atletism. Cu aceas
tă ocazie a avut loc un interesant 
concurs de tir la care au fost pre- 
zenți o serie de trăgători din loturile 
naționale, a ÎN SALA CLUBULUI 
MUNCITORESC „GHEORGHE DOJA“ 
-din Sf. Gheorghe s-au întilnit, la 2G 
de mese, șahiștii din localitate cu 
colegii lor de sport din Sibiu. în
tâlnirea s-a terminat... remiză, 13—13. 
• CEI MAI MICI SPORTIVI DIN 
GIURGIU, copii între 6 și 10 ani, au 
participat la reușite -concursuri de 
șah și tenis de masă. Dintre -cei 
peste 100 de participant printre cei 
mai buni s-au numărat Mihaela Pe- 
nescu și Șerban Dumitrescu — 
șah. Elena Pavcl și Alin Făinaru 
la ping-pong.

Ia

v. 
M.

IOAN MITAR, LUGOJ. U.T.A. a 
întrecută de Legia Varșovia, cu 1—2 și 
8—0, in cadrul Cupei campionilor euro
peni, dar tocmai cînd eram mai supărati 
pe ea, a venit ediția următoare a acestei 
competiții, în care a eliminat pe Feye- 
noord, proaspătă campioană interconti
nentală pe atunci, cu 1—1 și 0—0. Și, 
bineînțeles, am uitat cele întîmplate cu 
un an înainte, sorbind cu nesaț această 
performanță.

NELU BERCEA. BUCUREȘTI. Un 
tacol" pentru Sportul studențesc, 
acel 3—0 de la Petroțani: „Scuzați, par
don. boruoir 1".

CAROL CIȘMARU, PLOIEȘTI. Singurul 
ceas „valabil" pe un teren de iotbal 
este cel ol arbitrului. Aceasta nu în
seamnă. totuși, câ o eventuală greșeală 
a sa în măsurarea timpului de joc nu 
poate fi reparată, șl aceasta s-a și în- 
tîmplat de multe ori, la intervenția altor 
„ceasuri", cele ale arbitrilor de linie.

HEINZ FRENDEL, MEDIAȘ. Scăparea
e a noastră, ci a... dv. r rezultatul 

meciului de handbal disputat în cadrul 
turneului de la Tunis, intre Iugoslavia și 
o selecționată a țării noastre, a 
în numărul din 3 ianuarie. A 
Iugoslavia cu IV—13.

CORESPONDENȚI : P. Comșa, 
Petrescu, M. Bălei, V. Pașrauu, 
Moga, I. Ionescu,, C. Popovici, 
Briotă și D. Moraru.

apărut 
ciștigat

MilNE. ETAPA A il a I
altor persoane mai mult 
oficiale. De cale mai - 
vorba de un minut în

în urma 
„F.R.T.A." 
la orientare, în împrejurimile Băi
lor Harghita, au fost desemnați 
următorii cîștigători : feminin : 1. 
Paula Chiurlea (I.T.B.) 281:55, 2. 
Clara Szabo (Metalul roșu Cluj- 
Napoca) 28;>:47, 3. Eva Szantay (Me
talul roșu Cluj-Napoca) 309:55; mas
culin: 1. Tiberiu Konreich (Metalul 
roșu Cluj-Napoca) 212:23, 2. Gh. Al
biei (I.T.B.) 213:30, 3. Zoltan Ia- 
noș (Steaua roșie M. Ciuc) 219:37. 
Concursul, care a avut două etape, 
s-a desfășurat pe un traseu ce a 
însumat peste 20 000 metri lungime 
și 1 000 m diferență de nivel la 
masculin și 14 000 m lungime și 
800 m diferență de nivel la femi
nin. Au participat reprezentanți 
din 8 județe.

desfășurării „Cupei 
etapa de iarnă —

Ion HOABÂN

IN
dealul Singeriș, 

mi ine întrecerile

I

motor, 
ediția 

săptă- 
Etapa

în „Cupa F.R.M.", 
fost făcut cu două
urmă, la Cîmpina.
de la Moreni, va avea în

„CUPA F. R. M
La Moreni, pe 

se vor desfășura
de motocros din cadrul competiției 
dotate cu „Gupa F.R.M.“, concurs 
tradițional, de mare interes pen
tru iubitorii sportului cu 
Debutul 
1975, a 
mini în 
a doua,
program întreceri la clasele : na
țională, juniori (pînă la 400 cmc) 
și seniori (pină la 500 cmc). Pe 
listele de concurs sînt înscriși pes
te 70 de alergători, așa încit ca
valcada cailor-putere se anunță 
deosebit de interesantă și atractivă.

Bogată activitate la automobilism și karting
Sintem in măsură ca astăză să 

vă punem la dispoziție cîteva nou
tăți privind alte două sporturi cu 
caracter tehnic-aplicaliv și anume 
automobilismul și kartingul.

1 în cursul acestei săptămîni, la 
sediul A.C.R. din Capitală a avut 
loc ședința biroului Federației ro
mâne de automobilism și karting. 
A fost, de fapt, o reuniune de 
lucru care a urmărit în primul 
rind perfectarea calendarului ac- 
tivităților la cele două discipline 
pe timpul anului în curs, atit pe

Pog.fl-2-o Sportul

plan intern cit și extern, lată, de 
altfel, ce s-a hotărît în această 
ședință. în anul 1975 se vor des
fășura trei campionate republicane 
de automobilism: 
viteză în coastă, 
viteză în circuit, 
raliuri și, în fine, 
publican de indemînare. De ase
menea se organizează și un cam
pionat republican de karting.

în legătură cu aceste întreceri 
sint de menționat cîteva noutăți 1 
spre deosebire de anul trecut, in 
1975 vor exista patru — nu două 
— grupe de mașini admise în con
curs (I, II, III și IV), deci și auto
turismele mari, speciale. Nu va 
lipsi din concurs clasa națională

campionatul 
campionatul 
campionatul 
un concurs

de 
de 
de 
re-

1 300. In
înscrise

întrecere vor pu- 
mașinj — indife-
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I
I
I
I
I
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NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. 1. Expresia 
,,a rade" un adversar înseamnă a-l lovi. 
Altfel, poanta ar fi fost foarte bună. 
2. Hocheiștii noștri și-au cîștigat la Sap*

a participaporo dreptul de 
la Innsbruck :

După — această 
Hocheiștii, deci, 
Pe o rută inedită,
Prin Sapporo, la... Innsbruck

ia J.O. de

reușită, 
se duc

ION BURLACU, BRAȘOV.
Boc a jucat la Petrolul, dar 
născut pe aceste meleaguri, 
muna Vașcău, în Transilvania, 
nie, ' 7" 
în Divizia A la Petrolul, 
Bihoria Vașcău. A urmat itinerarul : 
namo — Sportul studențesc — Rapid 
Universitatea Craiova.

Alexandru 
riu s-a 

ci în co- 
La 3 iu- 

împlinește 29 de ani. El a debutat 
venind de la...

Di-

observatorului și 
sau meri ț>uți»i 
multe oii, este 
plus sau în minus, in aceste cazuri fiind 
...suveran*4 ceasul arbitrului. Dar nu 
poate fi vorba de o scurtare deliberată 
a timpului de joc sau de o mărire a lui 
fără motive temeinice : trageri de timp, 
întreruperi ale jocului pentru accidentări 
etc. De fapt, totu1 se rezumă la optica 
echipelor : formația care atacă și luptă 
pentru egalare aie impresia că arbitrul 
a fluierat prea devreme, iar aceea care 
se apără și fiecare minut i se pare o-.. 
veșnicie, crede că ceasul arbitrului ,r.ă- 
mîne în urmă, că cele 90 de minute au 
trecut de mult. De-aici, discuții etc. Dar. 
fără aceste... discuții și altele, fotbalul 
ar fi un sport neinteresant.

Ilustrații : N. CLAUDIU

La clubul I. E. F. S
PRIMVL LECTORAT YOGA
Sl-A ÎNCEPUT activitatea

Dacia
tea fi . .
rent de grupe — la 4 clase : pînâ 
la 1 000 cmc, 1 000—1150 cmc, 1159— 
1 300 cmc., peste 1300 cmc.

O noutate și la karting. Campio
natul se va desfășura în mai mul
te orașe, iar titlul de campion se 
va deeerrta prin adițiune de 
puncte.

Iată și conducerea biroului fe
derației de automobilism și kar
ting : Victor Mateevici — pre
ședinte ; Dumitru Mihai, Gheorghe 
Enciu, Alexe Devassal — vice
președinți, Paul Alexandrcscu — 
secretar federal.

RICA PETTH, MEHEDINȚI. Ne rugați 
să-i transmitem cele mai calde felicitări 
Nataliei Andrei, „campioana Europei și

îl
Olteniei . lată un comision pe care 
fac cu mare plăcere. Eu mi-aș per

mite, însă, s-o felicit în numele dv. și 
pe Dorina Cătineanu. chiar dacă nu e 
olteancă, oi bucureșteancă. De acord ?I

I
LUDMILA ȘULEAP, BUCUREȘTI. Deși 

sinteți supărată p« cei de la Dinamo, 
cărora le-ați scris de nenumărate ori. 
fără a primi nici un răspuns, totuși, 
inima dv. continuă să bată pentru acest 
club. $i bato tare do tot. Poate c-o aud, 
în sfîrșit, cei la care țineți atit de multi

In cadrul cursului de cultură 
psihic-somatică-yoga, organizat de 
clubul Institutului pentru Educa
ție Fizică și Sport din Capitală, a 
avut loc o interesantă întrunire 
de familiarizare a partici pant lor 
cu primele noțiuni de yoga.

Cu acest prilej, profesoara și 
cercetătoarea în domeniul yoga, 1 
Ninela Crainici, a expus și a de
monstrat practic cîteva poziții de 
relaxare â orgănelor interne ale 
corpului. Doctorul Dumitru Con
stantin. medic neurolog, s-a referit 
la conexiunile dintre yoga și tehni- ' 
ea aeupuncturii, domeniu în care 
tînărul savant are lucrări origina
le, cunoscute în țară și peste ho
tare.

Următoarea întrunire va avea 
loc în ziua de 3 aprilie, la ora 18.

Se mai pot face înscrieri (contra 
plată) la sediul clubului l.E.F.S. 
din s‘r. 1,’ i:or Ene nr. 12, sect. 6, 
tel. 31.58.81,
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1 ÎN SEZONUL DE PRIMĂVARA! i
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Primăvara a intrat — oficial — în drep
turile sale. Va dori și va avea, fără în
doială, zile frumoase, însorite, multă ver

deață și, printre altele... mulțime de oameni pe 
stadioane. Pregătirile pentru acest eveniment au 
început de mult. Noul sezon a fost întîmpinat cu 
multe ore de muncă patriotică pentru amenajarea 
terenurilor, cu planuri bogate de activitate, cu ini
țiative. Sportul de masă pornește în această pri
măvară avînd in față, obligații multiple. „Nu s-au 
indeplinit integral sarcinile privind dezvoltarea 
largă a spartului de masă...", „Este necesar să se 
treacă la măsuri hotărite pentru îmbunătățirea sub
stanțială a activității sportive de masă...

Primăvara a intrat - 
turi|e sale. Va dori 
doială, zile frumoas

spune în Mesajul adresat de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU recentei Conferințe pe țară a miș
cării sportive.

Revin în prim-planul preocupărilor marile acțiuni 
inițiate — în lumina prevederilor Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. din februarie-martie 1973 — Com
plexul polisportiv „Sport ți sănătate”, „Gimnastica 
la locul de muncă”, „Amicii drumeției”, „înotul 
pentru toți”. Și, în afara acestora, multe alte ac
țiuni organizate pe plan local de către organele 
și organizațiile cu atribuții sportive.

în pagina de față, cîteva dovezi concrete ale in
teresului manifestat în pregătirea noului sezon al 
sportului de masă.
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PRELUDIU LA VACANȚA ȘCOLARĂ
Avancronica vacanței școlare de 

primăvară se prezintă și în acest 
an cu un conținut bogat și inte
resant. La ordinea zilei, în inter
valul dintre 5—20 aprilie, se vor 
afla (îndeosebi pentru acei elevi 
care se perfecționează într-o dis
ciplină sportivă sau care au și 
făcut unele opțiuni cu aceasta) 
taberele de odihnă și instruire și 
o serie de competiții de nivel re-o serie de competiții de 
publican.

★
La capitolul „tabere" 

semnala în primul rînd 
organizate sub egida Ministerului 
Educației și învățămîntului, rezer
vate elevilor și elevelor din re
țeaua unităților speciale, adică 
școli sportive sau școli generale 
și licee cu program de educație fi
zică.

La Orșova, de pildă, își vor a- 
vea sediul de vacanță peste 150 
de elevi specializați în caiac și 
canoe. Uriașul lac de acumulare 
din zona Porțile de Fier va oferi 
un cadru excelent de lucru pen
tru cei chemați sâ preia ștafeta 
într-o disciplină sportivă în care 
România înregistrează continuu 
prestigioase succese.

La Timișoara, 170 de tineri, vi
itori specialiști în canotaj acade
mic, vor fi cantonați în vecină
tatea canalului Bega. Pregătirile 
lor vor avea un obiectiv foarte

le vom 
pe cele

concret, materializat chiar în va
canța de primăvară — finalele 
campionatelor republicane de ju
niori, programate în zilele de 19 
și 20 aprilie.

Cabana de la Piatra Arsă va fi 
gazda elevilor schiori (110), cei 
care îndrăgesc fondul. Zăpada în 
strat gros care stăruie în Bucegl, 
la altitudini de peste 1 500 de me
tri, va oferi condiții foarte bune 
de pregătire micilor temerari ai 
înălțimilor. Aceeași observație și 
în cazul colegilor lor de la „alpi
ne" (tot 110 la număr) 
vom întîlni în Paring, 
na și ospitaliera bază 
I.E.F.S.

In fine, atleții vor _
în patru tabere distincte : trei în 
zone montane și sub montane — 
Muntele Roșu (80), Căminul Alpin 
(120), și Izvoarele, Maramureș (120) 
și una într-o stațiune climaterică, 
la Malnaș-băi (100). Apare evident 
că alegerea acestor mici sedii ale 
vacanței elevilor atleți vizează în 
principal o pregătire fizică spe
cială, menită să le sporească re
zistența.

pe care îi 
la moder- 
sportivă a

fi grupați

IN AȘTEPTAREA
STARTMARELUI

.*¥■

prețioase 
îmbogă-

In aceste zile, cînd primăvara 
ne zimbește din primele flori de 
cais, în lumea purtătorilor crava
telor roșii, acea exuberantă lume 
a pionierilor, domnește febra ul
timelor pregătiri pentru marele 
start în acțiunea sportivă aplica- 
tiv-utilitară „Asaltul Carpaților", 
organizată de Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor, în co
laborare cu o seamă de factori 
cu atribuții în domeniul sportului. 
Acestea sînt ultimele pregătiri, 
pentru că vacanța ce se apropie 
va prilejui o repetiție generală, un 
test în vederea bogatului program 
din vacanța mare.

Declanșat în ziua deschiderii lu
crărilor celui de al XI-lea Congres 
al partidului, „Asaltul Carpaților" 
constituie cea mai mare acțiune 
turistică cu caracter social-util, în 
cadrul căreia pionierii își propun 
o seamă de obiective. în primul 
rind, să facă cunoștință cu fru
musețile patriei, cu mărețele reali
zări ale poporului, dar, în același 
timp, prin hărnicia și cu puteri
le lor, să întreprindă acțiuni 
de mare utilitate ca : marcarea 
și refacerea unui mare număr de 
trasee turistice, plantări de pomi 
și amenajări în preajma locurilor 
de odihnă, în punctele turistice, 
efectuarea recensămîntului păsă
rilor și animalelor, adunarea de 
plante medicinale, studierea fau
nei și florei munților noștri, cu 
prilejul unor atractive „expediții 
ale cutezătorilor", toate împletite 
cu mișcarea, cu practicarea unuia 
dintre cele mai accesibile și toni
fiante sporturi — turismul.

In unitățile și detașamentele 
pionierești din întreaga țară s-au 
făcut planuri amănunțite, au fost 
întocmite hărți și schițe, coman
damentele județene au coordonat

întreaga muncă, iar în prezent, 
sprijinul factorilor cu atribuții, 
sint adunate materialele necesare, 
se fac ultimele retușuri în com
ponența expedițiilor. După cum 
am aflat la Comandamentul națio
nal al „Asaltului Carpaților", do
cumentele recentei Conferințe pe 
țară a mișcării sportive și îndeo
sebi Mesajul tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU au oferit 
idei și indicații pentru 
firea programelor inițiale, cu noi 
obiective, așa incit acțiunea să cu
noască o reușită deplină. Este de 
notat că în momentul de față este 
întocmită toată documentația pen
tru marcajul a 420 de trasee turis
tice noi, în lungime totală de 6 600 
km și remarcajul a 450 trasee 
existente, în lungime de 4 300 km. 
Toate acestea pină în ziua împli
nirii unui an de la Congresul al 
XI-lea al P.C.R. Cifrele sînt im
presionante, dacă ținem seama că 
ele sint egale cu ceea ce s-a făcut 
în acest domeniu in ultimii... 30 
de ani. Merită a fi evidențiate, 
pentru activitatea de pină acum, 
comandamentele din județele Su
ceava, Argeș, Brașov, Cluj, Co- 
vasna. Mureș și altele. In unele 
locuri au și început amenajările 
de izvoare, de locuri de popas, 
s-au constituit cercuri salvamont 
și patrule pentru îndrumări turis
tice — la Bacău, Brașov, Sibiu... 
Și încă o cifră : peste 3 000 de 
expediții „Cutezătorii" sint gata 
de drum. Pionierii așteaptă cu ne
răbdare plecarea în drumeție, con
cursurile de tot felul, emoționan
tele focuri de tabără și. mai ales, 
bucuria de a contribui, după pu
teri, la 
dragi.

înfrumusețarea patriei

Viorel TONCEANU

Crosul — mijloc la indemina oricui pentru a-și fortifica organismul — 
a reintrat, indiscutabil, în drepturile sale. Acest instantaneu este un 

argument elocvent.
Foto : S. BACKSY

★
Am amintit mai sus de un exa

men sportiv în plină vacanță, cel 
la care vor fi 
pe elevii din 
academic. Nu 
men de acest 
vor mai avea 
în lupte (libere și greco-romane), 
care își vor desemna campionii 
republicani școlari la Constanța, 
între 8 și li aprilie, voleibaliștii 
participanți la divizia școlară și 
de junori (14—18 aprilie), afțați la 
ultimul act al întrecerii (fetele la 
Piatra Neamț, băieții la Ploiești), 
elevii și elevele care practică gim
nastica sportivă, reuniți — evident 
fruntașii, cîștigătorii zonelor — la 
finalele republicane de la Pitești, 
între 16—19 aprilie, și fotbaliștii, 
prezenți la zonele 
republicane ale unităților sportive 
școlare. Cele mai aprinse meciuri 
se anunță la zonele de la Oradea, 
București, Sibiu și Brașov 
pele cîștigătoare vor lua parte, în 
marea recreație 
vară, la finala 
gramată la Mediaș).

★
Prefața apropiatei vacanțe 

lare de primăvară cuprinde, 
gur, multe alte concursuri și com
petiții organizate pe plan local, 
fie sub titulatura „Cupei tinere
tului", fie respectînd un program 
alcătuit de fiecare inspectorat (în 
colaborare cu ceilalți factori), 
completat cu excursii și drumeții 
de la care sîntem convinși că nu 
se va înregistra nici o absență...

Tiberiu STAMA

chemați să partici- 
familia canotajului 
este singurul exa- ■ 
fel. Emoții similare 
și elevii specializați

campionatelor

(Echi-

a vacanței 
competiției,

de 
pro-

șco- 
desi-

LA NIVELUL FIECĂREI ASOCIAȚII SPORTIVE...
Recentele evenimente trăite de miș

carea noastră sportivă — Conferința 
pe țară, Mesajul adresat acesteia de 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
precum și împlinirea a doi ani de 
la apariția Hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. eu privire la dezvoltarea con
tinuă a educației fizice și sportului 
— au constituit temeiuri de serioasă 
analiză a muncii desfășurate în ulti
ma vreme în unitățile sportive.

O asemenea analiză a fost între
prinsă de curînd și de Consiliul ju
dețean pentru educație fizică și sport 
Constanța în asociațiile județului. In 
cadrul investigațiilor efectuate în pra
gul deschiderii sezonului în aer li-

PLANURILE DE MUNCA SA DEVINĂ ACȚIUNI CONCRETE!
Mai este exact o săptămînă 

pînă la declanșarea (5—6 aprilie) 
ediției de primăvară—vară a ce
lor două mari acțiuni de masă cu 
caracter republican, „Cupa tinere
tului" și Complexul polisportiv 
„Sport și sănătate". La fixarea a- 
cestei date s-a avut în vedere 
faptul că atunci va fi prima zi a 
vacanței elevilor și vor exista, 
deci, condiții pentru ca evenimen
tul să fie bine marcat.

La ce trebuie, de fapt, să ne 
așteptăm ? Evident, nu la acțiuni 
spectaculoase, ci la organizarea 
unor întreceri între clase, între 
ani de studiu, la disciplinele pre
văzute în regulamentul „Cupei ti- 

, neretului". Pentru aceasta este 
nevoie ca asociațiile sportive din

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

generale și profesionale,
educație

școlile 
din licee, profesorii de 
fizică să mobilizeze elevii pe sta
dioane, datele și orele stabilite să 
fie strict respectate — condiție o- 
bligatorie pentru ca manifestările 
să cîștige autoritate în fața con- 
curenților — ; este nevoie, în a- 
celași timp, ca bazele sportive 
să-și deschidă porțile bine pregă
tite și cu un program de funcțio
nare minuțios stabilit și respectat.

In ceea ce privește complexul 
„Sport și sănătate", regulamentul 
definitivat a și fost difuzat în 
toate asociațiile sportive din țară. 
Așa cum s-a solicitat din partea 
majorității cadrelor didactice de 
specialitate, probele și normele de 
bază pentru elevi și studenți sînt

TREI „FURNICARE4*
Capitalei, 3 splendide baze sportive : două de 
Balta Albă) și „Titanii** (în Titan) — iar una

Există în sectorul 4 al 
cartier — „Voinicelul" (in 
aparținind întreprinderii „Timpuri noi"’.

Cine a trtcut in ultimele săptămîni prin preajma acestora, le-a putut 
asemăna cu niște... furnicare. Sute de elevi, tineri din întreprinderile 
și instituțiile sectorului, cetățeni ai Cartierelor respective, lucrează aici 
intens, Sint doar atitea de făcut acum la început de primăvară. Unele 
aparate de joacă trebuie reparate, terenurile nivelate, „mobilierul" ba
zelor șl gardurile vopsite.

Astfel, prin munca patriotică, cele trei mari baze vor fi terminate 
curind și puse la dispoziția... sportului de masă. Este de reținut că 
aceste bare înseamnă de fapt : 12 terenuri de tenis, 6 de volei, 4 de 
baschet, 4 de handbal, unul de fotbal. 8 piste de popice, o pistă de 
atletism (cu sector de aruncări și sărituri), un bazin de înot, o pistă 
da carting, un canal navigabil, două ringuri de box într-un teatru în 
aer liber, multe și originale aparate de joacă. Toate la dispoziția co
piilor, tinerelului și cetățenilor din cartier, a sănătății lor.

identice cu cerințele Ministerului 
Educației și învățămîntului prevă
zute în „Sistemul unic de verifi
care și apreciere a gradului de 
pregătire fizică". S-a stabilit, de 
asemenea, ca tinerii care iau par
te la întreceri de atletism, jocuri 
etc. să fie considerați și „absol
venți" ai normelor complexului.

Din investigațiile făcute în mai 
multe asociații sportive din Capi
tală și din țară se constată că au 
fost luate încă de pe acum mă
suri pentru ca acțiunile „Cupei 
tineretului" și complexului „Sport 
și sănătate" să aibă un start bun. 
Clubul sportiv „Voința" din Capi
tală a stabilit un program de zile 
și ore, astfel că baza sportivă de 
de la capătul liniei de tramvai 
nr. 5 a și început să cunoască 
animația specifică zilelor de vară. 
După cum ne spunea tovarășul 
C. Furcela, vicepreședintele clu
bului, „Toate cooperativele mește
șugărești bucureștene știu, zilele 
cînd au acces pe baza sportivă. 
De altfel, asociații sportive ca 
„Tehnica sticlei", „Marochineri", 
„Arta aplicată" și altele au și în
ceput să fie prezente cu tineri ce 
se pregătesc, deocamdată...".

C.J.E.F.S. Ialomița a întreprins, 
de asemenea, măsuri concrete, pri
mul vicepreședinte Ianuarie Jinga 
informîndu-ne că stadionul din 
Slobozia găzduiește de pe acum 
antrenamente și chiar unele în
treceri din cadrul „Cupei tinere
tului".

ber s-a urmărit felul cum se reali
zează colaborarea organelor sportive 
cu factorii cu atribuții în mișcarea 
sportivă, acțiunile organizate în acti
vitatea de masă, conținutul educativ 
și recreativ al acestora, asigurarea 
bazei materiale, stilul de muncă al 
consiliilor asociațiilor sportive etc.

In constatările colectivului de în
drumare și control se subliniază în
viorarea activității, ca urmare a apli
cării în practică a indicațiilor cuprin
se în documentele de partid. In 
multe asociații (cele din Hirșova, Co- 
badin, Băneasa etc.) se desfășoară o 
activitate susținută, bazată pe pla
nuri riguroase, alcătuite în strînsă co
laborare cu factorii interesați, se 
acționează eficient în direcția orga
nizării de competiții de masă și de 
duminici cultural-sportive, precum și 
pentru amenajarea și întreținerea în 
bune condiții a bazelor sportive.

Totodată, s-a constatat că în foarte 
multe asociații sportul nu se bucură 
de atenția cuvenită : nu există pla
nuri de măsuri, iar acolo unde exis
tă nu sînt duse la îndeplinire ; ac
țiunile de masă sint spontane și se 
rezumă la cîteva întreceri de fotbal, 
șah sau tenis de masă ; campionatele 
asociațiilor nu au continuitate și nu 
pornesc de la competiții la nivelul u- 
nităților celor mai micii (atelier, sec
ție, brigadă). Aceste acțiuni au loc 
adesea întîmplător, cu participarea 
celoi- ce trec ocazional pe la căminul 
lultural. De asemenea, la complexul 
„Sport și sănătate" nu a fost trecută 
nici o normă ! La sate, nu se vede 
preocuparea pentru amenajarea de 
baze sportive noi, iar cele vechi au 
Eost lăsate în părăsire. In majorita-

fea cazurilor, consiliile asociațiilor n 
se întrunesc decît ia... adunarea d 
dare se seamă și alegeri, nu au fosx 
întocmite calendare sportive șl buge
te nici pe 1974 și nici pe 1975 (1), iar 
profesorii de educație fizică se do
vedesc puțin receptivi la problemele 
sportive ale comunelor...

In fața acestor neajunsuri care se 
manifestă în numeroase asociații 
sportive din județ, colectivul amintit 
a trecut imediat la acțiune, sprijinind 
organele locale în realizarea unei 
conlucrări reale între factorii cu a- 
tribuții în domeniul sportului, în în
tocmirea de calendare competiționale 
și a bugetului pe anul acesta. în pla
nificarea activității pe perioada ime
diat următoare. în instruirea activiș
tilor în problemele organizatorice 
(mai ales în ce privește campionatul 
asociației), în cele de popularizare, 
evidență și strîngerea cotizațiilor. S-a 
acordat, de asemenea, sprijin în or
ganizarea primelor competiții ale se
zonului în cadrul „Cupei tineretului", 
precum și demonstrații ale cluburi
lor fruntașe din Constanța în cadrul 
duminicilor cultural-sportive din a- 
șezările județului...

Acțiunile întreprinse de C.J.E.F.S. 
Constanța, în cadrul cărora au fost 
scoase la iveală o serie de deficiențe 
în organizarea activității de masă, au 
menirea să contribuie efectiv la în
dreptarea stării de lucruri în toate 
unitățile sportive din județ. Să spe
răm că măsurile adoptate vor con
tribui pretutindeni ia o reală învio
rare a acestei activități, așa cum se 
precizează în documentele de partid.

B. AURELIAN

Ion GAVRILESCU
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Prin urmare, sosirea primăverii poate și trebuie să constituie I 

un puternic îndemn către mutarea centrului de greutate a activi
tății sportive in aer liber. In materializarea unei asemenea preocu
pări nu există nici un impediment. Se cere doar spirit de inițiativă 
din partea consiliilor asociațiilor sportive și, de bună seamă, de 
pasiune pentru mișcare în rinidul copiilor și tineretului, al oamenilor 
muncii din toate ramurile de activitate.

Unele căutări le-am relevat în cuprinsul acestei pagini. Am 
prezentat, de asemenea, cîteva repere ale activității sportive de 
masă din noul sezon, cu plusuri dar și cu minusuri... N-am spus 
firește totul. ... .

Siniem gata de a consemna la loc de frunte acele inițiative 
destinate să aducă pe terenurile de sport, in concursuri și compe
tiții, în acțiuni turistice de masă, eșaloane importante de iubitori 
ai exercițiului fizic. Asemenea inițiative, neîndoielnic, se vor face 
simțite, mai ales acolo unde colaborarea tuturor factorilor intere
sați va deveni realitate. In lumina Mesajului adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Conferinței pe țară a mișcării noastre sportive, 
in spiritul Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C R. din februarie-martie 
1973, să facem din sport un aliat de nădejde al fiecăruia din
tre noi.

I
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MIINE, PE STADIONUL DINAMO

DUBLA CONFRUNTARE A ECHIPELOR DE TINERET
MASOPUST: „SPUI CĂ ECHIPELE 

Dl TLSEBET VOR ORRI
Loturile noastre au susținut un meci de verificare intre ele • Oaspeții au sosit ieri la București
Mîine dimineață, cu începere de 

la ora 9,30, stadionul Dinamo va 
fi gazda unui cuplaj internațional 
de mare atractivitate. Se vor afla 
față în față cei mai buni tineri 
jucători din țara noastră și din 
Cehoslovacia, speranțe ale celor 
două soccere, de la care se așteap
tă comportări de frumoasă ținută 
sportivă. Cu deosebită atenție va 
fi urmărită

ani. Acest lot are în componența 
sa veritabile talente care, la rîn- 
dul lor, pot oferi asistenței o par
tidă de bun nivel tehnic și spec
tacular.

Selecționatele de tineret și-au

încheiat ieri pregătirea cu un joc 
de verificare susținut între ele pe 
stadionul „23 August’* pe o dura
tă de 60 de minute. Scor î 3—0 
(l—0) în favoarea lotului de 21 de 
ani

UN JOC DE CALITATE
telex).

________ în special evoluția 
componenților formațiilor de 23 de 
ani Pentru că, echipa lui Jivan, 
Dobrău, Mulțescu, Răducanu, Cri
șan și... Dumitrache — inclus în 
acest Iot în vederea testării forțe
lor sale de moment într-o confrun
tare destul de dificilă — se pregă
tește pentru meciurile oficiale pe 
care le va susține în cadrul cam
pionatului european de tineret, 
competiție in care a debutat cu o 
victorie la scor (6—2), în fața Da
nemarcei'. Tn deschiderea cuplaju
lui vor evolua jucătorii sub 21 de

LOTURILE DE
Lotul de 23 de ani, care după 

cum se știe reprezintă schimbul 
de mîine al jucătorilor din prima 
reprezentativă a 
componență tineri 
perspectivă care,

în 
de

țării, are 
fotbaliști 

„în majoritatea 
lor, activează la echipe de Divizia 
A (17) iar unul singur la Rapid 
București, formație din eșalonul 
secund. Antrenorii lotului sint 
Cornel Drăgușin și Ion Nunwei- 
ller. Aceștia au selecționat urmă
torii 18 jucători :

Jivan (Politehnica Timișoara) și 
Bathori (Olimpia Satu Mare) — 
portari : Mihai (C.F.R. Cluj-Napo
ca), Purima (U.T.A.), Smarandache 
(Steaua), Dobrău (Dinamo), Gri- 
gore (Sportul studențesc) și Lu- 
cuță (Dinamo) — fundași ; Dumi- 
triu IV și Ion Ion (ambii Steaua) 
și Rădulescu (Sp. studențesc) — 
mijlocași ; Crișan (Univ. Craiova),

ULTIMELE
PREGĂTIRI ALE
TRICOLORILOR

(Urmare din pag I)

verificare cu Progresul. Au fost 
date indicații precise asupra mo
dalității de acțiune colective și pe 
compartimente. S-au făcut reco
mandări privind încadrarea fiecă
rui jucător în spiritul ideii de joc 
preconizate și al unei discipline 
tactice riguroase, din care să poa
tă rezulta un joc echilibrat, cursiv, 
angajant și eficace. Antrenorul V. 
Stânescu a atras atenția asupra se
riozității care trebuie să caracte
rizeze întreaga activitate a selec- 
țlonabililor la lot.

Pentru astăzi, programul preve
de o ședință de antrenament teh- 
nico-tactic și preparativele pentru 
plecarea spre Praga, prevăzută 
pentru ora 16. la bordul avionului- 
cursă TAROM.

împreună cu tricolorii vor face 
deplasarea în capitala Cehoslova
ciei și componenții reprezentativei 
de juniori II, _ adică selecționata 
care va ataca în anul viitor pre
liminariile UEFA. Aceasta va în- 
tîlni prima formație de juniori a 
Cehoslovaciei în deschiderea parti
dei de seniori de luni.

i

SÎMBĂIA
ATLETISM : sala „23 August", 

ora 17: „Cupa Școlarul4- pentru 
juniori de toate categoriile.

BASCHET : sala Floreasca, ora 
19.30: Dinamo — Steaua, finala 
campionatului masculin.

JUDO : sala Floreasca, de Ia 
orele 8,30 și 16: finalele campio
natelor republicane individuale 
ale seniorilor la categoriile mij
locie, semigrea și grea.

POPICE : arena Antrefrig4 de 
la ora 16: Frigul Buc. — Laromet. 
Buc.; arena Giulești, de la ora 
16; Rapid Buc. — Cetatea Giur
giu; arena de Ia clubul Tnlrep. 
Republica, de la ora 13: Gloria 
Buc. —- Voinja Constanța; arena 
Voința, de la ora 16: Voința Buc. 
-• Voința Ploiești. Partide în ca
drul campionatului feminin. Di
vizia A.

Loturile de f'neret als Cehoslovaciei au sosit Ieri, cu avionul, în Capitală 
și au efectuat, imediat după sosire, un antrenament pe stadionul Dinamo. 
Oaspeții sint deciși, așa cum ne-au declarat, să facă o figură cit mai fru- 
moosă în întrecerea cu tinerii noștri fotbaliști, lată ocum programul și for
mațiile probabile aie cuplajului de mîine, de pe stadionul Dinamo :

ORA 9.30 : ROMANIA - CEHOSLOVACIA (selecționate de tineret 21 ani) 
arbitri : Nicolae Cursaru — M. Moraru și C. Manușaride.

ROMANIA : Moron» - Zamfir II. FI. Marin. Grigoraș. Negrită - Rișniță, 
Burcea, Kaiser — Aetenei, Radu II, Manea.

CEHOSLOVACIA : Netolkko - Kunzo, Manczal. Siladi, Kristof - Gasparik, 
Sourek, Vdovjak — Mintal, Kalis, Babcan.

ORA 11.15 : ROMANIA - CEHOSLOVACIA (selecționate tineret 23 am) 
- arbitri : C. Niculescu - G. Retezon șl A. MUnich.

ROMANIA : Jivan - l. Mihal. Smarandache. Dobrău, Grlgore - Dumitrul 
IV, Mullercu, Rădulescu - Crișan, Dumitrache, Zamfir.

CEHOSLOVACIA : Cepo — Svoboda* Jurkemik, Probes, Gerhat — Slany, 
Haraslin, Bilsky - Mraz, Datko, Hajsky.

BRATISLAVA, 28 (prin
Ideea organizării a patru întlTniri 
între reprezentativele României și 
Cehoslovaciei o găsim deosebit de 
utilă. Dacă ne gîndim la viitorul 
fotbalului din țările noastre, în
tîlnirile dintre cele două formații 
de tineret (sub 21 și sub 23 de 
ani) sint intr-adevăr binevenite. 
Vorbind despre cele două loturi 
cehoslovace, vom menționa că 
marea majoritate a jucătorilor ac
tivează în echipe din prima ligă, 
unii dintre ei ca Jurkemik, Bar- 
inos, Harasli, Elefant, Cepo au mai 
activat în diferite reprezentative 
(tineret, juniori, B). Iată loturile 
SUB 23 DE ANI l Portari : Cepo 
(Zilina) și Semăn (Kosice). Fun
dași : Svoboda (Brno), Jurkemik 
și Barmos (Inter Bratislava). Pra
tes (Bohemians), Gerhat (Zilina), 
Mijlocași : Slany (Ostrava), Hara- 
slin (Slovan), Bilsky (Dukla). îna
intași : Mraz (Inter), Stambacher

și Datko (Dukla), Elefant (Slovan), 
Hajski (Brno). Antrenorii lotului 
sint Mirka și Svec.SUB-------- ---- - ■ • -
toiiclca 
cîmp : 
Siladi, 
Sourek, 
lis, Sip, 
ko și Masopust.

Iată ce a declarat fostul interna
țional Josef Masopust, antrenorul 
echipei sub 21 de ani i „Sper ca 
întîlnirile de la București să fie 
de un bun nivel tehnic și că spec
tatorii vor fi mulțumiți de jocul 
nostru. Ideea de a organiza în cu
plaj aceste meciuri este deosebit 
de binevenită. In fața ochilor 
noștri vor evolua timp de trei ore 
cele mai talentate cadre ale fot
balului nostru*'.

21 DE ANI : Portari : Ne- 
și Mucha. Jucători de 
’ Kunzo, Manczal, Mikus, 

Kristof, Fillo, Gasparik, 
Vdovjak, Mital, Fric, Ka- 
Babcan. Antrenori : Skrip-

STANO SLADEK
„SPORT" — Bratislava

TINERET LA ORA ACTUALĂ
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Atodiresei (F.C.M. Reșița), An- 
ghei (Poli. Timișoara), Zamfir 
(Dinamo), Răducanu (Steaua) și 
Manea (Rapid) — atacanți. După 
cum se poate vedea, cluburile 
bucurcștene Steaua (4), Dinamo 
(3), Sportul studențesc (2) și Ra
pid (1) dau lotului cel mai mare 
număr de jucători (10). Ceilalți 
fac parte din echipe din provin
cie. De la Politehnica Timișoara, 
doi iar de Ia U.T.A., C.F.R. Cluj- 
Napoca, Olimpia Satu Mare, Uni
versitatea Craiova și F.C.M. Re
șița, cîte unul.

(Doi dintre jucătorii selecționatei 
de tineret, Dobrău și 
au jucat în anul 1974 
națională A).

★
Alcătuit din ce are 

zentativ fotbalul nostru în 
rația de 19—21 de ani, lotul i 
neret pregătit de antrenorii 
Voica și Gheorghe Staieu,

Mulțescu, 
în echipa

mai repre- 
gene- 
de ti- 

lon
________________ ___ _____ , se 

compune din jucători care acti
vează la nouă cluburi divizionare 
A și unul din eșalonul secund, 
Rapid București. De altfel, Rapid 
și Olimpia Satu Mare dau cîte

trei jucători acestui Iot : FI. Ma
rin, Grigoraș șl Rișniță, respec
tiv Hclvei, Hațieganu și Kaiser. 
Ceilalți componenți ai iotului a- 
parțin cluburilor 
rești (Custov și I. 
Argeș (M. Zamfir
Steaua (Moraru și Ăelenei), Uni
versitatea Craiova (Negrită), 
A.S.A. Tg. Mureș (Onuțan), U.T.A. 
(Bedea), Steagul roșu Brașov 
(Clipa) și F. C. Galați (Burcea). 
Mezinul lotului este chiar apără
torul buturilor echipei, 
(născut Ia 8 X 1956), produs 
unei pepiniere 
rești — care, de-a lungul anilor, 
a dat mulți jucători buni eșaloa
nelor superioare ale fotbalului 
nostru. C.u șapte luni mai... bă- 
trîn deeît Moraru este Marian 
Radu II, vîrful de atac al F. C. 
Argeșului. „Vîrstnicii" lotului 
sint Helvei, Kaiser și Bedea, toți 
trei născuți în anul 1953.

De remarcat faptul că nu mai 
puțin de nouă jucători din acest 
lot (Clipa, I. Marin, Negrilă, Zam
fir, Bedea, Burcea, Kaiser, Radu 
II și Hațieganu) sint debutanți.

Dinamo Bucu- 
Marin), F. C. 
și Radu II),

Moraru 
al 

Metalul Bucu-

Radu II. unul dintre cei mai buni atacanți al loturilor de tineret, marchează p 
tineret 21 ani, în intilnirea cu selecționata de tineret 23 ani.

• Din nou în echipa care 
l-a lansat ! De duminica tre
cută, internaționalul Const. 
Frâțilâ a revenit la Sirena, 
formația unde a fost :cmar-

și' Chimic» Rm. Vîîcea, am 
avut frumoase satisfacții..." ne 
mărturisea- Constantin Frățtiâ.

cat de antrenorul Traian !o- 
nescu și luat la Dinamo. El 
joacă în „unsprezecele" for
mării sale, alături de fratele 
lui, Petre Frățiiă care, speră 
îi va călca pe urme.........Do
resc să-mi închei cariera în 
echipa căreia ii datorez în
treaga mea activitate spor
tivă, carieră in care, utît la 
echipa națională cit și la 
cluburile Dinamo, F.C. Argeș

q In cabine, la termina
rea meciului Olimpia Satu 
Mare — Steaua, antrenorul 
echipei gazdă, Bay, se des
tăinuia : „Sintem muițamiți. 
că a»n ciștigat în fața unei 
echipe, cu multe individuali
tăți valoroase. Rutinatei 

bucui eștene s-am 
cu un joc 

fiecare component al 
noastre căutînd, 

mare ambiție, să

for-
re-
de

formația Olimpiei : fundașul 
dreapta Berețki, după Kuizer, 
jucătorul cu cele mai 
și frumoase realizări în 
tida de miercuri cu 
Viteză de reacție, 
oportune, anticipație în 
participări numeroase in 
rele de atac, iată ce 
demonstrat purtătorul 
lui cu nr. 2 al 
baștriior".

multe 
par- 

Steaua, 
replieri 

joc, 
fa- 

ne-a 
tricou- 

,,galben-al-

care s-a subordonat, în joc, in
tereselor echipei", ne 
antrenorul gălățenilor 
Coidum.

spunea
Ștefan

portarul 
Ion Va-

• La 
echipei, 
sile, continuă să apere foarte

la început și apoi din ce în 
ce mai numeroși, au fost de
lectați de formația orchestra
lă F.F.N. condusă de Carol 
Litving. Programul muzical, 
bine selectat și foarte ritmat, 
a avut darul să „încălzeas
că" publicul în ciuda unor 
condiții atmosferice deosebit 
de aspre

tre aceștia, desigur, se cifi 
— cine știe ?!... — mulți c 
tre aceia care cu numai 1 
zile în urmă, aplaudaseră, 
ieșire, pe antrenor 
victoria repurtată de 
pregătită de el in 
Universității ~Craiova...

pori 
echj 
dai]

mâții 
pi i cat 
elan, 
echipei 
dintr-o 
se autodepășeascâ. Cind am 
fost egalați mia fost tare 
teamă că Steaua va veni 
peste noi, va juca pe cartea 
ofensivei. Momentul psiholo
gic ii era favorabil. Cred că 
buciireșienii au mizat prea 
mult pe un meci nu’".

federal la
F.C. 

re- 
Stunes- 

pe 
gînd : 

Dobrin.

OHm- 
Steaua. 
amplifi- 
fâcut o 
e:hipei

• înaintea partidei 
pia Satu Mare — 
crainicul stației de 
care a stadionului a 
frumoasă prezentare 
oaspete. El a recomandat pu
blicului spectator nucleu! de 
internaționali în frunte 
„veteranul** Sătmăreanu 1 și 
Dumitru. Publicul i-a aplaudat 
cu căldură, iar jucătorii, la 
rîndul lor, în mod deosebit 
Dumitru, le-au oferit rr.ulte 
faze de fotbal cu caracte
ristici moderne.

© Observator 
meciul F.C. Galați — 
Argeș, antrenorul echipei 
prezentative Valentin 
cu a venit în orașul de 
malul Dunării cu un 
să-l urmărească pe 
Handicapat de terenul alune
cos, Dobrin s-a străduit să 
lase o bună impresie. Strict 
marcat do mijlocașul Moro- 
hai. piteșteanul a corespuns 
însă numai în parte. El are 
meritul înscrierii unui gol cu 
o frumoasă execuție, iar spre 
finalul meciului a fost foarte 
aproape de a aduce 
rea.

1 j

să0 Deși întristați, fără 
dobîndească cele două puncte 
propuse pe teren propriu, 
conducerea și antrenorii clu
bului Politehnica Iași, nu au 
ezitat să felicite, la Jinele 
meciului cu Universitatea Cra
iova, întreaga brigadă de ar
bitri pentru prestația ei fără 
cusur.

|
s-ar acorda \ 
cel mai spăl 

îndoială că, p| 
acesta ar revj 

Dinamo — U.ll 
dinamovil 

preocupați I
nu
90

cu
• F.C. Galați este 

echipă neînvinsă în 
campionatului. „Cheia 
sului nostru de pînă 
constă in faptul că

egala

• O prezență plăcută în

singura 
returul 
succe- 
acum 

înlocui
torii lui Dan Coe și Stoicescu 
pe posturile de fundași cen
trali. Stoica și M. Marian, au 
jucat pînă acum fără greșeală, 
ca și revenirea în formă a 
coordonatorului Dumitiiu III

bine. Coechipierii lui au în
credere în el, îi ascultă indi
cațiile din timpul joculji și 
astfel apărarea imediată face 
mai puține greșeli de plasa
ment.

înaintea și în cauza me
ciului Sportul studențesc — 
,,U” Cluj-Napoca din etapa 
a XXI-a, spectatorii, puțini

Ă\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

® Multă lume s-a întrebat 
de ce la Brașov, n-au evoluat 
în formația reșițeană Atodire* 
sei și Pigulea. Din 
strict obiective I I 
acuzat durerile unei 
după meciul de la Arad, 
nu a fost miercuri nici 
zervă, celălalt încearcă 
vindece o întindere care 
pare că a contribuit 
dereglarea sistemului 
siv al echipei 
loan Reinhardt.

motive 
Primul a 

i sciatici,

re- 
să-și 

se 
la... 

defen- 
antrenată de

q Dacă 
titlu pentru 
meci, fără 
in prezent, 
partidei 
Spre meritul lor, 
și arădenii, 
primul rînd de joc, 
comis, împreună, în 
minute deeît 11 faulturi, I 
mai mic total din acest cq 
pîonat. Felicitări 
cuvin oaspeților j
remarcați pentru prima o 
în materie de sportivitate, 
mai aduceți aminte cîte fq 
turi au comis arădenii J 
partida tur U.T.A. - C H 
Cluj-Napoca, cîștigată de 
roviari cu 1-0 ? Doar 4 i

scor de 3—0 
și un gol 

după o f 
comisese în

• Nemulțumiri, exprimate 
vocal la sfîrșitul meciului 
..Poli" — ,,U", de către o parte 
a publicului, la adresa an
trenorului formației timișo
rene, Nicolae Godeanu. Prin-

® Un 
oaspeți 
gazdelor, 
care se 
bil henț, sint elemente fd 
labile arbitrului. De altfel, 
punct de vedere tehnic, 
ver Drăgulici a condus d 
tul de bine jocul dintre 1 
și Spoitul studențesc. Dar, 
final, ei 
tate, s-a 
acordlnd nici măcar un

) peti 
refu 

faza 
pred

n-a dovedit aut 
lăsat bruscat

VOLEI : sala Flacăra roșie, orn 
17: Confecția — Universitatea
București (B. f).

DUMINICA
ATLETISM : Sala „23 August", 

ora 9: „Cupa Școlarul" pentru 
juniori de toate categoriile.

BASCHET : sala Dinamo, de 
la ora 9: Voința — C.S.U. Galați 
(£), ICED — CSU Galați (ni). Po
litehnica — Farul (m) ; sala Con
structorul, ora 9.30: Olimpia-Con- 
structorul — Universitatea Timi
șoara (f), meciuri în cadrul cam
pionatelor republicane.

BOX : sala IREMOAS, ora to: 
gală contînd pentru campionatul 
republican de juniori.

FOTBAL : stadionul Dinamo, 
ora 9.30: România — Cehoslovacia 
(echipe de 21 de ani), ora 11.15: 
România — Cehoslovacia (echipe 
de 23 de ani) ; stadionul Progre
sul, ora 11: Progresul — Autobu
zul (Divizia B).

HANDBAL : teren 
rul. Ora 11.30: „U“ 
Voința Odorhei (A.

Construclo-
București — 
f); teren Ti-

ncretului, ora 16.30: I.E.F.S. 
Progresul București (A, f).

JUDO : sala Floreasca, de 
orele 8.30 și 17: finalele campio
natelor republicane individuale 
ale seniorilor ia categoriile ușoa
ră. semimijlocie și open.

POPICE : arena de la întrep. 
Republica, de la ora 8: Gloria 
Buc. — Rulmentul Brașov: arena 
Voința, de la ora 8: Voința 
— Dacia Ploiești. Meciuri în 
drui campionatului masculin, 
vizia A.

RUGBY : stadion Olimpia, 
10: Ollmpia-Constructorul — Dacii 
t.P.A. Sibiu (Div. B), ora 11.30: 
Dinamo — Sportul studențesc 
(Div. A); teren Vulcan, ora 10: 
Vulcan — Rulmentul Birlad (Div. 
A); stadionul Tineretului IV, ora 
9: A.S.E. Buc. — Electropulere
Craiova (Div. B); teren Aeronau
tica. ora 10.30: Aeronautica — 
U.R.A. Tecuci (Div. B).

VOLEI : sala Flacăra roșie, ora 
10: C.P.B. — I.G.C.M. Brașov (B, 
f): sala Progresul, de la ora 9.30: 

Foresta Arad (B. m).
Ploiești

la

Buc.
ca-
Di-
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LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

MARTIE 1975 
de cîștiguri : 1.783.968

I : 74 71 22

II-a : 64

6G 5 58

GO 34 40

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 
DIN 28

Fond general
lei.
EXTRAGEREA

29 79 25
EXTRAGEREA a

4 7 9 81 31
Plata cîștigurilor de la această tra

gere se va face astfel : în Capitală 
de la 7 aprilie pînă la 28 mai 1975, 
în țară de la 11 aprilie pînă la 28 mai 
1975 inclusiv.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT HOCHEI-FOTBAL 

DIN 20—26 MARTIE 1975
I : (13 rezultate) 15 va- 
a 961 lei ; 
a II-a : (12 
273 lei ;
a IH-a :

Categoria
riante 10%

Categoria 
variante a

Categoria _________
479,55 variante a 54 lei.

rezultate) 63,25

(11 rezultate)

Electra — 
Progresul 
(B» mi.

P.E.C.O. AZI ULTIMA ZI peniru procurarea 
biletelor la TRAGEREA EXCEPȚIO
NALA PRONOEXPRES din 30 martie 
1975.

_ (Jn bun prilej de a clștiga :

p Autoturisme Dacia 1300. Moskvici 
408,412, Skoda S 100.

9 Excursii în U.K.S.S., R.D. Ger
mană și Franța.
• Premii in * ' ■ • -

variabile.
Cu variante 

tragere aveți 
la toate cele

Tragerea 
mîine, ' 
sala Clubului Finanțe-Bănci 
strada Doamnei nr. 2 cu începere de 
la ora 17.30. După tragere 
filmul artistic „Sufletul 
Charly".

Intrarea gratuită.
Doriți Sâ participați la o 

in Uniunea Sovietică, R.D. 
sau Franța ?

Tragerea excepțională din

bani de valori fixe și

‘ de 15 lei la această 
dreptul de a participa 
8 extrageri.

are loc la București, 
duminică 30 martie a.c. în 

Clubului Finanțe-Bănci din

va rula 
negrului

excursie 
Germană

Tragerea excepțională din 30 mar
tie 1975 vă oferă posibilitatea de a 
cîștiga •

Totodată puteți obține autoturisme 
jn ^anj. 
excepțională 

numere

și cîștiguri
Tragerea 

geri 68 
cîștiguri;

Azi este

8 extra-
13" categorii de

ultima zi
tarea, biletelor.

pentru procu-
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PRIMA REPREZENTATIVA,
PE „SCHELETUL" 

LUI SLOVAN BRATISLAVA

A TRICOURILE LUI LUCESCU • ••

DIVIZIA A IN CIFRE...
î telex). — De 
hoslovaciei se 

Vonoklasy, lo-
5 km de Fraga, 
fii formației nu 
L'tne deosebite, 
ibilități au fost 
prul Jezek. Ex- 
rx de la Bmo — 
de anul trecut 

[• i este acciden- 
p fost selccțio- 
I tînăr talentat 
lohemians Pra- 
fc el va 
I Svehlik, 
luindu-1
■ încă 
Iccidentare
I fine, nu 
la mijlocașu- 
I și in această 
medicul lotului 
I în cazul cind

juca 
aces- 
pro- 

neres- 
de 
es-

‘cționatei de

li chior roșu I) 
sese deja a- 
pulturi repe- 

lovit cu pi- 
.Ceea ce este 

htru un arbi- 
fieral, tinind 
brțile pozitive, 
I ’ acceptabil.

Nicolae Proca 
I conducerea 
le, după po
lizare impusă 
I chirurqicaiâ. 
lean se simte

la starea 
șa cum ne 
mele evolu- 
lecigul roșu". 
k\\\\\\\\\\\\\\\
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decizia doctorului va fi negativă 
el va fi înlocuit cu Panenka.

Iată echipa probabilă, anunțată 
de antrenorul Jezek. între paran
teze, clubul, numărul selecționări
lor și virata.

PORTAR : Viktor (Dukla Praga
— 46 — 33). FUNDAȘI : Pivarnik 
(Slovan Bratislava — 23 — 27), 
Ondrus. (Slovan Bratislava — 10 — 
25). Jozef Capkovici (Slovan Bra
tislava — 10 — 25), Koubek (Union 
Teplice — 2 — 26). MIJLOCAȘI i. 
Bîcovsky (Union Teplice — 19 — 
25), Knapp (Banik Ostrava — 1 — 
24) sau Panenka (Bohemians — 
7 — 26). Gajdusek (Dukla — 10
— 23). ÎNAINTAȘI : Masny (Slo
van Bratislava — 5 — 25). Svehlik 
(Slovan Bratislava — 7 — 25) sau 
Nehoda (Dukla Praga — 12 — 23), 
Rehak (Bohemians Praga — 0 — 
22).

După cum se vede, cei mai 
mulți jucători provin de la Slovan 
Bratislava, echipă in mare formă, 
lider al campionatului.

Iată ce declară antrenorul Je
zek : „In general, aliniez o echipă 
tinără, pe care o pregătesc pentru 
preliminariile C. E. din acest an. 
Sper intr-un joc bun si util ambe
lor formații in cadrul pregătirilor 
pe care le facem pentru campio
natul european".

FRANTISEK CERNOCH
„CESKOSLOVENSKY SPORT“- 

Praga

• ASTAZI SE DECIDE CALIFI
CAREA JUNIORILOR. Cum am mai 
anunțat, astăzi se dispută la Gort — 
localitate în apropiere de Tbilisi — 
partida retur dintre selecționatele 
de juniori ale României și U.R.S.S., 
din cadrul preliminariilor Turneului 
U.E.F.A. în primul meci, care s-a 
jucat la Pitești (15 martie), cele 
două echipe au terminat la egalitate, 
1—1. La plecarea spre Gori, antre
norii lotului nostru. Constantin Ar- 
deleanu și Vasile Zavocta, ne-au de
clarat că intenționează să utilizeze 
formația : Cristian — Bărbulescu, Za- 
hiu, Toader, Ene — Bison, Leac, C’Im- 
pcanu II — Lttpău, Cămătarii, Chitaru.

• MECI INTERNAȚIONAL LA SA- 
LONTA. Recolta Salonta a Intîlnit joi, 
într-un meci amical, echipa suedeză 
I. K. Sodra Fagersta. Gazdele au ciș- 
tigat cu 3—0 (2—0), autorii golurilor 
fiind Birtalan (2) șl Criste. (Fr. DAR- 
VASI — coresp.).

în cele nouă partide ale eta- 
a XXII-a s-au marcat 21 de 

la
pei 
goluri, totalul lor ajungînd 
462 : 351 gazdele, 111 oaspeții.

• Golul cu numărul 450 a fost 
înscris de Hațieganu în min. 51 
al meciului Olimpia — Steaua. 
Celelalte goluri cu numere de ja
lon au fost marcate de Moga (nr. 
1), Ghergheli (nr. 50), Costea (nr. 
100), Bigan (nr. 150), Iordănescu 
(nr. 200), Tănase (nr. 250), I. Con
stantin (nr. 300), Kukla (nr. 350) 
și Lucescu (nr. 400).

• D. Georgescu și Tătaru au 
reușit să înscrie cite două goluri 
în această etapă.

• Ologeanu a marcat al cincilea 
autogol al campionatului (primul 
din retur).

• Singura lovitură de Ia 11 m 
a etapei a 
Tătarii.

• Boldni 
eliminat de 
putui campionatului (al doilea în 
retur).

• Din cele 198 de partide dis
putate pînă în prezent, 140 au re
venit gazdelor, 37 s-au încheiat 
la egalitate, iar în 21 victoria a 
fost de partea oaspeților.

• Cele mai mari note au fost 
obținute de autorii celei mai ca
tegorice victorii în deplasare de 
la începutul campionatului, jucă
torii Sportului studențesc ; 93 p, 
în timp ce adversarii lor, fotba
liștii de la Jiul, au totalizat doar 
58 p.

• Dodu este primul jucător’ 
care primește nota 4 de la înce
putul returului.

• Primele locuri în clasamen
tul „constanței", alcătuit pe baza 
adiționării celor mai bune 11 note, 
după 22 de etape, " ' 
de î 
Tg. 
iova

. sînt ocupate
I. Dinamo 1746 p, 2. A.S.A.

Mures 1710 p, 3. Univ, Cra- 
1709 p.

Meciurile etapei au fost ur- 
“ de spectatori,

1 — s-au

fost

este 
pe

transformată de

al 15-lea jucător 
teren de la înce-

•
mărite de 119 000 i’ 
cei mai mulți — 25 000 
înregistrat la partida F. C. Galați
— F. C. Argeș, iar cei mai puțini
— 4 000 — la întîlnirea Jiul — 
Sportul studențesc.

• Clasamentul orașelor, întoc
mit pe baza mediei de spectatori, 
după 22 de etape, se prezintă 
astfel î 1. Timișoara 23100, 2.
Craiova 22 800, 3. Galați 17 700, 4. 
Satu Mare 14 200, 5. Reșița 13 900, 
6. București 12 700, 7. Tg. Mures 
12 400, 8.' Rm. Vîlcea 12100, 9. 
Arad 12 000, 10. Constanța 11 000, 
11. Iași 9 900, 12. Pitești 8 400, 13. 
Cluj-Napoca 8 100, 14. Brașov 7 800, 
15. Petroșani 5 500.

• Situația în „Trofeul Petschov- 
schi", după 22 de etape, este ur
mătoarea : 1. Timisoara 9,36, 2. Re
șița 9,18, 3. Galați 9,09, 4. Bucu
rești 9,06, 5—7. Cluj-Napoca, Arad 
și Tg. Mureș 9,00, 8—9. Satu Mare 
și Constanța 8,91, 10. Craiova 8,81, 
11. Petroșani 8,72, 12. Rm. Vîlcea 
8,63, 13—14. Iași si Pitești 8,45, 15. 
Brașov 8,27.

« CIOBANU (CHIMIA) SCOS DIN 
LOT PE TIMP NELIMITAT. Pentru 
abateri disciplinare repetate, clubul 
Ch-imia Km. Vîlcea a luat măsura de 
a scoate din Iotul primei echipe, pe 
timp nelimitat, pe jucătorul Ciobanu, 
care de altfel nu a mai apărut în 
formație în ultimele două etape de 
campionat.

ACTUALITĂȚI

a primit o suspendare de patru etape 
pentru injurii la adresa arbitrului. 
Cite trei etape suspendare au primit 
P. Nicolae (Cimentul Tg. .Tiu) și 
M. Meșter (Dunărea Tulcea). Tot din 
echipa tulceană a mal fost suspen
dat pe două etape și I. Cazacu. Pen
ii-u lovirea intenționată a adversaru
lui, jueătorul M. Paveliuc (Victoria 
Roman) a fost sancționat cu două 
etape suspendare, incidentul de la 
Momești (unde echipa Oituz Tg. Ocna 
s-a retras de pe teren după un sfert 
de oră de joc) se va judeca în șe
dința comisiei, de joia viitoare.

• DE LA COMISIA DE COMPETIȚII 
ȘI DISCIPLINA. După prima etapă 
a returului campionatului Di
viziei C, Comisia de competiții și 
disciplină a F.K.F. a fost nevoită să 
sancționeze o serie de jucători pentru 
abateri grave de la disciplina sporti
vă. Astfel, A. Lungani (Textila Sebeș)

« CHIMIA — SPORTUL STUDEN
ȚESC, DUMINICA LA RM. VÎLCEA. 
Prolltînd de pauza competiționalft, 
duminică 30 marile cu începere de 
la ora 11, două dintre formațiile divi
zionare A, Chimia și Sportul studen
țesc, se vor întilni într-un meci a- 
mical pe stadionul 1 Mai din Rm. 
Vîlcea.

La Istanbul, Mircea Lucescu a 
îmbrăcat al 50-lea tricou de in- 
ternațional. Acest jubileu este 
plin de semnificații. Marea cursă 
de urmărire a fostului lider 
Iuliu Bodola răsplătește un 
fotbalist de o cuceritoare modes
tie și care a făcut din ambiție șl 
hărnicie un blazon mai durabil 
declt cele mai strălucitoare cali
tăți. Iată cum arată acum clasa
mentul în cadrul „clubului 30- 
dică al jucătorilor care au 
brăcat de cel puțin 30 de 
tricoul echipei naționale t

1. LUCESCU 59; 2. Bodola 
3. Dinu 47; 4. Sătmăreanu 
5. Albu 42 ; 6—7. Dobay, Coe___
41 ; 8—9. Nunweiller III și Nun- 
weiller VI 40 ; 10. Constantin 39 ; 
11. Pîrcălab 38 ; 12—14. N, Covaci, 
C, Popa, Răducanu 37 ; 15. Do
brin 36 ; 16. Ghergheli 35; 17.
Burger 34 ; 18—19. Dumitru, Mo- 
canu 33 ; 20. Petschovschi 32 ; 21. 
Dumitrache 31.

Iată acum și 
(orilor aflați în

1. Lucescu 50 
Sătmăreanu 44 ; 
40 5.-----
36 ; 7.
trache 31.

După cum se vede, un 
bil „clan" al „tricolorilor" 
1974, pe care Lucescu l-a 
cu o demnitate _______,
predînd în cele din urmă ștafeta 
de căpitan Iui Cornel Dinu' 
are 3 tricouri mai puțin, dar 
este și mai tînăr cu 3 ani.

Cele 50 de jocuri ale lui 
cea Lucescu oferă 
mares :

50 19 16 15 75—62
Această linie de 

prezintă un întreg 
torie a echipei naționale, mate
rializat prin calificarea în turneul 
final din Mexic și prin prezența 
echipei noastre în „octetul" celor 
mai bune formații europene, în 
campionatul 1972.

Tricourile lui Lucescu repre
zintă momentul de afirmare a 
fotbalului românesc în arena in
ternațională sau, în orice caz, o 
„deschidere" a fotbalului nostru 
spre lumea largă. Să notăm că, 
în această perioadă, „tricolorii" 
noștri au jucat cu toate cele 
cinci echipe campioane mondiale 
— Uruguay, Italia, R. F. Germa
nia, Brazilia și Anglia. Să mai 
notăm că din cele 50 de „jocuri 
Lucescu" 28 au fost susținute în 
deplasare, ca o reflectare a fap
tului că fotbalul nostru a avut 
un moment de expansiune geo
grafică fără precedent. Să mai 
notăm că, în afara acestor 28 de 
meciuri, susținute în deplasare, 
„tricolorii" au mai jucat 4 me
ciuri capitale pe teren neutru — 
3 la Guadalajara și unul la Bel
grad, în barajul cu Ungaria. In 
aceste condiții, doar 18 din cele

. a- 
îm- 
orf

48f 
44; 

Dan

clasamentul jucă- 
activitate :

; 2. Dinu 47 ț 3. 
, 4. N-unweiller VI 

Răducanu 37 ; 6.
Dumitru 33; 8.

Dobrin 
Dtlmi-

verita- 
1968— 

condus 
incontestabilă,

următorul

54 de puncte 
clasament re- 

moment de is-

CORESPONDENȚĂ DIN ITALIA

JUVENTUS SPR1NTEAZA
SPRE TITLU

CAZUL" ROBERTO
Atacantul lui Real Madrid, Ro

berto Martinez, utilizat în repre
zentativa Spaniei în primele două 
jocuri ale. sale din optimile Cam
pionatului european, partidele de 
la Copenhaga (25 septembrie 1974, 
rezultat 2—1 în favoarea spanio
lilor) și Glasgow (20 noiembrie 

scor și. tot favorabil 
Kubala) devine 
interesant caz de 
sportivă. Iată,

50 de jocuri au fost susținute pe 
teren propriu. Să mai notăm, în 
încheiere, că 27 din cele 50 de 
jocuri au fost oficiale, ceea ce 
demonstrează angajarea efectivă 
a echipei noastre în toate compe
tițiile posibile.

Un portret al sărbătoritului ? Ar 
fi Inutil, deoarece Mircea Lu
cescu a fost întotdeauna un fa
vorit al cronicarilor acestui ziar. 
Ne vom permite, pentru o scurtă 
caracterizare, un citat din cel care 

Vogi. Marele an- 
în anul
este în

Ne vom permite,

a fost Emmerich 
trenor spunea, 
„Mincea Lucescu ___ _  ___ _
progres. In unele jocuri el a a- 
tins, prin mișcare și execuție, ni
velul celor mai bune extreme mo
derne din Europa. A progresat 
mult datorită perseverenței cu 
care a vrut să devină un jucător 
pe partea stingă a terenului, 
cescu este produsul propriei 
voințe".

într-o seară, Ia Giurgiu, în xavu 
unui public numeros, Mircea Lu- 

un autoportret 
/ spectatori, 

eu am fost și sînt Un jucător fără 
viteză, fără forță și fără detentă.

cescu și-a făcut 
memorabil: „Stimați

1969 i 
maro

Ltt- 
sale

fata

Mir- 
pal-

oarecare indcminare. 
jucat fotbal dintr-o foarte mare 
pasiune. Am căutat să compen
sez, prin această pasiune, lipsa de 
calități cu care m-a... înzestrat 
natura. Am căutat să alerg, să 
mă dcniarc și să fiu foarte util. 
Dacă asta se numește un jucător 
modern, înseamnă că am tins in
tr-acolo fără să-mi dau seama". 
Cum se împacă această profesiune 
de credință cu o stupefiantă de
clarație a lui Rudy Wetzer. cele
brul centru înaintaș de la Monte
video 1930 ? „Eu. Wetzer, nu 
avut un partener ofensiv de 
lia Iui Mircea Lucescu".

Probabil că acest paradox 
plică miracolul celor 50 de 
couri ale 
Wembley".

„căpitanului de

ani 
ta-

loon CHIRILA

MARTINEZ

Campionatul italian a căpătat din 
nou o... coloratură „alb-neagră“. 
Nici Napoli și nici Lazio nu au 
ținut pasul cu Juventus care, deși 
obosită după partida din Cupa 
U.E.F.A., a reușit să învingă — e 
drept la limită — un Internazio- 
nale mai slab decît orieind in ul
timii ani. Un Inter într-o condiție 
lamentabilă, care nu poate fi jus
tificată prin absența lui Mazzola, 
un Inter care, dacă echipa va con
tinua să se comporte în continuare 
ca la Torino, lasă să se presupună 
o schimbare a conducerii, sale 
tehnice.

Dar să revenim la „alb-negri". 
Cu un avantaj de 4 puncte asu
pra lui Napoli și 5 asupra forma
ției din Roma, nu mai vedem nici 
un fel de pericol care să-i amenin
țe cîștigarea titlului în ediția 
1974—1975. cu atit mai mult cu cit 
„U“-le condus de Parola joacă un 
fotbal evident superior.

Luptă îndîrjită insă pentru locu-

rile care asigură dreptul echipe
lor de a lua parte la competițiile 
internaționale. Concurente : Napo
li, Lazio, Milan, Torino și Bologna. 
Șase echipe pentru patru locuri. 
Inter, cu 2 puncte în urma Bolog- 
nei. pare să fie ieșită din discu
ție, nu atit pentru această 
rențâ cit pentru condiția în 
se află.

O altă decepție a acestui ___
pionat este Fiorentina, în legătu
ră cu care se vorbește de îndepăr
tarea cîe la cîrma echipei a lui 
Nereo Rocco și de aducerea în lo
cul lui a lui Valcareggi. Apropo 
de antrenori, se mai vorbește de 
concedierea lui Busellini de la 
Cesena, a lui Suarez de la Inter 
și a lui Eabbri de la Torino.

Dispută pasionantă in subsolul 
clasamentului intre Ternana, Ce
sena (18 p), Lanerossi, Ascoli (17 p). 
Sampdoria (16 p) si Varese (15 p).’

dife-
care

cam-

CESARE TRENTINI

1974, același 
elevilor lui 
biectul unui 
risprudență 
scurt, faptele...

Anul trecut. Real Madrid a 
gitimat pe Roberto Martinez, 
câtor venit din Argentina, unde 
apăruse în formația Ros-ario. La 
două luni după ce Martinez a sosit 
Ia Madrid, el a primit drept de 
joc,, ca cetățean spaniol, pentru 
cunoscutul club din capitală. Din 
primele zile s-au înregistrat dis
cuții asupra deciziei federației, 
bazată pe argumentul că Roberto 
Martinez este născut din părinți 
de origine spaniolă, Martinez 
ajunge — în reprezentativă — în 
baza actului emis de federație, 
evoluînd în partidele de care po
meneam. Dar iată că, înaintea 
meciului de campionat Atletico 
Bilbao — Real Madrid, de la sfîr- 
șitul anului 1974, clubul din Bil
bao înaintează tribunalelor — din 
Madrid și din Bilbao — întîmpi- 
nâri în care contestă legalitatea 
cetățeniei lui Martinez. Atletico 
Bilbao făcea această acțiune pen
tru că dorea ca Martinez să nu 
joace în echipa 
va sa, dat fiind 
sprezecele" său

Realului împotri- 
faptul că în „un
se mai găsesc în-

• LA SESIZAREA CLUBULUI 
ATLETICO BILBAO, TRIBU
NALELE SPANIOLE STABI
LESC CĂ ATACANTUL LUI 
REAL NU ESTE CETÂTEAN 
SPANIOL • FEDERAȚIA DIN 
MADRID A RENUNȚAT — 
DIN ACEST MOTIV — LA 
SELECȚIONAREA LUI PENTRU 
MECIUL CU SCOȚIA • 
U.E.F.A. ANUNȚĂ CĂ VA 
COMUNICA LA TIMP HOTĂ- 

RiRILE SALE

DE PRETUTINDENI » DE PRETUTINDENI • DE PRE TUTINDENI
A ÎNCEPUT turneul internațio

nal pentru echipe oe juniori de 
la Cannes. Iată primele rezultatei 
Mexic — Algeria 3—0 (1—0) : Ceho
slovacia — Franța 1—0 (0—0), Po
lonia — Suedia 0—0, Portugalia 
— Olanda 1—1. Selecționatele 
Polonfe! șt Portugaliei' s-âb califi
cat în semifinalele turneului. în 
ambele partid? au obținut califi
carea. confirm regulamentnh’i a- 
ceslei competiții, echipele care au

avut un număr mai mare de cor- 
nere.

PARTIDE disputate în cadrul 
turneului pentru echipe de juniori 
de la Bastia : Ungaria — F. C. Ca
gliari 1 — 1 ; Maroc — formația In
stitutului național de sport din 
Paris 1—0 ; Selecționata Franței 
(sud-est) — Corsica 2t-0g Iugo
slavia — H. F. Germania 2—1.

IN- CAMPIONATUL vest-ger-

man s-au disputat alte 4 meciuri 
restanță, încheiate cu următoarele 
rezultate i Bayern Miinchen — 
Werder Bremen 2—0 ; F. C. Kai
serslautern — M.S.V. Duisburg 2—0; 
T. C. Borussia — Rotweiss E- 
ssen 1—0 ; Schalke 04 — B.S.C. 
Hertha 1—0. în clasament condu
ce echipa Borussia Mbnchengiad- 
baeh, eu 35 p, urmată de B.S.C. 
Hertha — 32 p și Kickers Offen
bach — 31 p.

că doi- fotbaliști din afara Spaniei 
— Netzer și Breitner. Or, fede
rația considerîndu-1 pe Martinez 
cetățean spaniol, Realul avea drep
tul — conform regulamentului — 
să-i utilizeze în campionat pe am
bii internaționali veșt-germani. 
Martinez, declarat șl el cetățean 
străin, aducea automat decizia re
fuzării dreptului de joc fie pentru 
el, fie pentru Netzer sau Breitner. 
Ambele tribunale, care au cerce
tat toate actele depuse de Marti
nez, sînt categorice : MARTINEZ 
NU ESTE CETĂȚEAN SPANIOL, 
FL ESTE POSESOR! T. UNUI PA
ȘAPORT ARGENTINIAN DIN

CARE REIESE CA ȘI PĂRINȚII 
SAI SÎNT CETĂȚENI ARGENTI
NIENI. Cu puțin timp în turnă, 
•ziarul „SPORT" din Zurich anun
ță că Ministerul de justiție din 
Spania a 
lor două

Cum a 
te decizii 
Madrid ? 
măsură, în privința utilizării lui 
Martinez în campionat. Dar a de
venit circumspectă în ceea ce pri
vește convocarea lui în lotul re
prezentativ. Și Roberto Martinez 
nu a mai apărut pe lista lui Ku
bala pentru jocul cu Scoția, de la 
Valencia (desfășurat la 5 februarie 
si încheiat cu un egal, 1—11. Dar, 
încă înainte de acest act al foru
lui spaniol, „cazul" Martinez se 
declanșase pe plan internațional.

.. După partida de la Copenhaga — 
așa cum de altfel s-a anunțat — 
federația 
memoriu la U.E.F.A., 
utilizarea fotbalistului argentinian 
în echipa Spaniei. în întîmpinarea 
sa, ea arăta că ea nu solicită de
cizia cîștigării partidei la „masa 
verde", ci dorește ca, în mod spor
tiv, să se decidă rejucarea parti
dei.

U.E.F.A., care a primit sesizări 
în acest sens și de Ia federația 
scoțiană și din partea F.R.F., a 
comunicat celor trei foruri că a 
constituit o comisie si că va in
forma Ia vreme despre hotărîrea 
luată de oficialii săi. Regulamen
tele F.I.F.A. și U.E.F.A. prevăd — 
pentru cazurile de includere a 
jucătorilor, care nu sînt cetățenii 
țării respective, în echipele repre
zentative — măsuri ...„care pot 
merge pînă la anularea rezultatu
lui de pe teren și pierderea par
tidei, de către echipa în culpă, cu 
3—6". Față de faptele recent apă
rute în „cazul Martinez" forul eu
ropean nu poate privi cu indife
rență încălcarea unor nete dis
poziții de regulament. Mai cu sea
mă că ele au fost luate, cu o ma
re majoritate de voturi, tocmai 
spre a întări noțiunea de „pehioâ 
națională" Să astentâm evenimen
tele ce vor urm»

confirmat 
tribunale, 
reacționat, 
oficiale,

hotărîrile ce-

față de aces- 
federația din 

A menținut prima sa

daneză a înaintat un 
semnalînd

Eftimie 1ONESCU



IJÎND VIAȚĂ HOTĂRÎRILOR CONFERINȚEI PE ȚARĂ A MIȘCĂRII SPORTIVE

RIDICAREA NIVELULUI VALORIC IN TOATE DISCIPLINELE- 
NECESITATE PRIMORDIALĂ A SPORTULUI NOSTRU DE PERFORMANTĂ

„In viitor, pe sportivii noștri îi așteaptă confruntări internaționale 1 deosebii de importante, între care și Jocurile Olimpice ce vor avea loc 
peste un an, în 1976. Aceasta obligă la desfășurarea, de pe acum, a unor I pregătiri temeinice, pe baza unor norme științific fundamentate, la nive
lul performanțelor mondiale, încît să ne prezentăm la aceste întreceri cu 

Iun număr cît mai mare de sportivi valoroși în tot mai multe ramuri spor
tive, care să obțină rezultate dintre cele mai bune, să ocupe cît mai multe 
poziții fruntașe- Mișcarea noastră sportivă și slujitorii ei trebuie să-și facă 

un titlu de onoare din a contribui, prin succesele pe care le obțin în con
fruntările internaționale, la păstrarea și sporirea înaltului prestigiu de care 
România socialistă se bucură pe plan mondial ca rezultat al realizărilor 
pe care le obține dezvoltarea internă, al politicii consecvente de pace și 
colaborare pe care o promovează".

NICOLAE CEAUSESCU
(din Mesajul adresat participanților la 
Conferința pe țară a mișcării sportive)

COMPETIȚIILE ATLETICE DE MASA — 
SĂ CAPETE FINALITATE!

Ori de cîte ori se face o apre
ciere la adresa atletismului, nu 
se uită a se aminti că doar unele 
probe, dirt totalul celor peste 30 
jficiale, dețin o valoare corespun
zătoare pe plan intern și mai ales 
pe plan internațional. Este o rea
litate evidentă de ani și ani. De 
iapt, atletismul nostru este com
petitiv pe plan mondial prin re- 
lultatele unor atleți care, în an- 
•amblul general, devin adevărate 
razuri d« excepție. Așa au fost 
[oan Moina, Iolanda Balaș, Lia 
Manoliu. Zoltan Vamoș, Mihaela 
Peneș, Viorica Viscopoleanu, Ilie 
Savel, Ileana Silai și în ultima 
vreme Argentina Menis, Virginia 
Ioan, Valeria Ștefănescu, Carol 
Corbu, Mariana Suman și încă 
alții.

De mai multă vreme se pune în 
mod foarte serios problema ridi
cării nivelului valorii generale a 
atletismului nostru. Eforturile în
treprinse în această direcție au 
dat unele rezultate mulțumitoare 
(mai ales în cazul alergărilor de 
semifond și fond), dar realizările 
înfăptuite sînt încă departe de 
cerințele care se pun în fața a- 
cestui sport al sporturilor. Atle
tismul nostru, în ansamblul său, 
a progresat în mod evident în

RESURSELE CAIACULUI Șl CANOEI...
Sportul caiacului și canoei se nu

mără de multă vreme între discipli
nele cu care, pe bună dreptate, ne 
putem mîndri. Intr-adevăr, nu a exis
tat competiție majoră în ultimele 
două decenii — Jocuri Olimpice, 
campionate mondiale și continentale 
— la care canoiștii și caiaciștii noș
tri să nu se fi aflat printre protago
niști. Truda și pasiunea cîtorva ge
nerații de sportivi și tehnicieni au 
ridicat România între forțele de pri
ma mină în lumea caiacului și 
canoei.

Se spune — șl viața sportivă a 
confirmat în nenumărate ocazii afir
mația — că lupta pentru menținerea 
unei poziții cucerite este mai grea 
decit ascensiunea spre vîrful ierar
hiei. Responsabilitățile, pretențiile, 
așteptările sînt, totodată, mai mari, 
tocmai pentru că posibilitățile cunos
cute și probate în repetate rînduri 
sînt mari. Așa este și cazul caiacu
lui și canoei, unde succesele, pe lin
gă mîndria și satisfacțiile firești, 
creează obligații pentru competițiile 
viitoare. în primul rînd, desigur, 
pentru Jocurile Olimpice de la Mon
treal.

Rezultatele ultimei ediții a cam
pionatelor mondiale, desfășurate 
toamna trecută în Mexic, au recon
firmat poziția noastră fruntașă în 

ultimii ani, dar la o analiză mai 
profundă se constată lesne că de 
la o probă la alta sau chiar în 
cadrul aceleiași probe există de
calaje valorice supărătoare. Avem 
evidente slăbiciuni la sprint, la 
greutate, la suliță, probe aflate cu 
mult sub nivelul actual de dez
voltare pe plan european și mon
dial. Nu stăm prea bine nici la 
alte probe în care rezultatele a- 
tleților noștri sînt destul de puțin 
competitive.

Problema pe care o abordăm 
astăzi nu este nouă. Cauzele care 
o generează sînt multiple. După 
părerea noastră totul pornește de 
la insuficienta activitate a antre
norilor, a profesorilor de educație 
fizică (mai ales a lor !), a instruc
torilor sportivi, de la faptul că ei 
nu au în preocupări o selecție 
continuă, exigentă și riguroasă.

Școlile sportive, secțiile din clu
buri și asociații nu desfășoară 
încă o muncă în profunzime, o 
activitate de perspectivă. De fapt, 
în marile unități sportive, în sec
țiile de atletism ar trebui să 
existe grupe complete de copii, 
de juniori III, II și I, de seniori. 
La noi, cu extrem de puține ex
cepții, aceste „trepte" de vîrstă, 
de instruire, de performanță, a-

sportul padelei și pagaei, ne-au ară
tat că s-a muncit bine. îi cunoaș
tem pe caiaciști și canoiști, exemple 
de hărnicie și dîrzenie în pregătire, 
știm că nu se vor culca pe laurii cu
ceriți. Nu este intenția noastră de a 
da sfaturi din afară — la urma ur
mei, oriunde treaba merge bine se 
poate spune că este loc pentru și 
mai bine — dar sîntem încredințați 
că în acest sport se poate face încă 
mai mult. începind de la activitatea 
de selecție, de la depistarea elemen
telor dotate corespunzător pentru ca- 
iac-canoe, prin sporirea numărului 
de ore afectat pregătirii, prin îm
bunătățirea calitativă a procesului de 
instruire, prin creșterea contribuției 
celorlalte secții din țară (în afară 
de Dinamo. Steaua și Sport Club 
Tulcea), printr-o mai mare dăruire, 
caiacul și canoea românească își pot 
cîștiga noi galoane în arena interna
țională. O atenție deosebită trebuie 
acordată probelor olimpice — în spe
cial celor de 1 000 m, unde rezulta
tele sînt sub nivelul celor de 500 m.

Desigur, federația noastră, tehnici
enii cunosc bine toate aceste proble
me. Iar caiacul șl canoea româneas
că și-au dovedit de fiecare dată re
sursele. . .

VI. MORARU 

proape că nici nu există. Este 
vorba deci de o piramidă fără 
bază !

Se organizează de mai multă 
vreme tot felul de competiții — 
mai ales crosuri — cu caracter de 
masă. Din păcate aceste ample 
acțiuni se dovedesc fără finalitate 
pentru atletism, din moment ce 
extrem de puțini dintre tinerii 
participanți rămîn devotați acestui 
sport și nu se încolonează în nici 
una dintre formațiunile organiza
torice ale atletismului, pentru a 
se putea pregăti corespunzător 
performanței.

Federația de atletism, pe linia 
Mesajului tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU adresat participan
ților la Conferința pe țară a miș
cării sportive, a trecut la unele 
măsuri concrete privind dezvolta
rea acestui sport în perspectiva 
imediată și mai îndepărtată. Pen
tru realizarea integrală a acestor 
măsuri este nevoie însă, înainte de 
orice, ca toți cei care lucrează în 
atletism sau au contingențe cu el, 
să-și strîngă rîndurile, să pună 
umărul la treabă, luptînd cu fer
mitate împotriva formalismului și 
a chiulului, străduindu-se neîncetat 
pentru aplicarea noului în proce
sul de instruire și educație, do- 
vedindu-se mai receptivi, mai sen
sibili, mai exigenți față de pro
pria activitate și cea a colectivu
lui, mai conștienți de responsabi
litățile ce le-o incumbă profesiu
nea de antrenor-educator!

Romeo VILARA

Un deziderat al baschetului: RIDICAREA ȘTACHETEI CALITĂȚII
Fără îndoială, reprezentativa masculină 

de baschet a țării noastre are, anul a- 
cesta, o misiune deosebit de dificilă. In 
condițiile ridicării valorii acestui joc 
sportiv la un nivel tot mai înalt, echipa 
României are ca prim obiectiv revenirea 
în grupa A a campionatului european 
(din care a retrogradat în 1973) și, în caz 
de realizare a lui, clasarea pe unul din 
primele șase locuri ale ierarhiei conti
nentale. Pentru îndeplinirea țelului, fe
derația (prin colegiile și comisiile sale) 
a luat o serie de măsuri, printre care 
condensarea perioadei de desfășurare a 
Diviziei A (în scopul de a permite lo
tului antrenat de Mihai Nedef și Dumitru 
Colibaba-Evuleț să participe la stagii de 
pregătire și să susțină teste, cum au 
fost meciurile cu Olanda și cu R. D. 
Germană, cum vor fi partidele din ca
drul „Marelui premiu ol orașului Sofia- 
și „Cupei F. R. Baschet"), efectuarea de 
către componenței reprezentativei a an
trenamentelor in cursul săptâmîniî, chiar

REVITALIZAREA VOLEIULUI 
TREBUIE SĂ PORNEASCĂ 

DE LA EȘALONUL JUNIORILOR
Nu a trecut decit o lună de 

cind. la Conferința pe țară a miș
cării sportive, voleiul era trecut 
in rindul disciplinelor rămase in 
urmă din cauza deficiențelor in 
conducerea, orientarea și organi
zarea activității, nedepistării căi
lor eficiente pentru stimularea 
dezvoltării, nevalorificării tuturor 
cadrelor tehnice și neîntronării u- 
nui climat de responsabilitate în 
rindul cadrelor tehnice și al spor
tivilor. Firește, o atare apreciere 
la adresa unui sport care și-a vă
zut de multe ori reprezentanții 
ureînd pe podiumul de onoare la 
campionate mondiale și europene, 
în cupele continentale nu a fost 
măgulitoare pentru nici unul din 
slujitorii săi actuali. Dar, din pă
cate, catalogarea sus-numită ex
prima o realitate ai cărei germeni 
au încolțit cu vreo 7—8 ani in 
urmă.

în fața acestor numeroase ne
ajunsuri, federația caută să între
prindă acțiuni care să ducă la eli
minarea lipsurilor și la statorni
cirea unui climat de exigență față 
de activitatea sportivilor și tehni
cienilor. Urmărirea modului in 
care se face pregătirea la cluburi, 
consfătuirile cu antrenorii pe mar
ginea învățămintelor oferite de 
C.M. din toamna trecută și a im
perativelor ce derivă din ele pen
tru voleiul nostru, aplicarea nor
melor de control pentru sportivii

în plină disputare a campionatului re
publican, obiectivizarea selecției prin fo
losirea înregistrărilor făcute asupra fie
cărui jucător în parte și pe echipe, a e- 
lementelor de bază ale baschetului (pre
cizia aruncărilor la coș, numărul recupe
rărilor, greșelile de tehnică etc), înre
gistrarea unor antrenamente și partide de 
verificare pe video-magnetofon, trimiterea 
de observatori la competițiile la care iau 
parte adversarele directe ale echipei 
României (la Cracovia, unde participă O- 
landa și R. F. Germania, principale pre
tendente — alături de formația țării noas
tre — la calificarea in grupa A a C.E.) 
ș. a.

Eforturile depuse pentru a se asigura 
baschetbaliștilor români condiții optime 
de pregătire în vederea campionatului eu- 

PREA PUflNI BOXERI DE VALOARE CERTĂ

tuturor eșaloanelor etc., sînt ci- 
teva din măsurile recente care au 
și fost traduse în fapt.

Dar, după opinia noastră, re
aducerea acestei ramuri in rindul 
celor care fac fală sportului ro
mânesc necesită un complex de 
măsuri care să vizeze îndeosebi 
reașezarea pe temeiuri noi a ac
tivității cu juniorii. Și anume : 
abordarea performanței de la 
vîrste mai mici, 9—12 ani, impli- 
nindu-se astfel și o indicație ex
primată clar în Mesajul adresat de 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
Conferinței pe tară~ a mișcării 
sportive, acela al lărgirii bazei 
de masă a unor ramuri defi
citare la acest capitol ; înființa
rea unui număr mai mare de 
clase speciale de volei pe lingă 
școli și chiar a unor licee de vo
lei (ciștigătoarea „Cupei cupelor" 
la volei fete, tinăra echipă Trak
tor Schwerin este produsul unei 
astfel de unități) ; organizarea pe 
plan local a unor competiții ofi
ciale de juniori ; acordarea unei 
atenții sporite învățării corecte a 
procedeelor tehnice și tactice și 
exersării lor in condiții variabile 
de joc ș.a.m.d. în concluzie, aten
ția tuturor factorilor trebuie în
dreptată cu precădere spre schim
bul de mîine al voleiului nostru.

Aurelian BREBEANU

ropean sînt evidente și ele oglindesc stră
daniile actuale ale federației de a ridica 
din mediocritate acest joc sportiv mult 
apreciat pe plan internațional. Rămine ca 
toți componenții lotului să fie conștienți 
de strădaniile ce se depun pentru a li 
se crea șanse în C.E. care va avea 
loc in luna mai, în R. F. Germania, 
nu precupețească nici un efort in 
gătire, să dăruiască totul echipei națio
nale. După mulți ani de mediocritate a 
venit timgul ca și baschetul să pășească 
alături de celelalte discipline care con
tribuie la gloria sportivă a României. Și, 
în acest sens, campionatul european tre
buie să însemne un prim pas !

D. STĂNCULESCU

PREGĂTIREA LA TOATE PROCEDEELE TEHNICE —
0 NECESITATE A ANTRENAMENTULUI MODERN LA ÎNOT

Una din explicațiile performanțe
lor înalte realizate în ultimul dece
niu de marii campioni și recordmani 
ai înotului constă în pregătirea lor 
multilaterală. Kornelia Ender sau Ul- 
rike Tauber (R. D. Germană) înoată 
la fel de repede în procedeele craul, 
delfin și spate, Mark Spitz, Gary 
Hall sau Tim Shaw (S.U.A.) s-au 
impus, fiecare, in cite două și trei 
procedee tehnice, ca și maghiarul 
Andras Hargitay, care deține actual
mente 9 din cele 12 recorduri indivi
duale ale țării sale.

Din păcate, la acest capitol, înotă
torii români continuă să fie serios 
deficitari. Avem și noi cîțiva spor- 
tici (Anca Groza, D. Wetterneck) care 
parcurg distanțele de 100 m sau 200 m 
ale mai multor procedee, obținînd 
cifre mulțumitoare ; rareori i-am vă
zut însă în ultima vreme participind
— așa cum fac înotătorii de valoare
— în concursuri oficiale, și la pro
be care nu constituie specialitatea 
lor.

Paga 6 a Sportul

Carențele își au originea încă din 
timpul procesului de învățare a îno
tului. în general, inițierea la noi în 
țară se face în procedeul bras, în 
timp ce specialiștii din țări cu tra
diție în acest sport susțin învățarea 
craulului mai întîi, procedeu care o- 
dată însușit permite o mai lesne 
inițiere în celelalte stiluri. Aceasta 
pe de o parte ; pe de alta, obser
văm că cei mai mulți tineri înotă
tori — ne referim la cei din cate
goriile de vîrstă de 7—8 ani și 9—10 ani 
— participă in concursuri (distanțe 
de 50 m și 100 m) la o probă, cel 
mult două și ștafete, deși nimeni nu 
le îngrădește alegerea unul program 
mai larg.

Specialiștii preconizează, și în vor
be cei mal mulți dintre antrenorii 
noștri recunosc eficacitatea acestei 
teorii, că după inițiere, copilul tre
buie să deprindă și celelalte proce
dee, el urmind să se antreneze re
gulat, pină la 11—12 ani, în flecare 
stil. Abia după această vîrstă se 
impune specializarea și numai la 
acei înotători care se disting în mod 
special la un procedeu sau altul. 
Cum se petrec lucrurile in secțiiile 
noastre ?

La început, antrenorii se străduiesc 
să pună în aplicare această teorie, 
dar după foarte scurt timp ci re
nunță, unii din comoditate, alții din 
lipsă de răbdare și astfel se face 
că la concursurile noastre oficiale 
întîlnim foarte mulți copii înscriși la 
probele unui singur procedeu, iar ia 
cele de mixt, de regulă, un număr 
infim de participanți.

Ca o primă măsură în rezolvarea 
acestei grave deficiențe, federația de 
specialitate a inițiat un concurs re
publican, gen pentatlon, în care fle
care concurent, iridiferent de catego
ria de vîrstă, a înotat cîte o 
probă de 200 m în fiecare procedeu și 
o cursă de 200 m mixt. Desigur, ase
menea întreceri organizate cit mai 
des, și nu numai la nivel republican, 
ar constitui un impuls pentru spe
cialiști în pregătirea multilaterală a 
tinerilor înotători. Credem însă că 
măsuri mult mai energice, la nivel 
de secții, și un control mai riguros 
din partea organelor calificate se im
pun în mod neînttrziat.

Adrian VASILIU

Boxul românesc a obținut de-a 
lungul anilor o serie de frumoase 
succese în marile competiții interna
ționale. La primul campionat mon
dial, disputat anul trecut în capitala 
Cubei, trei dintre pugiliștii români 
au urcat pe podiumul medaliațiilor, - 
Simion Cuțov și Alee Năstac clasîn- 
du-se pe locul secund în ierarhia 
mondială, iar Constantin Gruiescu 
pe locul 3. Sînt, desigur, rezultate 
care probează valoarea boxerilor ro
mâni în disputa cu cei mai buni pu- 
giliști amatori din lume. Dar, compe
tiția mondială de la Havana și ul
tima ediție a Jocurilor Olimpice au 
scos în evidență saltul valoric îeali- 
zat de boxul dintr-o serie de țări 
din America Latină și din Africa, 
în rindul cărora considerăm că este 
suficient să amintim Cuba, Venezue
la, Uganda, Nigeria.

Firește, aceste noi forțe apărute 
în arena mondială fac ca accesul 
sportivilor noștri spre vîrful pirami
dei valorice să fie mult mai dificil 
decît înainte. In aceste condiții, forul 
nostru de specialitate este obligat să 
găsească noi soluții de creștere a ni
velului valoric al pugiliștilor fruntași, 
pentru lărgirea bazei de selecție a 
sportului de performanță, de îmbu
nătățire a procesului instructiv-edu- 
cativ la nivelul secțiilor din întreaga 
țară.

Analizînd succint componența lotu
lui nostru olimpic se desprinde con
cluzia că boxul românesc dispune de 
reprezentanți valoroși la unele cate
gorii de greutate, capabili de perfor
manțe viitoare, dar în același timp, 

sînt multe categorii deficitare, ai că
ror titulari nu pot aspira la succese 
în confruntarea cu elita boxului 
mondial. Constantin Gruiescu (mus
că), Gabriel Pometcu (pană), Simion 
Cuțov (semiușoară), Calistrat Cuțov 
(ușoară) și Alee Năstac (mijlocie) 
sînt singurii noștri reprezentanți care 
au arătat o formă constant bună în 
marile întreceri internaționale. Luînd 
fn considerație vîrstă lui Gru
iescu, constatăm că, la această 
oră, ne putem bizui numai pe patru 
boxeri care ar putea aspira la me
dalii la viitoarea ediție a Jocurilor 
Olimpice. Există, desigur, mulți alți 
tineri capabili să realizeze salturi 
valorice care să-i situeze în rîndul 
elitei mondiale, Mircea Simon și Cos- 
tică Dafinoiu (semigrea), Gheorghe 
Ciochină (pană), Alexandru Turei (se- 
Ijiimuscă) sînt numai cîțiva dintre 
Imperii talentați care pot deveni bo
xeri de valoare internațională. Fi
rește, acesta este un deziderat ce poa- . 
te fi împlinit numai cu multă, foarte 
multă muncă. Dar. mai sînt și ca- 
tegorii la care se constată o penurie ] 
de elemente capabile să facă față cu ? 
succes în marile concursuri interna- ;• 
ționale : cocoș, semimijlocie, mijlo- 
cie mică, grea. Către acestea trebuie < 
să se îndrepte mai mult atenția spe
cialiștilor noștri, a tuturor antrenori- 
lor din țară. Numai astffcl pugilismul 
din România îsi poate păstra poziția 
fruntașă cucerită în arena interna
țională. Și, posibilități există !

Miha> TRANCA



Mîine se reia Divizia A la handbal PATINATORII NOȘTRI SÎNT TALENTAT!
’ 5■»

ECHIPELE MASCULINE Șl FEMININE
LA STARTUL TURULUI DECISIV

El TREBUIE INSA MAI BINE ANTRENAT!
»

dispuși să munceas- 
considerăm însă că 

în patinaj
fefe mai multe terenuri din Capitală și din 
Sară, mîine se vor relua întrecerile Diviziei A 
tJȘe handbal, cu partidele etapei a XXlll-a 
‘join ultimul tur al campionatului.
f După intensa activitate internațională, in 
i.care handbalul românesc a fost angajat pe 
Wnai multe planuri, așteptăm — firesc — me* 
fiduri de bună factură tehnică și spectacu
lară, desfășurate intr-o deplină sportivitate. 
3r 'in -fruntea clasamentelor, cu avansuri con- 
tidera bile, se află Universitatea Timișoara — 
la feminin și Steaua — la masculin.

CLASAMENTE
FEMININ

«. „’U« TI-M. 
mV“ București

22 18 3 1 369—207 39
22 16 3 3 340—235 35

X I.E.F.S. 22 15 1 6 283—209 31
<. Textilii Buhuși S2 12 3 7 291—262 27
X Frog. Buc. 22 11 4 7 272—252 26
€. Confecția 22 11 0 11 285—286 22
X Constr. Timiș. 22 7 5 10 241—260 19
X Rapid Buc. 22 8 3 11 242—270 19
fi. Iași 22 7 3 12 306—327 17

10. V-ța Oderhei M 6 3 0 236—264 15
11. Muresui! Tg.M. 22 5 2 15 246—323 12

* U. Sparta Mediaș 22 1 0 21 199—415 2

MASCULIN

I. STEAUA 22 22 0 0 488—337 44
X Dinam.-» Buc. tt 19 0 3 433—283 38
X H.C. Minaur 22 12 1 8 1*8—127 27
4. WU“ Buc. 22 12 3 7 354—340 27
X Știința Bc. 22 11 3 8 377—358 25
«. PoH. Timiș. 0 8 4 10 383—392 20
X «,U“ Cj.-Napoca 22 7 3 12 336—365 17
8. Dinamo Bv. 22 7 2 13 483—446 16
X CAROM 22 7 1 11 377—407 15

10. CSU Galați 22 6 3 13 316—384 15
11. îndop. Sibiu 22 6 1 15 376—430 13
12. Craiova 22 3 1 18 306—452 7

PROGRAMUL ETAPEI

Mîine, în cea de a XXIII-a etapă a campionatului, sînt 
programate următoarele jocuri :

FEMININ : „U“ București — Voința Odorhci (teren Con
structorul, de la ora 11,30), I.E.F.S. — Progresul (teren Tine
retului, de la ora 16,30), Constructorul Timișoara — „U“ Ti
mișoara, Textila Buhuși — Rapid București, „U" Iași — 
Sparta Mediaș, Mureșul Tg. Mureș — Confecția.

MASCULIN : Independența Sibiu — Steaua, H.C. Minaur 
Baia Mare — „,U“ Craiova, Știința Bacău — CAKOM Gli. 
Glieorgliiu-Dej. Partidele „U“ Cluj-Napoca — „W București, 
Dinamo București — Dinamo Brașov și Poli Timișoara — 
C.S.U. Galați au fost aminate, tntrucit mai mulți compo- 
nenți ai acestor formații fac parte din reprezentativa de 
tineret a României care participă la „Cupa țărilor latine".

BĂIEȚII S-AU PREGĂTIT7
Continuînd prezentarea aspecte

lor de la pregătirile formațiilor 
din Divizia A, în vederea reluării 
campionatului, ne vom opri astăzi 
la echipele masculine. Ne-am gîn- 
dit, însă să prezentăm cititorilor 
amănunte legate mai mult de fe
lul în care fruntașele și... codașe
le clasamentului și-au preparat 
■ultimul tur.

Vom începe, firesc, cu liderul 
autoritar care este Steaua. Elevii 
lui Cornel Oțelea și Otto Telman, 
prinși în activitatea internațională 
de sală (C.C.E.) au avut un scurt 
răgaz pentru odihnă și pentru an
trenamente în aer liber. Totuși, 
maniera impresionantă în care 
Steaua domină actuala ediție a 
campionatului (pînă în prezent 22 
de victorii din tot atîtea jocuri!!) 
îi obligă pe campioni la eforturi 
intense.

La Dinamo București, antreno
rul emerit Oprea Vlase a lucrat

SIRGUINCIOS

în campionatul de rugby, etapa a Xll-a

PARTIDE IMPORTANTE
PENTRU IERARHIZAREA FRUNTAȘELOR

După victoria de duminică a e- 
©hipelor Dinamo și T. C. Ind. 
Constanța lupta pentru ierahiza- 
rea formațiilor ce vor participa 
la turneul pentru desemnarea în
vingătoarei, în actuala ediție a 
campionatului Diviziei A de rug
by, devine tot mai aspră. Dacă în 
seria a 11-a Farul își poate... per
mite să piardă puncte, avînd în 
Vedere avansul substanțial, în 
cealaltă grupă, Dinamo (26 p),
Steaua și ,,U“ Timișoara (25 p), se 
află în slrînsă dispută pentru ca
lificare. fiecare meci avind o im
portanță deosebită. De aceea, 
confruntarea Dinamo — Sportul 
studențesc de mîine, privită prin 
această prismă înseamnă, în spe
cial pentru dinamoviști (o înfrîn- 
gere îi poate situa pe locul 3), 
dar și pentru studenți (o victorie 

zona fruntașă), o 
pozițiilor actuale, 
că pronosticurile 

ale echipelor Stea- 
în meciul cu Con-

iii menține în 
consolidare a 
mai cu seamă 
sudică victorii 

glb>. la Buzău,

structural, și „U“ Timișoara, aca
să, cu Gloria. O partidă a ambi
țiilor : C.S.M. Sibiu — Politehni
ca Iași, care poate contura viitoa
rele participante la turneele pen
tru locurile 5—8 și 9—12.

Sîntem siguri că la Petroșani, 
Farul va avea garnitura completă, 
astfel că știința va trebui să fa
că serioase eforturi pentru a de
păși pe lidera seriei a Il-a, alt
fel, T. C. Ind. Constanța va be
neficia de... surpriza de duminica 
trecută ț>entru a se distanța, a- 
vînd în vedere că întîtaește acasă 
pe ultima clasată. Rapid. Grivița 
Roșie va încerca la Cluj-Napoca 
să „uree", în cazul că ——”—111 
de la Agronomia s-au 
(lucru puțin probabil) cu 
zență în partea a doua 
mentului. Cu d6ar două 
din 11 meciuri se prezintă Vulcan 
la întîlnirea cu Rulmentul Birlad.

Așadar, partide importante în 
această a 12-a etapă.

-SI ElV
mult pentru îmbunătățirea capaci
tății ofensive a echipei.

Amintind că lupta pentru locul 
III este deschisă, vom sublinia că 
toate cele trei echipe candidate 
la această poziție — H.C.Minaur 
Baia Mare, „U“ București și Ști
ința Bacău — au căutat să fructi
fice din plin pauza competițională. 
Băimărenii au evoluat în două 
turnee, cîștigîndu-le, în timp ce 
studenții bucureșteni și cei băcă
uani și-au fortificat sistemele de
fensive, insistînd totodată pe mă
rirea ritmului în acțiunile de a- 
tac.

La celălalt pol al clasamentului, 
„U“ Craiova ocupă ultimul loc 
cu un handicap de 6 puncte față 
de Independența Sibiu. Și cum 
craiovenii nu mai speră în supra
viețuirea în „A", ne vom referi la 
celelalte... cinci candidate la retro
gradare.

Cea mai dificilă situație se pare 
că o au handbaliștii de la Inde
pendența. Ei au evoluat foarte 
slab în tururile consumate pînă 
acum și e greu de crezut că vor 
reuși să se salveze tocmai acum 
cînd vor fi obligați să joace fără 
un antrenor pe bancă. Ce s-a în- 
tîmplat ? In urma jocului cu „U“ 
București, din turneul de la Iași, 
antrenorul Gheorghe Bâdeanu a 
fost sancționat cu ridicarea drep
tului de a-și conduce echipa și a 
intra în incinta terenului de joc 
pînă la sfirșitul campionatului. Si- 
bienii au urmat o perioadă de 
pregătire fizică la Păltiniș, efec- 
tnînd apoi cîteva jocuri de veri
ficare cu echipe din Sibiu.

Rubrică redactată de :
Horia ALEXANDRESCU

„CUPA CIBINIUM

studenții 
împăcat 
o pre- 

a clasa- 
victorii

1975“
o no^â competiție de orientare turistică destinată maselor

de tineret din Sibiu
Asociația sportivă Electrica din 

Sibiu, care a desfășurat în 1974 o 
rodnică activitate în direcția pro
movării orientării turistice, 
nunță că 
.costa o 
pictare 
1975"

• „Cupa 
harnicii- .... ________, ____  _
dilată înfăptuirii ideilor mărețe cu
prinse în vibrantul Mesaj al tova
rășului 
adresat 
ferința pe țară

ne a- 
va organiza și anul a- 

competîție de mare am- 
numită „Cupa Cibinium

Cibinium", menționează 
săi organizatori, „este de

NICOLAE CEAUȘESCU 
participanților la Con- 
.. ♦—sț a mișcării spor

tive". Ea urmează, într-ade- 
țv.ăr, prețioasele indicații ale se
cretarului general al partidului, 
(OOnstituirid o grăitoare mărturie 
jțle „inițiativă și consecvență în 
organizarea si desfășurarea unor 
jlargi competiții și întreceri spor- 
îțive de masă". Regulamentul „Cu
pei Cibinium" prevede că ea este 
jdeschisă tuturor tinerilor din școli, 
întreprinderi și instituții din ora- 
<șpl Sibiu, legitimați sau 
igyimați, dar fără clasificare spor- 
Wvă, deci celor ce doresc să prac- 

acest admirabil sport apli- 
țiv desfășurat în mijlocul na
rii sau care au făcut, abia, pri

mii pași în cunoașterea lui. 
ktaCencepută, ca și competiția din 
*974, sub forma unui serial de 10 
Ițpncursnri de diferite tipuri (de
catlon de orientare), noua acțiune 
a A. S. Electrica va constitui, tot-

nele-

odată, cadrul de desfășurare a di
feritelor etape din „Cupa tiaer-e- 
tuîui" și de îndeplinirea a nor
melor din acțiunile de masă „Sport 
și sănătate" sau „Amicii drume
ției".

Organizatorii „Cupei Cibinium 
1975“ au adus o inovație compe
tiției din acest an, alcătuind gru
pe de echipe din aceeași catego
rie de' vîrstă care vor fi ierarhi
zate după numărul de victorii ob
ținute între ele, ca intr-un cam
pionat la jocuri sportive. Se speră 
ca în acest fel să se stimuleze în 
mod continuu interesul parlicipan- 
ților pentru competiție, să se con
solideze spiritul de echipă al ti
nerilor concurenți.

Primul concurs — prevăzut pe 
„traseu marcat" — se va desfășura 
duminică 30 martie în Dumbrava 
Sibiului, organizatorii scontînd pe 
participarea a circa 2 000 de tineri.

Avînd în vedere faptul că A. S. 
Electrica se bucură în această ac
țiune de sprijinul concret al 
CJEFS-Sîbiu, al Comitetului Mu
nicipal U.T.C., al consiliilor muni
cipale ale organizației pionierilor 
și sindicatelor, „Cupa Cibinium" 
pornește la drum cu toate premi
sele unei reușite de mari propor
ții, ceea 
însemnat 
turistice

ce va constitui un aport 
la promovarea orientării 
in rîndurile tineretului.

Sebastian BON1FAC1U

Ediția recent încheiată a con
cursului internațional de patinaj 
artistic s-a bucurat de o partici
pare numeroasă (40 concurenți), 
reprezentanți a nu mai puțin de 
9 țări, printre care U.R.S.S., Ceho
slovacia, K. D. Germană și R. F. 
Germania — state care, de ani și 
ani, cu fiecare ocazie, „plantează" 
patinatori .pe primele locuri în 
clasamentele concursurilor de mai 
mică sau mai mare importanță. 
O simplă trecere în revistă a cla
samentelor publicate în subsolul 
acestui material, vine să întăreas
că afirmația noastră. Patinatori cu 
nume, deocamdată necunoscute, 
dar cu frumoase perspective, au 

aplauze pentru 
De acești con- 

se va

primit pe merit 
comportarea lor. 
curenți, sîntem convinși, 
vorbi, intr-un viitor nu prea înde
părtat, în termeni elogioși.

Am ținut să subliniem participa
rea selectă la această ultimă edi
ție a „internaționalelor" pentru a 
înțelege că în asemenea conjunc
tură, rezultatele obținute de pa
tinatorii români sînt satisfăcătoa
re. Un loc I, la obligatorii seniori, 
și un loc 3 în clasamentul final 
al categoriei, prin Atanasie Bufe
te, un loc 3 la „libere“-seniori, 
prin Mircea Ion, cîte un loc 3 la 
„obligatorii" și în clasamentul fi
nal, la junioare, prin Silvana Su- 
ciu și, de asemenea, locul 3 cu
cerit de Beatrice Huștiu la „li
bere" — senioare, sînt mulțumi
toare. în viitor se va putea obține, 
însă, și mai mult. Există patina-

tori talentați, 
că. Ceea ce 
se menține deficitar ,_____
este instruirea. în această direcție 
trebuie să se depună toate efor
turile.

Și acum iată _____________ ______
ale acestui concurs. Seniori : 1. Tho
mas Nieder (R. F. Germania) 10 — 
105,46 p. 2. V. Kuznețov (U.R.S.S.) 
12 — 105,95 p, 3. A. Bulele (Româ
nia I) 18 — 102,82 p, 4. M. ion (Ro
mania I) 18 — 103,8!) p, 5. J. Biii-cz 
(Ungaria) 25 — 100,62 p, 6. P. Pro- 
hazka (Cehoslovacia) 28 — 100,60 p, 
7... 8. Georgescu (România 11) 42 — 
90,02 p. senioare : 1. Marina Ignato
va (U.R.S.S.) 5 — 110.22 p, 2. Clau
dia Schramm (R. F. Germania) 14 — 
107,64 p, 3. Elena Ribakova (U.K.S.S.) 
16 — 107,58 p, 4. Beatrice Huștiu (Ro
mânia I) 17 — 107,25 p, 5. Doina Mi- 
tricică (România I) 23 — 106,03 p, 6. 
Iva Cibulkova (Cehoslovacia) 30 — 
102,35 p, 7. Gabriela Voica (Româ
nia I) 36 — 99,95 p... 9. Cornelia Picu 
(România II) 46 — 92,05 p ; juniori : 
1. Vaclav Svejda (Cehoslovacia) 5 — 
102,61 p, 2. C. Torstem (R. F. Ger
mania) 16 — 99,54 p, 3. H. Fischer 
(R. F. Germania) 19 — 97,80 p, 4. 
L. Azzoîa (România II) 18 — 98.11 p, 
5. H. Krutl (România 1) 19 — 97.92 p,
5. A. Vasdle (România I) 29 — 94.27 p; 
junioare : 1. Helena ChwUal (Polo
nia) 12,0 — 100,03 p, 2. Galina Dra- 
hova (Cehoslovacia) 14,0 — 98.75 p, 
3. Silvana Suciu (România I) 14.99 — 
99,38 p, 4. Sanda Dubravcic (Iugo
slavia) 21 — 96,59 p, 5. Sabine Bar
king (R. F. Germania) 19 — 97,72 p,
6. Emilia Czibula (România II) 26 —• 
94.04 p... 3. Irina Nichiforov (Româ
nia I) 39 — 91,95 p, 9. Dana Rădu- 
ieseu (România II) 47 — 84,66 p.

Gh. ȘTEFANESCU

clasamentele finale

ASTĂZI Șl MÎINE, IN SALA FLOREASCA

APROAPE ZOO DE SPORTIVI
VOR LUPTA PENTRU CELE 6 TUTORI

DE CAMPIONI EA JUDO
Finalele celei de a VU-a ediții a 

campionatelor republicane indivi
duale de judo ale seniorilor reunesc, 
astăzi și mTine, în sala Floreasca din 
Capitală, aproape 200 de sportivi 
care s-au calificat la etapele ante
rioare ale competiției. La 5 din cele 
6 categorii de greutate își vor în
cerca șansele cîte 32 de judoka, iar 
la open se anticipează participarea 
unui număr de 30—35 de ceocarenți. 
Printre finaliști se află aproape toți 
campionii ediției de anul trecut, ab
sentând doar cel al semigreilor, Gh. 
Boșcu (Dinamo București) recent 
suspendat de F.R.J. din activitatea

INTENSĂ ACTIVITATE LA HALTERE
Zilele trecute s-a desfășurat în 

localitatea poloneză Kaszalin me
ciul a.ntce echipele de juniori ale 
Poloniei și României. întîlnirea 
s-a încheiat cu victoria gazdelor 
cu scorul de 6—3. Punctele repre
zentativei noastre au fost realizate 
de C. Chiru la cat muscă (el a 
realizat și un record republican 
de juniori Ia smuls cu 87,5 kg), M. 
Veres (cat. cocoș) și I. Buta (cat. 
pană).

★
Reprezentativa țării noastre par

ticipă în acest an la tradiționala 
competiție, „-Cupa Dunării", pro
gramată intre 11 și 13 aprilie la 
Donaueschingen (R.F.G.). Repre
zentativa țării noastre de seniori 
va alinia o formație completă din 
care nu vor lițusi Ion Hortopan, 
Aurel Miuț și Spiridon Hcrgbe-

Ifftiu. Ceilalți 
li selecționată 
,l»e eciiipc de

i eprezentauți vor 
după campionatele 

la Timișoara.
•ir

începînd de azi, timp de două 
zile, se desfășoară la Timișoara 
prima etapă a campionatului re
publican pe echipe (seniori), la 
care participă cele mai bune for
mații din țară în frunte cu Steaua, 
Rapid, Ș. N. Constanța etc. Etapa 
a Il-a are 
Pitești.

competițională pe 1975 pentru com
portare nesportivă.

Adăugind și faptul că întrecerile 
constituie un test decisiv pentru a- 
propiatele campionate europene de 
la Paris, se poate aprecia că lupta 
va fi extrem de aprigă. In privința 
ciștigătorilor insă, un pronostic -este 
riscant de dat. deoarece emil pre
tenții justificate, de la prima plnă 
la ultima categorie, cîte 3—4 sau 
chiar 5 sportivi. Cele mai mari șanse, 
după opinia noastră le au Șt. Pop 
și AI. FUtp (Dinamo Brașov), I. 
NyarI (Rapid Arad) șl M. Nuțu (Di
namo București) la ușoară. M. No* 
topoî și I. Isnoși (Dinam-o Brașov), 
L. Lazăr (Dinamo București) șl 
I. Petrof (Universitatea București) la 
senrimijlocie. I. I-azăr (Dinamo Bucu
rești). T. Milialache (Șc. sp. Unirea 
Iași), M. Telechi (Rapid Arad). C. 
Gotcă (Dinamo Brașov) și M. I-'a- 
biț*n (Universitatea București) la 
mijlocie, C. Știrbu (Dinamo Brașov), 
Gh. Nache (Dinamo București) sl 
T. Solomon (Agronomia Timișoara) 
la semigrea. I. Codrea (Dinamo Bucu
reștii și Gh. Dumbravă (IEFS) la 
grea și tot aceștia, cărora li se ală
tură și C. Știrbu, la open.

Astăzi vor fi desemnați Învingăto
rii la categoriile mijlocie, semigrea 
și grea, iar mîine la ușoară, semimij- 
locle șl open.

loc în decembrie la

★
are loc în Capitală 

original de haltere. In
Duminică 

u-n concurs „ 
locul barelor de oțel se vor ridica 
haltere de... lemn de mică greu
tate. Se urmărește o cit mai bună 
execuție tehnică. întrecerile sînt 
programate la Școala generală 160 
din str. Ghirlandei nr. 7, sectorul 

cartierul Militari.

CANOTAJ PRîMAANULUI
Steaua", c 
sobit de puternică, 
lor, r • 
după 
alinia 
tative 
cupei 
2 f.c.,

MOTO CAMPIONATUL MUNICIPAL
DE jNDEMjNARE Șl trial al 

orașului București, organizat de către 
secția de moto a Clubului sportiv muni
cipal București a constituit un real suc
ces, atît din punct de vedere a partici
pării cit și al pregătirii concurenților. 
După prima etapă a acestui campionat 
pe primele locuri se alia : Mihai Boloni 
(pînă la 70 cmc.). Florin Lazlo (pină 
la 175 cmc.), Gheorghe Penciu și Gelu 
M incul eseu (pînă la 500 cmc.) — toii de 
la Clubul sportiv municipal București.

COMPETIȚIE 
este ..Cupa 

o regată care se anunță deo* 
,——!_X. La startul întreceri* 

programate pe apele Snagovului în 
î amiaza zilei de 4 aprilie, se vor 

toți componenții loturilor reprezen- 
(feminin și masculin). Programul 
prevede curse de schif simplu și 
pe distanța de 2 000 m la feminin 

și 4000 m la masculin.

HANDBAL Sa 

sportivă Textila Buhuși, 
tul celei de-a Vl|-a ediții formațiile fe
minine Halîoren Halle (R.D. Germană), 
Universitatea lași, I.E.F.S. București $1 
Textila Buhuși. S-au înregistrat următoa
rele rezultate : Halîoren Halle — ,,U“ 
lași 15—11. Textila Buhuși — I.E.F.S. 11—10. 
Textila Buhuși — ,,U“ lași 16—11, I.E.F.S. 
— Halîoren Halle 11—11, ,,U" lași — 
I.E.F.S. 12—11, Textila Buhuși — Halîoren 
Halle 13-9. în urma acestor rezultate 
formația clubului organizator a cucerit, 
neînvinsă, trofeul pus tn joc a IN CON
TINUAREA TURNEULUI pe care-l între
prinde în țara noastră, formația Hullo* 
ren Haile a susținut alte două partide 
la lași, in compania formațiilor Voința 
si Universitatea din localitate. In primul 
joc echipa oaspe a obținut victoria cu 
23—1-7 (12—6), iar în cel de al doilea a 
cedat cu 14-17 (8-10).

NUMAVERÎ1*, or- 
de Asociația 

a aliniat la star* TIR LA PLOiEȘTI se desfășoară
la sfirșitul acestei săptămini 

o întrecere cu caracter republican la 
arme cu glonț, dotată cu , Cupa primă
verii* în organizarea clubului Petrolul. 
La întreceri participă o serie de trăgă
tori fruntași, seniori și juniori, la pro
bele de pușcă standard 60 și, respectiv 
3x20 focuri 
3x40 focuri.

Si arma liberă calibru redus

DE 
vineri 

un

LOTUL NAȚIONAL 
JUNIOARE a plecat 

pentru a lua parte la 
programat la Mielec. In lot au

VOLEI
în Polonia, 
turneu _ 
fost convocate jucătoare de 18 ani și 
moi tinere © ETAPA din 6 aprilie u Di
viziei A (grupa a ll-a valorică, mascu
lin și feminin) a fost amînată pentru 
data de 15 aprilie, iar etapa femrnirră 
din 13 mai se va disputa in ziua de 
13 mai.

Unul dintre cele mai apreciate 
trofee vînătoreșli este și cocoșul 
de munte, această pasăre de o 
rară frumusețe a Carpaților noș
tri. Vinarea acestuia — care cere 
vînătorilor o adevărată măiestrie 
(trebuie să stăpînească o tehnică 
specială. începind de la depistarea 
locului, „chemarea", apropierea și 
slobozirea focului) — este permisă 
de la 1 aprilie, cu autorizație spe
cială.

în rest, vinătorii au în această 
perioadă posibilitatea să... meargă 
la sitari, porumbei sălbatici și ră
pitori (cu păr și pene). Duminică, 
de pildă, A.V.P.S. sectorul V or
ganizează pe fondurile sale de la 
Drăgănescu, Pădurea Măriuța, Fe
tești Baltă și Pădurea Nebuna vî- 
nători colective la răpitori.

★
Pescarii, după zilele friguroase 

din ultimul timp, au posibilitatea 
sâ facă partide reușite în toate 
apele, atît in cele curgătoare (dar 
numai dacă sînt limpezi) cit și în 
bălți. Acum, cînd apa este Încă 
rece, vom alege locurile cu adân
cimea mai mică și vom folosi scule 
foarte fine — plute subțiri, verigi 
sensibile, ace mici și nylon sub
țire (0,15—0,20 mm la caras șl la 
alte soiuri de pești mărunți și 
0,25—0.30 mm la crap).

Să nu uităm un lucru esențial 
— vizarea pe 1975 a permiselor de 
pescuit. (T. K.).



INVINGÎND SPANIA CU 10-7 (10-3)

GIMNASTA ROMÂNCĂ EVA PANITI

ROMANIA
INTILNEȘTE ITALIA
IN TURNEUL FINAL

telefon).
F.I.R.A.

MADRID, 28 (prin 
Campionatul european 
pentru juniori a programat astăzi 
(n.r, ieri) partidele semifinale. 
Reprezentativa României a întîl- 
nit echipa țării gazdă. La capătul 
unui meci dramatic, care a du
rat 95 de minute (!), tinerii noștri 
tricolori au reușit o frumoasă vic
torie. care aduce pentru 
oară România in finala 
țici continentale.

Lupta s-a desfășurat la 
înaltă tensiune. Un atac 
delor .. ... 
linia noastră de treisferturi, 
pornește imediat la 
Balonul circulă cu 
junge la CHIRIAC. 
cursă splendidă, de 
acestuia, care se termină printr-o 
frumoasă încercare, transformată 
de TUDOSE ! 6—0 pentru Româ
nia. Adversarii reduc din handi
cap în min. 27. prin transforma
rea unei lovituri de pedeapsă, dic
tată în mod discutabil i 6—3. E- 
chipa României preia treptat ini
țiativa. O grămadă ordonată la 
5 m de butul spaniolilor este die-

a patra 
competi-

cea mai 
al gaz- 

(min. 21) este stopat de 
*i, care 

contraatac, 
precizie, a- 
Urmează o 

50 metri, a

tată în min. 38. Înaintarea noastră 
forțează, talonează balonul, TUDO
SE se desprinde din pachet și rea
lizează a doua încercare : România 
— Spania 10—3, rezultatul primei 
reprize. După pauză, gazdele fac 
totul pentru victorie, dar băieții 
noștri luptă admirabil. Disputa 
devine tot mai dîrză. Voicu se ac
cidentează și este înlocuit cu Tu- 
riceanu. Spania reușește să punc
teze abia In minutul 11 de pre
lungire (!!!), la o inexactitate de 
apărare l 10—7, scor cu care îa 
sfîrșit acest meci. Jucătorii noș
tri vor intilni duminică, în ulti
ma fază a competiției, echipa 
Franței, care a învins. în cealaltă 
semifinală, Italia cu 43—3. Antre
norii Valeriu Irimescu și Constan
tin Vasile au aliniat formația t 
Șomodi — Chiricencu, Codoi, Chi- 
riac, Sabău — Niță, Popa — Voicu 
(min. 65 Turiceanu), Tudose, Ion 

Stroe — Bălan,

Învingătoare LA LJUBLJANA

— Muntcanu, 
Moț, Konig.

Rezultate din 
locurile 5—8 i 
10—0, R.F.G. —

meciurile pentru
Maroc — Belgia 

Olanda 20—3.

După cum s-a mai anunțat, In 
recentul concurs internațional de 
gimnastică desfășurat la Maribor 
(Iugoslavia), un frumos succes a 
repurtat gimnasta româncă Cristi
na Itu. Aflăm de la antrenorul 
Gheorghe Gorgoi că, într-o com
petiție desfășurată anterior, la 
Ljubljana, gimnastele românce au 
avut, de asemenea, o comportare 
frumoasă, reflectată în locurile 
fruntașe ocupate în toate clasa-

mentele. Astfel, Eva Paniti 
clasat prima la individual com
pus cu 36,95, urmată de colegele 
sale Nicoleta Ion (36,45) și Cristi
na Itu (36,30). Gimnastele românce 
au cîștigat la toate aparatele, prin 
Nicoleta Ion (sărituri), Eva Paniti 
(paralele șl bîrnă) și Cristina Itu 
(sol). Au participat la concurs 
sportive din România, R. F. Ger
mania și Iugoslavia.

COMPETIȚIILE EUROPENE »E BASCHET
ÎNAINTEA INIILNIRILOP DECISIVE

BELGRAD, 28 (Agerpres). — Finala 
Cupei campionilor europeni" la bas

chet masculin se va disputa tn acest 
an Intre echipa italiană Ignis Varese 
și formația spaniolă Real Madrid.

In meci retur pentru semifinalele 
competiției, Real Madrid a învins in 
deplasare, cu scorul de 130—117

A XX-a EDIȚIE, JUBILIARĂ, A CROSULUI BALCANIC
(Urmare din pag. 1)

traseul a rămas îmbibat de apă, 
cu multe porțiuni noroioase, pe 
alocuri cu băltoace. Soarele de joi 
și vineri l-a mai zvîntat, dar par
cursul rămîne greu și va cere e- 
forturi considerabile concurenți- 
lor.

în ce-î privește pe atleți el se 
află (toți), la această oră, la Băile 
Felix. Primii veniți, joi după _a- 
miază, au fost atleții din Grecia, 
cu vedetele lor Koussis, Kondos- 
soros șl Zaharopoulos. Vineri au 
sosit și delegațiile Bulgariei (cu 
o foarte puternică echipă de se
nioare). Iugoslaviei (cu renumitul 
Dane Korița... conducător tehnic, 
alături de Kresimir Raclei) și Tur
ciei. A sosit și Emile Declerck 
(Belgia), președintele comisiei de 
cros a I.A.Â.F., delegat al Aso
ciației Europene de Atletism la 
Crosul Balcanic, precum și Refik 
Tagai (Turcia) secretarul perma
nent al J.B.A.

Cîteva amănunte din tabăra a- 
tleților noștri. Echipele pe care 
le-am anunțat în ziarul de joi au

suferit două modificări : la seni
ori, în locul lui Petre Lupan, care 
acuză, o întindere, a fost titula
rizat Stelian Marcu, iar la juni
ori a fost introdus în echipă 
Gheorghe Neamțu, în locul lui 
Viorel Cioc. Nu se știe încă dacă 
Natalia Andrei va putea concura, 
campioana europeană de la Kato
wice fiind foarte slăbită în urma 
unei indigestii. O hotărîre defini
tivă va fi luată sîmbătă la prînz. 
Antrenorul federal Nicolae Mără- 
șescu ne-a declarat că reprezen
tanții noștri sînt bine pregătiți și 
vor face totul pentru a-și men
ține poziția fruntașă cucerită la 
ultimele ediții ale Crosului Bal
canic. Sperăm și noi același lucru, 
nădăjduim într-un debut reușit al 
semifondiștilor și fondiștilor în 
sezonul preolimpic.

Vineri seara, la hotelul „-Nufă
rul" din Băile Felix a avut loc 
ședința tehnică a crosului. Sîmbă- 
tă dimineața își începe lucrările 
Congresul extraordinar al Jocu
rilor Balcanice, de pe a cărui or
dine de zi reținem : luarea unei 
decizii în ceea ce privește forma
rea unei comisii medicale a J. B. 
pentru întîlnirile atletice balcanice, 
expuneri ale delegaților țărilor 
balcanice cu privire la luările de 
contact cu delegații țărilor scan
dinave pentru organizarea întîlnl- 
rilor Balcani-Scandinavia etc.

Mîine, la ora 10, primul start, 
în cursa junioarelor (1 000 m) ; în 
continuare vor alerga juniorii 
(4 000 m), tineretul (6 000 m), seni
oarele (2 000 m) și seniorii 
flO 000 m).

Cicliștii noștri, la prima victorie

VASILE SELEJAN ÎNVINGĂTOR ÎN BULGARIA

S-a

K. 
au 

_______  _ r______ ______ , în 
care principalii autori al victoriei 
formației spaniole au fost Brabender 
(43 p) șl Luyk (25 p). Coșgeterul 
gazdelor a fost Ciosici, care a înscris 
33 puncte. In primul joc, Real a ciș- 
tigat cu scorul de 109—82.

Totodată. în meci retur, Ignis Va
rese a învins pe teren propriu, cu 
scorul de 98—79 (52—33), formația
franceză A. S. Berck. In primul joc, 
italienii ciștigaseră cu scorul de 
86—85.

(68—63), formația iugoslavă B. 
Zadar. Peste 5 000 de spectatori 
urmărit o partidă spectaculoasă, 
care principalii autori ai _ vlctc

★
disputat prima „man- 
competițiel lnternațlo- 
de baschet „Cupa Li- 

formația

La Sofia s-a 
șă" a finalei 
nale feminine 
liana Ronchetti", în care 
locală Levski Spartak a întîlnit echi
pa Spartak Leningrad. Partida s-a 
încheiat cu scorul de G4—-59 (41—-20) 
în favoarea baschetbalistelor sovie
tice, care au acum prima șansă în 
lupta pentru cucerirea trofeului. Par
tida retur se va desfășura, la 2 apri
lie. la Leningrad.

In prima manșă a finalei „Cupei 
campionilor europeni" la baschet fe
minin, echipa T.T.T. Riga, dețină
toarea trofeului, a învins pe teren 
propriu, cu scorul de 87—59 (3G—35), 
formația Sparta Praga, Returul la 
3 aprilie, la Praga.

5 SPORTIVI ROMÂNI
LA „IN1ERNAȚI0NAIELE"

DE
AIE CEHOSLOVACIEI

auîn zilele de 29, 30 ș! 31 martie 
loc la Praga campionatele internațio
nale de tenis de masă ale Cehoslova
ciei. I,a această competiție vor lua 
parte și cinci sportivi români : Liana 
Mihuț. Ildiko Gyoncyosi; Teodor 
Gheorghe. Crlstlncl Romanescu si 
Ștefan Moraru.

Timp de 11 zile, lotul rutierilor ro
mâni care se pregătesc pentru „Cursa 
Păcii" a participat ta cîteva între
ceri internaționale în Bulgaria. Con
ducătorul delegației, lng. Emil Ro
man, ne-a pus la dispoziție cîteva a- 
mănunte privind competițiile și com
portarea alergătorilor noștri.

La Kazanlik a avut loc o întrecere 
alcătuită din două etape : fond 110 
km și circuit 80 km. Au luat parte 
106 concurenți din 7 țări, tn final. 
Vasile Selejan (România) și Vasil Ta- 
nev (Bulgaria) s-au clasat pe primul 
loc, la egalitate de puncte. Este aces
ta primul succes internațional al ru
tierilor noștri in sezonul competițlo- 
nal 1975. La Stara Zagora. într-o cursă 
pe circuit (60 km, 68 de concurent! 
din 7 țări — printre care Polonia, 
R. D. Germană șl Uniunea Sovietică). 
Nicolae Gavrilă a ocupat locul IU.

S-au mai clasat pe locuri fruntașe 
Marian Ferfelea (X — la Kazanlîc), 
Valentin Iloța (XT — la Stara Zagora), 
Vasile Selejan (VII — la Stara Zagora) 
Vasile Pascale (IX — la Stara Zagora) 
și Eugen Dulgheru (X — la Stara Za
gora).

A Trei cicliști români — Vasile Te
odor, Mircea Ramașcanu șl Ion Cos- 
ma. împreună cu antrenorul Nicolae 
Voicu. se află în aceste zile la Braun
schweig (R. F. Germania) pentru a 
lua parte la două curse internațio
nale. Este vorba de o cursă pe cir
cuit de 
tratimp 
țională. 
pică la 
știe, la 
proximativ 180 km, iar cea contratimp 
100 km).

BUENOS AIRES, 28 (Agerpres) — 
Au luat sfîrșit întrecerile celor două 
grupe preliminare ale competiției in
ternaționale masculine de handbal 
(tineret) „Cupa țărilor latine". Pen
tru turneul final s-au calificat selec
ționatele României, Spaniei (din gru
pa A), Franței și Italiei (din grupa 
B). In primul meci al fazei finale, 
handbaliștli români vor Intilni for
mația Italiei.

Ultimele rezultate înregistrate In 
grupa preliminară B : Franța — Ita
lia 13—11 (6—5) 7 Argentina — Mexic 
19—14 (9—8).

OPOZIȚIE
FAȚĂ DE PREZENTA

SPORTIVILOR SUD-AFRICANI 
ÎN MARILE COMPETIȚII
„Țările africane vor boicota 

reuniunea preolimplcă de atletism 
programată anul acesta la Mont
real în cazul cind vor fi invitați 
atleți din Republica Sud-Africană* 
— a declarat Cecil Abrahams, 
membru al Biroului comitetului 
olimpic sud-african care se opu
ne discriminării rasiale. De ase
menea, la Montreal, președintele 
Comitetului de organizare a Jocu
rilor Olimpice, Roger Rousseau, a . 
declarat că invitațiile vor fi “fă
cute ținînd seama de politica gu
vernului canadian, implicit de res
pectarea rezoluțiilor O.N.U. pri
vind poziția față de țările unde 
se practică discriminarea rasială.

Totodată din Londra se anunță 
' că în prezent la Comitetul de 

ganizare al „Cupei Davis“ se 
teaptă o notificare oficială a 
tărîrii federațiilor de tenis 
Mexic, Columbia și Chile de a
fuza să întilnească echipa Repu
blicii Sud-Africane în această 
competiție. în cazul cind deciziile 
celor trei federații vor fi defini
tive, Comitetul „Cupei Davis" se 
va întruni, la 17 aprilie, la MCn- 
chen, pentru a examina această 
situație, urmînd să aleagă între 
excluderea echipei R.S.A. și men
ținerea acestei formații în compe
tiție.

or
aș- 
ho- 
din 
re-

100 km și o întrecere de con- 
(40 km). Competiția, tradi- 
reprezintă o repetiție olim- 
scară redusă (după cum se 
J.O. cursa ne circuit are a-

O ultimă imagi
ne a iernii „alpi
ne". Cei doi m al
ipii laureați ai 
Cupei Mondiale" 
le schi, italianul 

Gustavo Thoeni și 
austriaca Annema- 
rie Proll, purtind 
ultimele lor trofee 
cucerite, sînt acla
mați de spectatori 
și colegii lor de 
întreceri, pe pirtia 
de la Ortisei (Ita
lia). unde s-a în
cheiat lungul peri
plu de concursuri 
internaționale ale \ 
schiorilor.

Telefoto : 
A. P. -AGERPRES

CU MOTOCICLETA PE 
GHEATĂ

Pe pista stadionului „Dina
mo" din Moscova s-a desfă
șurat faza finala a campio
natului mondial de 
clism ae gheață, 
ediție a fost dominată 
sportivii sovietici, situați 
primele 6 locuri tn clasamen
tul final. A cîștigat Sergheî 
Tarabanko, în vîrstâ de 25 
de anî, care a totalizat 30 
de puncte. L-au urmat Vladi
mir Tîbrov — 27 p șî Sergheî 
Kozakov — 24 p. Fostul cam
pion mondial, cehoslovacul 
Milan Splnka, a ocupat lo
cul 12 cu 7 p.

START RATAT
în ultimii anî. Italianul

Mario Forlani, azi tn
vîrstă de 41 de ani. a reu
șit să traverseze înot Ca
nalul Mînecii, golful Nea- 
pole șl lacul Garda. Zilele 
trecute, el urma să aco
pere înot o distantă de 
116 km în Marea Medite- 
rană, între Varigottl șl 
Portovenere. la sud de La 
Spezia. N-a putut însă 

proiectul, 
care gw 
văduvă", 
de baie 
cauciuc* 

chiar înainte de start, îm- 
piedicîndu-l, astfel, să 
plece tn cursă. Deocam
dată...

FILMELE PREMIATE
în stațiunea de sporturi de 

Iarnă Cortina d’Ampezzo (Ita
lia) a avut loc cea de-a 31-a 
ediție a Festivalului mondial 
ol filmului sportiv Premiul 
întîî - „Veverița de aur* —

să-sl realizeze 
Tînăra lui soție, 
vrea să devină 
l-a ars costumul 
și „labele de

motoci- 
Actuala 

do 
pe

a fost decernat filmului ame
rican în culori „Urcușul*, în 
care sînt prezentate tentati
vele unor tineri alplnîști din 
S.U.A. de a escalada vîrfurl 
muntoase. Filmul sovietic 
„Chiar dacâ nu sînt cam
pioni* a primit premiul 2. în 
aceastâ peliculă se arata 
modul tn care sînt pregătiți 
tinerii pentru marile compe
tiții sportive. Premiul 3 a 
fost atribuit unui film spaniol

excepția probei de dublu 
și a celor pentru juniori). 
A fost stabilită greutatea 
maximă la 95 kg pentru 
bărbați șl 85 kg pentru 
femei. Este îngăduit a su
plini 50 la sută din dife
rența pînă la greutatea 
maximală prin adausuri 
sub formă de plumb apli
cat pe corpul concurentu
lui, cu precizarea : cel
mult un plus de 10 kg la

în care »int înfățișate spec
taculoasele competiții de ca
notaj ale sportivilor din Taro 
Bascilor.

„ȘAHUL DE GRĂDINA-
în Republica Democrata 

Germană s-a făcut o primă 
încercare de a transforma șa
hul într-un Joc activ, plin de 
mișcare. Pentru început a 
fost nevoie de o-l deplasa 
din sală în grădină, de a 
înlocui tabla convențională 

cu un patrulater cu latura de 
10 m, înconjurat de flori șl 
verdeață, șl de a supradimen
siona piesele. Acestea, con
fecționate din polluretan, sînt 
destul de ușoare în ciuda 
înălțimii lor de 0,50 m.

SĂNIUJE CU... PLUMB
Cu prilejul 

Federației 
de săniuțe, 
marstrand, 
hotărtt ca, 
t Iulie 1975, 
echilibrarea

congresului 
internaționale 

ținut la Ham- 
in Suedia, sa 
tncepînd de la 
să fie permisă 
Greutății (cu

bdrbafi ?! de 8 kg 
mei.

la fe-

MARIAJUTOR DE PESTE
Unul din fotbaliștii _ _

foc faima clubului West Ham 
United este Clive Best, oriqi- 
nar din Antilele Britanice 
(sau, cum spun enqlezii, din 
Indiile de Vest). Cu aseme
nea Jucători provenit! de la 
«ute, dacâ nu chiar mii, de 
kilometri depărtare de Insu
la britanica, multe 
iți întăresc cadrele.

Un singur exemplu, 
nit foarte cunoscut, ____ ,
In Anglia ! echipa Bradford 
City, din liga a 4-a, iși da 
torește recenta 
spre eșaloanele 
tot mal netă în ultima vre
me, celor doi jucători oriqi- 
narl din Indiile de Vest care, 
fârâ sâ vrea, ou ajuns Jucă
tori profesioniști de fotbal 
pe pâmînt britanic. Numele 
lor este ; Ces Podd si Joo 
Cooke.

care

cluburi

deve- 
ostâzi.

ascensiune 
superioare.

„COMPANIA" LUI 
FRAZIER

După cum se anunță din 
Philadelphia (S.U.A.), s-a 
desființat compania „Clo- 
werly*. Știrea interesează 
deopotrivă lumea finan
ciară șl cea sportivă, de
oarece „obiectul comer
cial" al firmei îl consti
tuiau... pumnii fostului 
campion mdndîal de box 
Joe Frazier. După meciul 
său cu Jimmy Ellis, Joe 
a primit completa dezle
gare.

Numai că, de data acea
sta, Frazier — liber de 
obligații — își constituie 
propria sa i,,companie*, în 
rare, alături de ei. vor mal 
figura greul Duane Bob- 
bick. mijlociul W. Monroe 
și alți pugillști deocamdată 
mal puțin cunoscut!.

ÎNOTĂTORI SOVIETICI 
IN S.U.A.

Nu de muîi. la Paris, cam
pionul Europei la 400 m li 
ber, sovieticul Aleksandr Sam
sonov a realizat o excelentă 
performanța pe 200 m liber, 
învingîndu-l pe celebrul înotă
tor american Tim Shaw. Sam
sonov, în vîrsta df* 22 d*» 
ani. oste student și are o 
înălțime de 1,90 m. O alt5 
speranță a notației din 
U.R.S.S. este Zaharov, care 
a realizat cîteva rezultate ex
celente în probele de mixt. 
Acesta, ca ?i aîți trei înotă
tori sovietici, s-ou antrenat 
cîteva saptămînl în S.U.A.,

Acum olți performeri sovie
tici, în frunte cu Samsonov 
si Smîrnov, ou fost înv’tati 
tn S.U.A.. pentru cîteva luni.

li-

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT
6 p, urmat de Polugaevski — S’.SflMA 
p. • La Mannheim, după J2 rund^^®, 
Browne și Pachman B’/j, Keene 71/, >
(1), Parma și Sosonko 7’/2.

TENIS • Ion Țiriac a cedat doar 
In trei seturi supercampionului aus
tralian John Newcombe, în „sfertu
rile" turneului de la Jackson (Mis- I 
sisslppi): 3—6, 6—4, 2—6. In celelalte I 
trei partide : Rosewall — Feaver 7—5, I
5— 7, 6—3 ; Bucholz — Carmichael
6— 4, 6—7. 6—3 : Stolle — Taylor 3—6, I
7— 5, 6—3. La dublu, Țiriac șl Taylor I
au pierdut cu 3—6, 7—6. 3—6 la ame- I 
rlcanli Andrews — Fischer. « Au I 
continuat turneele WCT. La Atlanta: I 
Smith — A. Amritraj 6—4. 6—2 ; So- I 
iomon — V. Amritraj 6—4, 6—1 ; Ale- I 
xander — Drysdale 6—4, 7—5. La Or- I 
lando : Laver — Fairlie 6—0, 7—6 : I 
Ramirez — Dlbley 6—3, 6—1 : Got- I
tfrled — Pasarell 6—2, 7—5 ; Gerulai- I 
tls — Kakulia 6—3. 6—3. La Mente I 
Carlo : Lloyd — Borg 6—0, 5—7, 6—4 I 
(mare surpriză !) ; Orantes — Crealy I 
6—2, 6—2. • Martina Navratilova a I 
invins-o cu 6—4, 4—6, 6—4 pe Olga I 
Morozova, la Philadelphia. Alte re- I 
zultate : Wade — Goolagong 6—I. I 
6—0 ; Evert — Gunter 7—6, 6—1 ; King I 
— Overton 6—1. 6—0. I

VOLEI « Rezultate din turneul fi- I 
nai al competiției masculine „Cupa 1 
primăverii", la Paris : Italia — R.F.G. H 
S—1 : Franța — Belgia 3—1 : Italia — I 
Belgia 3—0 ; Franța — R.F.G. 3—1. I

BOX • Președintele A.I.B.A., N. 
Nikiforov-Denisov, a plecat la Ka
towice, pentru a se informa asupra 
pregătirilor ce se fac în vederea C.E., 
programate în orașul polonez, între 
1 și 8 iunie. • La 2—6 aprilie se des
fășoară la Budapesta un turneu de 
box, la care și-au anunțai participa
rea cubanezii Stevenson, Garbey și 
Coreea, campioni mondiali. « Japo
nezul H. Shibata și-a păstrat titlul 
mondial profesionist la cat. superpa- 
nă, învlngînd la puncte pe O. Mek- 
loufi. în meciul desfășurat la Tokio.

CICLISM « După trei victorii con
secutive de etape, sovieticul Alek
sandr Iudin conduce în Turul Alge
riei, urmat de Matusiak (Polonia) șl 
Nilsson (Suedia).

HOCHEI • Surpriză în ultima zi a 
turneului de la Tokio, în care Japo
nia a întrecut cu 3—1 (2—1. 1—0, 0—0) 
formația R.D. Germane. Intr-un alt 
joc, Olanda a învins Iugoslavia eu
6— 4 a In C.E. de juniori, la Gre
noble : U.R.S.S. — R.F. Germania
7— 1.

NATAȚIE • In prima zi a campio
natelor universitare ale S.U.A.. la 
Cleveland (bazin 25 ni), John Naber 
a înotat 500 y in 4:20,4.1 iar Fred 
Tyler 200 y mixt în 1:50,93 — noi re
corduri americane.

ȘAH o In turneul dc la Budapes
ta. după 8 runde, conduce Ribly cu

o ultimele știri o ultimelerezultateo
A.S.E. — C U.S. VENEȚIA 6 13 (0—4), LA RUGBY

în cel de al doilea meci al turneului în țara noastră, echipa Italiană de 
rugby C.U.S. Veneția a întîlnit ieri după-amiază divizionara B, A.S.E. Jucînd 
timid, fără luciditate și omogenitate, bucureștenil au cedat cu scorul de 6—13 
(0—4). în fața unei formații mai ambițioase. Punctele studenților români au 
fost realizate de Buși iu (încerc.) și L. Dumitru (tr.).

IERI, IN DIVIZIA A LA BASCHET
Meciul masculin de baschet Rap'd

— T.E.F.S.. desfășurat aseară In sala 
Ciulești, în cadrul ultimei etape a 
Diviziei A, s-a încheiat cu scorul de

C5-—61 (31—32) în favoarea echipei Ra
pid. în clasamentul final al campio
natului republican. I..E.F.S. ocupă 
locul 4 si Rapid locul 6
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