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PE PLANȘELE SĂLII FLOREASCA II

ÎN „CUPA GAUDINI, FLORETIȘTI 
DE TALIE MONDIALĂ

Președintele Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
au plecat, joi la amiază, într-o vizită oficială în 

x Japcnia, Filipine, Iordania și Tunisia.
4f Șeful statului român este însoțit de tovarășii 

Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al guvernului, 
George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Mi
hail Florescu, ministrul industriei chimice, Radu 
Păun, ministrul sănătății, Vasile Pungan și Constan
tin Mitea, consilieri ai președintelui Republicii, Con
stantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice internaționale.

Prima etapă a misiunii de prietenie și înțelegere 
a șefului statului nostru o constituie Japonia. In 
continuare, așa cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu vor face 
vizite oficiale in Republica Filipine, Ia invitația pre
ședintelui Ferdinand Marcos și a doamnei Imelda 
Marcos, in Regatul Ilașemit al Iordaniei, la invitația 
Maiestății Sale regele Hussein, și a Maiestății Sale 
regina Alia, și in Republica Tunisiană, la invitația 
președintelui Habib Bourguiba și a doamnei Wassila 
Bourguiba.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost conduși de tovarășii Manea 
Mănescu, Emil Bobu, Cornel Burtică, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, 
Iosif Banc, Mihai Dalea, Mihai Gere. Nicolae Giosan, 
Ion Ioniță, Vasile Patilineț, loan Ursu, împreună cu 
soțiile. Erau prezenți membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai Guvernului, conducători

de instituții centrale și organizații obștești, generali I 
și ofițeri superiori.

Au fost de față Yasuhiro Hamada, însărcinatul cu I 
afaceri a.i. al Japoniei, Roaul Robe, însărcinatul cu | 
afaceri a.i. ai Filipinelor, Hani Khasawneh. ambasa
dorul Iordaniei la București. De asemenea, se aflau I 
V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice, I 
S. A. D. Bukhari, ambasadorul Pakistanului. *

Erau prezenți șefii celorlalte misiuni diplomatice | 
acreditați în țara noastră.

Ceremonia plecării a avut loc pe aeroportul in- • 
ternațional Otopeni, împodobit cu drapelele partidu- _ 
lui și statului nostru, cu portretul tovarășului I 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului | 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România.

Miile de cetățeni ai Capitalei, venițL la aeroport I 
să-l salute pe șeful statului nostru, și-au manifestat 
eu căldură sentimentele de dragoste, de stimă și | 
inaltă prețuire față de secretarul general al partidu- I 
lui, au adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu și ■ 
tovarășei Elena Ceaușescu un călduros drum bun. > 
urări de succes deplin in această nouă solie de pace I 
și prietenie.

Eveniment de o deosebită importanță, vizita șefu
lui statului român se înscrie ca un moment de I 
scamă în țontextul general al politicii externe active | 
de pace și colaborare, promovată consecvent de par
tidul și statul nostru, pe linia eforturilor neobosite | 
și a contribuției remarcabile pe care tovarășul Nicolae | 
Ceaușescu o aduce la soluționarea în interesul po
poarelor a problemelor ce preocupă omenirea, la | 
instaurarea unei noi ordini politice și economice, la I 
făurirea unei lumi mai bune, mai drepte.

BOGATA AGENDA 
IN JUDEȚUL GALAȚI

Apropierea zilei de 1 Mai, Ziua solidarității internaționale a oamenilor mun
cii, prilejuiește, în întreaga tară, ample manifestări sportive de masă, acțiuni și 
competiții la care iau parte sute de mii de tineri și virstnicl, iubitori ai exercițiilor 
fizice. Urnind indicațiile documentelor recentei Conferințe pe tară a mișcării spor
tive, îndeosebi cele cuprinse in Mesajul adresat de secretarul general al partidului, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, un accent deosebit se pune pe formele și dis
ciplinele sportive de largă accesibilitate, atractive, menite să contribuie la întă
rirea sănătății, refacerea forțelor, dezvoltarea fizică armonioasă a cetățenilor patriei. 
Azi, vă înfățișăm citeva dintre primele informații pe această temă, sosite la 
redacție.

Sala sporturilor din Galați, de 
pildă, a găzduit, zilele trecute, eta
pa I a „Cupei 1 Mai" la tenis de 
masă, competiție la care au luat 
parte peste 200 de tineri. La Te
cuci, sute de tineri s-au întrecut, 
pe categorii de vîrstă, într-un 
cros, s-au organizat Întreceri la 
tenis de masă, fotbal, ciclism, a- 
tletlsm și șah, în 36 de comune 
ale județului. Sîmbătă și duminică 
vor avea loc atractive întreceri de

caiac-canoe, pe Dunăre, șl alte 
competiții dotate cu „Cupa 1 Mai“. 
DUMINICA, IN SECTORUL 6 DIN 

CAPITALA, 6000 DE TINERI IN 
ÎNTRECERI
program se va des- 

Complexul Sălaj-Vicina 
sportivă Humulești II.

Bogatul 
fășura la 
și baza 
Ei va cuprinde pe lingă crosurile 
pe categorii de vîrstă, între
ceri de baschet, handbal, volei, 
fotbal, întreceri de atletism. Deo
sebit de atractive se anunță a fi 
concursurile de karting, zmee și 
aeromodele de la baza Humulești

II, precum și concursul „Trec de
tașamentele cintind", în cadrul că
ruia vor fi prezentate cele 25 de 
detașamente câștigătoare a fazelor 
pe școli ale complexului de com
petiții tehnico-aplicative.
ALPINIȘTII TIMIȘORENI IN CHEILE 

MEREI
Sportivii alpiniști de la Politeh

nica Timișoara, cunoscuți pentru 
performanțe realizate în ultimii 
ani, vor participa la escaladarea 
pereților de piatră din Cheile Me- 
rei, în cadrul competiției dotată 
cu „Cupa 1 Mai".
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Ediția 1975 a tradiționalului 
trofeu „Cupa Gaudini", care reu
nește anual reprezentativele mas
culine de floretă ale Franței, Ita
liei, Ungariei și României, se 
dispută la București, mîine și du
minică, în sala de scrimă a fe
derației.

Despre valoarea deosebită a a- 
cestei competiții — cea mai pu
ternică găzduită de țara noastră 
în ultimii ani — vorbesc de la 
sine pozițiile pe care le ocupă în 
ierarhia mondială atit cele patru 
echipe naționale, cit și sportivii 
care le compun. Astfel, la ultima 
ediție a campionatelor mondiale, 
de la Grenoble, Franța și Italia 
au fost semifinaliste, prima do- 
bîndind medaliile de bronz. Un
garia a obținut locul 5, iar re
prezentativa țării noastre s-a cla
sat pe poziția 7—8.

La concursul individual vor lua 
parte peste 50 de floretiști, din 
care 22 de peste hotare (trăgăto
rilor participanți la patrulater li 
se vor adăuga șl 5 scrimeri din 
R.D.G.). Vor evolua pe planșele 
din sala Floreasca II trăgători din 
elita floretei internaționale, ca de 
pildă italianul Carlo Montano, me
daliat cu argint la C.M. ’74 și 
campion olimpic la Miinchen, 
francezii Christian Noel campion 
mondial în 1973. medalie de bronz 
la J.O. ’72 și Frederic Pictruska, 
medalie de bronz la campionatele 
mondiale de la Grenoble, maghiarul 
Jeno Kamuti, clasat pe locul se-

CHRISTIAN NOEL

cund la J.O. de la Miinchen șl pe 
locul 3 la C.M. ’73, românul Petru 
Kuki, recent încununat ca cel mai

(Continuare în pag. 2-3)

în așteptarea turneului „Centura de aur“

PUGILIȘTII BUCUREȘTENI
SE PREGĂTESC CU FEBRILITATE

Doar zece zile ne mal despart 
de... „Centura de aur", una dintre 
cele mai mari competiții interna
ționale de box. Aprecierea se jus
tifică prin participarea numeroasă 
și valoroasă a pugiliștilor din a- 
proximativ 20 de țări, din mai 
multe continente. Dar nu despre 
oaspeți ne-am propus să vă in
formăm în aceste rînduri, ci des-

PENTRU ÎNDEPLINIREA HOTĂRÎRILOR CONFERINȚEI PE ȚARĂ

TREBUIE SĂ CREASCĂ EFICIENȚA I 
FORMELOR SIMPLE DE PRACTICARE I
A EXERCIT IILOR FIZICE Șl

Pornind de la prevederea din 
Programul partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism, potrivit căreia : 
.Cultura fizică și sportul vor face 
Jarte integrantă din măsurile pri- 
ind dezvoltarea fizică armonioa

să și păstrarea sănătății poporu- 
ui“. Conferința pe țară a mișcă- 
•ii sportive a dezbătut pe larg o 
ierie de probleme ale dezvoltării 
activității în acest domeniu.

Precizări importante în această 
iirecție s-au făcut în MESAJUL 
idresat de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU participanților la 
orumul sportiv național : „Nu 
-au îndeplinit integral sarcinile 
rivind dezvoltarea largă a spor
ului de masă in rindul tineretu- 
li, al oamenilor muncii din între

prinderi, la sate, in rindul femei
lor, răspindirea formelor simple, 
practicate în aer liber, a ramuri
lor accesibile, formarea obișnuin
ței de practicare independentă a 
exercițiilor fizice și sportului la 
un număr cît mai mare de cetă
țeni". Delegații și participant]! la 
Conferință, vorbind despre mijloa
cele prin care se poate ajunge la 
îndeplinirea acestui important o- 
biectiv s-au referit, în special, la 
răspindirea formelor simple, prac
ticate în aer liber.

Este evident că în acest dome
niu, prin munca organelor și or
ganizațiilor sportive, s-au realizat 
multe lucruri bune, s-au făcut 
pași înainte. Pretutindeni, în țară, 
au apărut inițiative interesante, 
multe forme simple, larg accesibi
le de practicare a sportului — ma-

SPORTULUI *
joritatea în aer liber. Trebuie pre- I 
cizat. însă, că ritmul în care s-a 
înaintat a fost, de foarte multe I 
ori, destul de lent. Și atunci, fără | 
îndoială, rezultatele n-au fost cele 
așteptate. |

Iată, de pildă, GIMNASTICA I 
LA LOCUL DE MUNCA. Acolo 1 
unde se practică — în multe în- ■ 
treprinderi și instituții din Capi- I 
tală sau din țară — rezultatele I 
sînt bune, cele 2—4 minute de 
gimnastică dovedindu-se deosebit I 
de eficiente. Din comoditate, sau | 
chiar din lipsă de înțelegere, gim
nastica la locul de muncă nu a [ 
pătruns încă, așa cum ar trebui, I 
în majoritatea sectoarelor de ac- ■

Modesto FERRARINI I

pre ultimele pregătiri ale boxe
rilor bucureșteni, pe care i-am 
văzut la antrenamente.

Dintre sportivii dinamoviștl 
care vor participa la competiție, 
cinci ne rețin în mod deosebit 
atenția : S. Cuțov (semiușoară), 
trei „ușori" de certă valoare — 
C. Cuțov, P. Dobrescu, I. Vladi
mir, șl tînărul „semigreu" M. Si
mon care, după victoria obținută 
recent în fața Iui I. Dascălu, 
campion național al „greilor", a 
hotărît să evolueze la categoria 
superioară, adică acolo unde, pro
babil, va fi șl cubanezul Teofilo 
Stevenson. I-am văzut pe toți la 
un antrenament. Seriozitatea cu 
care lucrau era cea caracteristică 
ajunului marilor întreceri. C. Cu
țov, proasoăt șofer amator, ne 
spunea : „In această perioadă ani 
renunțat și la plăcerea de a con
duce mașina. „Centura de aur" 
nu-i o competiție oarecare. Dacă 
ar fi să mă gîndesc numai la 
colegii mei de sală care vor e- 
volua la categoria ușoară și tot 
ar trebui să consider că meciurile 
la această categorie vor fi, poate, 
cele mai fierbinți din întregul tur
neu. E normal să ne pregătim cu 
cea mai mare atenție".

Tn sala de antrenament a bo
xerilor de la Steaua, aceeași at
mosferă de lucru. C. Gruescu și 
I. Gavrilă (muscă). P. Dragu 
(semimuscă). D. Condurat (cocoș), 
Gh. Ciochină (pană), FI. Ghiță șl 
C. Dia (semiusoară), I. Budușan 
(ușoară), V. Croitoru (semigrea) 
muncesc din greu pentru a prinde 
cea mai bună formă la startul 
„Centurii de aur". Antrenorul e- 
merit Ion Chiriac ne spunea, prin
tre altele : „La cele trei ediții ale 
„Centurii", disputate pînă acum, 
boxerii clubului Steaua au cuce
rit zece medalii de aur, situîndu -se 
pe primul loc într-un eventual

Petra HENȚ

(Continuare in pao. 2-3)

Gabriel Pometcu, clștigător a două 
din cele trei ediții ale competiției.

Foto : Dragoș NEAGU. (Continuare In pag. c 4-a)



Etapa diviziei de spadă

ECHILIBRUL N A LASAT

La finalele republicane de judo ale seniorilor

NIVELUL TEHNIC EVIDENT IMBUNATAJIT
LOC SURPRIZELOR; DAR MÎINE?

I
I

Spada șl-a consumat prima e- 
tapă a diviziilor A șl B fără a 
consemna vreo surpriză de pro
porții, relevînd, în schimb, un 
tot mai pronunțat echilibru în 
disputa pentru primele locuri. 
Ceea ce lasă deschisă, pentru vi
itorul nu prea îndepărtat, o por
tiță pentru o nouă ierarhizare a 
valorilor.

Steaua, multipla campioană na
țională, avînd și in formația ali
niată la Craiova, sub bagheta lui 
C. Stelian, pretendenți autorizați 
la echipa reprezentativă a țării i 
Szabo, Iorgu, Popa, Al. Istrate, 
Zidaru, și-a menținut poziția de li
deră. Cu emoții, însă, în partida cu 
I.E.F.S., cu incertitudini îrr cea 
cu C.S.U. Tg. Mureș, ambele în
cheiate strîns (9—7). Și dacă ran
damentul noului „lefist", Palotaș 
(0 victorii) ar fi fost mai aproape 
de cel al lui Manta — și el trans
ferat în acest sezon la echipa 
studenților bucureșteni — care a 
realizat 3 v, nu se știe dacă 
Steaua cîștiga în cele din urmă. 
Aserțiune valabilă și pentru evo
luția scorului în celălalt meci- 
derby, cel cu mediciniștii din Tg. 
Mureș, cînd primul spadasin al 
concursului. Anton Pongracz (17 
victorii din 20 asalturi, la distanță 
doar de o victorie de norma de 
clasificare pentru sportivi de talie 
Internațională I), a înregistrat două 
neașteptate eșecuri (la Iorgu și 
Zidaru).

Și pentru ca simetria să reiasă 
mai pregnant, cele două outsidere 
au încheiat Ia egalitate (8—8) 
disputa lor, doar tuș-averajul

conferindu-le bucureșteni-(63—67)
lor cele două puncte în clasament. 
De această dată, lui Constantin 
Duțu — care a tras de-a lungul 
concursului foarte bine (16 v), în 
orașul unde a debutat ca scrimer 
— i s-au alăturat și ceilalți com- 
ponenți ai I.E.F.S.-ului, contraba- 
lansînd suita de patru succese ale 
Iui Pongracz.

în rest, promițătoare evoluțiile 
tinerilor Marin Rotaru (Electro- 
putere Craiova) și Ervin Kerekeș 
(C. S. Satu Mare), care tind să 
intre în „înalta societate".

în divizia secundă, nici o pro
tagonistă n-a putut evita infrîn- 
gerea, pe foile de concurs au fost 
consemnate patru rezultate de e- 
galitate și doar ultimul asalt, cel 
dintre Farul Constanța și C.S.M. 
Cluj-Napoca, fiind cel care a sta
bilit ordinea primelor trei cla
sate. între Tractorul Brașov (loc 
I) și Farul (loc II) — care au 
încheiat întrecerea lor cu 8—8 — 
este consemnata în clasament doar 
o diferență de două asalturi cîști- 
gate I Revelația acestei etape s e- 
chipa constănțeană, aflată în 
plină ascensiune și care și-a de
pus candidatura pentru promo
vare. Cele mai eficace prezențe 
în eșalonul secund i studentul Mir
cea Ghcorghiță (Farul) și cunoscu
tul... pentatlonist Dumitru Spîriea 
(Olimpia București), cu cîte 15 v 
din 20 asalturi.

Paul SLAVESCU

Finalele campionatelor republi
cane individuale de judo ale se
niorilor, desfășurate în Capitală, 
au reunit aproape 200 de spor
tivi din 37 de 
sociații sportive, 
campioni, însă, 
rite numai de judoka de la trei 
secții : Dinamo București — Lo- 
ghin Lazăr (cat. semimijlocie), Ia- 
cob Codrea (cat. grea și open) —, 
Dinamo Brașov — Ștefan Pop 
(cat. ușoară). Constantin Știrbu 
(cat. semigrea) și de la Șc. sp. 
Unirea lași prin Toma Mihalache 
(cat. mijlocie). Menționind și fap
tul că alți șapte sportivi de la 
cele două cluburi dinamoviste 
s-au clasat pe locurile 2—3, se 
poate spune că reprezentanții a- 
cestora au dominat competiția. 
Așadar, se cuvin felicitări atit lor 
cit și antrenorilor Gheorghe Don- 
ciu (Dinamo București) și Vasile 
Alexandru (Dinamo Brașov). Bine 
s-au prezentat și unii judoka de 
la Rapid Arad (antrenor Mihai 
Botez), Șc. sp. Unirea lași (Con
stantin Bordea). I.E.F.S. (Ion Han- 
tău), Șc. sp. Miercurea Ciuc (Iosif 
Gall) ș.a.

Elementul dominant însă al în
tregii competiții finale l-a consti
tuit. față de edițiile precedente, 
nivelul tehnic cu _ mult superior 
al unui mare număr de concurenți. 
în acest context, unii, supuși la 
încercări dificile, deși dețineau 
titluri de campioni sau aveau în
scrise în palmares succese pe plan 
internațional, nu s-au putut totuși 
menține în competiție pînă la 
sfîrșit. De altfel, jumătate din 
numărul campionilor de anul tre-

a-cluburi și 
Titlurile de 

au fost cuce-

N01 PERFORMANTE ALE RUTIERILOR ROMANI
„CUPA GAUDINI“

(Urmare din vag 1)

bun tînăr floretist din lume, la 
Ciudad de Mexico.

Așadar, două zile de scrimă de 
înaltă școală, In care, desigur, 
specialiștii vor avea multe lucruri 
de observat și de discutat, iar 
spectatorii (pe care-i dorim în nu
măr cit mai mare) un excelent 
prilej de a „gusta" frumusețea a- 
cestui sport al eleganței, deciziei 
ți prezenței de spirit

★
Azi, la Heidenheim (R.F.G.) se 

dispută „Cupa Europei" la spadă. 
Campioana României. Steaua, a 
deplasat următoarea echipă i Paul 
Szabo, Octavian Zidaru, Nicolac 
Iorgu, Constantin Bărăgan și A- 
lexandru Istrate. Sîmbătă și du
minică se va disputa „Cupa Hei
denheim", trofeu individual la care 
vor lua parte circa 300 de spa
dasini din diferite țări europene.

Trei rutieri români — Vasile Teo
dor, Mircea Kamașcanu și Ion Cosma 
— conduși de antrenorul emerit Ni- 
colae Voicu au participat la tradi
ționalele competiții cicliste pe cir
cuit de la Braunschweig (R.F. Ger
mania). După cum am anunțat, la 
întrecerea desfășurată la 2 martie 
(ciștlgată de belgianul G. Verboren), 
pe un circuit de 3,1 km, pe care a- 
lergătoril l-au acoperit de 33 de ori 
(102 km), Vasile Teodor s-a clasat 
pe locul VIII, în același timp cu în
vingătorul. Au luat parte 123 de con- 
curenți (au terminat 108) din 15 țări. 
Printre participanți s-a aflat cam
pionul mondial Kowalski (Polonia), 
membri ai echipei Poloniei, campioa
nă a lumii la 100 km contratimp, ai 
echipei R.F. Germania. cîștlgătoare 
la C.M. în proba de 4 000 m. nume
roși medaliați la ultimele ediții ale 
C.M. și J.O. Vasile Teodor a parti
cipat la o evadare (alături de altl 
4 concurenți), care a fost anihilată 
de pluton abia in apropierea sosirii.

La 3 martie a fost programată și 
o întrecere de contratimp individual 
pe un traseu de 20 km. Competiția 
a întrunit aceeași valoroasă partici-

ocupat de sue- 
_____ ____ _____ cu timpul de 
27:13 (m.o. 43,641 km). O performanță 
remarcabilă a realizat Mircea Ramaș- 
canu, clasat pe locul IV cu timpul 
de 27:28 (m.o. 43,252 km).

Cinci rutieri români vor evolua 
începînd de la 11 aprilie într-o serie 
de competiții organizate în Italia.

pare. Lacul I a fost 
dezul Torcl Filipson

cut nu și-au păstrat titlurile. De 
astă dată, victoriile au fost obți
nute, îndeosebi, de finaliștii care 
au abordat lupta in ritm susținut, 
cu atacuri continui pe toată dura
ta meciurilor, folosind procedee 
tehnice de mare eficacitate. Mul
tiplele variante de kansetsu-waza 
(tehnica articulară) și de shime- 
waza (tehnica strangulărilor) fo
losite doar de cîțiva judoka la 
competițiile anterioare, de data a- 
ceasta au fost utilizate deseori, cu 
apreciabilă abilitate, obținîndu-se 
succese prin ippon (înainte de li
mită). A fost o adevărată înain
tare văzîndu-1, bunăoară, pe mij
lociul M. Telechi (Rapid Arad) 
cînd il surclasa la „open", cu 
toate că greutatea sa este doar 
de 78 kg, pe masivul I. Arsenoiu 
(Dinamo Brașov) 
cum 
decît 
unii 
torii 
urma ________ ..
aceste finale, mulți juniori au fost 
selecționați în lotul reprezentativ 
al seniorilor și nu ne-ar mira 
dacă la campionatele europene de 
la începutul lunii viitoare (7—12 
mai, la Lyon) unii dintre aceștia 
vor face parte din echipa ce va 
fi aliniată la competiția continen
tală.

în încheierea acestor rînduri. ne 
exprimăm regretul că arbitrii, a- 
proape fără excepție, nu s-au ri
dicat la nivelul competiției, dic- 
tind unele decizii care au produs 
nemulțumiri printre antrenori, 
sportivi și public. Dar. dacă spor
tivii în cauză s-au resemnat, în 
schimb unii antrenori s-au mani
festat cu totul nesportiv. De pil
dă. cînd arbitrii n-au cotat un 
procedeu tehnic finalizat de I. 
Botezatu (CAROM, municipiul 
Gh. Gh.-Dej) în meciul acestuia 
cu Gh. Ghiță (Politehnica Buc.) 
antrenorul concurentului de la 
CAROM, Florică Georgescu, a a- 
vut ieșiri nepermise, amenințînd 
in stingă și-n dreapta. Este de 
datoria Biroului F.R.J. să ana
lizeze asemenea comportări și să 
la măsurile ce se impun.

Costin CHIRIAC

107 kg, pre- 
și pe alți adversari mai grei 
el. Luptînd astfel, chiar și 

dintre juniori au reușit vic- 
spectaculoase. De altfel, în 
frumoaselor comportări la

HOCHEIUL REINTRĂ IN ACTUALITATE!
A

De luni, la București, turneul final al juniorilor • Ultimele două runde 
ale Diviziei A la București și Miercurea Ciuc

toate că primăvara se insta- 
din ce în ce mai... confor-

ÎN PISCINA DE LA MAMAIA. TREI ZILE DE EXAMEN
PENTRU TINARA GENERAȚIE A ÎNOTĂTORILOR

pe trei grupe de vîrstâ în serii con
tratimp. Se vor alcătui clasamente 
individuale la flecare probă (50 p — 
loc. I, 44 p — loc. II, 40 p — loc. III 
etc.), pe grupe de vîrstâ și pe secții. 
Campioană va fi declarată echipa ce 
va acumula cele mai multe puncte 
în toate probele individuale și ștafete.

Așadar, în perspectivă, un concurs 
interesant la finele căruia vom pu
tea aprecia — după o lungă peri
oadă de pregătite — posibilitățile 
noii generații de înotători. întrece
rile de la Mamaia vor constitui, în 
același timp, un prilej de selecție a 
echipei reprezentative, care va întilni 
peste două săptămîni selecționata si
milară a Bulgariei, la Ploiești.

Aproape 400 de copil între 5 și 14 
»ni, reprezentind 22 de cluburi șl 
asociații sportive din țară vor urca 
(începînd de astăzi și pînă duminică) 
pe blocstarturile frumoasei piscine a 
Hotelului Parc din Mamaia. Cifra 
particlpanților reprezintă un adevă
rat record in materie. In plus, obli
gativitatea ca fiecare concurent să 
Înoate in toate cele patru procedee 
tehnice, atribuie competiției — CAM
PIONATUL NAȚIONAL PE ECHIPE 
— dimensiuni cu totul neobișnuite, 
lăslndu-ne să întrezărim un adevărat 
maraton al Înotătorilor.

Ca și la edițiile precedente, tn care 
pe prim plan s-au aflat de regulă 
sportivii din Ploiești, Reșița și Ora
dea, concurențil au fost repartizați

Cu 
lează 
tabil pe meleagurile noastre, totuși 
„timpul" hocheiului nu a trecut 
încă. Ba am putea spune chiar că, 
în această lună aprilie și în pri
mele zile ale lui mai se vor con
suma cele mai interesante secven
țe ale principalelor competiții in
terne.

Este vorba, mai întii, de ultimele 
două tururi ale celor două grupe 
din care este compusă Divizia A 
la hochei. Primul tur va avea Ioc 
la București între 15 și 22 aprilie, 
cu două zile de pauză (în 17 și 
22 aprilie), partidele derby Dina tio 
— Steaua fiind programate, prima 
vineri 
marți 
pauză, 
tificial 
găzdui 
cheierea căruia 
noaste formația 
rii și echipa ce 
jul menținerii 
Ultimele două 
mai puternice formații, este vorba 
de Dinamo București și Steaua, 
fiind programate în zilele de 29 
aprilie și 3 mai.

19 aprilie și cea de a doua
22 aprilie. După o scurtă 
la 26 aprilie patinoarul 

din
cel de al

ar- 
va 
în- 
cu- 
ță-

Miercurea Ciuc 
l doilea tur la

(3 mai) vom 
campioană a 
va disputa bara- 
în prima divizie.
dispute ale celor

TREBUIE SĂ CREASCĂ EFICIENȚA FORMELOR SIMPLE
(Urmare din vag. 1)

tivitate. Deși eficacitatea ei ar fi 
categorică pretutindeni (și nu nu
mai în cooperația meșteșugărească 
și industria ușoară cum se afir
mă). GIMNASTICA DE ÎNVIO
RARE s-a extins în rîndul ele
vilor, al tinerilor din cămine sau 
internate. Și totuși, ar fi de dorit 
ca toți tinerii să fie convinși de 
utilitatea celor 5—10 minute de 
gimnastică pentru sănătatea lor, 
să nu se creadă că este vorba 
doar de o activitate „plicticoasă" 
necesară a fi făcută numai fiind
că este In „program". Se organi
zează COMPETIȚII, CAMPIONA
TE în multe, foarte multe între
prinderi. instituții, școli, cooperati
ve meșteșugărești. Pretutindeni 
unde mergem, în Capitală sau în 
țară, aflăm de cupe tradiționale, 
de întreceri între secții și a- 
teliere, între clase etc. în
treprinderile Flacăra Roșie sau 
Policolor din Capitală, Combi
natul siderurgic Galați sau Com
binatul chimic Craiova sînt numai 
cîteva dintre unitățile unde șe or
ganizează asemenea campionate 
ale asociațiilor sportive. Uneori, 
Insă, competițiile nu-și ating 
scopul fiindcă, în grabă, sînt or
ganizate în sistem eliminatoriu.

Deci, într-o întrecere populariza
tă „pompos", o echipă va juca 
doar un meci (la fotbal, volei sau 
handbal) în cazul cînd îl pierde 
pe primul. Indicate rămîn între
cerile ce se desfășoară sistem tur
neu. Excelente sînt rezultatele DU
MINICILOR CULTURAL-SPORTI
VE. în comuna Ziduri, județul 
Buzău, de pildă, au devenit tra
diționale asemenea manifestări la 
care participă, de obicei, peste 100 
de invitați de la alte asociații din 
județ sau orașul Buzău. O mențiu
ne : aceste „duminici" au în foarte 
multe locuri doar caracter spor
tiv, cel cultural fiind ignorat. 
ORIENTAREA TURISTICA, aceas
tă splendidă formă de mișcare în 
aer liber, în mijlocul naturii, nu 
este suficient folosită. Cite din co
lectivele care pleacă în diverse 
excursii își planifică în program 
și un concurs de orientare, edu
cativ, instructiv ? Mult prea pu
ține. CICLOTURISMUL, categoric, 
este iubit. Aflăm din țară de 
multe excursii pe biciclete organi
zate în județele Cluj, Arad. Ialo
mița, Bacău, Ilfov. Există însă 
tentația excursiilor ciclo-turistice 
„gigant". Cu sute de participanți 
(în Capitală, de pildă) cu multe 
dificultăți de organizare și chiar 
participare. Excursii permanente, 
cu 5—20 de persoane — în școli,

întreprinderi, cartiere — ar con
tribui și mai mult la îndrăgirea 
acestei prietene a sănătății noas
tre, bicicleta. De o mare populari
tate au început să se bucure CRO
SURILE. 2 000 de participanți la 
Bacău, 4 000 la Pitești. 5 000 în 
sectorul 4 al Capitalei ș.a.m.d. In
teresant ar fi ca în afara acestor 
cifre — remarcabile, recunoaștem 
— să existe multe, multe crosuri 
organizate în școli sau diferite 
sectoare de activitate nu numai cu 
prilejuri festive, ci periodic.

Evident, pentru reușită în folo
sirea formelor simple, larg acce
sibile de practicare a sportului, 
este nevoie în primul rînd, cum 
ne spunea profesorul Emil Jecu, 
vicepreședinte al Consiliului mu
nicipal București pentru educație 
fizică și sport, de „răspîndirea 
ideii de sport. Este necesar să se 
formeze o opinie de masă favora
bilă practicării cotidiene a exer- 
cițiilor fizice și, periodic, a altor 
activități de mișcare. Trebuie să 
schimbăm mentalitatea, concepția 
multora privind mișcarea în aer 
liber. Printr-o muncă perseveren
tă trebuie să sădim in sufletul co
piilor, al tinerei generații, dra
gostea pentru exerciții fizice și 
sport".

în această direcție este mult loc 
pentru inițiativă...

Cit privește grupa secundă a Di
viziei A, cele două tururi sînt 
programate invers față de cele ale 
primei grupe, adică întrecerea va 
începe la 16 aprilie la Miercurea 
Ciuc, urmînd să se încheie acolo 
la 23 aprilie, după care la 26 a- 
prilie se va da startul ultimei 
runde la București.

Dar, pînă la aceste decisive în
treceri ale echipelor de seniori, 
„scena" competițională va fi ocu
pată de cei mai tineri hocheiști, 
care își vor disputa (pe timpul 
vacanței școlare), cîteva competiții 
importante. în primul rînd, vom 
semnala cititorilor că începînd de 
luni 7 aprilie, pe patinoarul „23 
August" din București se vor con
suma primele jocuri ale turneului 
final din campionatul de juniori 
I, în lupta pentru titlu fiind an
gajate 6 formații i Dunărea Galați, 
Metalul Rădăuți, Școlarul Bucu
rești, Tractorul — 
Miercurea Ciuc și 
Miercurea Ciuc.
trei în fiecare zi, cu orele de în
cepere la 14, 16 si 18, au loc în 
zilele de 7. 8, 9,' 11 și 12 aprilie. 
Paralel vor avea loc la Miercurea 
Ciuc jocurile turneului final al 
campionatului de juniori II (7—14 
aprilie) și cele din finala „Cupei 
Speranțelor" (tot 7—14 aprilie). La 
prima întrecere iau parte echipe
le Steaua, Șc. sp. Rădăuți, Șc. sp. 
Miercurea Ciuc și S. C. Miercurea 
Ciuc, iar la cea de a doua Șc. sp. 
Miercurea Ciuc, Liceul nr. 1 
Miercurea Ciuc, Șc. sp. Rădăuți 
și Șc. sp. Galați.

Brașov, ! 
Liceul

Partidele,

s. c. 
nr. 1 
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DESPRE Dl

și valori 
chiar câ

ȘI-A EI PR
Concludent seu nu — după 

cum ningea — meciul acela dis
putat pe o arătură de mare fru
musețe, care permitea o com
binație de hochei-judo-schi, a 
avut și el părțile lui, cum ar 
zice Mateiu Caragiale-fiul. Ca
tegoric că a avut părțile lui și 
nu văd de ce nu le-am vedea 
așa cum s-au prezentat ele în 
alb-negru, uneori chiar prea în 
alb și prea în negru : ceho
slovacii au exact aceleași bă
tăi de cap ca și noi cu atacul, 
noi avem aceleași bătăi de cap 
cu atacul, deși capete 
avem și noi și ei. Cred 
valorile noastre in
dividuale au fost 
superioare celor ale 
lor și cam asta a 
decis echilibrul re
zultatului, căci des
pre un joc colectiv 
pe arătura aceea, 
despre (iertați ex
presia) 
printre 
alea cenușii, nu se 
prea poate vorbi. Valorile noas
tre individuale — recunoscute și 
de alții — alde Dinu, Dumitru, 
Lucescu, Nunweiller (Kun încă 
nu mă convinge, ce să fac?), Ră- 
ducanu (la care mi-aș permi
te să adaug neapărat un Bă
lăci) știu deja multe pe plan 
internațional, nu-și mai pierd 
capul, au experiență mondia
lă adică, și printre altele mai 
știu să înghețe bine un joc 
și să și „mintă" adversarul — 
mari calități în lumea de azi 
a fotbalului.

Nu trebuie să ne ferim de a 
cultiva și aceste obligatorii vi
clenii, stratageme, tenacități la 
noii noștri internaționali. Dacă 
ai scăpat cu bine dintr-un 0—2, 
trebuie să te gîndești la un 
1—1 între minutele 75—90, ba 
chiar la 2—1... E o chestiune

concepție 
brazdele

din toate 
sportunie

ATLETISM co=T.a
Bâleanu" desfășurată la Hunedoara 
(peste 500 de concurent! reprezentind 14 
cluburi și asociații sportive din 10 loca
lități) s-a încheiat cu succesul alerqăto- 
rilor de la C.A.S.U. Timișoara • CON
CURSUL DE SALA organizat de C.S. 
Școlarul in Capitala a prilejuit cîteva 
rezultate notabile : juniori I : prăjină :
M. Gârleanu 4,35 m; junioare I: lungime:
N. Balcașu 5,66 m, El. Ivan 5,62 m; greu
tate : S. Mitrică 13,38 m; juniori II:
greutate : C. Marin 14,53 m; înălțime :
D. Simion si A. Soran 1,85 m; junioare 
II: înălțime : N. Behliuc, V. lonescu și
E. Marinescu 1,56 m; lungime: V, lonescu 
5,42 m; juniori III: lungime: C. Brătucu 
6,26 m; junioare III : lungime: L. Biileo 
5.09 m; greutate : G. Onișor 11,72 m.

BOX FARUL - B. C. GALAȚI 16-4.
Zilele trecute, Sala sporturilor 

din Constanța, a găzduit întllnirea a- 
micală dintre sportivii de la Farul șl cei 
de la Box Club Galați. Gazdele, cu o 
echipă puternică, au obținut o victorie 
clară. In- ambele formații ou evoluat 
mulți sportivi selecționați pentru turneul

CONCURS DE TALERE LA BUCUREȘTI
„Cupa primăverii", competiție cu 

caracter republican, punctează noul 
sezon de tir cu arma de 
nătoare. Pe standurile de trap (ta
lere aruncate din șanț) șl skeet (ta
lere lansate din turn) de pe poligo
nul Tunari din Capitală se vor în
trece, sîmbătă șl duminică, o serie 
de talerlști fruntași din București, 
Bala Mare, Timișoara și Ploiești.

★

vî-

pia — Constructorul Buc.) la pistol 
liber — 536 p, E. Ciutea (Olimpia — 
Constructorul Buc.) la pistol liber 
juniori (40 f) — 356 p. La probele 
de aer comprimat au cîștigat : 
Ciutea la pistol juniori — 374 p, 
Clobanu (I.E.F.S. Buc.) la pistol
380 p, M. Oncică la pușcă juniori — 
380 p și I. Stoicescu 
pușcă — 364 p.

E. 
D.

(Petrolul) la

La Ploiești, în organizarea clubu
lui Petrolul, a avut loc un reușit 
concurs la arme cu glonț și aer 
comprimat dotat cu „Cupa primăve
rii4*. Pe primele locuri s-au clasat: 
Gh. Sicorschi (Dinamo Buc.) la armă 
................................ — 594 p și 40 f 

388 p, P. Șandor 
f poz.

★

liberă 60 f culcat 
poz. genunchi — 
(Steaua) la armă liberă 40 ....
picioare — 368 p și 3x40 f — 1142 p. 
Mariana Feodot (Dinamo Buc.) la 
armă standard 60 f culcat — 594 p, 
M. Oncică (C.S.M.B.) la armă stan
dard juniori 60 f culcat — 580 p și 
3x20 f — 560 p, Georgiana Oprișan 
(Unirea Focșani) la armă standard 
3x20 f — 561 p, D. Marinescu (Olim-

loc la clubul 
festivitate cu 
a cunoscutu

lui antrenor, coi. Gheorghe Corbes- 
cu, care timp de aproape două de
cenii a condus secția de tir a clu
bului militar. Cu acest prilej, Gh. 
Corbescu a primit titlul de antrenor 
emerit, iar conducerea clubului l-a 
conferit o diplomă de onoare șl o 
cupă. Sărbătoritul s-a angajat să nu 
părăsească activitatea sportivă de 
care este legat de foarte multă vre
me (Gh. Corbescu a fost în tinerețe 
un foarte bun trăgător), urmind să 
lucreze ca antrenor voluntar.

Zilele trecute a avut 
Steaua o mică și caldă 
ocazia ieșirii la pensie
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le 21 de

REPREZENTATIVELE DE JUNIORI
Șl PROPULSAREA DE TALENTE

PE „PRIMA SCENA
ultimele trei ediții 

final U.E.F.A. (Spa-

u

ALTE OBSERVAȚII DUPĂ JOCUL DE LA PRAGA

„TRICOLORII 4 - INDIVIDUAL,
PE COMPARTIMENTE Șl ÎN ANSAMBLU

Prezentă la 
ale turneului 
nia — 1972, Italia — 1973, Suedia 
— 1974), echipa reprezentativă de 
juniori a ratat în această primă
vară posibilitatea participării și 
la ediția 1975 care se va desfășura 
în Elveția. Cele două rezultate de 
egalitate obținute în dubla întîl- 
nire preliminară cu selecționata 
Uniunii Sovietice (1—1 la Pitești 
șl 0—0 la Gori) au dat cîștig de 
cauză echipei U.R.S.S. car 
calificat, la ‘ 2.1, '
luliii înscris în deplasare, 
juniorii noștri nu au reușit in
trarea în turneul final, principala 
cauză este ineficacitatea, hibă care 
se manifestă pe plan general, la 
toate nivelele fotbalului din țara 
noastră. Așa se face că, deși ge
nerația „75“ a obținut de la în
ceputul anului unele rezultate 
mulțumitoare (1—0 cu Norvegia ; 
0—0 cu R.F. Germania ; 1—1 cu 
Israel; 1—0 și 2—0 cu Turcia etc), 
bilanțul general însumînd trei vic
torii, patru meciuri egale și două 
■nfrîngeri, „pasul cel mare", al 
calificării la turneul U.E.F.A., nu 
a putut fi făcut.

Comparativ cu formațiile pre
zentate de antrenorul C. Ardelea- 
nu pe parcursul ultimilor trei ani, 
promoția „75“ pare a fi mai scă
zută valoric față de cele prece
dente. De exemplu, în anul 1972, 
antrenorul Ardeleanu a avut la 
dispoziție un lot valoros de juni
ori, 'compus din jucători care, cu

s-a
limită, datorită go- 

Dacă

I

-x excepția portarului Ciurea și a 
atacantului Roșu, au ajuns la e-

i

I
I
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chipe de Divizia A, unii dintre ei 
fiind selecționați chiar și în lotul 
A sau în reprezentativele de ti
neret. Iată, spre convingere, e- 
chipa ’72 : Ciurea (Naște) — An
ghelini, Naghi, Grigoraș, I’urima 
(Onuțan) — Ion Ion. Dumitriu ’V 
— Roșu, Aelenei, Răducanu (Io- 
vănescu), Szabados.

Generația 1973 nu a fost nici ea 
lipsită de talente. Ciurea — Co
tigă (M. Chivu), Naghi, Negruțiu, 
Lucuță — Stoica, Bălăci, Hurloi 
(Șumulanschi) — Crișan, Răduca
nu, Vrînceanu, iată o formație 
care a împrospătat, cu timpul, lo
turile echipelor de prima catego
rie. Ca să nu mai vorbim de 
faptul că Bălăci și Crișan fac as
tăzi parte din lotul A.

în anul 1974 munca de selecție 
a necesitat mai multă strădanie 
din partea antrenorului C. Ar
deleanu, pentru că s-a resimțit 
o oarecare criză de talente. De

va-aceea echipa „74“ s-a situat, 
loric, sub cele din anii anteriori. 
„ll“-le i Moraru (Ioniță, Cristian) 
— Cotigă, Agiu, V. Popa (Ungu- 
reanu), Flisei — Leac, Hurloi, 
Bălăci (Augustin) — Șumulanschi 
(Culea), Grosu, Vrînceanu nu a 
mai propulsat pe orbita Divi ' i 
A decît un număr infim de jucă
tori, (Leac, Cristian), făcîn . ab
stracție de cei care îmbrăcaseră 
deja tricoul primei divizii. Actu
alul lot reprezentativ de juniori 
are în alcătuirea lui mai mulți 
jucători proveniți de la echipe de 
Divizia B, deci mai puțin expe
rimentați. Echipa: Cristian (Lung, 
Albu) — Bărbulescu, Zahiu, Toa- 
der (Cămătaru), Ene (V. Popa) — 
Bisoc, Leac, Cîmpeanu II (Bi- 
chescu, Petcu) — Lupău (Teleș- 
pan), Nemțeanu (Cămătaru, Ene), 
Chitaru (Sulea) a confirmat, 
decît în parte, că este capabilă de 
performanțele dorite. Sigur că u- 
nii dintre acești tineri s-ar pu
tea să bată, în viitorul apropiat, 
la porțile Diviziei A. Cert este un 
lucru : că promoțiile de juniori 
valoroși sînt în evidentă scădere. 
FOARTE MULTE CENTRE DE 
COPII ȘI JUNIORI NU-ȘI JUS
TIFICA EXISTENTA, MUNCA DE 
SELECȚIE ȘI DF. INSTRUIRE LA 
ACEST NIVEL EFECTUlNDU-SE 
NECORESPUNZATOR. Atunci, ? 
unde să apară posibilitatea for
mării unor selecționate puternice9 
Mal ales că activitatea de juniori 
este foarte scurtă (maximum doi 
ani) în cadrul lotului reprezenta
tiv.

Să 
plat, 
la o 
va fi așa, 
vor

sperăm că, în viitorul apro- 
vom avea prilejul să asistăm 
„explozie" de talente ; dacă 

nici performanțele nu 
înlîrzia să apară !

Gheorghe NERTEA

In completarea 
supra partidei de 
cern loc cîtorva 
vind comportarea jucătorilor noș
tri — individual, pe comparti
mente și în ansamblu. Să înce
pem, deci, cu scurte aprecieri a- 
supra prestației fiecăruia dintre 
cei 13 componenți ai lotului re
prezentativ, folosiți luni 
confruntarea cu echipa 
a Cehoslovaciei.

Răducanu a evoluat la 
bun, remareîndu-se prin 
și calm în cîteva situații dificile, 
dintre care o menționăm pe aceea 
din min. 57, cînd a respins în 
corner șutul Iui Bikovski scăpat 
singur pe contraatac. Chcran — 
foarte activ în apărare — mai 
puțin activ în atac, s-a descurcat 
bine în fața unui adversar va
loros (Nehoda), dar s-a compli
cat uneori în situații simple, ca 
aceea din 
cedat golul 
II a fost . ___ ___ __ __
apărării și chiar al întregii echipe. 
Excelent la mingile înalte, el a 
constituit un factor mobilizator în 
organizarea defensivei noastre. 
G. Sandu s-a achitat conștiincios 
de sarcinile de marcaj, în schimb 
aportul său la construcția jocului 
a fost mai redus. Anghclini, în e- 
vident progres, a intervenit cu 
succes în cîteva situații critice ; 
greșește încă în privința plasa
mentului și mai ales a atacului 
de deposedare, executat cu carac
ter decisiv la mare distanță de 
poarta proprie. Dumitru, remar
cabil prin tehnica sa individuală, 
inițiator al cîtorva acțiuni ofen
sive periculoase, dar mai puțin 
prezent ca de obicei la finalizare. 
Dinu, același neobosit piston al e- 
chipei, foarte eficace în rezolva
rea situațiilor de apărare, și-a a- 
dus o contribuție mai redusă la

comentariilor a- 
la Praga să fa- 
însemnări, pri-

seara în 
națională

un nivel 
siguranță

min. 42, care a pre- 
gazdelor. Sătmăreanu 

cel mai bun om al

ur“. tată re- 
II de la Fa- 

. Tone. Me
nu, Gh. La- 

A.. Negulescu 
b.ab. 1 

D. Bute, 
dam b.p. 
Lehăduț, 
Faredin b.p.

N. 
Al.
A. 
iar

și

„CUPA 
are loc 

Sibiu
lack 
I din
Ir întrece pe 
li ci clubu- 
hța Sibiu și 
bin Brăila, 
bliștilor se 
Leu- nu va 
I. Concursul 
Bouă catcqo- 
Iță, pe care 
Iternationolcl 
râ suficientă 
I Următoarele 
I reții

pentru comportarea nesportiva a oaspe
ților, la scorul de 6—0, în favoarea bucu- 
reștenilor 1 La Ploiești, organizatorii au 
modificat ora oficială de începeie a 
partidei I.P.G. — Arhitectura și... rezul
tatul : 0-4. Echipa Constructorul li Bu
zău nu s-a prezentat la meciul de 
Galați, cu Rapid C.F.R., iar 
Gura Humorului a cîștigot < 
Medgidia, 
gurat asistență medicală, intîmplâri 
dorite, *’
Celelalte rezultate : seria I: C.F.R. Bra
șov — Minerul Lupeni 14—7 (6-0), Olim- 
pia-Constructorul — Dacii I.P.A. Sibiu 
41-0 (25-0) A.S.E. Buc. — Electroputere 
Craiova 17—8 (7—4) ; seria a ll-a : Aqro- 
nomia lași — C.S.M. Suceava 12—9 (3—9), 
Dunărea 
(0-0);
I.T.C. - 
Portul — 
— Dacia 
tros Eforie Sud 
vodari — Farul .

Astăzi, se dispută un meci contind 
pentru etapa a Xll-a: A.S.E. — Arhitec
tura (Stadion Tineretului IV ora 16).

la 
r Minerul 
cu 4—0 la 

deoarece Cimentul nu a asi* 
___ 2 ..2 . "2 ' ne- 

care se cer aspru sancționate...
’ C.F.R. ~

Giurgiu 
seria
Ideal 

C.F.R.
39-6

S.N. Oltenița 11—<5 
a lll-a (constănțeonă): 
Cernavodă 4â—0 (13—0),
11—7 (7—0), Constructorul 
(18—6), Voința — Albo- 
25-8 (9-0), Chimia Nă- 

II 44-9 (34-0).
un meci 

: ASE.

al 
Ca- 

în 
pe 

Sint
Cîteva 
Zancu 
Pana 
Nisi-

A Xl-A.

(10 a-

fetapă a re
metată de
Astfel, în

Tecuci or-
I.. min. 55,

TENIS CLUBUL „TOT ÎNAINTE*
Palatului pionierilor din 

pitală a organizat prima competiție 
aer liber a sezonului, desfășurată 
terenuri cu suprafață de zgură, 
angrenați 60 de tineri jucători, 
rezultate (băieți, 16—17 ani) : S.
— S. Popescu 3—6, 6—4, 7—6; E.
— A. Popovici 6—4, 2-6, 6-3; S.
păru — S. Zancu 1-6, 7-6, 6-4; S. Po
pescu — S. Nisiparu 7—5, 3-6, 6-3; E. 
Pană — A. Pantazopo! 7-6, 6-1. Incepînd 
de luni, 7 aprilie, pe 5 terenuri cu su
prafață de bitum, se va desfășura un 
alt concurs oficial, pentru băieți și fete. 
Au fost invitați copii (9—10 ani, 11—12 
și 13—14) din Capitală și de la cluburile 
și asociațiile din țară.

ATACUL,
Principala temere după testul 

de la Praga ar fi capacitatea o- 
fensivă redusă a „tricolorilor", 
dincolo de realitatea obiectivă a 
terenului greu. De altfel, această 
redusă capacitate ofensivă și, co
rolarul ei, ineficacitatea, revin 
mereu în discuțiile pe tema ata
cului în fotbalul nostru. De cele 
mai multe ori, însă, cei spre care 
se îndreaptă capetele de acuzare 
sînt doar înaintașii. întîlnim de
seori formulări de genul : „din 
păcate, înaintașii au demonstrat o 
timiditate exagerată", sau „țesă
tura de pase s-a rupt, din neferi
cire, în faza de finalizare, unde 
înaintașii nu au corespuns".

A pune doar în sarcina înain
tașilor capacitatea ofensivă redu
să a unei echipe înseamnă a re
veni la fotbalul de altădată și, 
implicit, înseamnă a nu căuta ca
uza intimă a insuficienței jocului 
în atac.

Fără îndoială că la Praga „trio“- 
ul nostru ofensiv formal a ame
nințat foarte puțin poarta adver
să. Dar, ca să fim exacți, între
gul angrenaj al echipei a con
tribuit Ia diminuarea curajului o- 
fensiv, prin aplicarea unei surdi
ne care a echivalat cu o prudență 
evidentă. Aseară, stînd de vorbă 
cu Dumitru în legătură cu aceas
tă frecvență redusă a ieșirilor la 
atac și cu perspectivele de la Ma
drid, acesta
(probabil) uscat de pe 

Bernabeu' 
vitație la 
și Dudu Georgescu — în primul 
îînd — 
pentru a 
reul advers". Dumitru mai era de 
părere că „rolul de pivot pe care 
trebuie să și-l asume, cu mai 
multă insistență, Kun poate des
chide culoare necesare imediate 
pentru cel puțin patru jucători". 
La toate acestea 
dăugăm și -jocul

spunea că terenul 
„Santiago 

va fi o permanentă in- 
atac, „lucru de care • i

va trebui să profităm, 
forța pătrunderile in ca-

trebuie să a- 
mai activ al
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CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 
28 MARTIE 1975. ---------------------- “
Categoria 1 : 
lei ; cat. 2 : 
17,35 a 3.336 
lei ; cat. 5 : 
140.15 a 413
RIA 1 : 610.043 lei. EXTRAGEREA a 
II-a : Categoria A : 1 variantă 50% 
a 50.000 lei. 2 variante 25% a 25.000 
lei șl 3 variante 10% a 10.000 lei ; cat. 
B : 2 a 26.497 lei ; cat. C : 9,65 a 5.492 
lei ; cat. D : 12,95 a 4.092 lei ; cat. E: 
75.85 a 699 lei ; cat. F : 133,55 a 397 
lei ; cat. X : 1.613.40 a 100 lei. — 
PORT CATEGORIA A : 278.178 
Cîștigurlle de 50.000 lei au 
participanților : categoria A : Dumi
trescu Constantin din București, iar 
categoria 1 1 P. Ion din București.

100, 
din

EXTRAGEREA I i
1 variantă 50% a 50.000 

3,60 a 16.076 lei ; cat. 3: 
iei ; cat. 4 : 26 a 2.226 
83,25 a 695 lei ; cat. 6 : 
lei ; REPORT CATEGO-

RE- 
lel. 

revenit

• IN CAPITALA JOCURI LA 
CONCURENȚA : Duminică, meciurile 
de Divizia A din Capitală, se vor 
Juca, la concurență, după următorul 
program : Steaua — Steagul roșu pe 
stadionul „Steaua" și Sportul studen
țesc — „Poli" Timișoara pe stadio
nul ,.Republicii". Jocurile încep la 
ora 16.30. în deschidere, partidele 
dintre formațiile de tlneret-spe- 
ranțe.

• “ " 2 ___
3—3. Miercuri noaptea s-a întors 
din - • •
care a susținut un meci amical, 
în localitatea Bludens, cu forma
ția vest-germană Miinchen 1860. 
După un joc bun, partida s-a în
cheiat la egalitate, 3—3. Golurile 
echipei arădene au fost marcate 
de Pîrvu, Iuhasz și Axente.

• PARTIDE AMICALE INTER
NAȚIONALE PENTRU LOTURILE 
DE TINERET ALE ROMÂNIEI. 
Echipa sub 23 de ani va întîlni, 
Ia 12 aprilie (după toate probabi
litățile, la București), selecționata 
similară a Poloniei, iar. la 16 a-

U.T.A. MUNCHEN 1860

Austria formația textilistă

construcția fazelor de atac, dato
rită impreciziei unor pase la dis
tanțe medii și mari. Dudu Geor
gescu a avut de acoperit o mare 
zonă de acțiune, ceea ce i-a pre
tins un efort fizic deosebit. Da
torită acestui lucru, dar și unei 
atitudini ezitante, aportul său o- 
fensiv a fost puțin semnificativ.

SANDU GABRIEL

R. 
în 
la
sa
pe . .
condițiile unui teren greu acce
sibil, să realizeze mai mult. Kun 
— deși a jucat mult timp izolat — 
s-a străduit totuși să-și creeze 
singur culoare de pătrundere prin 
apărarea adversă. In careul ad-

Nunweiller s-a încadrat bine 
activitatea de „laborator" de 
mijlocul terenului. Preferința 
pentru combinații laterale și 
spații mici l-au împiedicat. în

ETERNA POVESTE...
fundașilor laterali, ca și demara
jul ofensiv posibil al unuia din
tre fundașii centrali, adică jucă
torul care se 
înalt grad de elementul surpriză, 
prin faptul că 
urmează să-1 
în care acțiunea Iși schimbă sen
sul, depune In general un efort 
formal, asigurîndu-i fundașului 
central un foarte lung culoar 
ber. asa cum am văzut deseori 
evoluțiile unor „centrali" 
Schwarzenbeck sau Haan, ca 
nu pomenim decît de prototipu
rile fotbalistice din ultimul timp.

Capacitatea ofensivă este, deci, 
o stare de spirit a întregii echipe. 
Exemplul cel mai viu este cel o- 
ferit de echipele englezești, unde 
premisa jocului de fotbai este a- 
tacul și iar atacul. Desigur că 
pe continent, și mai ales în fot
balul nostru, lucrurile sînt privite 
oarecum diferit, dar o accentuare 
a stării de spirit ofensive este o- 
bligatorie, iar la această stare tre
buie să contribuie toți jucătorii.

Cornel Dinu spunea tot ieri că 
„principala modalitate de activi
zare a ofensivei noastre stă în 
creșterea numărului antrenamen
telor tactice pînă la jocul de la 
Madrid, pentru închegarea unui 
DESEN OFENSIV DE PRINCIPIU, 
în cadrul formulei actuale, pe 
baza căruia să se desfășoare mul
tiplele variante posibile, în func
ție de capacitatea creatoare a fie
cărui jucător în parte". Acest de
sen de principiu este, de-altfel, 
propriu tuturor echipelor de va
loare, el exprimînd la urma ur
melor, concepția de joc în atac.

Să sperăm că antrenamente 
tactice vor avea loc, în cadrul li
nei maxime valorificări a timpu
lui care a mai rămas și în com
pania unor „adversari-școală" ho- 
tărîți să opună echipei noastre 
naționale obstacole cît mai apro-

bucură în cel mai

vîrful advers, care 
„ia“ în momentul

plate de cele pe care le vor opu
ne elevii lui Kubala.

Să sperăm, în sfîrșit, că „tri
colorii" vor fi consecvenți — în 
această ultimă „repriză de foc" — 
cu ideea că jocul de la Madrid 
nu poate fi nici pe departe un joc 
de apărare.

Ioan CHIRILĂ

ACTUALITĂȚI

li- 
ln 
ca 
să

prilie va juca la Dessau, 
R.D.G., un amical cu echipa 
23 de ani a țării gazdă. Un pro
gram asemănător are și „Under 
21“ i la 12 aprilie, joc în Polo
nia, la Kluczbork, cu reprezenta
tiva similară a țării gazdă, iar 
la 16 aprilie, la Oltenița, meci cu 
formația de 21 de ani a R. D. 
Germane

• SCHIMBARE DE ANTRENOR 
LA F.C. CONSTANȚA. în ultima 
sa ședință de analiză, conducerea 
clubului constănțean a hotărît ca 
de pregătirea formației Fotbal 
club să se ocupe P. Comăniță și 
C. Toma, care îl înlocuiesc pe an
trenorul E. Hasoti.

• JIUL — TIMOR ZAJECAR 
(Iugoslavia) : 7—1 (5—1). Miercuri 
după-amiază, la Petroșani, echipa 
locală a dispus la scor de forma
ția iugoslavă Timok din divizia

în 
de

vers s-a dovedit Insă timid în 
executarea șutului. Cînd a avut 
curajul să tragă la poartă, în min. 
76, a înscris golul egalizator. Lu- 
cescu, laborios șî tenace, a acțio
nat după împrejurări pe ambele- 
extreme, a executat centrări co
recte din punct de vedere tehnic, 
nevalorificate însă în condițiile 
unui raport de forțe net inferior 
nouă în zona porții adverse. Cri- 
șan și Bălăci, jucînd 31 și res
pectiv 16 minute, au contribuit 
prin prezența lor, în momente de 
declin fizic al formației noastre, 
la refacerea capacității combative 
și chiar la sporirea agresivității 
In acțiunile de atac.

Analizînd acum, sumar, compor
tarea echipei naționale pe compar
timente va trebui să scoatem în, 
evidență mai Intîi faptul că apă- 

. j. .. • alcătuirea i
II — G.

rarea 
Cheran 
Sandu 
nucleul 
chegat 
bilitățl 
prestația, îndeosebi în 
cînd echipa se găsește In atac.

Trio-ul de la mijlocul terenu
lui Dumitru — Dinu — D. Geor
gescu (Bălăci sau Bbldni) inspiră 
multă încredere prin valoarea 
componenților săi. dar se impune- 
a fi obișnuit să joace mai strîns 
legat de înaintași, pentru a-i sus
ține efectiv pe aceștia în momen
tele de ofensivă.

Tn atac, Nunweiller, Kun și Lu- 
cescu formează o linie de buni 
tehnicieni și cu multă experiență 
competițională, căreia li lipsește 
însă agresivitatea. Rămîne ca an
trenorii naționalei să găsească so
luția suplinirii unei astfel de in
suficiențe, prin măsuri tactice a- 
decvate, printre care și aceea a 
creării superiorității numerice în 
fazele de atac.

In ansamblu, echipa națională, 
așa cum a evoluat la Praga, pre
zintă avantajul unei mari omoge
nități de structură ți morală (șapte 
dintre componenți fac parte din 
clubul Dinamo) cuprinde jucători 
valoroși, care dețin la această oră 
și o bună formă sportivă.

De aceea, opinăm pentru menți
nerea actualului lot și, in general, 
a formulei de echipă folosită in 
meciul cu Cehoslovacia, echipă 
care trebuie pregătită cit mai 
bine, in timpul rămas pină la me
ciul cu Spania.

Mihai IONESCU

imediată in
— Sătmăreanu
— Anghelini reprezintă
tactic cel mai 1__ ...

la ora actuală, cu posi- 
certe de a-și îmbunătăți 

îndeosebi în situația

bine în-

PROGRAMUL Șl ARBITRII 
ETAPEI DIVIZIEI B

SERIA I
• Unirea Focșani — Progresul 

Brăila I Alex. Pîrvu (București) • 
Chimia Brăila — C.S.U. Galați i 
C. Ghenciulescu (Tîrgoviște) • 
S. C. Tulcea — Știința Bacău i 
A. Miinicb (București) • Con
structorul Galați — C.S.M. Su
ceava i S. Stăncescu (București) 
• S. C. Bacău — Foresta Fălti
ceni i V. Topan (CIuj-Napoca) • 
Oțelul Galați — Gloria Buzău i 
M. Popescu (București) • C.F.R. 
Pașcani — Ceahlăul P. Neamț i 
A. Pilosian (Constanța) • Relonul 
Săvînești — Petrolul Ploiești i ~ 
Coloși (București) • Celuloza 
lărași — Metalul Plopeni i 
Cioc

Fr.
Că-

V.
(Mediaș).

SERIA A II-A
Electroputere Craiova — 

București : N. Nicolaescu
Vo-

ința
(Caransebeș) • C.S.U. Brașov — 
C. S. Tîrgoviște : T. Vass (Ora
dea) • Metalul Mija — Progresul 
București I C. Pîrvu (Brăila) • 
Rapid București — Gaz metan Me
diaș ! N. Rainea (Bîrlad) • Auto
buzul București — Flacăra Mo- 
reni i C. Teodorescu (Buzău) • 
Dinamo Slatina — Tractorul Bra
șov : I. Boroș (Timișoara) • Me-

secundă, prin golurile marcate de 
Roznai (5). Mulțescu și Szabadoș. 
De conducerea echipei Jiul se o- 
cupă In prezent jucătorul Libardi, 
dar se speră că pînă la meciul 
de duminică va fi soluționată și 
problema antrenorului principal.

IERI, MECIURI AMICALE
Șoimii Sibiu — A.S.A. Tg. Mureș 

2—1 (1—0). Au marcat : Muscă — 
min. 16 și Enescu — min. 54 pentru 
sibienl, respectiv Naghi — min. 68. 
(Uie IONESCU — coresp. Județean); 
Gloria Bistrița — Minerul Baia Mare 
1—2 (1—2). Golul gazdelor a fost rea
lizat de Ciocan II — min. 23, pentru 
oaspeți înscriind Sabău — min. 20 și 
Coman — min. 26. (I.
coresp.) ; Chimica Tîrnăvenl — 
Galați 0—2 (0—1). Au înscris : 
c.eanu — min. 38 șl Codreanu 
86. (Ion DUCAN — coresp.) 
ria Buzău — Steagul roșu Brașov 
1—1 (0—1). Au marcat: Papuc 
9. respectiv Grozea — min. 80.
SOARE — coresp.); Gaz Metan Me
diaș — Politehnica Iași 1—0 (0—0). A 
înscris Boboloț — min. 70. (Z. RlȘ- 
NOVEANU — coresp.).

26. TOMA —
F.C.
Săl- 

— min. 
: Gio-

— min. 
(D.

talul București — Automatica A — 
lexandria t A. Ghigea (Bacău) • 
Metrom Brașov — Metalul Drobeta 
Tr. Severin i I. Cimpeanu (Cluj- 
Napoca) • Oltul Sf. Gheorghe — 
Ș. N. Oltenița t A. Tudor (Sibiu).

SERIA A III-A
• Corvinul Hunedoara — Arie- 

sul Turda i C. Ghiță (Brașov) • 
Cărei — Metalurgistul 

M. Fediuc (Suceava) • 
Sibiu — Vulturii textila 
T. Leca (Brăila) • In- 
sîrmei C. Turzil — F. C. 
S. Drăgulici (Drobeta Tr.

C.F.R. Timișoara —

Victoria 
Cugir i 
Șoimii 
Lugoj : 
dustria 
Bihor i
Severin) • 
Minerul Moldova Nouă i R. Șer— 
ban (Craiova) • Rapid Arad — 
U. M. Timișoara i T. Moarcăș 
(Brașov) • Mureșul Deva — Mi
nerul Anina i C. Niculescu (Bucu
rești) • Minerul Baia Sprie — 
Victoria Călan i V. Lupu (Roman) 
• Metalul Alud — Minerul Baia 
Mare I C. Bărbulescu (București).

„EPILOG* LA PARTIDA C.S.U. 
GALAȚI — S. C. BACĂU

Am relatat în ziarul nostru de 
Ieri despre incidentele petrecule 
la meciul C.S.U. — S. C. Bacău, 
incidente care au continuat și 
după terminarea partidei. Comisia 
centrală de competiții și disci
plină. analizînd cele întîmplate, a

(C.S.U.),. 
— pro-

luat următoarele hotărîri
— Jucătorul Basarab 

care prin atitudinea sa 
teste, vociferări, lovirea adversa
rului — a creat tensiune în te
ren șl în tribune, a fost suspen
dat pe patru etape.

— Antrenorului 
(C.S.U.) i s-a luat 
mai conduce 
de trei luni.

— Echipei 
dreptul de 
etape.

O sancțiune aspră, care trebuie 
să pună pe gînduri toate echipele 
organizatoare, amintindu-le că 
sînt obligate să ia toate măsurile 
pentru ca terenurile de fotbal să 
fie teatrul de desfășurare a unor 
întreceri sportive și nicidecum un 
loc în care persoane certate cu 
etica cetățenească pot „activa" 
fără să fie stingherite, de multe 
ori fără să plătească pentru fap
tele lor.

echipa

Ton Zaharia 
dreptul de a- 
în teren, timp

C.S.U.
organizare

I s-a ridicat 
pe trer



SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
La Tucson

NĂSTASE, ÎNVINGE 
PE El> SHAFEI

TUCSON, 3. — Iturul doi al tur
neului internațional de tenis A.T.P., 
llie Năstase l-a întilnit pe cunoscu
tul jucător egiptean Ismail El Shalei, 
pe care i-a învins la scor net : 6—3, 
6—2. Favorit!! s-au impus și în cele-, 
lalte partide : Ashe—Ball 6—2, 6—2; 
Rosewall — Koch 6—3, 7—5; New
combe — Reid 6—3, 6—1; V. Amri- 
traj — Dent 6—1. 6—3: Van Dlllen 
— Pattison 3—6. 7—5. 6—3; Carmi
chael — Ralston 6—2, 6—1; Laver — 
Warwick 6—ab.

VOLEIBAUȘTII All DIBUTAT 
VICTORIOȘI TA BRATISLAVA

Turneul internațional masculin de 
volei de la Bratislava, dotat cu 
s.Cupa Eliberării”, competiție la care 
participă 10 echipe (grupa A : Polo
nia, Cuba. Bulgaria. Cehoslovacia B# 
Il.S.S. Bielorusă; grupa B: România, 
R.D. Germană, Cehoslovacia A, Iugo
slavia și Ungaria), a programat In 
prima zi 4 meciuri interesante.

Programul a fost deschis de par
tida dintre formațiile Cehoslovaciei 
B și R.S.S. Bieloruse, în care volei
baliștii cehoslovaci au cîștigat cu

După victoUa handbaliștilor noștri In „Cupa larilor latine”

JUCĂTORII ROMÂNI ÎNCONJURAȚI 
CU DEOSEBIT INTERES iN ARGENTINA

Interviu cu antrenorul
Miercuri Ia amiază, reprezenta

tiva masculină de tineret a Ro
mâniei s-a înapoiat din Argentina, 
unde a ciștigat cea de a Vil-a e- 
diție a „Cupei țărilor latine1* la 
handbal. Intîmpinațf cu buchete 
de flori și felicitări, băieții încon
jurau cu vădită satisfacție frumo
sul trofeu cucerit. L-am abordat 
cu greu pe antrenorul emerit Eu
gen Trofin.

— Așadar, un nou succes al 
handbalului românesc. Cum • 
fost ?

— Nu chiar atît de ușor cum ați 
fi tentați să credeți. Nivelul com
petiției este In permanență crește
re, adversarii tot mai puternici. In 
plus, galeriile ne-au uluit pur șl 
simplu. N-am crezut niciodată că 
la un meci de handbal publicul 
poate fi atît de exploziv, atît de 
obositor prin exuberanța sa. 
Pentru spectatorii argentinieni 
golul rămîne gol, adică golul de 
la fotbal î șl cum la handbal se 
înscrie mult....

— Vă rugăm să ne prezentați, 
pe scurt, jocurile susținute.

— Am debutat cu Brazilia, la 
, Mendoza. Primul contact cu sala, 
cu publicul. Am cîștigat, totuși, 
ușor i 22—9. Echipa noastră fiind 
înconjurată cu un mare interes, am 
căutat să oferim un veritabil spec
tacol și cred că am reușit. Ziarele, 
radioul șl televiziunea au avut nu
mai cuvinte de laudă pentru 
handbaliștii români. A urmat În
tâlnirea cu Canada, aflată fn mare 
progres. De această dată ne-a 
preocupat mai mult apărarea, care 
a funcționat foarte bine. Ofensiva 
s-a bazat pe contraatacuri fulge- 

8—1 (—12, 13. 9, 10). In partida dintre 
echipele Cubei și Bulgariei, prima 
echipă a obținut o surprinză
toare victorie cu 3—3 (14, —1. —8, 1. 
18), într-un final de mare tensiune. 
Cehoslovacia A a întrecut Iugoslavia 
cu 3—1 (—12, 9, 8, 13).

în ultima partidă a zilei reprezen
tativa României a făcut un joc bun 
în compania celei a Ungariei, de 
care a dispus cu 3—1 (12, —11, 4* 5). 
Echipa română, din care absentează 
la acest turneu cîțiva dintre titulari 
(Udișteanu, Schreiber, Bartha, Tu- 
tovan. Duduciuc); a primit o replică 
puternică în primele două seturi, 
după care a pus stăpînlre pe joc,

LUPTĂTORII - VICTORIOȘI
ÎN TURNEE INTERNAȚIONALE

Cu puține zile în urmă, cîțiva din
tre fruntașii luptelor greco-romane 
din țara noastră au participat la 
două turnee internaționale, la Istan
bul și Sofia. La concursul din Tur
cia, reprezentanții noștri au avut o 
comportare frumoasă, trei dintre ei 
ocupînd primele locuri la catego
riile lor : Ion Păun (62 kg). Nicolae 
Martlnescu (100 kg) și Victor Do
ll pschi (4-100 kg). Gîteorghe Ciobo- 
taru (74 kg) s-a clasat pe locul 
2. iar Ion Enache (32 kg) și Eugen 
Hupcă (68 kg), pe locul 3.

Turneul de la Sofia s-a bucurat 
de o participare extrem de valoroa
să. Considerăm că este suficient să 
amintim faptul că U.R.S.S. a partici
pat cu prima garnitură, iar federația

emerît Eugen Trofin
rătoare. Scorul i 25—9. Și iată-ne 
in fața meciului cu Spania.

— Cel mai dificil adversar 
competiție...

— Firește. De altfel, echipa spa
niolă — cu un lot foarte puter
nic, cuprinzlnd mulți jucători 
consacrațl — a venit In Argentina 
cu dorința de a cuceri trofeul. 
Dar și noi aveam același gtnd ; 
ba chiar o obligație ! Partida a 
fost extrem de disputată. Am fost 
conduși la Început, pentru ea la 
pauză să conducem cu 10—8. O 
eliminare pe 5 minute a lu! Pal- 
zan ne-a handicapat, Insă. In re
priza secundă, aduc!ndu-ne In si
tuația de a fi din nou In deza
vantaj pe tabela de marcaj. Fina
lul întîlnirii a fost dramatic : am 
egalat în penultimul minut șl am 
beneficiat de o aruncare de la 
7 m. Mai Înainte Drăgăniță ratase 
două ; acum a ratat Matei I Parti
da, televizată în întregime, s-a în
cheiat astfel cu un scor egal : 
17—17. Ultimele două meciuri 
le-am susținut la Buenos Aires, 
cu echipele Italici și Franței. Am 
cîștigat relativ ușor (li—5 șl, res
pectiv, 29—14) ocuplnd locul I In 
clasamentul final. Jocul cu Franța 
a fost apreciat drept cel mal bun 
al echipei noastre.

— Sinteți mulțumit de evoluția 
echipei ?

— In general da, dar mal avem 
încă multe lacune In pregătire. 
Trebuie să remarc, totuși, evoluția 
lui Drăgăniță. Redl II, Oros, Bal- 
can și Folker.

Interviu consemnat de 
Horia ALEXANDRESCU 

bulgară a înscris in competiție cite
4—5 sportivi la fiecare categorie. 
Constantin Alexandru (48 kg) s-a 
clasat pe locul secund, printre în
vinșii săi situîndu-se și campionul 
mondial, sovieticul Zubkov. Victoria 
sportivului român a fost clară, la 
sfîrșitul celor 9 minute de luptă 
tabelele de punctaj arătînd scorul 
de 13—« în favoarea sa. Nicu Gingă 
(52 kg). Nicolae Martinescu și Victor 
Dolipsebl au ocupat locul 3, iar Ion 
Enache (82 kg), locul 4.

★
în primul tur al turneului inter’ 

național de la Miskolc (Ungaria), la 
care participă, zilele acestea, și cîțiva 
reprezentanți ai noștri. C. Alexan
dri, N. Glugă, A. Popa și V. Fo- 
dorpataki au obținut victorii. Ale
xandru șl Popa l-au întrecut pe po
lonezii Vasilkenik și, respectiv, Os- 
molski. Gingă l-a învins pe maghia
rul Toth, iar Fodorpataki a obținut 
o prețioasă victorie în fața bulgaru
lui Savov.

PRIMELE REZULTATE 

LA TURNEUL DE BOX 
„STRANDJATA“

SOFIA, 3 (Agerpres). — A început 
turneul internațional de box „Strand- 
jata”, care are loc la Sofia. La cate
goria pană, Kovăcs (Ungaria) l-a 
învins la puncte pe bulgarul Sevi- 
lev, iar Kunțev (Bulgaria) a cîști
gat prin abandon în fața lui I Gută 
(Romănla). In cadrul categoriei semi
grea. Kalinov (Bulgaria) a primit 
decizia la puncte în meciul cu Dra- 
ganovicl (Iugoslavia). La acest tur
neu mal participă printre alții și 
boxerii români C. Văran (semigrea). 
C. Volnescu (cocoș) și Toma Mihai 
(muscă).

ANATOLI KARPOV 
A FOST DECLARAT 
CAMPION MONDIAL 

DE ȘAH
AMSTERDAM, 3 (Agerpres). — Fe

derația internațională de șah a dat 
publicității un comunicat în care se 
arată că marele maestru sovietic 
Anatoli Karpov a fost declarat cam
pion mondial ca urmare a retragerii 
titlului deținut de marele maestru 
american Robert Fischer, care nu a 
confirmat acordul său de a susține 
meciul pentru titlul mondial în con
dițiile fixate de Congresul extraor
dinar al FIDE.

în comunicatul dat publicității Ia 
Amsterdam se menționează că, ur
mare a faptului că președintele 
FIDE, dr. Max Euwe, nu a nrimit 
pînă la 2 aprilie, ora 10.00 GMT un 
răspuns din partea lui Robert Fis
cher, forul șahist mondial a fost ne
voit să consemne că marele ma
estru Robert Fischer, campion mon
dial de șah, nu este disnonibil pen
tru Campionatul mondial de șah.

Conform regulamentului FIDE, pre
ședintele forului șahist mondial l-a 
proclamat în mod oficial pe Anatoli 
Karpov, cîștigătorul turneului candi- 
daților, campion mondial, sahistul 
sovietic, în \drstă de 23 de ani. fiind 
astfel al 12-lea campion mondial de 
șah. Cîștigător al turneului candida- 
ților, la titlul mondial, A. Karnov, 
mai deține în palmaresul său titlul 
de campion mondial de juniori, și 
locul întîl în turneele de la Mosco
va (1971), Hastings (1972), San Anto
nio (1972) și Madrid (1973).

C. M. DE HOCHEI
MUNCHEN, 3 (Agerpres) — Aseară 

la MUnchen, în primul meci al Cam
pionatului mondial de hochei pe 
gheață (grupa A), echipa Cehoslova
ciei a întrecut cu scorul de 5—0 (1—0), 
3—0, 1—0) selecționata Poloniei.

PUTERNICUL AVINT 
AL SPORTULUI DE MASE

BELA SZABO
Redactor-șef al ziarului „NEPSPORT1* — Budapesta

Poporul ungar sărbătorește 
astăzi cea de a 30-a aniversare 
a eliberării Ungariei de sub 
dominația fascistă. La 4 apri
lie 1945 a început o nouă eră 
în istoria Ungariei, caracteri
zată prin viața liberă și de
mocratică pe care și-a creat-o 
întregul popor ungar, pornit pe 
calea construcției socialismului, 
sub conducerea Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar.

în cel 30 de ani care au tre
cut de la această zi memora
bilă, Ungaria — care pînă 
atunci fusese o țară agrară, cu 
o industrie slab dezvoltată — 
a ajuns să dispună de o mare 
industrie și de o agricultură 
socialistă, înregîstrind progre
se însemnate în toate domeni
ile de activitate. Bineînțeles, 
și în ceea ce privește activita
tea sportivă, realizările sint 
edificatoare. Cu toate că îna
inte dc eliberare unele succese 
dobîndite la Olimpiade au fost 
destul de imoortsnte (în 50 de 
ani sportivii maghiari au cucerit

A 3C-a ANIVERSARE A ELIBERĂRII UNGARIEI

34 de medalii de aur), in cele 
trei decenii care au trecut de 
la 4 aprilie 1945, victoriile re
purtate Ia J.O. aproape s-au 
dublat ; cele 67 medalii olim
pice de aur, 64 de argint și 78 
de bronz ilustrează din plin 
afirmarea sportului R. P. Un
gare pe plan mondial. Sporti
vii maghiari au obținut rezul
tate bune și la campionatele 
mondiale și europene, ca și în 
marile confruntări internațio
nale. Toate aceste succese se 
datoresc grijii pe care statul 
o acordă mișcării sportive. 
Grăitor este faptul că in ul
timii 10 ani, în toate orașele 
din Ungaria, au fost construite 
baze sportive, mai mici sau mai 
mari. în funcție de necesități. 
Edificator este exemplul con
strucțiilor sportive din orașul 
Szombathely: o sală de sport 
cu o capacitate de 2 509 de 
locuri, o altă sală care poate 
găzdui meciuri de handbal, un 
stadion modem de fotbal și 
atletism. Și la Miskolc s-a con
struit o sală modernă, care a 
găzduit pînă acum numeroase 
întâlniri internaționale, iar la 
Kecskemet a fost inaugurat un 

Școlarii din Budapesta participă la numeroase crosuri de masă

modern bazin acoperit de înot 
cu dimensiuni olimpice.

In prezent, mișcarea sporti
vă din Ungaria are două mari 
obiective: o temeinică pregă
tire a sportivilor pentru Jocu
rile Olimpice de la Montreal și 
lărgirea activității sportive de 
mase in rindurile tineretului.

Organizațiile sportive, anali- 
zînd propunerile venite din 
diferite colțuri ale țări’i, au 
luat cîteva măsuri importante, 
printre care și aceea a Întă
ririi activității sportive în 
școli, unde au fost introduse 
3 ore obligatorii de educație 
fizică pe săptămină. In afară 
de acestea, asociațiile sporti
ve școlare vor avea la dispo
ziție suficiente ore libere pen
tru practicarea unor discipline 
sportive. în școlile elementare 
învățarea înotului devine obli
gatorie, dar atletismul va con
stitui unul dintre sporturile de 
bază. Acestea sint considerate 
sporturi comnlete, care nu ne
cesită materiale speciale. Con

struirea de baze simple, ame
najarea unor terenuri pentru 
alergări, sărituri și aruncări se 
realizează pe scară locală, fără 
eforturi prea mari. îndată ce 
copiii se inițiază în natație sau 
atletism, ei pot începe speci
alizarea si în alte discipline, 
după calități și preferințe. O 
atentie deosebită se va acor
da în continuare și gimnasti
cii In școli. Această acțiune, 
începută mai de mult, a dat 
unele rezultate remarcabile. Ta 
ora actuală, zeci de tineri în
tre 10 si 14 ani sint in pragul 
promovării in loturile reprezen
tative.

în fine, tineretului sătesc și 
muncitorilor din mediul urban 
le sint rezervate mari competi
ții organizate în scopul menți
nerii sănătății, cum sint de 
pildă Spartachiadele. Munca 
entuziastă a cadrelor de spe
cialiști, folosirea unor metode 
din ce în ce mai perfecționate 
în organizarea activității spor
tive la toate nivelele, ne per
mit să privim cu încredere și 
optimism viitorul sportului în 
Ungaria populară.

„CENTURA
(Urmare din pag 1)

clasament pe cluburi. Dorința 
noastră este să păstrăm locul 
fruntaș și pentru aceasta nc-am 
pregătit cu deosebită atenție. Ex- 
ceptîndu-i pe Gruescu și Ciochină, 
ceilalți sint băieți cu mai puțină 
experiență, dar cu o mare dorință 
de afirmare. Cred că vor furniza 
suprize plăcute...1*.

Rapidiștii G. Pometcu și V. Zil- 
fcerman, doi consacrați ai boxului, 
vor fi și ei prezenți pe ringul 
„Centurii de aur11. întrebat ce o- 
biective a fixat pentru elevii săi, 
antrenorul emerit Teodor tiica- 
lescu ne-a răspuns zîmbind ca o- 
mul care nu are decît o singură 
posibilitate : „Locul întâi pentru 
amîndoi. Cind ai boxeri de ta
lia lui Gabi și Victor, nu mai 
poți să te gîndești decît la pri-

DE AUR“
mul loc. Ar însemna să-mi... jig
nesc băieții dacă v-aș spune că 
dorini doar să urcăm pe podium*1.

In sfîrșit, o vizită la Metalul, 
unde alt antrenor emerit. Ion 
Stoianovici, iși pregătește elevii 
pentru marea competiție. Cu- 
noscuți pentru stilul lor în tota
litate ofensiv, boxerii maestrului 
Stoianovici au furnizat întotdea
una partide spectaculoase, de mare 
tensiune, așa cum, slntem siguri, 
vor oferi și de data aceasta pu- 
giliștii metalurgiști M. Ploeșteanu 
(pană). S. Mihalcca (semimijiocie) 
și N. Tudor (mijlocie mică). Vă 
atragem atenția asupra Iul M. 
Ploeșteanu care, la recentul tur
neu pe categorii disputat la 
Brăila, i-a făcut multe clipe grele 
campionului Gh. Ciochină, mulți 
dintre cei prezenți la meci sus- 
ținînd că victoria trebuia acordată 
lui Ploeșteanu.

AUTO • „Raliul Safari" a luat 
sfîrșit, la Nairobi, cu victoria echi
pajului suedez Ove Andersson — 
Arne Hertz (pe Peugeot 504).

BASCHET • în returul finalei 
competiției europene feminine „Cupa 
Liliana Ronchetti", la Leningrad, e- 
chipa locală Spartak a învins for
mația Levski Spartak Sofia cu 79—54 
(în tur 64—59), intrînd în posesia tro
feului. • La Mannheim. în turneul 
de juniori : Polonia — Iugoslavia 
97—81; Turcia — Olanda 84—60: 
S.U.A. — Belgia 83—68 ; Spania — 
Finlanda 76—64.

BOX • Noii campioni ai Franței 
(amatori), în ordinea celor 11 cate
gorii : Jos£ Leroy. Rabah Khaloufi. 
Aldo Cosentino, Serge Thomas, 
Charles Jurietti. Christian Garcia, 
Alain Marion, j.L. Angeletti. J. P. 
Malavasi, Hocine Tafer și Laurent 
Zardy • In întîlnire amicală, la 
Casablanca : Maroc — Italia 3—8.

CICLISM • A. Iudin (U.R.S.S.) 
continuă să „colecționeze" victorii 
de etapă în Turul Algeriei, sosind 
primul la Biskra (141 km în 3h32:25). 
• în „Săptămîna catalană" după trei 
etape, conduce Merckx « F. Maer
tens este lider în Turul Belgiei, după 
4 etaDe.

FOTBAL • „Cupa Elveției" a fost 
cucerită de F.C. Basel : 2—1 (după

PE SCURT
prelungiri) cu Winterthur. • în C.E. 
tineret (gr. 2), la Viena : Austria — 
Ungaria 2—2. • Rezultate din cam
pionatul englez ; Everton — Coven
try 1—0. Ipswich — Birmingham 3—2, 
Derby — Manchester City 2—1, 
Sheffield — Leeds 1—1, Stoke — Li
verpool 2—0, Wolverhampton — Lu
ton 5—2. Conduc Everton (două 
jocuri mai puțin), Ipswich și Derby 
cu cite 46 p. o în etapa a 26-a 
a campionatului vest-german : Kic
kers Offenbach — Werder Bremen
5—1, Hertha — Eintracht Braunsch
weig 3—1, Koln — Wuppertal 4—0, 
Rotweiss Essen — Kaiserslautern 
3—1, Fortuna DUsseldorf — Eintracht 
Frankfurt 2—2. Conduce Borussia 
Monchengladbach (care a aminat 
partida cu Bayern MUnchen) cu 
35 p. • S-a stabilit ca în partida 
retur a finalei intercontinentale At
letico Madrid — Independiente Bue

MODIFICĂRI IN CLASAMENTELE 

nos Aires, programată la 10 aprilie 
la Madrid. In caz de egalitate (în 
tur 0—1) să se procedeze la execu
tarea loviturilor de la 11 m.

HANDBAL > Turneul feminin de 
la Bratislava a revenit formației lo
cale Inter, învingătoare în finală cu 
25—17 asupra selecționatei orașului 
Kiev.

RUGBÎ a La Tokio, selecționata 
Japoniei a întrecut echipa Univer
sității Cambridge cu 16—13.

SCHI • Campioana elvețiană Ma- 
rie-Theres Nadig a cîștigat slalomul 
uriaș de la Pordenone (Italia), îna
intea italience! Claudia Giordani și 
cehoslovacei Dagmar Kuzmanova, 
care conduce în clasamentul „Cupei 
Europei". « Pe trambulina de la 
Feldberg (Bavaria), primul s-a cla
sat H.G. Aschenbach (R.D.G.).

TENIS • Rezultate dintr-un nou 
turneu care se desfășoară la Was
hington : Metreveli — Feaver 3—6,
6—2, 6—2; Kakulia — Graebner 7—5, 
6—2: Rahim — Waltke 6—0. 6—2;
Bohmstedt — Austin 7—5, 6—4.

PRELIMINARIILOR C.E. DE FOTBAL

DIVIZIA A LA BASCHET 
FEMININ

CLUJ-NAPOCA, 3 (prin telefon).
In Sala sporturilor din localitate au 
continuat joi întrecerile din cadrul 
turului III al Diviziei A de baschet 
feminin, grupa 7—11.

Iată rezultatele înregistrate :
♦.U” Iași — Voința București 56—69 

(27—35); C.S.U. Galați — „U" Cluj- 
Napoca 56—60 (32—31).

o ultimele știri* ultimele rezultate*
„CUPA PRIMĂVERII- LA

„Cupa primăverii” la pentatlon 
modern a continuat ieri, la sală 
Floreasca, cu proba de scrimă. A 
ciștigat campionul țării. Dumitru 
Spirlea, cu 1062 p, urmat de Marian 
Cosmescu — 1 000 p. Uviu Pătrașcu 
și Ștefan Cosma, ambii cu cite 938 p. 
Constantin Călina, Alexandru Naghl

PENTATLON MODERN
șl Vasile Nemețeanu. toți cu 907 p. 
După două probe, la indivi
dual conduce Spirlea cu 2 162 p. Pe 
locurile următoare Cosmescu 2 054 și 
Cosma 2 034 p. Azi sint progra
mate două probe : tir, de la ora 9 la 
„Dinamo", natație de la ora 17. la 
bazinul „23 August".

Fotbaliștii austrieci sînt beneficia
rii egalității obținute miercuri 
teren propriu, în fața naționalei 
gârlei (0—0). Echipa Austriei a 
cut pe primul loc în grupa a 
preliminară, rămînînd singura 
învinsă. Dar maghiarii se pot 
dresa, avînd de jucat acasă — la 16 
aprilie — în fața * —
mentul :
1. Austria
2. Tara Galilor
3. Ungaria
4. Luxemburg

La prima victorie

pe 
Un- 
tre-
2-a 
ne- 
re-

galezilor. Clasa-

3 2 1 6 4— 2 5
3 2 0 1 8— 2 4
3 1114—43
3 0 0 3 3—11 0 

__ _______ ______  în preliminariile 
campionatului european se află e-

chipa Uniunii Sovietice, care a obți
nut o victorie clară, la Kiev, în fața 
formației Turciei : 3—0 (1—0). Acea
sta îi ameliorează poziția în cadrul 
grupei, după debutul infructuos în 
fața irlandezilor, cînd reprezentativa 
sovietică a fost învinsă la scor iden
tic la Dublin.

Iată cum arată 
grupei a 6-a :
1. Irlanda
2. Turcia
3. U.R.S.S.
4. Elveția

Urmează. Ia 30 
veția — Turcia.

acum clasamentul

2 110 4—1 3
3 111 3—5 3
2 1 Q 1 3—3 J
10 0 1 1—2 (l

aprilie, meciul El-


