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„TROFEUL MECIURI SPECTACULOASE, 
CARPATI- D£ UN fiUN NIVEL TEHNIC 

LAma“L ÎN PRIMA zi a competiției
BAIA MARE, 11 (prin tele

fon). In sala sporturilor din lo
calitate, in prezența a peste 
3000 de spectatori, a început joi 
după amiază cea de a XVI-a 
ediție a tradiționalei competi
ții internaționale „Trofeul Car- 
pați“ la handbal masculin. La

REZULTATELE DE IERI

R. D. Germană — Bulgaria
28—22 (16—11)
România A — România B
29—22 (11—11)

PROGRAMUL DE AZI

ora 15,35
România B — Iugoslavia
ora 16,55
R. D. Germană — , Ungaria 
ora 18,15
România A — Bulgaria
(repriza a doua va putea fi 
urmărită pe micul ecran, în 
cadrul unei transmisiuni
directe)

actuala ediție iau parte primele 
reprezentative ale României, 
Iugoslaviei, R. D. Germane, 
Ungariei, Bulgariei și echipa 
secundă a tării noastre.

Meciurile etapei inaugurale 
au fost atractive și au oferit 
publicului faze dinamice, fru
moase. Iată cîteva însemnări de 
la primele partide ale compe
tiției.

R. D. GERMANĂ — BUL
GARIA 28—22 (16—11). Un

La inele. Dan Greou dovedește întotdeauna o măiestrie deosebită.

Sîmbătâ și duminică, la „Floreasca"

INTERESANT SI ATRACTIV 
PROGRAM DE GIMNASTICĂ
Sfirșitul acestei săptămini o- 

feră din nou iubitorilor gim
nasticii noastre prilejul unui 
spectacol atractiv. Sîmbătâ și 
duminică, în sala Floreasca, 
este programat meciul triun
ghiular în care vor evolua e- 
chipele feminine ale României 
și Olandei, concomitent cu re
prezentativele masculine ale 
țării noastre și Italiei. Pentru 
echipele oaspete aceste partide 
constituie teste spre a obține 
calificarea la Jocurile Olimpice 
de la Montreal. Ca atare, se 
va concura atît cu exerciții im
puse, care se vor desfășura în 
cursul zilei de sîmbătă după- 
amiază, cit și cu exerciții li
ber alese, programate pentru 
duminică.

Prezența în echipele repre
zentative ale țârii noastre a 
unor gimnaști și gimnaste de 
talie mondială asigură de la 
bun început un nivel înalt în
trecerii propriu-zise și va fi, 
desigur, foarte Interesant pen
tru publicul spectator de a ur

meci foarte frumos, la capătul 
căruia reprezentativa R.D. Ger
mane a obținut o victorie aș
teptată. dar mai puțin comodă 
decît o arată scorul. Cu toate 
că Bohme, Kăhler și coechi
pierii lor au practicat un hand
bal eficient, cu atacuri purtate 
în mare viteză și cu o apărare 
avansată, promptă în ieșirile la 
adversar, formația Bulgariei a 
reușit deseori combinații de fi
nețe, gratie cărora și-a pus in 
dificultate partenera de între
cere. De altfel, tinăra echipă 
bulgară poate fi apreciată drept 
revelația zilei inaugurale a 
competiției, făcîndu-se remar
cată pentru progresul general 
pe care l-a înregistrat. Au lă
sat o impresie foarte bună in
terul Gheorghiev (aruncarea sa 
prin evitare ni l-a amintit pe 
Virgil Hnat) și pivotul Doici- 
nov.

Au marcat : Kriiger Și Kăh
ler — cite 5, Bayer și Biihme 
— cite 4, Dreibrodt 3. Schmidt 
și Pietzsh — cite 2, Rost, Ne- 
cker Și Lenz — cite 1 pentru 
R. D. Germană. Doicinov — T, 
Gheorghiev — 5, Pctkov — 3, 
Asparuhov și Tanev — cite 2, 
Hubciev, Aladjiov și Djenev — 
cite 1 pentru Bulgaria. Au con
dus : P. Radvani și M. Grebe- 
nișan.

ROMANIA A — ROMÂNIA 
B 29—22 (11—11). Partida din
tre cele două reprezentative 
române ne-a oferit un ioc an
trenant. rapid, cu multe faze 

mări măiestria Nadiei Coma
neci, a Teodorei Ungureanu, 
Georgetei Gabor sau a campio
nului mondial și european la 
inele. Dan Grecu. Echipa fe
minină s-a înapoiat ieri la 
prînz din turneul întreprins în 
Canada, Statele Unite și R. F. 
Germania, toate sportivele noas
tre, cu excepția Marianei Con
stantin, fiind apte pentru a lua 
un nou start. Așadar, pentru 
meciul cu Olanda echipa ro
mână urmează a fi definitivată 
azi dimineață, după un control 
medical la care vor fi supuse 
toate componentele lotului. 
Candidează la selecție Nadia 
Comăneci, Teodora Ungureanu, 
Georgcta Gabor, Anca Grigoraș, 
Alina Goreac, Luminița Milea, 
Iuliana Marcu, Rodica Sabău 
ș.a. Din echipa masculină nu 
vor lipsi Dan Grecu, Nicolae 
Oprescu, Ștefan Gall, Mihai 
Borș.

Echipele oaspete se află deja 
în Capitală, iar ieri au efectuat 
antrenamente de acomodare. 

spectaculoase, aplaudate, dese
ori, cu căldură de entuziastul 
public băimărean. Antrenorii 
echipei secunde, Trofin și Pin- 
tea. îi au la dispoziție, pentru 
aoest turneu, pe Kicsid și 
Stockl. Ei insă au renunțat, la 
un moment dat. la serviciile 
celor doi redutabili jucători, 
pentru că, firesc, aceștia nu se 
încadrau în joc Și în concepția 
tactică stabilită anterior în an
trenamente. dar și pentru că 
doreau să-și asume responsabi
litatea. în confruntarea cu echi
pa A, cu tinerii jucători pe 
care i-au pregătit. Spre sfîrși- 
tul partidei. Kicsid si Stockl 
au fost reintroduși pentru cî
teva minute.

Prima repriză si o bună par
te din cea de a doua au fost 
caracterizate de un echilibru 
aproape perfect, cu o notă în 
plus în favoarea cadetilor. pen
tru agresivitate și curaj. In 
această întilnire ni s-a părut 
că prima noastră reprezentati
vă a făcut prea multe eforturi 
în favoarea spectacolului lipsit 
de eficacitate și prea puține 
pentru a realiza, de pildă, „pa
ravane" care să-i pună în va
loare forța de șut a lui Birta- 
lan. Oricum nu este firesc ca

Hristache NAUM 
Horia ALEXANDRESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

A7I, LA BRĂILA ȘI GALAȚI, SEMIFINALELE 
„TURNEULUI PRIMĂVERII LA BOX

La Brăila Și la Galati au 
continuat disputele din cadrul 
„Turneului primăverii" la box. 
Numeroși spectatori. prezenți 
la reuniuni, au putut urmări 
partide atractive, interesante, 
unele de o bună valoare teh
nică.

★
BRÂILA, 11 (prin telefon), 

în sala Sporturilor din locali
tate. sportivii prezenți la „Tur
neul primăverii" oferă celor 
din jurul ringului confruntări 
dirze. în care se face multă 
risipă de energie. Printre cele 
mai interesante s-a numărat si 
meciul dintre D. CimpoieȘu 
(Dinamo Bv.) și C. Ciochină 
(Steaua) la categoria mijlocie 
mică. în care brașoveanul cu 
un bagaj tehnic superior a în- 
frînt bărbăția adversarului său. 
Si foștii colegi de sală _ — la 
Dinamo București — T. Dinu 
(Dinamo) și D. Burdihoi (Met. 
Buc.) au oferit o partidă dispu
tată intr-un ritm rapid, ambii 
pugiliști aruncind în luptă în
treaga lor măiestrie. Pentru 
un plus de claritate în acțiuni, 
victoria a fost atribuită lui 
Dinu. Iată alte rezultate de la 
ultimele gale : pană : D. Loloț 
(Met. Buc.) b.p. N. Stan (Met. 
Drobeta Tr. Sev.), P. Nedelcea 
(CSM Reșița) b.p. Titi Tudor 
(Steaua), M. Ploieșteanu (Met.

Pe noul patinoar artificial de la Ploiești, fază din meciul Austria— 
Iugoslavia _ ____ Foto ; L TANASESCU

întrecerea sportiva
UN ACT EDUCATIV

•A

I ntrecerea sportivă este, în esență, un act de educație, 
un act de cultură. Această dublă calitate izvorăște 

din locul și rolul pe care îl are în societatea noastră 
socialistă activitatea de educație fizică și sport —

componentă a operei de educare comunistă a maselor.
Competițiile sportive, din ce în ce mai numeroase și 

beneficiind de stadioane, săli, patinoare, bazine etc. tot maioau, JJUtlll'Jdl C, MdZ.Hl” t_LU. lut IILcll 
moderne și mai încăpătoare, atrag ca un magnet mii și mii 
de spectatori dornici să-și petreacă o parte din timpul liber 
in compania disciplinei sau sportivilor preferați. în tribune 
vin oameni de diferite vîrste și profesii, bărbați și femei, 
cu precădere tineret. întrecerea sportivă place și pasionează 
prin marea sa incărcătură emoțională și estetică, prin cali
tățile fizice și morale, prin talentul și indeminarea compe
titorilor in întrecere cu timpul, cu distanțele și kilogra
mele, cu ei inșiși. ,

Dăruirea în întrecere, efortul fără preget, strădania de 
a-și pune în valoare calitățile native și cele dobindite 
printr-o pregătire asiduă, cinstea și corectitudinea, respectul 
pentru adversari, arbitri și — nu în ultimul rînd — pentru 

întreaga valoare etică și 
veritabil act eduoativ și

pentru adversari, arbitri și — nu 
spectatori dau întrecerii sportive 
emoțională, fac din aceasta un 
de cultură.

Sportivii nu se întrec... ca să _______ r_____ _
bifată încă o etapă din calendar. Ei nu se întrec" într-un 
cadru închis, între ei și exclusiv pentru ei. Ce-ar însemna 
o manifestație sportivă fără spectatori, în fața unor tribune 
goale, lipsite de viață, fără impulsul de entuziasm, atît de 
stimulativ, al iubitorilor sportului ? între tribună și arenă 
există o legătură indestructibilă, în dublu-flux, una influen- 
țindu-se pe alta. Este regulă faptul că rolul principal revine 
celor co evoluează in arenă, ei fiind cei care „dau tonuri 
tribunei prin activitatea prestată în întrecere. Cit de mare 
este bucuria spectatorilor cînd părăsesc tribunele, după o 
partidă plină de viață, interesantă, în care sportivii au dat 
întreaga măsură a tinereții și priceperii lor, într-un perfect 
spirit de sportivitate. Indiferent de simpatiile personale, 
spectatorul aplaudă cu bucurie orice execuție de calitate, 
orice reușită, indiferent cu cine ,4ine“. Și, dimpotrivă, ce 
gust amar îi lasă o „întrecere" în care abundă stingăciile 
și greșelile de tot felul, abaterile de la spiritul luptei 
sportive, folosirea mijloacelor străine eticii sportive 1 Spec
tatorii dezaprobă asemenea evoluții, își reduc sau își retrag 
simpatia față de sportivii și echipele preferite, părăsesc 
tribunele înainte de sfirșitul întrecerii.

De aceea sportivii trebuie să știe că în întrecerile lor 
nu se reprezintă numai pe ei ci și colectivul din care fac 
parte, locul de muncă, asociația sportivă, clubul și prin 
urmare comportarea lor trebuie să fie exemplară. Mai ales 
că cele mai mici gesturi pe care le fac in teren au o 
serioasă înrîurire asupra celor mai tineri spectatori, mulți 
dintre ei — sportivii de miine. Și aceștia au nevoie de 
exemple bune.

Dezbaterile care au loc în pregătirea Congresului educa
ției politice și al culturii, întreaga viață competițională 
trebuie să dovedească preocuparea sportivilor si maeștrilor 
lor, a întregului activ al mișcării sportive pentru asigurarea 
climatului de etică și echitate, a comportării cu adevărat 
sportive din partea tuturor celor ce evoluează în arena spor
tivă, săvîrșind prin aceasta un act de educație, de cultură.

se întreacă, să poată fi
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Buc.) b.ab. 1 I. Girleanu 
(Steaua), C. Buzduceanu Steaua) 
b.p. M. Zaharia (Met. Buc.) ; 
mijlocie mică : Șt. Florea (Ra
pid) b.p. E. Moraru (St. roșu), 
A. Pleșa (UM Timișoara) b.p. 
(!) P. Istrate (BC Galați), I. 
Tîrîlă (BC Galați) b.ab. 2 N. 
Mocanu (Met. Buc). I. Vlad 
(BC Brăila) b.p. I. Dimache 
(Litorțrl Mangalia) ; ușoară : I. 
Vladimir (Dinamo Buc.) b.p. I. 
BuduȘan (Met. Buc.). I. Ioan- 
cea (Cimentul Medgidia) b.p. 
D. Bute (BC Galați), FI. Ghiță 
(Steaua) b.p. G. Pirvu (Voința 
M. Ciuc), C. Cuțov (Dinamo 
Buc.) b.ab. 1 V. Pleșcan (UM 
Timișoara), P. Anton (Rapid)

CAMPIONATUL EUROPEAN

DE HOCHEI - JUNIORI

TINEREȚE Șl FAIR PLA Y
Cele 9 formații participante 

la europenele de hochei au be
neficiat ieri de o ultimă și bi
nemeritată zi de odihnă. Mo
ment potrivit pentru refacerea 
forțelor fizice cheltuite cu ge
nerozitate de tinerii sportivi și 
de pregătire a partidelor deci- 

i

I
I

b.ab 1 V. Ionescu (Delta). Ai 
Guțu (BC Galați) b.p. I. Bu- 
zatu (BC Brăila) ; semigrea î 
D. Micu (BC Galați) b.k.o. 2 
Gh. Matache (Hidrotehnica 
C-ța). C. Dafinoiu (BC Brăila) 
b. dese. 2 R. Lazea (Motorul 
Arad). V. Croitoru (Steaua) 
b.ab. 1 A. Răuț (Voința M. 
Ciuc), I. Gybrffi (Dinamo Buc.) 
b.ab 2 D. Butnaru (CSM Sibiu)*  
ultimele rezultate de joi : pană: 
I. Băjenaru (Dinamo Buc.) b.p. 
D. Loloț (Met. Buc.)., M. Ploieș-

Victor BĂNCIULESCU
Grigore RIZU, cores®.

(Continuare in pag. a 4-a) 

sive din ultima parte a com
petiției.

întrecerea ne oferă motive de 
satisfacție, ca și de reflecție. 
Este îmbucurătoare preocuparea 
manifestată pentru dezvoltarea 
hocheiului pe gheață în țările 
Europei, inclusiv în însorita 
Spanie, ca și unele calități fizi
ce și o indeminare vizibilă la 
cea mai mare parte din juniorii 
care evoluează în această ediție 
a campionatelor europene. în 
fiecare reprezentativă se remar
că jucători talentați care au de 
pe acum un patinaj bun și o 
remarcabilă forță în brațe. Am 
asistat la destule reușite în 
dorința tinerilor de a practica 
un hochei modern, în mișcare, 
combinativ, căutînd drumul cel 
mai scurt spre poartă.

Ceea ce impresionează mai 
puțin plăcut este faptul că, cu

Mircea COSTEA 
Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. • 4-a)



De azi, la Brașov Campionatele republicane de biatlon (juniori) START IN TURNEELE PRIMEI GRUPE VAL8RICE IA VOLEI

FINALELE REPUBLICANE
DE LUPTE LIBERE
începînd de azi și pînă dumi

nică d/upă-amiază, în Sala spor
turilor din Brașov se vor desfă
șura finalele Campionatelor re
publicane individuale de lupte 
libere ale seniorilor. La startul 
competiției vor fi prezenți a- 
proape 150 de concurenți, prin
tre care și 8 din cei 10 campi
oni ai ediției de anul trecut: 
P. Brindușan (C.F.R. Timișoara) 
— cat. 52 kg, G. Angliei (Stea
ua), — 57 kg, P. Coman (Stea
ua) — 62 kg, P. Androne (Stea
gul roșu Brașov) ■— 68 kg. V. 
Iorga (Progresul Brăila) — 82 kg, 
S. Morcov (Dinamo Brasov) — 
90 kg, E. Panaite (Steaua) — 
100 kg și L. Șimon (Mureșul 
Tg. Mureș) +100 kg.

întrecerile finale din acest an, 
avînd loc cu numai cîteva săp- 
tămîni înaintea Campionatelor 
europene de la Leningrad, con
stituie totodată și una dintre 
cele mai importante verificări în 
vederea alcătuirii lotului repre
zentativ pentru această mare 
competiție.

Federația de specialitate a 
invitat la aceste întreceri și 
trei arbitri de peste hotare, 
purtători ai ecusonului F.I.L.A.: 
Robert Samson (R.D. Germană), 
Rad os Iovanovici si Milan Ter- 
zici (Iugoslavia). Printre cei 17 
arbitri delegați la aceste finale 
se află și Valentin Bați (Timi
șoara), Gheorghe Marton (Cluj- 
Napoca), Constantin Popescu și 
Vasile Toth (București). Valeriu 
Bularca (Brașov), Gheorghe 
Conciu și Mircea Strulovici (Ga- 
lati).

SPORTIVII DE LA A. S. A. BRAȘOV 
AU CUCERIT TOATE TITLURILE

POIANA BRAȘOV, 11 (prin 
telefon). Seria campionatelor 
republicane de probe nordice 
s-a încheiat aici miercuri, cu 
desfășurarea întrecerilor de 
biatlon — juniori. Beneficiind, 
de zăpadă și vreme foarte bu
nă, concurenții au avut toate 
condițiile necesare realizării 
unor rezultate superioare.

La juniori mari. Cornel Po
troanchin, după ce la campio
natele de fond ratase o fru
moasă performanță (din <auza 
unei gripe), a dominat de data 
aceasta cursa biatloniștilor, rea- 
lizînd cel mai bun timp la fond 
și cea mai bună tragere. El a 
fost secondat de colegul său 
de club (A.S.A. Brașov) Ion 
Săpunaru, schior cu reale per
spective.

La juniori mici s-a înregis
trat o surpriză : favoritul pro
bei, Ion Cimpo’a (Șc. sp. Rîș
nov), a fost clar depășit la a- 
lergare de consăteanul său An
drei Lingurar. Acuzînd o ce- 
ruire greșită, Cimpoia a cedat 
prea ușor, deși mai avea re
surse. Dacă la primii clasați și 
în general la toți biatloniștii 
alergarea pe schiuri este rela
tiv bună, in schimb 
tragerilor în 
te mult de 
depășind de 
minute 1

în proba 
A.S.A. I a cîștigat fără dificul
tate, disputa fiind interesantă 
doar prin lupta pentru locul 
secund, dintre formațiile Stea
gul roșu și A.S.A. II. REZUL-

TATE TEHNICE : 12 km, Ju
niori mari : 1. Cornel Potraan- 
chin (ASA Bv.) 55,46 (7' pena
lizare), 2. Ion Săpunaru (ASA 
Bv.) 61,38 (11'), 3. Ion Stoian 
(Tractorul) 62,37 (9') ; 9 km, 
juniori mici : 1. Andrei Lingu
rar (ASA Bv.) 48,17 (IV), 2. 
Ion Cimpoia (Șc. sp. Rîșnov) 
48,49 (6'), 3. Gheorghe Găvenea 
(Dinamo Bv.) 
ta 4x6 km : 
(I. Andreșiu, 
Potroanchin 
lh21,42, 2. Steagul 
3. ASA II lh28,43 
naia Ih31,26, 5. Șc. sp. Brașo- 
via lh32,43, 6. Steagul roșu II 
lh33,18.

50,30 (10') ; ștafe-
1. ASA I Brașov 
A. ‘ ’

Și
Lingurar, C. 
I. Săpunaru) 
roșu lh27,4O, 
4. C.S.O. Si-

Mihai BARA

Azi încep primele turnee din 
faza a Il-a a campionatului 
diviziei A la volei. Echipele 
feminine din prima grupă va
lorică (Dinamo, I.E.F.S., Rapid 
și Penicilina) evoluează la 
Iași, iar cele masculine (Di
namo, Steaua, Explorări Baia 
Mare și Politehnica Timișoara) 
— la Timișoara.

în prima zi a turneului fe
minin, se vor întîlni echipele 
I.E.F.S. și Rapid (de la ora 17) 
iar în continuare se va juca 
partida Dinamo — Penicilina. 
La Timișoara, în primul meci 
vor evolua voleibaliștii de la 
Steaua și Explorări Baia Mare 
(programat pentru ora 17), iar 
In cel de-al doilea Dinamo va 
înt’lni pe Politehnica Timișoara.

După cum se știe, în faza a 
doua a campionatului, care cu
prinde patru turnee, echipele 
intră cu numărul de puncte 
acumulat în prima fază. Iată 
situația echipelor la începutul 
fazei a doua :

FEMININ
1. Dinamo 11 11 0 33: 4 22
2. I.E.F.S. 11 10 1 32:10 21
3. Rapid 11 8 3 28:10 19
4. Penicilina

MASCULIN
11 8 3 25:12 19

1. Dinamo 11 11 0 33: 3 22
2. Steaua 11 10 1 31: 5 21
3. Explorări 11 9 2 28: 7 20
4. Poli. Tim. 11 7 4 24:20 16

„CUPA MONTANA* 4
LA BOB

precizia 
poligon lasă foar- 
dorit, penalizările 

foarte multe ori 10

de ștafetă, echipa

PE VALEA BISTRIȚEI SPORTUL
IȘI LIMPEZEȘTE APELE...

...La Borca, comună strînsă în
tre culmile ce mărginesc firul 
Bistriței, sportul pare a fi in
trat în firescul lucrurilor, fiind 
de la sine înțeles că la sfîrșit 
de săptămînă, dar și in celelal
te zile, atenția să fie reținută, 
în momentele de răgaz, de în
trecerile „puștanilor" de la li
ceu sau de cele ale tinerilor să
teni. Profesorul Ion Pleu vorbește 
cu pasiune. Cu pasiunea celui 
pentru care meseria de dascăl 
intr-ale educației fizice la liceul 
„M. Sadoveanu", reprezintă un 
început de drum spre sădirea, 
dragostei pentru sport. Și vorbe
le sale își găsesc „acoperire" în 
fapte : campionatele de tenis, 
minifotbal, handbal, șah, tenis 
de masă, atletism, schi, sanie, 
care toate angrenează în per
manență cele cîteva sute de e- 
Jevi al școlii ; în întrecerile de 
nivel județean, două echipe de 
handbal apără onoarea comunei. 
„Și pînă nu de mult, pe aceste 
meleaguri, abia se auzise de u- 
nele din aceste discipline" — ni 
se spune. In ziua vizitei noas 
tre, își disputau cu ardoare în- 
tîietatea pe pîrtie — acolo unde 
în lamă au avut loc mai toate 
orele de educație fizică —, în 
cadrul primei ediții a „cupei 
mărțișorului" școlarii din Fărca- 
șa, Mădei, oaspeții celor din 
Borca. Atunci am făcut cunoș
tință cu Viorica Gălbează, Elena 
Bondar, Ion Dîmbu .și Mihai Bă
lan. Elevi cu note bune și prin
tre cel pentru care profesorul de 
educație fizică are numai cuvin
te de laudă.

...Drumul continuă urmărind 
apa Bistriței pînă la Piatra Teiu
lui, pentru ca de acolo, printr-o 
buclă adincă să urce spre Tg. 
Neamț. Aproape pe la jumătatea 
distanței se află comuna Pipirig. 
Clădirea nouă a școlii generale 
nr. 1 domină intrarea în loca
litate. Facem cunoștință cu di
rectorul, Vasile Ojică, profesor 

. de educație fizică, șl cu colegii 
săi Mihai Arscnie, Dumitru Bu
lzi, la rîndul lor cadre didacti
ce de specialitate, și cu învăță
torul loan Asaftei, „om gata să 
renunțe la masa de prinz și sea
ră pentru a da o mină de aju
tor la întrecerile băieților" — 
după cum avea să nl-1 recoman-

de directorul. Asociația „Progre
sul" se mîndrește, printre alte
le, cu cele cinci titluri de cam
pioni județeni de schi — Lucia 
Iftimie Elisabeta Moisii, Asîne- 
ta Meiinte, Dănuț Corduneanu, 
Gheorghe Hău — și cu faptul 
că echipa de volei a fost fina
listă în întrecerea pe județ. Dar, 
aceasta nu e totul. Demn de no
tat ni s-a părut și situația că 
aici au loc numeroase dispute 
inter-clase la tenis de masă, 
handbal, atletism, fotbal, volei 
și baschet ; că în atelierul-școa- 
lă se confecționează și se re
pară diverse materiale sportive; 
că există un interes deosebit 
pentru sporirea „zestrei “ școlii, 
dovadă fiind lucrările de ame
najare a sălii de gimnastică și 
a terenului de volei și baschet ; 
că în magazie, mingile, plasele 
pentru handbal, volei, baschet 
așteptau, în număr mare, pri
mele zile bune pentru întreceri. 
Pînă atunci, schiurile și săniile 
sînt în... „plin" sezon.

...„în celălalt capăt al județu
lui — ne mărturisea Vasile 
che, activist al Comitetului 
țean al sindicatelor Neamț 
Roznov, asociația sportivă 
dul se remarcă printr-o activita
te demnă de toată lauda". Apar- 
ținînd U.F.E.T. Roznov, ea nu
mără peste 2 000 de membri care 
au devenit fervenți practicanți ai 
sportului. Deși punctele de lucru 
se află la depărtări considera
bile unul de celălalt — Tazlău, 
Piatra Șoimului, Roznov — cam
pionatul intern la fotbal, atle
tism, volei, tenis de masă, se 
desfășoară cu regularitate, fina
lele fiind veritabile puncte de 
atracție. Excursiile și drumețiile, 
întîlniriie cu sportivi de la alte 
asociații, conferă activității aso
ciației Bradul (președinte N. 
Grasu) tot mai multă substanță. 
„Spre satisfacția noastră — ne 
spunea C. Vernica, secretar al 
C.J.E.F.S. — prin locuri unde altă 
dată educația fizică și sportul 
erau necunoscute, acum prietenii, 
mai mult practicanții, se numă
ră cu miile".

Și Borca, Pipirig. Roznov, sînt 
doar trei exemple...

Hilo- 
jude- 
— la
Bra-

Em. FÂNTANEANU

MOTOCICLISTII SI
J dl

Specialiștii federației de mo- 
tociclism au fost receptivi la 
insistențele numeroșilor tineri 
care au bătut la „porțile" lo
turilor republicane. Ca atare, 
alături de cunoscuții alergători 
Mihai Banu, Traian Moașă, Paul 
Filipescu (motocros), Ion Bobîl- 
neanu, Ion Marinescu, Cornel 
Voiculescu, Nicolae Riurcanu 
(dirt-track) au fost selecționați 
în vederea viitoarelor confrun
tări internaționale Stelian Pa- 
raschiv, Andrei Benedek, Gheor
ghe Oproiu, Gheorghe Voicu, 
Ernest Miilner, Ion Popa (mo
tocros), Nicu Mitrofan, Marin 
Dobre, Ionel Dragu, Gheorghe 
Terzea (dirt-track) și alte tine
re talente.

Această adevărată... infuzie 
de tineret a determinat forul de

resort 
atenție 
loturi, 
țațe
Gheorghe Ioniță (antrenor co
ordonator), Ion Cucu (dirt-track) 
și Paul Miilner (motocros). 
au convocat 
ționabili la 
de instruire 
le din jurul 
ce. Scopul : 
pacității de efort și mărirea a- 
cumulărilor fizice. Cei neavizați 
se pot întreba de ce are nevoie 
un motociclist de o condiție fi
zică superioară, cînd mașina a- 
Ieargă pentru el ? Răspunsul ni 
l-a dat maestrul sportului 
Gheorghe Ioniță :

— Afirm, fără teama de a 
exagera, că un motociclist de

sa acorde o deosebită 
pregătirilor celor două 
care au fost încredin- 
apreciaților tehnicieni

. Ei 
pe cei 20 de selec- 
un scurt program 
comună, pe coline- 
cabanei Pirîul Re- 
îmbunătățirea ca-

Pentatloniștii și-au început 
activitatea competițională din 
1976. în această săptămînă 
ei au luat startul în pri
ma întrecere oficială a sezo
nului, „Cupa primăverii4*.  în a-

„CUPA SPERANȚELOR'7
LA PATINAJ

Ultima, din suita de ti’ei compe
tiții de patinaj artistic, cu carac
ter internațional și republican 
găzduite de Miercurea Ciiuc s-a 
Încheiat marți. Este vorba de 
,»Cupa speranțelor", concurs re
zervat celor mai tineri patinatori 
la care au răspuns prezent repre
zentanții orașelor Brașov, Galați, 
Miercurea Ciuc, București și Cluj- 
Napooa. Dovedind o bună pregă
tire patinatorii clujeni au cîștigai 
întrecerea atît la fete cit și la 
băieți, cucerind primele locuri la 
toate probele.

Iată rezultatele: băieți: 1. Ștefan 
Lang (C.S.M. Cluj-Napoca) 5—68 07 
p, 2. B.Gabora (Șc. sp. 1 Galați) 
10—56.0 p, 3. L. Arflp (Șc. sp. 1 
Galați) 16—53,23 p ; fete : 1. Karin 
Ute Schmidt (C.S.M. Cluj-Napo- 
ca) 5—72,00 p. 2. Andreea Szallasy 
(C.S.M. Cluj-NaDOca) 10—70 84 p, 
3. Elena Hie (C.S.M. Cluj-Napoca) 
19—64,55 p.

fara membrilor lotului republi
can, la competiție au participat 
numeroși aiți sportivi fruntași 
din Capitală și din țară. Cum 
era de așteptat, întrecerea a 
fost cîștigată .de campionul țării, 
Dumitru Spîrlea, cu un punctaj 
bun : 4 953. O comportare bună 
a avut și Constantin Călina, 
cîștigătorui a două probe (1 084 
p la scrimă și 1 022 la tir). Iată 
și învingătorii în celelalte pro
be : L. Pătrașcu — călărie 1100 

natație 
— cros 
indivi- 
Călina 
Covaci

p ; Albert Covaci — 
1 140 p ; Iuliu Galovici 
898 p. Primii clasați la 
dual : Spîrlea 4 953 p, 
4 910 p, Galovici 4 786 p, 
4 725 p, Nagy 4 701 p. Săptămî- 
na viitoare echipa reprezentati
vă inaugurează sezonul compe- 
tițional internațional, partici- 
pînd la campionatele internațio
nale ale Franței și apoi la com
petiții în U.R.S.S. și Italia.

★
Azi. la ora 12, la sediul 

C.N.E.F.S., are loc plena
ra comitetului federal al Fe
derației române de călărie și 
pentatlon modern, care va ana
liza activitatea desfășurată în 
anul 1975 și va adopta planul 
de măsuri pentru perioada com
petițională a acestui an.

DRAGOS ALDEA ÎNVINGĂTOR (100 m bras) LA PRAGA
• Dintre cei 4 înotători ro

mâni, prezenți la concursul in
ternațional de la Praga (bazin 
de 50 m), cea mai bună com
portare a avut-o ploieșteanul 
Dragoș Aldea, învingător în 
cursa de 100 m bras cu 1:11,0. 
Aldea s-a clasat pe locul 
IV la 200 m bras cu 2:36,6. în 
același concurs. Camelia Hoțes- 
cu s-a situat pe 
m bras cu 2:58,5 
100 m bras cu 
slab au concurat 
(56,1 — 100 m 
Miclăuș (61,6 — 
care nu s-au calificat în finale.

• în cel mai mare concurs in
ternațional de înot al sezonu
lui, desfășurat zilele trecute în 
bazinul de 25 m din Bremen 
(R.F. Germania), s-au înregis
trat rezultate de o deosebită 
valoare, în 14 din cele 27 de 
probe înregistrîndu-se cele mai 
bune performanțe mondiale 
pentru bazin scurt. Acestea 
sînt : K. Steinbach (RFG) 49,78
— 100 m liber, P. Nocke (RFG) 
1:48,80 — 200 m liber, R. Mat
thes (RDG) 56,03 — 100 m spate, 
B. Brinkley (M. Brit.) 2:00,36
— 200 m delfin. Barbara Krause 
(RDG) 4:11,71 — 400 m liber și 
8:35,99 — 800 m liber, Ulrike 
Richter (RDG) 61,97 — 100 m 
spate, Birgit Treiber (RDG)

FORȚAu

locul IV la 200 
și locul VII Ia 
1:24,0. Foarte

Zeno Oprițescu 
liber) și Ion 

100 m delfin),

2:11,50 — 200 m spate, Hanne
lore Anke (RDG) 1:11,01 — 100 
m bras, Rosemarie 
(RDG) 2:12,84 — 200 
Ulrike Tauber (RDG) 
200 m mixt și 4:41,60 
mixt, ștafetele R. D.
3:44,63 — 4 x 100 m 
4:09,92 — 4 x100 m mixt.
• Alte rezultate înregistrate 

de sportivii români prezenți la 
Bremen : Anca Groza 65,95 — 
100 m delfin (locul V), Marian 
Slavic 53,84 — 100 m liber (XV), 
4:05,73 — 400 m liber, nou re
cord (XIV) și 1:55,92 — 200 m 
liber (XI).

Gabriel 
m delfin, 
2:15,98 — 
— 400 m 
Germane 
liber și

performanță poate fi comparat 
cu un bun alergător pe distanța 
de 3 000 m obstacole. într-o 
cursă, motocrosistul este scutu
rat de o mașină de peste 100 
kg, parcurge intr-un ritm sus
ținut terenuri accidentate și, în 
plus, are uneori de înfruntat un 
adversar neprevăzut, vremea. 
La dirt-track, cursele sînt mai 
scurte, insă efortul maxim se 
reia, in aceeași reuniune, de 
mai multe ori, alergătorul tre
buind să aibă o evoluție ascen
dentă de la o manșă la alta. 
Iată de ce ne-am gîndit să lu
crăm acum mai tare ca oricind, 
să-i obișnuim pe sportivi cu 
efortul chiar dacă a părut epui
zant.

Tr. 1OANIȚESCU

SINAIA, 11 (prin telefon). 
Pista de bob din stațiune nu 
cunoaște momente de pauză, 
fiind solicitată intens și de bo- 
beri si de iubitorii de sanie. 
Miercuri, O.J.T. Prahova, în co
laborare cu colectivul comple
xului „Montana", a organizat 
întrecerea de bob dotată cu 
„Cupa Montana4*.  Au luat star
tul 20 de echipaje din Sinaia, 
București și Brașov, care și-au 
disputat cu ardoare primele 
locuri, într-o competiție exce
lent organizată și care a răs
plătit pe sportivi cu frumoase 
diplome și premii oferite de 
conducerea O.J.T. Prahova. în
trecerea, aflată la prima ediție, 
s-a bucurat de un frumos suc
ces și, după cum au afirmat 
inițiatorii ei, va deveni tradi
țională.

Urmărită de un numeros pu
blic, disputa pentru „Cupa 
Montana" a revenit echipaju
lui C.S.O. Sinaia (V. Bunea — 
V. Papadopol), înaintea 
ției D. Panaitescu — P. 
(I.E.F.S.). REZULTATE 
NICE : 1. V. Bunea—V.

forma-
Neagu 
TEH- 
Papa- 

dopol (C.S.O. Sinaia) 60,01, 2. D. 
Panaitoscu—P. Neagu (I.E.F.S.) 
60,04, 3. Gh. Burbea—Șt. Panai- 
tescu (Bucegi-Montana) 60,05, 4. 
H. Graeff—M. Țupea (Tracto
rul) 61,00, 5. I. Niculescu—G. 
Lazlo (A.S.A. Bv.) 61,02, 6. A. 
Marin—I. Rehak (Voința Buc.) 
61,04. (Gh. IRIMINOIU, coresp.)

IN CAMPIONATUL
DE BASCHET

laEtapa a XX-a a Diviziei A 
baschet masculin programea
ză sîmbătă și duminică următoa
rele meciuri : Politehnica Iași — 
CSU Brașov (70—80 73—74), „U“
Timișoara — Dinamo (60—81, 57— 
79), ASA Buc. — Farul (76—89, 
60—87), Steaua — IEFS (92—69, 
87—76), Rapid — Politehnica Buc. 
(67—72, 65—52) ‘

Cluj-Napoca (66—79, 
sarnentul înaintea 
ciuri :
1. STEAUA
2. Dinamo
3. U Cj-Nap.
4. „U“ Timiș.
5. Rapid
6. Farul
7. I.E.F.S.
8. I.C.E.D.
9. Poli. Iași

10. CSU Bv.
11. A.S.A. Buc.
12. Poli. Buc.

• In etapa a 
derației" la baschet feminin se 
vor desfășura următoarele me
ciuri : Voința Buc. — Rapid, Să
nătatea Ploiești — „U" Tixhiș.. O*  
limpia Buc. — „U" Cluj-Napoca, 
Crișul — CSU Tg. Mureș, CSU 
Galați — I.E.F.S. și Politehnica 

Progresul Buc.

și iced — 
— 86—89).

acestor

„U“ 
Cla-
me-

38 36 2 3483-2502 74
38 3% 2 3723-2456 74
38 24 14 2961-2725 62
38 20 18 2640-2663 58
38 19 19 2587-2687 57
38 18 20 3112-3140 56
38 18 20 2820-3054 56
38 1G 22 2769-3003 54
38 16 22 2815-3018 54
38 15 23 2882-3169 53
38 5 33 2455-3193 43
38 5 33 2563-3200 43
V--a a „Cupei Fe-

A sosit primăvara (deocamdată 
numai... calendaristic), anotimp 
mult așteptat de pescarii spor
tivi, dornici să-și reia plăcuta lor 
preocupare de agrement. In noul 
sezon, amatorii pescuitului vor 
avea unele facilități, datorită mă
surilor luate de Asociația Gene
rală a Vînătorilor și Pescarilor 
Sportivi. Pe această temă, tov. 
ing. Zoltan Kâszoni, vicepre
ședinte al A.G.V.P.S.. ne-a de
clarat :

„Pentru pescarii bucureșteni 
(începem cu ei pentru că sînt în 
număr mare, anul trecut, peste 
13 000) s-au făcut înlesniri im- 
portante. Ei au acum acces la 
aproape toate fondurile de pes
cuit ale A.G.V.P.S., indiferent Ia 
care asociație de sector și-au vi
zat permisul pe 1976. Le stă la 
dispoziție un număr sporit de 
bălți (51) însumînd 2015 hecta
re de luciu de apă, în care pot 
pescui zilnic, iar în 11 iazuri 
(150 ha) în anumite zile ale săp- 
tămînii. Majoritatea fondurilor de 
pescuit au fost repopulate in 
toamnă cu importante cantități 
de pește. Dar fiecare asociație 
din Capitală inclusiv A.V.P.S. jud. 
Ilfov, pune la dispoziția mem
brilor săi și alte bazine de pes
cuit, cu un efectiv bogat de peș
te. Amatorii celui mai frumos gen 
de pescuit, la răpitori (știucă, 
biban, șalău și somn) pot mer
ge la Căldărușani, unde au ia 
dispoziție două cabane, căsuțe tip 
camping și bărci. Pescarii bucu
reșteni trebuie să posede Insă un 
permis, al cărui cost pe tot anul 
este de 20 Iei. Pescarii din jude-

țele țării au și ei condiții mai 
bune de pescuit, deoarece o se
rie de iazuri și ape curgătoare 
au fost repopulate cu peste 400 
de tone de crap, caras 
specii".

Reamintim pescarilor 
că în cadrul obligațiilor __
're, sînt obligați să respecte Le
gea pescuitului și pisciculturii, 
să protejeze mediul înconjurător 
și fondurile piscicole, să contri
buie la buna gospodărire a bu
nurilor A.G.V.P.S.

și alte

sportivi 
statuta-

T. RABSAN
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LOTO - PRONOSPORT I
ClȘTIGURTLE TRADIȚIONALEI 

TRAGERI LOTO EXTRAORDI
NARE A MĂRȚIȘORULUI 

DIN 2 MARTIE 1976
Faza I : cat. A : 2,45 variante a 

cîte un autoturism „Dacia 1300" 
sau la alegere „Skoda S. 100“ și 
diferența în obiecte existente în 
magazinele comerțului de stat ; 
cat. B : 3,20 a 39.255 lei ; cat. C : 
28,75 a 4.369 lei ; cat. D : 237,85 a 
528 lei ; cat. E : 484 60 a 259 lei ; 
cat. F : 758,50 a 166 iei ; cat. G : 
4.567.05 a 100 lei.

Faza a n-a. Cat. 1 : 3,30 variante 
a cîte un autoturism „Dacia 1300“ 
sau la alegere „Skoda S. 100“ și 
diferența în obiecte existente în 
magazinele comerțului de stat ; 
cat. 2 : 11,80 a 21.559 lei ; cat. 3 : 
58,70 a 4.334 lei ; cat. 4 : 214 45 a

1.186 lei ; 
cat. 6 : 95 
4.662,40 a 1

Cîștigăto 
la faza I) 
Il-a) pot
tare resp 
cursiile p 
(faza a I 
merar.

Faza a 
25.000 lei 
în Franța 
sau în U 
mană și 
cat. O : 
alegere o 
R. D. G
numerar ;

Cîjtigă 
faza I ca
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19—16. Fouroux decide a o ju
ca „Ia mînă“. Nu interesează 
un 19—16, ci numai (sau cel 
puțin) meciul nul care ar 
face cît o victorie ! 16—19 
pe Arms Park ar fi un scor 
cu care ai putea scrie multe 
eseuri frumoase în Franța, 
dar Fouroux nu vrea eseul 
scris ci eseul inserts și trans
format. El, deci, riscă — 
renunță la 3 puncte probabi
le care n-ar însemna nimic 
— pentru 6 puncte improba
bile care ar însemna totul. 
Cei care cred că o aseme
nea decizie se ia ușor, cu 
inima voioasă, fără durere, 
să se ducă să joace „regina 
pe pași" ! Și urmează marea 
scenă, faza grandioasă a 
meciului și, probabil, a în- 
tregului „turneu" : transfi- Ș 
gurată de decizia „căpitanu- =3

g I

i
I

i

I
I
I
I

france- 
— du- 
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li ar fi 
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I citeva 
le care 
lora să 
r> lovi- 
Ir face

lui" ei, echipa 
Franței — intr-un 
elan care nu mai 
tine seama de nici 
o durere personală, 
se aruncă 
și-i aduce 
Iezi nu la 
tru. ci la 
centimetri 
tul lor. Egalarea e 

mai mult decît posibilă. Ga- 
lezii se apără fantastic. Și 
ei uită de orice vînătaie și 
durere personală : și ei sînt 
magnifici, pînă apare picio
rul de ultimă clipă al lui 
Edwards care găsește în bă 
tălia aceea necruțătoare, „o 
tușă" incredibilă.

Firește, nu neg, relatarea 
mea e cam tendențioasă, eu 
ținînd oarecum cu Fouroux. 
în meciul acesta. Șl nu doar 
din vanitatea de a-i face de 
rîs pe cei care îmi dădeau 
35 la 4 pentru galezi ! Ci 
pentru 
„nășit" aspru anul trecut și 
e întotdeauna mai plăcut să 
știi că ai un „naș" puternic 
decât imul derizoriu, tu în
suți privindu-te 
fel, cu alți ochi 
ai disperării. E 
portant să știi a 
fără fumuri dar 
nușă. Francezii 
puternici și n-avem de ce 
să ne subapreciem, demobi- 
lizîndu-ne. După cum în altă 
ordine de idei — se înțelege 
in care... — Real Madrid, 
condus la Monchengladbach 
cu 2—0 în minutul 25, fă- 
cînd pînă la urmă 2—2 (!) 
cu Borussia, mă face să-mi 
perii foarte gînditor pălă-

în atac 
pe ga- 

un me- 
cîțiva 

de bu-

că francezii ne-au

atunci alt- 
decît aceia 
foarte im- 
te privi — 
și fără ce- 
sînt foarte

ria...
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vestru, de pildă, a obținut în 
întîlnirea pe echipe 857 p, iar a 
doua zi, la turneul individual, 
941 p ; Purge 893, respectiv 931 p.

Selecționabilii vor mai susține 
în luna aprilie meciuri de pre
gătire cu reprezentativele R. D. 
Germane și Iugoslaviei. Unii din
tre ei vor fi pre^enți și la dife
rite turnee internaționale cum 
sînt „Cupa Radenska“ (Iugosla
via), „Săptămîna sportului inter
național din R. F. Germania" și 
„Cupa Poznania" (Polonia).

★
Mîine se dispută în Capitală, 

pe arena Voința, etapa a Il-a 
a „Cupei F.R.P.“, la care partici
pă 40 de sportivi fruntași, fete și 
băieți. înaintea acestei etape 
conduc Elena Trandafir (Laro- 
met București) cu 7 p (472 p d) 
și Iosif Tismănar (Constructorul 
Galați) — 7 p (945 p d).

★
La un concurs de selecție pen

tru juniori, disputat în Bucu
rești, în vederea alcătuirii lotu
rilor pentru C.E. 1977, cele mai 
bune rezultate le-au obținut Elena 
Lupoae (Voința Buc.) 470 p.d. 
și Elena Vasile (Rapid Buc.) 
452 p.d., respectiv Florian Ghiță 
(Rulmentul Brașov). 870 p.d. și 
Ion Bartha (Progresul Oradea) 
865 p.d. (T.R.).

TOR CAZAN din BRAlLA și 
RADU G. din BUCUREȘTI, iar de 
la cat. 1 (faz# a Il-a) NECULAI 
CIUCAȘU din BRAlLA, ALMOS 
NAGY din Com. BAȚAND MARI 
jud. COVASNA și EUGEN DRA- 
GOI din BUFTEA jud. ILFOV.
ULTIMELE ZILE PENTRU PROCURAREA 
BILETELOR LA TRAGEREA LOTO 2 DIN 

14 MARTIE 1976
Mari șanse de cîștig. Se ciștigâ cu 

2 numere din 4 și cu 3 numere din 
12.
MIERCURI 17 MARTIE 1976 UN INE- 
DIT Șl ATRACTIV CONCURS PRONO

SPORT I
Acest concurs Pronosport este axat 

pe meciurile etapei a 3-a a retu
rului campionatului nostru. Divizia A, 
completat cu o serie de partide echi
librate din sferturile de finala ale 
marilor competiții europene de fot
bal.
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cu echipa olimpică a Franței

riarjffnalll la prima etapa a returului Diviziei B

șs disciplina n-au EOSI LA MJIME
SUCCES DE PUBLIC, DAR Wl UI JOCURILOR

PERFECTIONAREA PREGĂTIRII 
SELECȚIONABILILOR1

de Cupă, „16“-imile, 
campionat au prile- 
altele, trecerea în

diverse greșeli : transmiteri, 
degajări sau respingeri !

Desigur, date mai proaspete 
despre stadiul de pregătire a 
jucătorilor selecționabili ne vor 
fi aduse duminică, pe gazonul 
stadionului „23 August", de 
cuplajul interbucureștean, care 
va reuni pe majoritatea dintre 
ei. Pină atunci insă și, apoi, 
în cele zece zile care mai ră- 
mîn pină la 24 martie, antre
norii trebuie să pună accentul 
pe pregătirea tehnică în regim 
de viteză a tuturor jucătorilor 
care aspiră la un loc în echipa 
reprezentativă.

O mare ateqție se impune a 
fi acordată, de asemenea, și 
gradului de sănătate al jucăto
rilor la toți indicii fiziologici,

O etapă 
și una de 
juit, între 
revistă a selecționabililor care 
— înaintea deschiderii stagiunii 
de primăvară și în vederea de
butului lor in activitatea com- 
petițională oficială (meciul cu 
olimpicii francezi, la 24 martie, 
la București) — evoluaseră și 
împreună, în testul de la Ti
mișoara, cu O.F.K. Belgrad.

Așadar, în total trei exame
ne publice ale selecționabililor 
noștri, suficiente pentru a per
mite unele considerații cu ca
racter general care, în linii 
mari, coincid și cu opiniile ob
servatorilor federali, atenți, în 
mod special, la evoluția compo- 
nenților lotului reprezentativ. , _____  _____

Constatările pozitive se refe- la toate datele care trebuie să 
ră îndeosebi la FACTORUL 
FIZIC, majoritatea componen- 
ților iotului atingind parame
trii corespunzători etapei actua
le, la acest capitol. O evidentă 
poftă de joc, o prospețime pe 
o durată mai mare de timp au 
demonstrat, cu precădere, Dinu, 
Dumitru, Ilajnal, B6Ioni, Chc- 
ran, lordănescu, Lucescu și 
Romiiă II. Mai slab s-au pre
zentat, însă, din acest punct de 
vedere, G. Sandu, Dobrin, Cri- 
șan și Bălăci, craiovenii amî- 
nînd intrarea în fonma sportivă 
și din cauza gripei pe care au 
suportat-o in perioada din 
preajma inaugurării sezonului 
de primăvară.

Ar fi fost, firește, de dorit 
ca aceste acumulări semnalate 
în pregătirea fizică a fotbaliș
tilor selecționabili să le fi ser
vit acestora pentru etalarea Cu
noștințelor TEHNICE. Or, me
ciurile disputate pînă în pre
zent îi arată pe mulți dintre ei 
(Crișan, Riiloni, G. Sandu, Lu
cescu, Zamfir și, duminică, 
chiar și Dumitru) nesiguri în 
execuții, cu un prooent însem
nat de greșeli, care sînt cu atît 
mai supărătoare cu cît este 
vorba de... materia de specia
litate a fotbalistului. Execuții 
reușite, incorporînd un coefi
cient de dificultate (realizate, 
de pildă, la finalizare, în con
diții de aglomerări) se pierd in 
mulțimea procedeelor defectu
oase, purtind uneori semnătura 
aceluiași jucător, ceea ce ne 
îndeamnă să apreciem că nu Ia 
toate meciurile începutului de 
sezon a fost de vină doar 
cîmpul de joc.

Elocvente în acest sens ne 
apar și notațiile antrenorului 
Cornel Drăgușin, efectuate In 
timpul testului cu O.F.K. Bel
grad cind, din totalul celor 157 
de acțiuni ofensive ale selec
ționabililor, 38 au fost întrerup
te din prima pasă, iar 70 din

definească fotbalul de perfor
manță. îmbucurător 
sens este faptul că, 
kg, cu puțin timp 
Răducanu a ajuns 
ceea ce i-a permis să se simtă 
mai bine și să scoată duminică 
3 „mingi-gol“ în partida susținu
tă de echipa lui cu „U“ Cluj- 
Napoca ; după cum ar fi necesa
ră, credem, și o punere de a- 
cord a antrenorilor de la clu
buri cu cei de la lot în privința 
lui Dinu, Hajnal și Dudu Geor
gescu, care una joacă la echi
pele lor și altceva la „11 “-le 
reprezentativ.

în concluzie, se recomandă o 
grijă sporită pe toate planurile. 
Apropiatul meci cu echipa o- 
limpică a Franței este primul 
obiectiv important din acest 
an al „tricolorilor" noștri și el 
trebuie pregătit ca atare.

în acest 
de la 100 
în urmă, 
la 95 kg,

Divizionarele B și-au reluat 
întrecerea în mijlocul unui in
teres evident. Prima etapă a 
returului a însemnat un succes 
deosebit de public Și, în acest 
sens, citeva exemple sînt eloc
vente: stadionul din Ploiești a 
fost arhiplin, în tribune luînd 
loc peste 15 000 de spectatori, 
adică mai mult decît la unele 
partide din prima divizie; la 
Brașov și la Rm. Vîlcea, numă
rul acestora a fost în jurul a 
8 000. Merită să subliniem din 
capul locului faptul că pe ma
joritatea stadioanelor atmosfe
ra a fost sportivă, suporterii 
susținîndu-și cu entuziasm fa- 
voriții, dar în același timp, a- 
plaudind și reușitele adversari
lor.

Desigur că unele rezultate au 
surprins. Ne gîndim în primul 
rînd la partida de la Hunedoa
ra. dintre liderul seriei a III-a, 
F.C. Corvinul, și C.I.L. Sighet, 
încheiată cu un rezultat egal. 
Despre acest meci. arbitrul 
S. Drăgulici consemnează: „Meci 
fără incidente, dar lupta pentru 
balon, pentru punctele puse în 
joc, a influențat calitatea, care 
a fost lăsată pe planul doi". 
Din păcate, evoluția hunedore- 
nilor nu a fost singulară. Si 
alte echipe fruntașe au început 
returul mai slab. Este cazul 
echipei F.C.M. Galați, „care a 
prins o zi mai slabă, cu o evo
luție sub posibilitățile și locul 
ocupat", cum consemnează ar
bitrul Al. Ene. în ceea ce pri
vește pe fostul lider al seriei a 
Il-a, C.S. Tîrgoviște, observato
rul federal D. Ionescu ne-a de
clarat că „jocul tîrgoviștcnilor 
s-a situat sub cerințe, apărarea 
greșind copilărește, iar înainta
rea dovedindu-se total ineficace 
(3 șuturi în repriza I și un sin
gur șut pe poartă în repriza se
cundă. Vîlcenii au jucat mult 
mai bine și, ceea ce a subliniat 
în mod deosebit observatorul 
respectiv, sportivitatea de 
ren a fost foarte bună", 
teptat, desigur, „egalul" 
pe teren propriu și de 
Steagul roșu, care nu a 
trece de apărarea supranumeri- 
că (uneori 8—10 jucători) a e- 
chipei Dinamo Slatina. E drept 

Pescaru s-a accidentat

aspecte poz/T/vf
AU DOMINAT

pe te- 
Neaș- 
reușit 
către 
putut

minutul 5. dar faptul că jocul 
s-a dereglat din acel moment 
nu poate constitui o scuză pen
tru o echipă ca aceea din Bra
șov. care are o bogată experi
ență eompetițională. Fără doar 
și poate, rezultatul a însemnat 
un semi-eșec pentru brașoveni, 
însă aceasta nu justifică atitu
dinea unor spectatori care si-au 
huiduit propria formație, așa 
cum, de altfel, au făcut-o și 
unii spectatori gălățeni cu echi
pa lor la sfîrșitul meciului 
duminică.

Unul dintre scorurile mari 
registrate în prima etapă a 
turului a fost 
Moldova Nouă, 
cală Minerul a 
gătoare în fața 
șoara cu scorul 
dintre cei mai buni jucători 
fost „bătrînul" Nestorovici (au
tor a două goluri), care s-a a- 
rătat a fi „încă pe fază", depu- 
nînd un travaliu remarcabil, 
ceea ce poate constitui un bun 
exemplu pentru mai tinerii săi 
coechipieri și parteneri de între
cere.

Un alt fapt care merită a fi 
notat : debutul bun al Petro
lului Ploiești în retur, sub o 
nouă conducere, atît Ia cîrma 
echipei (Valentin Stănescu) cît 
și a clubului (președinte — Mir
cea Dridea). Antrenorul a fost 
mulțumit de evoluția echipei în 
ansamblu, dar nu a ezitat șă 
arate că au existat și unele scă
deri Ia acest început de drum. 
Important e că aici există o 
bună atmosferă de lucru.

Din păcate, în prima etapă a 
returului au existat și lucruri 
mai puțin plăcute. Duminică au 
fost eliminați trei jucători : 
Zamfir (Unirea Tomnatic) — 
pentru o faptă gravă, lovirea 
adversarului cu pumnul, Pop 
(Victoria Cărei) și Stanciu (Mu
reșul Deva) — pentru lovire re
ciprocă. Se mai adaugă la aces
tea și cele 21 de cartonașe gal
bene (6 în seria I, 9 în seria a 
Il-a și 6 în seria a III-a), situa
ție care trebuie să atragă aten
ția in mod serios antrenorilor și 
conducătorilor asociațiilor și 
cluburilor.

Constantin ALEXE 
Pomp-liu VINTILA

de

în- 
re- 
la 

lo
consemnat 
unde echipa 
terminat învin- 
lui U.M. Timi
de 5—0. Unul 

a

Gheorghe NICOLAESCU

La 
foi 

mai mare parte din rapoartele 
observatorilor federali privitoa
re la prima etapă a returului 
Diviziei A. Ele arată că, din 
multiple puncte de vedere, eta
pa poate primi calificativul de 
satisfăcător spre bine. Dacă 
condițiile de joc ar fi fost mai 
bune, poate că spectatorii ar fi 
avut -mai multe satisfacții le
gate și de nivelul jocurilor, de 
prestația tehnică a echipelor 
Dar zilele frumoase vor veni 
curînd și, fără îndoială, vor 
exista atunci criterii mai bune

9
federație s-au primit cele 
de arbitraj, precum și cea

de apreciere a 
liștilor noștri din

jocului fotba- 
primul eșalon.

Cluj-Napoca — Sportul studen
țesc.

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• ÎN FINALA „CUPEI CON

GRESULUI U.G.S.R.", competi
ție desfășurată la Constanța, 
Portul Constanța a dispus de 
I.M.U. Medgidia cu scorul de 
2—0, golurile fiind realizate de 
Cafan și Iordan. La această 
competiție au participat, un nu
măr de 14 echipe. ,(P. ENACHE 
— coresp.)

• ULTIMII 1 
LA TESTUL DE 
s-au prezentat 
București și Baia 
comisiilor, care 
trecerea acestui 
vorba de Roșu, Varodin, C. Io- 
nescu (Sportul studențesc), Ha- 
țeganu, Lucaci și Balogh (F.C. 
Olimpia Satu Mare).

• TRIUMF BUCUREȘTI — 
STEAUA 2—3 (1—0). Meciul s-a 
disputat miercuri după-amiază 
și a fost urmărit de peste 1000 
de spectatori. Au marcat Ior- 
dănescu, Răducanu și Năstase 
pentru divizionara A, respectiv 
Gh. Marin și Rafael pentru di-

vizionara C. în min. 82, Triumf 
a ratat o lovitură de la 11 m. 
(I. NICULESCU — coresp.)

c.

RESTANȚI ERI 
REZISTENȚA 

miercuri, la 
i Mare, în fața 

au confirmat 
examen. Este

• MECIURI AMICALE. F. 
ARGEȘ — CHIMIA RM. VlLCEA 

«2—0 (0—0). Au marcat D. Nicolae
(min. 72) și Radu HI (min. 83). 
(I. FEȚEANU-Coresp.) GAZ ME
TAN MEDIAȘ — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA 0—1 (0—1). Singurul 
gol al întâlnirii a fost înscris în 
min. 20, de Dembrovschi. De no
tat că, în min. 77, gazdele au ra
tat o lovitură de la 11 m. (Z. 
RlȘNOVEANU-COresp.). VULTU- 
RII CIMPULUNG MUSCEL — 
F. C. CONSTANȚA 1—6 (1—3).
Partida s-a disputat pe un teren 
moale și pe un timp friguros. Au 
marcat : Bălosu (2). Măreulescu 
(2), Peniu și Moldovan pentru 
oaspeți respectiv Bădescu. (P. MA- 
TEOIU-eoresp.). METALUL PLO- 
PENI — „U“ CLUJ NAPOCA 1—1 
(0—0). Au înscris : Georgescu (Me
talul) și Batacliu („U"). (O. BAL- 
TEANU-COresp.). MUREȘUL DEVA 
— OLIMPIA SATU MARE 1—2 
(0—1). Au marcat lancu și Kaiser 
pentru Olimpia, Moț pentru Mure
șul. (I. JURA-ooresp.).

e Deocamdată, arbitrii și ob
servatorii federali insistă mai 
mult asupra altor aspecte, im
portante și ele. Este vorba — 
pretutindeni ! — de buna or
ganizare a meciurilor, de con
duita sportivă a spectatorilor, 
de faptul că arbitrajele au fost 
corespunzătoare, precum și de 
climatul din terenul de joc, în 
general favorabil, dar marcat 
totuși de 13 cartonașe galbene 
pentru încălcări ale regulamen
tului. Ar fi fost mai bine fără 
ele, așa cum s-a întîmplat la 
Constanța, în ciuda unei lupte 
îndirjite pentru victorie, pier
dută pină la urmă de gazde. 
Arbitrul C. Dinulescu relevă a- 
cest lucru, notații asemănătoa
re întîlnind și în foile de ar
bitraj întocmite de Otto An- 
derco (la meciul Universitatea 
Clpj-Napoca — Sportul studen
țesc), Cristian Teodorescu (la 
jocul F.C. Olimpia — Rapid) și 
Nicolae Petriceanu (la partida 
U.T.A. — F.C. Argeș). Cu litere 
mari, N. Pctrieeanu scrie : 
„TOTUL A FOST ÎN REGULĂ".

• Referitor la echipe și la 
jucători, Cornel Drăgușin con
sideră că Steaua a jucat mai 
puțin colectiv ca de obicei. 
Nervozitatea lui Dumitru a fost, 
de asemenea, după părerea lui 
C. Drăgușin, un factor care a 
influențat negativ jocul echi
pei. La Constanța, Mihai Bîrsan 
a remarcat jocul excelent — 
„mai ales în repriza a doua" — 
al lui Kun, iar despre Bigan ob
servatorul federal scrie că 
„este unul dintre cei mai buni 
fundași 
nostru".
„pentru

centrali din fotbalul 
Pe ambii îi recomandă 
acțiunile Lotului A".

totuși, nu totul a fost

FOTBAL PE MICUL ECRAN
DUMINICA 14 MARTIE, ora 15 : Dinamo — Sportul stu

dențesc (transmisiune directă). Comentator : Radu Urzicea- 
nu ; ora 22,15 : Steaua — Rapid (rezumat înregistrat).

MIERCURI 17 MARTIE, ora 16 : Rapid — Universitatea 
Craiova (transmisie directă). Comentator : Mircea M. Ionescu.

@ Printre lucrurile „în regu
lă" au fost și arbitrajele. Ob
servatorul federal Mihai Birsan 
consemnează arbitrajul „sigur, 
hotărit, energic" al lui C. Di
nulescu la meciul dintre F.C. 
Constanța și F.C. Bihor, notîn- 
du-1 cu 10. Aceeași notă a pri
mit-o, din partea observatoru
lui federal Ion Marinescu, ar
bitrul Otto Anderco, care a 
condus partida Universitatea

• Și
„în ordine". De pildă, la Cluj- 
Napoca, portarul echipei locale, 
Duha — relatează atît arbitrul 
Otto Anderco, cît și observato
rul federal Ion Marinescu — a 
primit un cartonaș galben „pen
tru încercare de lovire a unui 
adversar". încercare de lovire. 
Ce are acest lucru comun cu 
fotbalul, cu întrecerea sporti
vă ? Iar la Iași. Oblemcnco, 
jucător fruntaș, de la care e 
normal să așteptăm exemple 
bune, l-a faultat in mod dur și 
„INTENȚIONAT" (scrie obser
vatorul federal Cornel Simio- 
nescu) pe Unchiaș. Faultul, jo
cul brutal, periculos intervin, 
de obicei, cind jucătorii nu mai 
au alte resurse. Oblemenco nu 
se află, credem. în această si
tuație. Și-atunci ?...

Jack BERARIU

HOTĂRIRI ALE COMISIEI DE DISCIPLINĂ
în ședința de aseară Comi

sia de disciplină a luat urmă
toarele decizii :

— jucătorii Pop (Victoria Că
rei) și Stanciu (Mureșul Deva) 
au fost suspendați pe trei e- 
tape pentru lovire reciprocă ; 
jucătorul Zamfir (Unirea Tom

natic) a fost suspendat pe pa
tru etape pentru lovirea cu 
pumnul a adverc irului.

— nu vor juca duminică — 
întrucît au acumulat trei carto
nașe galbene — Bcrneanu (Univ. 
Craiova), Răducanu (Steaua) și 
Zîmbrea (Chimia Tr. Măgurele),



LA C. E. - TENISUL NOSTRU DE MASA

VA PARTICIPA LA PROBELE FEMININE
Campionatele internaționale de 

tenis de masă ale R. F. Germa
nia au reunit sportivi din 27 de 
țări și, după părerea antrenoru
lui N. Angelescu, au fost de tă
ria unui campionat mondial. R.P- 
Chineză a participat cu prima 
garnitură feminină, ca și Coreea 
de Sud, Franța. Ungaria. Suedia, 
Anglia, Iugoslavia, țara gazdă ș.a. 
La simplu-fete Maria Alexandru 
a ajuns în sferturile de finală, 
fiind întrecută de Lee Ailesa (Co
reea de Sud), cîștigătoarea titlu
lui. Liana Mihuț a învins pe 
Stromwal (Suedia), dar a fost 
eliminată de sud-coreeanca Ciun 
Hyun Suk, clasată- pe locul se
cund. Lidia Zaharia a fost eli
minată în primul meci de fran
țuzoaica Thiriet. In proba de 
dublu-fete Maria Alexandru a 
avut ca parteneră pe Wiebke 
Hendriksen (R.F.G.), cu care va 
juca și la europene. Fără timpul

înaintea C. M. de hochei (grupa B)

ULTIMELE VERIFICĂRI ALE ECHIPEI NOASTRE
Lotul nostru de hochei va 

susține azi și duminică, pe pati
noarul artificial „23 August", 
ultimele partide de verificare 
înaintea plecării in Elveția, la 
grupa B a Campionatului mon

(Urmare din pag. 1)

foarte puține excepții, juniorii 
exagerează vădit în angajamen
tul fizic, cu care încearcă să 
suplinească lipsurile în patinaj 
și în mînuirea crosei. Pe seama 
acestei tendințe am fi dat nu
mărul mare de durități, dacă 
respectivii tineri nu ar mani
festa de prea multe ori atitu
dini de bravadă, de nervozitate 
excesivă, de comportare ne
sportivă față de partenerii de 
întrecere și de arbitri, toate 
atestate — între altele — de 
îngrijorător de numeroasele 
minute de penalizare pentru tot 
felul de loviri și — atenție ! —

CLASAMENTELE LA ZI
SERIA I

1. Norvegia
2. România
3. Franța
4. Italia
5. Spania

3 3 0 0 27— 4 6
3 3 0 0 21— 7 6
3 1 0 2 9—10 2
3 10 2 11—16 2
4 0 0 4 8—39 0 

necesar acomodării, ele au fost 
opuse în turul al IlI-lea celui mai 
puternic dublu (Uei Li-ci, Ciu 
Sian-iun din R. P. Chineză, ciș- 
tigătoarele probei) și, firește, au 
fost învinse. Liana Mihuț a ju
cat la dublu-mixt în compania 
bulgarului Hasanov. Ei au ajuns 
pînă in turul al treilea, fiind în- 
trecuți de mai experimentați! 
Secretin-Bergeret (Franța).

★

Estimîndu-se posibilitățile spor
tivilor noștri la Campionatele 
Europene de la sfîrșitul acestei 
luni, s-a hotărît să se participe 
numai în probele feminine. Ur
mează să facă deplasarea cam
pioana mondială de dublu Maria 
Alexandru, Liana Mihuț șl Lidia 
Zaharia. care se pregătesc intens 
sub conducerea antrenoarei fe
derale Ella Constantinescu.

dial. Partenera de joc a hoche- 
iștilor români va fi formația 
cehoslovacă de liga a II-a Stor- 
jarne din Martin. Meciul de 
astăzi începe la ora 18,30, cel 
de duminică la ora 18.

C. E. DE HOCHEI - JUNIORI
pentru „rea conduită". în prea 
multe meciuri am văzut tineri 
lovind intenționat cu coatele și 
cu crosele, sărind chiar la bă
taie, cum au văzut ei probabil 
că fac anumiți jucători „mari". 
Dacă necunoașterea temeinică 
a regulamentului de joc, a așa- 
ziselor fineți, s-ar mai explica 
la tinerii jucători, este regreta
bil că ele se vădesc și la unii 
antrenori și conducători, iar 
dorința acestora ca echipele lor 
să cîștige nu poate să justifice 
acest lucru.

Toate acestea au, după pă
rerea noastră, un efect cu atît 
mai nociv, cu cit este vorba de 
hocheiști foarte tineri, a căror

SERIA A ll-o

1. Iugoslavia
2. Austria
3. Danemarca
4. Ungaria

2 2 0 0 13— 0 4
2 10 1 6—6 2
2 10 1 8—14 2
2 0 0 2 7—14 0

20-21 martie, la București

TURNEUL INTERNATIONAL 
DE SPADĂ MIHAIL SAVU"

După recent încheiatul turneu 
,,Prietenia“, dedicat tineretului și 
disputat la București, o nouă 
competiție internațională de scri
mă va fi găzduită de capitala 
României. Intre 20 și 21 martie, 
sala Floreasca II va reuni pe 
planșele sale scrimeri din Bulga
ria, Cehoslovacia, R.D. Germană, 
Polonia, Ungaria, Uniunea Sovie
tică si România, în cadrul turne
ului internațional de spadă dotat 
cu trofeul „Mihail Savu“. Con
cursul va avea o probă individu
ală si una pe echipe.

G. ANGHEL, CEL MAI 
BUN LUPTĂTOR AL TUR
NEULUI DE LA ULAN 

BATOR
în capitala R.P. Mongole (Ulan 

Bator) a a-'ut loc un mare turneu 
internațional de lupte libere, la 
care au participat sportivi din 10 
țări. Deși în competiție au fost șl 
reputați concurent! din Bulgaria, 
Iran, Japonia și U.R.S.S., tînărul 
reprezentant al țării noastre, Gigei 
Anghel (cat. 57 kg) a fost decla
rat cel mai bun luptător al tur
neului. Anghel Gigei s-a clasat pe 
primul loc la categoria sa, între- 
cînd prin tuș — în ordine — pe 
Nangin (R.P. Mongolă), Raikov 
(Bulgaria), Șestarov (U.R.S.S.), 
Sambyy (R.P. Mongolă). Oimbold 
(R.P. Mongolă), Azisov (Bulgaria) 
si la puncte pe Bogatov (U.R.S.S.)

formare sub toate aspectele este 
abia în curs, Ar fi fost de aș
teptat ca. arbitrajele să fie a- 
decvate vîrstei .competitorilor, 
în cazul acesta foarte exigente, 
strinse, capabile să interzică 
orice manifestare în afara eticii 
sportive unanim acceptate. O 
necesitate pedagogică pe care o 
considerăm de mare importan
ță. Dar. ca un făcut, în multe 
din cazuri unii arbitri au do
vedit indulgență, spunînd par
că : „să nu fim răi cu copiii". 
Și de aici tolerarea unei false 
bărbații, ca și a altor manifes
tări care nu au nimic cu ho
cheiul. cu sportul.

Urmează partide hotăritoare, 
în care sperăm că, prin con
sensul unanim, hocheiul va in
tra pe făgașul său, oferindu-ne 
meciuri frumoase, pline de dă
ruirea tinereții, dar în limitele 
firești ale fair-play-ului. Ne 
gindim la viitorul juniorilor de 
azi, la viitorul hocheiului.

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

R.S. Cehoslovacă
„PREMIERĂ- MONDIALA

De cîțiva ani, alpiniștil ceho
slovaci și-au cîștigat un bun re
nume prin efectuarea unor as
censiuni de mare dificultate. Du
pă munții Scandinavici. Caucaz, 
Anzl, au urmat piscurile cele mai 
Înalte, ale Himalaiei. Se știe, a- 
nul trecut, o expediție ceho
slovacă a escaladat uriașul Ma- 
kalu, de 8470 m înălțime.

Recent, o nouă expediție în Hi
malaia a făcut să, se vorbească 
despre sportivi temerari porniți 
din Cehoslovacia. Este vorba, de 
data aceasta, despre o echipă de 
patru canotori, care au efectuat 
o „premieră" mondială, par- 
curgînd 400 km pe rîul Indus, în 
porțiunea dintre Gilkit șl Tar- 
bella. Este cea mai adîncă vale 
de pe întreg globul, situată la 
7000 m sub peretele masivului 
Nanga Prabat.

Canotorii cehoslovaci au folo
sit o plută de construcție speci
ală, din material sLntetlc. Ei s-au 
întor» la Praga cu o bogată co
lecție de minerale și plante, pre
cum și filme documentare.

R. D. Germană

MEDALIAȚII IERNII
Au impresionat succesele obți

nute recent de sportivii din R.D. 
Germană la J.O. de iarnă de la 
Innsbruck. Ele își au o explica
ție bine fondată șl în amploarea 
crescîndă a competițiilor de ma
să din această țară, adevărată 

școală a sănătății, dar și punct 
de plecare pentru viitori perfor
meri.

598 de medalii au fost împăr
țite la finalele ultimei ediții a 
Spartachiadei de iarnă pentru 
copii și tinerel, desfășurate în 
trei localități : Johanngeorgen
stadt (schi). Oberwiesenthal (să
niuțe) și Karl Marx Stadt (pati
naj). Și, desigur, n-ar fi de pri
sos să menționăm numele unor 
laureați ai acestei „Mlni-Olim- 
piade" cum au fost schiorii Pe
tra Kcinig (18 ani) și Gerald Fre- 
yer (16 ani), sau patinatorul de 
viteză Jorg Wenzael din Berlin, 
de numai 14 ani.

In R. D. Germană, în activita
tea sportivă este integrat practic 
întregul tineret, iar 15 la sută 
din populația țării este inclusă 
în mișcarea de cultură fizică și 
sport.

In fotografie : această tînără 
pasionată a sportului cu săniuța, 
se anunță ca o viitoare campi
oană.

R.S.F. Iugoslavia 

A DOUA TINEREȚE
De aproape două decenii, iubi

torii de baschet din Iugoslavia — 
și chiar cei de peste hotare — 
îl cunosc pe Iosip Djerdja. Că
pitanul echipei Zadar, campioa
na Iugoslaviei, component al for
mației reprezentative, fostă cam
pioană mondială, el este astăzi 
în vîrstă de 39 de ani. La în
ceputul campionatului. Djerdja — 
fiind accidentat — a lipsit mai 
multă vreme din echipa sa de 
club și astfel Zadar * *a  avut o e- 
voluție modestă. Pe la mijlocul 
campionatului insă, el a reintrat 
în formație, alături de tinerii săi 
colegi de club, contribuind de
cisiv la cîștigarea cîtorva partide 
importante. în derbyul cu Stea
ua roșie, la Belgrad, Djerdja a 
făcut o partidă magistrală, iar 
Zadar a cîștigat meciul cu 87— 
64 I Spectatorii prezenți la joc 
l-au numit, pe drept — „bătrînuL 
cu inimă tînără".

doar după acest meci să se 
emită o judecată sigură asupra 
actualelor posibilități ale trico
lorilor, meciurile următoare 
urmînd a fi. în această privin
ță. un adevărat barometru.

Detașarea pe tabela de mar
caj. în favoarea echipei A. s-a 
produs in special datorită ex
celentei prestații a lui Cornel 
Penu care a apărat foarte bine, 
dar și căderii, mai ales fizice, 
a „secunzilor".

Au marcat: Lieu — 6, Gațu 
— 5. Birtalan 4, Drăgăniță,

baschet • Sofia : Bulgaria— 
Sel. divizionară masculină româ
nă (meci revanșă) 87—86 (35—41) 
• Lima : Peru — U.R.S.S. (tine
ret) 84—77 (43—36).

CICLISM « in cursa Paris — 
Nisa, belgianul Maertens a ciș- 
tigat etapa a 3-a și este lider al 
clasamentului general.

FOTBAL ■ La Budapesta. In 
primul meci al sferturilor de fi
nală ale C.E. (tineret) : Unga
ria — Anglia 3—0 (1—0) : au
marcat : Nylasi (2) și Szabb.
• ..Cupa Africii" (turneul final): 
Maroc — R. A. Egipt 2—1, Gui
neea — Nigeria 1—1 o In preli
minariile turneului UEFA. rezer
vat juniorilor, la Bergamo. Ita
lia — Belgia 2—0 (2—0). Echipa 
Italiei s-a calificat pentru tur
neul final.

HANDBAL „ In semifinalele 
C.C.E. (masculin), la Dortmund 
VfL Gummersbach — Borac 
Banja Luka 16—16 (9—8). Cel mal 
buni din echipa Iugoslavă au fost 
portarul Arslanagici, Popovici (5), 
Karalici (5) șl Radjenovici (2) „ 
Sofia : TSKA Septemvrisko Zna- 
me — R. A. Egipt 13—13 (6—9).

HOCHEI • Rezultate din ziua 
a treia a C.M., grupa C : Fran
ța — Danemarca 7—4 (3—1, 1—2, 
3—1). In clasament conduce Aus

Longevitatea neobișnuită a lui 
Iosip Djerdja are mai multe ex
plicații. Viața sportivă exempla
ră, conștiinciozitatea cu care se 
pregătește și modestia — iată 
trăsături caracteristice ale acestui 
mare sportiv. Desigur, în scurt 
timp, Djerdja își va anunța re
tragerea dar el va rămîne în
totdeauna un exemplu pentru ti
nerele generații de baschetbaliștu

CICLIȘTI DIN 16 ȚĂRI 
LA „CURSA PĂCII"

Echipe din 16 țâri, printre care 
România, U.R.S.S., Italia, Franța. 
Belgia, Olanda Suedia, Elveția au 
confirmat pînă în prezent parti
ciparea la cea de-a XXIX-a ediție 
a tradiționalei curse cicliste 
„Cursa Păcii". întrecerea se va 
desfășura între 8 și 24 mai pe 
traseul Praga — Varșovia — Ber
lin. în 14 etape însumînd circa 
2 000 km.

PROGRAMUL MECIURILOR DE AZI SERIA I : ora 9 : Franța — 
Italia ; ora 16 ; România — Norvegia (la București) ; SERIA A Il-a, 
ora 11,30 ; Iugoslavia — Ungaria (la București) ; ora 18 : Austria — Da
nemarca (la Ploiești).

„TROFEUL CARPAȚI“ LA HANDBAL MASCULIN
(Urmare din pag l)

PRIMĂVERII„TURNEUL
(Urmare din pag. 1)

teanu (Met. Buc.) b.ab 2 I. To- 
lan (Motorul Arad). C. Buzdu- 
ceanu (Steaua) b.p. G. Cojo- 
caru (Dinamo Buc) ; ușoară : 
I. Vladimir (Dinamo Buc.) b.p. 
I. Ioancea (Cimentul Medgidia), 
FI. Ghiță (Steaua) b.p. G. Ion 
(Rapid). C. Cuțov (Dinamo 
Buc.) b.ab 3 P. Anton (Rapid), 
Ad. Gutu (BC Galati) b.p. G. 
Kovacs (Voința Satu Mare).

★
GALAȚI, 11 (prin telefon), 

în Palatul Sporturilor din fru
mosul port dunărean au conti
nuat întrecerile „Turneului pri
măverii" cu dispute aprige, ca
re au solicitat din plin pe 
combatanți, Printre acestea s-a 
numărat Și meciul mijlociilor 
Sandu Tîrîlă și Nicolae Chipi- 
rog care au oferit o gamă va
riată de lovituri. Amîndoi po
sesori ai unor năpraznice di
recte au căutat, pe cit posibil, 
asemenea lovituri. Mai tehnic 
și mai hotărît Tîrîlă a acumu
lat avantajul necesar victoriei, 
care îi dă dreptul să participe 
la semifinalele competiției.

Iată rezultatele mai intere
sante de la reuniunea de 
miercuri : senii muscă : P. Ga- 
nea (B. C. Galați) b.p. Săli 
Adem (Steaua), C. Buhara 
(C.S.M. Reșița) b.p. P. Marchi
dan (B. C. Brăila) ; cocoș : Șt. 
Duminică (B. C. Galați) b.p. 
V. Pricopie (A.S.A. Bacău), 
I. Dobăeș (Sighetul Marmației) 
b.ab. 3 G. Enache (A.S.A. Ba
cău), Al. Dobăes (Met. Bocșa) 
b.p. Gh. Giol (B. C. Brăila), 
D. Dorobanțu (Dinamo Buc.) 
b.p. B. Vincze (Sibiu) ; semi- 
ușoară : FI. Livadaru (Steaua)

LA BOX
b.p. I. Mantu (Steaua) — de
cizie eronată, C. Dia (Muscelul) 
b.p. N. Buteseacă (B.C. Galați), 
C. Nap (Met. Bocșa) b.ab. 1 
V. Hapenciuc (Nieolina), Gh. 
Vlad (Muscelul) b.p. (!) Gh. Ilie 
(Met. Buc.) ; semimijlocie : 
C. Hajnal (Steaua) b.p. C. Du
mitrescu (Voința Buzău), N. Pa- 
raschiv (Rapid) b.ab. 2 G. Mun- 
teanu (Muscelul), T. David 
(B. C. Brăila) b.ab. 3 V. De- 
ceanu (Oțelul Galați), I. Fuicu 
(Met. Bocșa) b.p. P. Simionică 
(Constr. Galați), V. Cicu (Di
namo Buc.) b.p. M. Teofil (Vo
ința Buc.) ; grea : M. Simon 
(Dinamo Buc.) b.ab. 2 V. Lehă- 
duș (B. C. Galați) ; ultimele re
zultate de joi : semimijlocie'-: 
C. Hajnal (Steaua) b.p. A. Tâ
râș (Dinamo Bv.), D. Tănase 
(B. C. Brăila) c. neprez. N. Pa- 
raschiv (Rapid), M. Ungureanu 
(Steaua) b.p. N. Hioveanu 
(A.S.A. Bacău), V. Cicu (Di
namo Buc) c. neprez. I. Fuicu 
(Met. Bocșa) ; mijlocie : C. Chi- 
racu (B. C. Galați) b.ab. 2
M. Jagăru (C.S.M. Pitești), 
A. Stana (Steaua) b.ab. E. Radu 
(Răsăritul Caracal), D. Bubă 
(Rapid) b.p. FI. Bobe (Voința 
Buc.), S. Tîrîlă (B. C. Galați) 
b.p. N. Chipirog (Steaua) ; co
coș : D. Condurat (Steaua) b.p. 
Șt. Duminică (B. C. Galați),
N. Popa (Met. Buc.) b.p. D. Do
robanțu (Dinamo Buc.) ; senv- 
ușoară : FI. Livadaru (Steaua) 
b.p. C. Dia (Muscelul), O. Amă- 
zăroaie (B. C. Galați) b.p. 
I. Mareș (Muscelul), C. Nap 
(Met. Bocșa) b.p. N. Boșcu 
(B. C. Galați) ; grea : G. Axente 
(Steaua) b.ab. 2 G. Bunea (B. C. 
Brăila).

Petre HENȚ
Tclemac SIRIOPOL. coresp.

Grabowski și Voina (excelent 
în acest meci) — cite 3, Tase 
și Hornea — cite 2, Mironiuc
— 1 pentru formația A, Kicsid
— 6, Croitoru — 5, Folker — 3, 
Deaeu și Boroș — cite 2, Matei, 
Slockl, Cheli și Schmidt — 
cite 1. Au condus foarte bine : 
C. Căpățină și VI. Cojocaru.

Un antrenor are cuvîntul : 
VESELIN PENCEV (Bulgaria)

După desfășurarea jocurilor 
primei etape lucru care m-a 
impresionat cel mai mult a 
fost tehnicitatea foarte ridicată 
a handbaliștilor români. Atît 
echipa A cît și cea B contează

tria. urmată de Ungaria șl 
Franța.

ÎNOT • La Bonn (bazin da 
50 m) Klaus Steinbach (R.F.G.) 
a stabilit un nou record euro- 

,.pean la 200 m. liber cu 1:52,95.

PATINAJ • Campionatul mon
dial de patinaj artistic (neoficial) 
pentru juniori de la MCgeve a 
reunit 65 de concurent! din 19 
țări. La masculin, după impuse:

PE SCURT
1. B. Poker (Canada) 37,48 p ; 2. 
D. Fuerer (Elveția) 36,32 p ; 3. 
S. Someha (Japonia) 36,08 p. La 
feminin conduce S. Brasher 
(SUA) 40,32 p.

ȘAH • In turneul de la Skoplje 
conduce Anatoli Karpov cu 77> 
p urmat de Timann (Olanda) 
și Tarjan (S.U.A.) — 6V2 P. Uhl- 
mann (RDG) 6 p. Rezultate din 
runda a 9-a : Jancev — Vaga- 

Cu prilejul, Cupei Africii" la fotbal la Adis Abeba s-au desfășurat lucră
rile congresului Uniunii ziariștilor sportivi africani. îmre altele s-a ho- 
tărît organizarea unor cursuri de reciclare a ziariștilor sportivi, care 
vor fi. găzduite succesiv la Cairo, Lagos și Yaounde. A fost acceptată 
propunerea creării unei ,,Cupe a unității africane- care va fi atribuită 
la fiecare doi ani celui mai bun sportiv african desemnat de membrii 
asociației. Ca președinte al Uniunii ziariștilor sportivi africani a fost 
reales Abdel Magid Nooman.

pe aportul unor sportivi de o 
valoare deosebită, atît în atac 
cit și in jocul in apărare. Exe
cuțiile lor în viteză, spectacu
loase Și eficace. dovedesc nu 
numai antrenamente asidue, ci, 
înainte de toate, clasa ridicată 
si talentul handbaliștilor ro
mâni.

Formația bulgară este ono
rată de invitația Si i s-a făcut 
de a participa la acest puter
nic turneu. Sint absolut con
vins că elevii mei vor putea 
urmări evoluții remarcabile ale 
unor jucători de înaltă clasă și 
că vor învăța multe lucruri 
extrem.,, de folositoare.

nian 0—1, Reshevsky — Kurajita 
0—1. Karpov — Ivkov, Tarjan — 
Timann, Matanovici — Adorjan 
toate remize. • Meci de baraj 
pentru turneul interzonal : Uit 
Andersson (Suedia) — N. Pîdevs- 
ki (Bulgaria) 2‘/a—‘A. a Rezultate 
din runda a 5-a a turneului fe
minin de la Belgrad : Erenska — 
Verhozi 0—1, Novakovici — Iva- 
nici 1—0, Boșkovici — Gaprindaș- 
vili 0—1, Markovici — Pilhici 
Va—Vi. Margareta Mureșan a în
trerupt în poziție complicată la 
Kalhbrener.

TENIS • Ilie Năstase participă 
la turneul de la Hampton (Vir
ginia), în cadrul căruia s-au în
registrat rezultatele : Năstase — 
Lewis 6—2, 6—2 ; Dibley — Pă
ru n 2—6. 7—6, 6—4 ; Moore —
Rahim 7—5 6—3. • In turneul
WCT de la Ciudad de Mexico 2 
Vilas — Fillol 6—4, 6—2 ; Ball — 
Santana 6—3, 6—2. a La Memp
his (Tennessee) : Smith — Pa- 
sarell 6—3, 6—3 ; Riessen — Cox 
7—6, 7—6 ; Drysdale — Roche
4—6, 6—2, 6—2.
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