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* XVI-, mut ECH)PELE ROMÂNEI SI IUGOSLAVIEI
A ..TROFEULUI CARPAȚI"

LA HANDBAL MASCULIN ÎSI DISPUTĂ AZI DERBYUL COMPETIȚIEI

Miine, in Divizia A, la fotbal

CUPLAJUL INTERBUCUREȘEEAN
DOMINĂ 0 EÎAPĂ INTERESANTĂ

BAIA MARE, 12 (plin tele
fon). Vineri după-amiază Sala 
sporturilor din localitate a fost 
din nou arhiplină. Spectatorii 
au asistat la meciuri dîrz dis
putate, urmărind cu atenție în
deosebi evoluțiile echipelor 
României și Iugoslaviei. în pers
pectiva derby-urilor de simbătă.

Rezultatele de vineri
Iugoslavia—România B

22—17 (G—9)
R. D. Germană—Ungaria 

12—12 (8—8) 
România—Bulgaria 

27—19 (12—B)
Clasament

1. Romania
2. R.D.G.
3. Iugoslavia
4. Ungaria
Sv România I
6. Bulgaria

2200 56-41 
2110 40-34 
1100 22-17
1010 12-12 
2002 39-51 
2002 41-55

4
3
2
1
0
0

Programul de simbătă
Ora 15,35 :
Ungaria—Bulgaria
Ora 16,55 :
România B—R.D. Germană
Ora 18,15 :
România — Iugoslavia (se 
transmite în direct la te
leviziune)

IUGOSLAVIA — ROMÂNIA 
B 22—17 (6—9) Campioana o- 
i. im pi că a evoluat în această 
partidă fâră cei 4 jucători de 
la Borac Banja Luka (Popo- 
vici» Karalici, Radjenovici, Ar- 
slanagici) care, plecați joi de 
la Dortmund, n-au reușit să 
sosească la Baia Mare pînă la 
ora întrecerii.

Am asistat la o întîlnire de 
mare lupta, care a plăcut spec-
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HPRECIAT1 IN ÎNTRECEREA SPORTIVA, 
DAR SI LA LOCURILE DE MUNCĂ! 

5

O premisă esențială a promovării și infăptuirii cerințelor 
normelor eticii și echității socialiste o constituie par
ticiparea Ia muncă, principalul cimp al realizării 
umane, sursă viguroasă de optimism, de încredere in 

viață și in facultățile creatoare ale personalității, izvorul 
permanentelor autodepășiri, insăși rațiunea de a fi a omului. 
Pentru fiecare comunist, pentru fiecare cetățean — se pre
cizează in Codul etic al partidului — munca este o datorie 
de onoare.

Integrați in activitatea creatoare pe care toți cetățenii 
țării o depun pentru făurirea valorilor materiale și spiri
tuale, pentru edificarea societății socialiste multilateral 
dezvoltate, sportivii noștri iși definesc, la rindul lor, profilul 
moral printr-o atitudine inaintală nu numai in procesul — 
atit de complex — de pregătire a performanțelor, ci și la 
locurile lor de muncă, in Întreprinderi și instituții, pe șan
tiere, in unități militare, in școli și facultăți. Ei știu bine 
— fiind educați in această privință — că prestigiul lor se 
ciștigă atit pe stadioane și in sălile de sport, în întrecerile 
cu parteneri valoroși din țară și de peste hotare, cit și in 
viața de zi cu zi, prin modul in care iși Îndeplinesc înda
toririle profesionale și obștești, prin comportarea lor în so
cietate și familie.

In acest sens, exemplul multora dintre foștii sportivi de 
mare performanță ai țării care s-au realizat și pe plan profe
sional, devenind cunoscuți și apreciați in domeniile lor de 
activitate, este continuat, la o scară și mai largă, in prezent.

Printre campionii noștri olimpici, mondiali, europeni și 
balcanici, printre oomponenții loturilor reprezentative ale 
țării, in rindurile sportivilor de performanță din cluburile și 
asociațiile de pe intreg cuprinsul țării se găsesc numeroși 
muncitori și tehnicieni de nădejde, intelectuali bine formați, 
cadre din armată, sludenți și elevi fruntași la învățătură, 
tineri stimați pentru convingerea și străduința cu care și-au 
însușit și prestează îndeletniciri in concordanță cu înclina
țiile și aptitudinile lor, dar și utile societății, sau (in cazul 
celor aflați acum la studii) pentru eforturile pc care le 
depun în vederea pregătirii și perfecționării lor profesionale.

Din nefericire, in mișcarea noastră sportivă pot fi incă 
iuiiliutc (fiind uneori chiar încurajate de cei din jur, de 
diverși factori) și destule cazuri de tineri — îndeosebi dintre 
cei care nici în procesul de pregătire „nu se omoară cu 
firea" — care subapreciază munca productivă (sau chiar 
munca in general), care manifestă atitudini de indisciplină 
și chiul, tendințe do a munci cit mai puțin și de a pretinde, 
in schimb, cit mai mult de la societate, de a ignora unele 
Îndatoriri ce revin oricărui cetățean. Față de aceste cazuri 
trebuie acționat energic, pentru ca și respectivii sportivi să 
se alinieze in rind cu ceilalți, apreciați pentru munca pc 
care o depun.

Este, deci, de datoria tuturor factorilor de răspundere din 
mișcarea sportivă, a antrenorilor și sportivilor înșiși de a se 
preocupa mult mai susținut decit pină acum pentru ca 
accșJSa din urmă să fie buni ou adevărat nu numai in obți
nerea performanțelor pe stadioane ci și în profesiile lor, la 
locurile dc muncă.

Grabovski, unul dintre tinerii componenți ai primei reprezentative 
române, incercind să paseze unui coechipier la semicerc. Fază 
din meciul România A — România B desfășurat in ziua inaugurală 

Foto : Dragos NEAGU
tatorilor. In prima repriză e- 
chipa secundă a țării noastre 
a dominat întrecerea grație 
puterii sale de luptă, unui 
travaliu extrem de laborios. 
Portarul Munteanu a avut in
tervenții salutare, iar în apă
rare echipa română s-a „bătut" 
pînă la ultima picătură de 
energie. Dar a venit repriza a 
Il-a în care experiența valo
roșilor handbalist! iugoslavi 
și-a spus cuvîntul, este drept 
și pe fonaui unei căderi fizi
ce și apoi psihice a jucători
lor noștri. De la 10—7 în min. 
36 scorul a ajuns 10—12 în 
min. 40 și, în continuare, la 

$

cirma partidei s-a aflat în 
permanență formația iugoslavă. 
Au marcat : Horvat 6, Miljak 
5, Pokrajac 5, Pavicevici 3,

Hristache NAUM
Horia ALEXANDRESCU

(Continuare in pag. a 8-a)

„CUPA TINERETULUI"
CiȘTIGĂ POPULARITATE Șl VALOARE

• La 15 martie, deschiderea oficială a ediției de vară • Peste 
2 000 000 de participant! la întrecerile de iarnă

„Cupa tineretului" continuă 
să domine calendarul competi
țiilor de masă, reunind la star
tul întrecerilor un tot mai mare 
număr de participant care, fo
losind acest prilej, iși trec și o 
serie de norme din cadrul com
plexului „Spoit și sănătate".' 
După o activitate intensă des
fășurată pentru organizarea 
concursurilor prevăzute în eta
pele de masă, au urmat —după 
cum se știe — finalele „Cupei 
tineretului" la cele mai multe 
dintre disciplinele de iarnă pre
văzute in regulament și iată că, 
deși au mai rămas de disputat 
ultimele faze ale competiției, la

„TURUL ROMÂNIEI" ÎN FILE DE REPORTER 

RÎMNICU VÎLCEA
ȘI DORUL DE PERFORMANȚĂ

Fără prea multă introducere 
pentru frumosul oraș Rîmnicu 
Vîlcea, despre care unii din
tre iubitorii sportului știu 
doar că echipa de fotbal i-a 
primit pe cei de la Glentoran, 
după ce a cîștigat Cupa Româ
niei. Fără introducere, deci, 
pentru că Vîlcea s-a dovedit o 
surpriză chiar și pentru un re
porter sportiv.

întîi de toate, să urmărim 
sălile de sport din acest oraș 
nu prea mare, situat pe tra
seul „Turului României" în file 
de reporter. Ar fi în primul 
rlnd sala cea mare de la Li
ceul „Vasile Roaită", 28 x 20, 
cu două terenuri de baschet, 
parchet nou, vată de sticlă 
dedesubt, pentru atenuarea zgo
motului. (Această sală, dată 
în folosință în 1974, este veci
nă cu cea construită în 1934, 
18X9, simbolizînd parcă două 
momente de istorie sportivă). 
Ar fi în al doilea rînd sala de 
la Grupul școlar chimie 
(28X15), de asemenea nouă, cea 
a Liceului Pedagogic, copia 
precedentei, minus vestiarele, 
cea a Liceului de Construcții,

Etapa a XlX-a, a doua a retu
rului, mîine în Divizia A. O etapă 
interesantă, dominată de cuplajul 
interbuoureștean care, ca de obi
cei, va face rețetă, suporterii ce
lor patru echipe din Capitală cre- 
zînd în tradiție. Și mîine pronos
ticurile sînt greu de dat pentru 
partidele Dinamo — Sportul stu
dențesc și Steaua — Rapid. Pentru 
simplul motiv că echipele mai 
slab situate în clasamentul între
cerii — la ora cuplajului —, adică 
Sportul studențesc și Rapid, țin
tesc la poziții mai ferite de griji, 
depășindu-șl condiția în timp ce 
partenerele lor. Dinamo și Stcnua, 
simțindu-se bine în piscul clasa-

(Continuare in pag. 4—5)

PROGRAMUL

Ora de incepere a etapei : 
program). Intre paranteze sint I

BUCUREȘTI s Dinamo

BUCUREȘTI :
(Stadion

Steaua

CRAIOVA s
(Stadion

Universitatea
PITEȘTI : F. C. Argeș
CLUJ-NAPOCA : C.F.R.
PETROȘANI : Jiul
BACĂU .- Sport club
REȘIȚA : F.C.M.
ORADEA : F. C. Bihor

16 (cu excepția meciurilor anunțata în 
ecute rezultatele din tur.

— Sportul studențesc (O-1)
,,23 August”, ora 15 ; iiveci televizat)

— Rapid (0-0)
23 August", ora 16,45)

— „U* Cluj-Napoca (0-1)
— F. C. Constanța (0-1)
— „Poli" Timișoara (2-0)
— Olimpia S. More (2—2)
- U.T.A. (0—3)
— A.S.A. Tg. Mureș <0-4)
— „Poli* lași (1-0)

AZI Șl MÎINE, LA „FLOREASCA" 
TRIUNGHIULAR DE GIMNASTICĂ

CLASAMENTUL
1. STEAUA 18 11 4 3 41—17 26
2. Dinamo 18 12 1 5 43—21 25
3. Pol it. lași 18 8 4 6 28—26 20
4. F. C. Bihor 18 8 3 7 23—21 19
5. „Poli* Tim. 18 8 3 7 28—28 19
6. S. C. Bacău 18 9 1 8 21—23 19
7. F. C. Const. 18 8 2 8 23—18 18
8. A.S.A. Tg. M. 18 8 2 8 24—25 18
9. F.C.M. Reșița 18 8 2 8 19—25 18

10. Jiul 18 7 3 8 29—30 17
11. Rapid 18 7 3 8 19—22 17
12. Sp. stud. 18 8 1 9 22—28 17
13. F. C. Argeș 18 6 5 7 17—25 17
14. Univ. Craiova 18 6 4 8 23—18 16
15. U.T.A. 18 7 2 9 22-30 16
16. F. C. Olimpia 18 6 4 8 18—31 16
17. „U- Cj-Nap. 18 5 3 10 23—23 13
18. C.F.R. Cj-Nap. 18 4 5 9 14—26 13

MECIURILOR

goraș, Georgeta Gabor, Luminița 
Milea, Cristina Itu, Marilena 
Neacșu (feminin), respectiv Dan 
Grecu, Nicolae Oprescu. Ștefan 
Gali, Sorin Cepoi, Liviu Mazilu, 
Ion Checicheș.

Ne-au fost comunicate și echi
pele oaspete : OLANDA — Ans 
van Gerwen, Ans Dekker, Joko 
Kos, Janette van Ravenstijn. Ger- 
rie van Soeren, Petra van den 
Brink, Monique Bolleboom ; I- 
TALIA — Maurizio Milanetto* 
Massimo Anastasi, Euigi Coppa, 
Nazar eno Giantomaso, Adolfo 
Lamproni, Carmine Euppino, An
gelo Zucca. Vor participa, de a- 
semenea, doi gimnaști iugoslavi: 
Zoran Ivanovici și Miroslav Ke- 
eunovici.

deosebi în această etapă d« 
masă, toate asociațiile sportive»

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 7-a)

triplu Constantin Ene (14,09 în 
1951. a doua performanță re
publicană a vremii).

Reporterul intervine : „Să ne 
limităm la atit, pentru trecut".

Vîlcea răspunde operativ : 
„Perfect de acord": 1. La volei, 
campioni școlari și juniori 
pentru a treia oară.' 17 partici
pări la turneele finale, de 13 
ori pe podium ! Antrenorul 
Laurențiu Stilea — un mare 
animator. Jucători crescuți la 
Vîlcea : Laurențiu Dumănoiu
(Dinamo), Cristian Iancu (Del
ta Tulcea), Radu Dumitrescu, 
Dragoș Popescu și Cristian. Za- 
gran (toți la Galați, în Divi
zia A). Mai pot fi adăugați Da
niel Droc, și Constantin Ca- 
dercu. Metodistul C.J.E.F.S. 
Nicolae Pop sintetizează : „Da
că Rîmnicu Vîlcea și-ar fi pu
tut păstra elevii, ar fi avut a 
treia echipă de volei a țării, 
după Dinamo și Steaua. Ne- 
avind un centru universitar,

loan CHIRILA

(Continuare in pag. a 2-a)

Astăzi, la ora 16, Sala Floreas- 
ca se va dovedi „cu siguranță** * * 4 *, 
din nou neîncăpătoare pentru cei 
doritori să urmărească spectaco
lul de gimnastică pe care-1 pro
mit echipele feminine ale Româ
niei și Olandei, pe de o parte, 
precum și reprezentativele mas
culine ale României și Italiei. 
După cum am mal anunțat, for
mațiile oaspete susțin aceste în- 
lîlniri în cadrul tentativei de ca
lificare la J.O.
în toate taberele au fost sta

bilite loturile, astfed că echi
pele definitive se cunosc. în linii 
generale. Federația noastră are 
in vedere, pentru selecție, pe : 
Nadla Comăneci, Teodora Ungu- 
reanu, Alina Goreac, Anca Gri-

tenis de masă, șah, gimnastică 
ritmică-modernă, ne aflăm 
în pragul altor starturi deosebit
de importante.

LA 15 MARTIE VA AVEA 
LOC DESCHIDEREA OFICIA
LA A ÎNTRECERILOR DE VA
RA DIN CEA DE A III-A EDI
ȚIE a celei mai mari competi
ții a sportului de masă din tara 
noastră : „CLIPA TINERETU
LUI". Vor începe, așadar, spe
răm eu cît mai mulți partici
pant, și pasionantele competiții 
de atletism, baschet, fotbal, 
handbal, volei, gimnastică, inoi, 
oină, orientare turistică, popice, 
tenis, tir și trintă, cărora, în

de asemenea in copie, cea a 
Școlii generale nr. 5, a patra 
copie, sala veche a Liceului N. 
Bălcescu (18x9), construită în 
1934, sala Școlii de cooperație, 
tot 18X9 și, bineînțeles,

ȘANTIERUL SĂLII POLI
VALENTE, 2 302 locuri în foto
lii, cu tribună rabatabilă, pen
tru mărirea spațiului de antre
nament.

Acestea ar fi sălile. Dar cine 
sint sportivii ?

Vîlcea nu pare surprinsă. 
Răspunde cu tempo : „1. Fot
bal s-a jucat in 1922. încă de 
la „Prietenii naturii". 2. Tita 
Rădulescu a fost un mare bo- 
ber vîleean, de talie mondială, 
care a coborît cu bobul — 
există și bobul, ca piesă de 
muzeu — pe pîrtia specială 
a orașului Vîlcea, construită 
acum 40 de ani. pe dealul 
Capela unde e astăzi motelul 
cu același nume. 3. Fotbaliștii 
internaționali Ion Alexandres- 
cu (ieri) și Florin Cheran (As
tăzi). 4. Magdalena Maroti- 
neanu, multiplă campioană na
țională de schi. 5. Săritorul da



„TURUL ROMÂNIEI“ ÎN FILE DE REPORTER SduvEFWnHHU ram APLICATIVE
(Urmare din pag. 1)

Vîlcea Se bucură la gîndul că 
voleibaliștii săi devin ingineri 
și profesori in alte orașe".

2. Atletismul are un palma
res interesant. Mara Ionescu a 
sărit 6,49 la lungime. Viorica 
Enescu, deține și astăzi recor
dul românesc pe suta de me
tri cu 11.3. Eugenia Barbu a 
fost o sulițașă de „49“, iar Vîl
cea „nu răspunde pentru stag
nările ulterioare". Săritorul de 
triplu Remus Cercel se apro
pie de 15 m, fiind recordman 
de juniori. In sfirșit, Liliana 
Leau a fost campioană balca
nică (800 m), la care s-ar mai 
adăuga încă 25 de titluri la 
junioare mici, mari și toate 
celelalte.

Reporterul, „prins în corzi", 
propune un pic de ordine. „De 
acord".

1. Liceul Vasile Roaită. Sec
ție cu program de educație 
fizică. Volei, atletism, gimnas
tică sportivă.

2. Școala sportivă din Rîm- 
nicu Vîlcea — atletism, tenis 
de masă, baschet, handbal.

3. Clubul sportiv Rîmnicu 
Vîlcea. Atletism și volei, plus 
caiac-canoe — în perspectivă. 
(Este vorba de frumosul baraj 
de la marginea orașului, bara
jul microhidrocentralei, un fru
mos lac de acumulare, prin 
care Oltul curge timid, acum, 
la sfîrșit de iarnă, mărginit, 
peste vechile sale maluri, de 
două pînze de gheață, care 
stăruje, în așteptarea primă
verii).

4. Clubul de fotbal Chimia, 
„revenit pentru scurtă vreme 
din A, deoarece frații olteni 
din Craiova ne-au „ținut" cu 
1—1 la Vîlcea, punct fatal, dar 
și punct de plecare pentru 
mîine". Centrul de juniori și 
copii, antrenori Traian Popa 
și Ion Janu, ultimul produs, 
mijlocașul Vergu, anunțîndu-se 
o frumoasă speranță, mai ales 
după 4—1 cu C.S. Tîrgoviște.

5. Centrul de modelism, pu
ternic susținut de școala teh
nică de mecanici, de pe lingă 
Uzina de utilaj chimic. Anima
tor : Lucian Berceanu, maestru 
al sportului la aero. Perfor
meri : Liviu Berceanu, maes
tru al sportului (aero) și Ma
rian Dumitrașcu, idem. ' Ulti
mii doi, studenți la Construc
ții aero spațiale, anii III și I. 
„Au devenit studenți grație ae- 
romodelismului. cel mai bun 
mijloc de pregătire".

Reporterul face un nou apel 
Ia sistematizare. „De acord".

Deci, am vorbit despre vo
lei. Și despre atletism. Să 
mai vorbim despre tenis de 
masă :

Echipa Școlii sportive a pro
movat în Divizia A, cu urmă
toarea formație: Mihaela E- 
frem (clasa a IX-a), Mihaela 
Ungureanu (X), Faustina Bun- 
duc (VIII), Carmen Manole 
(VII). Antrenor Viorel Mate-

noi
PSIHOLOGIA

EDUCAȚIEI FIZICE
«Psihologia educației fi

zice*, rodul cercetării În
delungate a unui cunoscut 
și apreciat specialist în 
materie, prof. Mihai Epu- 
ran, vine să umple un gol<2 ran, vine să umple un gol 
bibliografic într-un dome-

I........niu. dificil de investigat.
In maniera complexă In 

care a fost concepută lu
crarea ” ’
nevoii de documentare" a 
celor _______,1, ______
ai Institutului de Educa
ție Fizică și Sport, ai fa
cultăților de educație fi
zică de pe lîngă institu
tele pedagogice, cadre de 
specialitate. Capitolele for
te ale lucrării sînt cele 
care vizează psihologia 
vieții psihice însăși, a vir
atelor, a Jocurilor, instru
irii. Un capitol special este 
dedicat psihomotricității, 
tratat amplu, de la defi
nirea noțiunii și compo
nentele ei la dezvoltarea 
motricității în ontogeneză, 
capacitate motrică, apre
cierea capacității motrice, 
standardizarea testelor, ro
lul factorilor perceptivi în 
actele motrice și pînă la 
reprezentările ideomotorii. 
în totul o lucrare de o 
rehiarcabilă valoare, (t.st.),

eseu. Cel mai frumos meci din 
istoria tinerei echipe : 5—4 cu 
Craiova, în calificări, la Sf. 
Gheorghe, în ianuarie 1976. La 
situația de 4—0 pentru Craio
va și 20—17 în setul decisiv, 
Mihaela Ungureanu a reușit să 
cîștige punctul. După 1—4 a 
urmat... 5—4. Bătrînul profe
sor Petre Darie comentează : 
„Mai dramatic decît Orantes — 
Vilas Ia Forest Hills". Reporte
rul reține un amănunt: Școala 
sportivă este singura unitate... 
sportivă din Vîlcea care nu 
are sală. Scurtă reflecție : 
„Poate că elanul fetițelor lui 
Mateescu se naște in mini-sala 
Liceului Bălcescu, între orele 
19—22, cînd micile divizionare 
lucrează de zor".

Ar mai fi handbalul. Sport 
nou la Vilcea. Totuși, patru 
echipe în divizia școlară și de 
juniori, dintre care trei de 
fete. Niculina Nițu și Maria 
Turcu au și fost notate la lotul 
de tineret. Se mai vorbește de 
Marin Ciobanu, pentru lotul 
de tineret, dar flăcăul e din 
Drăgășani, „așa că nu ne bă
găm".

La tenis de cîmp, Marilena 
Țecu este campioana „Scîh- 
teii tineretului". în oraș sînt 
opt terenuri și un animator : 
Emil Vătășescu.

Ar mai fi gimnastica mo
dernă (pentru fete) și sportivă 
(pentru băieți). O fată în lotul 
național : Cornelia Roman.

★
Aceasta ar fi, în cîteva 

flash-uri Vîlcea sportivă, un 
oraș vesel, cu oameni perseve- 
renți, care izbutesc să treacă 
peste faptul că tinerii și talen- 
tații lor sportivi își iau zborul 
de îndată ce înving obstacolul 
examenului de bacalaureat. Vîl- 
cenii zîmbesc mereu pe sub 
mustață, spunînd : „In ziua în 
care a>ei, la Rîmnic, se va naș
te o facultate, raportul de 
forțe în arena sportivă a Ro
mâniei va suferi unele modi
ficări". Ei se referă, mai în 
glumă, mai în serios, la faptul 
că în momentul de față există 
la București trei secretari fe
derali din Rîmtnicu Vîlcea și 
că în afară de președintele 
C.J.E.F.S. Vîlcea, Dumitru 
Vlăduț, se mai află trei pre
ședinți vâlceni la Olt. la Timișoa
ra și la Buzău. Vîlcenii spun 
fără prea multă șovăială: „Cînd 
o să vină facultatea, și poate 
o să vină, n-o să ne mai tri
mitem atletele și atleții la 
Cimpulung sau voleibaliștii la 
Galați sau Ia București. O să 
rămină aici, acasă, profesori 
și ingineri, și cine știe dacă 
într-o bună zi un inginer vîl- 
cean nu se va hotărî să refa
că pista de bob de pe dealul 
Capelei, care s-a născut odată 
cu cea din Sinaia și din care 
mai păstrăm in amintire doar 
zborul lui Tita Rădulescu, ple
cat la București, și gîndul că 
Romaniuc, vîlceanul, pornit 
campion de suliță la Cimpu
lung, a ajuns la Innsbruck bo- 
ber, sintetizind parcă ideea că, 
din păcate, Vilcea nu are încă 
vadul săpat pentru performan
ță !

Vîlcea sportivă stă la pîndă. 
Așteaptă cu înfrigurare baza 
nautică de la baraj. Așteaptă 
înălțarea „Polivalentei". Apoi 
va veni saltul — spun vîlce- 
nii. Acum 10 zile, doctorul E- 
mii Ionescu de la cabinetul de 
medicină sportivă încheiase, pe 
1976, fișele a 758 sportivi legi
timați. E și aceasta o perfor
manță. „Ne trebuie un electro
cardiograf!" E și în acest dezide
rat o expresie a dorului de 
performanță al vîlcenilor...

1 TRAIAN VUIA-MEREU PREZENT
I ÎN CONȘTIINȚA URMAȘILOR
I
I* 18 r

„Eu nu lucrez pentru gloria mea personală, 
ci lucrez pentru gloria geniului uman".

TRAIAN VUIA

i dimineața aceea senină, la 
18 martie 1906, pe drumul comunal 
ce ducea de la Paris spre Montesson, 
sa consumat un eveniment epocal, e- 
veniment care, după cum scrie Ren6 
Chambe în „HISTOIRE DE L’AVIA- 
TION"... „a făcut ca bâtrîna Europă 
să se trezească*. Un român, Traian 
Vuia, execută primul zbor din lume 
cu un aparat mai greu decît aerul, 
..aeroplanul-automobil", inventat, con
struit și pilotat de el. Propulsia se 
făcea cu mijloace proprii de bord. 
Mașina era o construcție cu totul deo
sebită, care îmbina soluții tehnice ori
ginale — aripă sus, monoplană, o 
singură elice, tren de rulai P® pneuri 
— folosite și azi în aviația modernă. 
După un rulaj de 50 m, „aparatul se 
ridicase la un metru înălțime și a 
parcurs aproximativ 12 metri în cer*. 
(Revista „L’AEROPHILE”, aprilie 1906). 
Cine era îndrăznețul Icor ce deschi
dea omului drum în văzduh cu apa
rate mai grele decît aerul, într-o 
vreme de plină dezvoltare a zborului 
cu baloanele ?

Traian Vuia s-a născut la Surducul 
Mare, în Banat, ia 17 august 1-872, 
din părinți țărani. încă de mic, ochii 
săi albaștri și sufletul i-au fost cuce
rite de zborul păsărilor, iar în ima- 

contur ma
la părinți.

ginație încep să prindă 
șinî zburătoare, „La țară,

am construit o serie de zmeie — po
vestea Vuia. Mai tirziu, ca elev al li
ceului din Lugoj, de asemenea con
struisem mai multe zmeie și le expe
rimentam pe cîmpul din jurul taberei, 
sub poalele viilor". Gîndul unui a- 
parat de zburat nu-l părăsește nicî la 
Budapesta, unde îșî continuă studiile, 
la Politehnică și la Științe juridice, și 
nici după intoorcerea sa Ea Lugoj. 
Cu ajutorul material al unor prieteni 
pleacă la Paris, leagănul aviației 
mondiale pe atunci, ducînd cu el pla
nurile și modelul mașinii sale de 
zburat. Prin toată activitatea de pînă 
atunci. Vuia este un ilustru precursor 
al unuia dintre cele mai populare 
sporturi tehnice pentru tineret — mo- 
deiîsmul. Aci el și-a făcut ucenicia de 
constructor.

La Paris, planurile Iul Vuia au tre
zit senzație In rîndurile unor spe
cialiști, dar Academia de științe con
sideră „avionul-automobil" drept „o 
himeră" și-l respinge. Constructorul 
crede însă în succes, brevetează ma
șina (Bv. nr. 332106 din 17 aug. 1903), 
Iar după multe greutăți materiale, 
ajutat de bănățeni, o construiește și 
o experimentează cu deplin succes. 
Performanta poate părea modestă azi, 
cînd omul a ajuns să cucerească 
oceanul aerian și a pătruns chiar în 
spațiul cosmic. Ne vibrează însă Ini-

răspunde integra’

interesați, studenți

ALTE APARIȚII
ISTORIA SPORTULUI î 

Mihai Flamaropol — „50 de 
ani de hochei în Româ
nia", pag. 202, lei 14.

AUTO : Gabriel Papari- 
zu -------
rii 
77,

— „A.B.C.-ul conduce* 
autoturismului", 
lei 2,50.

TURISM : -
prea. Mura 
„Bucătăria

Ș pag. 107 lei 4,50. ' g

pag.

Lucreția O- 
Moldovan 

turistului",

70 de ani de la primul zbor din lume efectuat cu un aparat mai 
greu decît aerul, propulsat prin mijloace proprii de bord. Reali
zatorul lui a fost un român : TRAIAN VUIA

Atractive întreceri de rachetomodele la Focșani
modelelor. Me- 
contribuția prof, 
buna organizare

In întîmpinarea zilei de 18 
martie, cînd se împlinesc șapte 
decenii de la primul zbor al lui 
Traian Vuia, Consiliul iudețean 
pentru educație fizică si sport 
Vramcea. în colaborare cu Casa 
pionierilor din Focșani, au or
ganizat, pe aerodromul AVIA- 
SAN din localitate un spectacu
los concurs de rachetomodele. 
întrecerile, la care au participat 
un mare număr de sportivi, bă
ieți și fete, au fost de un ridicat 
nivel tehnic, evidențiindu-se cu 
acest prilej o seamă de tineri 
ca reale speranțe ale acestui 
sport.

în categoria rachetomodelelor 
cu stramor. de pildă, trei spor
tivi au depășit baremul pentru 
titlul de maestru al sportului. 
Este vorba de Dan Predoiu 
(Casa pionierilor), cu timpul de 
3:13. Hie Codreanu (A.S. Con
fecția) 2:21 și Nicolae Călțun 
(Școala generală 4) 2:16. Norma 
de maestru în această probă 
este de 1:40. De notat că N. 
Călțun are doar ...11 ani. S-au 
mai evidențiat surorile Ioana 
și Nicuța Chiriac, ale căror per
formanțe de 2:30 și respectiv 
2:36 n-au putut fi omologate da-

torită pierderii 
rită evidențiată 
Carol Chirilă Ia 
a competiției.

Rachetomodeliștii din Focșani 
au închinat cu mîndrie succese
le lor comemorării epocalei rea
lizări a lui Traian Vuia.

mile de emoție și mîndrie patriotică 
citind rîndurile scrise de alt fiu al 
neamului nostru, olt lear, Aurel 
Vlaieu, în „VIAȚA SOCIALA" (Buc. 
1910, nr. 6). „Nu trebuie să uităm si 
simt o mare mulțumire sufletească a- 
dueîndu-mi aminte câ cel dintîi avia
tor co s-a ridicat cu propriile lui 
mijloace de la pămînt a fost un ro
mân : Traian Vuia*. Nu uităm. Fao- 
tele marilor înaintași români Intr-ale 
aviației, realizările lor, intrate în r>a- 
trimoniul marilor cuceriri umane, sînt 
cultivate cu grijă, sînt mereu prezente 
în conștiința noastră.

Studiile și experimentările lui Tro
ian Vuia în domeniul aviației au con
tinuat, el realizînd un al doilea apa
rat, apoi cîteva elicoptere cu care 
s-au făcut încercări de zbor reușite, 
a proiectat un elicopter cu patru ro
toare în tandem și o oabină destinată 
pentru 100 de pasageri, a inventat 
generatorul de abur „Vuia". Dor 
Greutățile materiale, lipsa de sprijin 
nu i-au îngăduit să-și 
nurlie.

Genialul inventator 
cum scria prietenul și 
ing. George Lipovon, și

firra-lizexe plo-

Vuia a 
biograful 

___ , „un mare pa
triot și un mare luptător pentru liber
tate’’.
nîei 
1918, 
șl să 
mului 
rea ----------------- .
casa sa redacția din Paris a ziarului 
irRomânia liberă" și a fost ales ore- 
sedinte al primului comitet leoal al 
Frontului national român din Franța. 
,n 1953 a revenit în patria 
a îubit-o atlt de mult. '* 
noștință pentru întreaga 
Traian Vuia a fost ales 
onoare al Academiei.

In aceste zile, premergătoare 
memorării Istoricului zbor de la 
martie 1906, în scoli, în cercurile si 
secțiile de modelism, în aerocluburile 
aviației soortive, la casele de cul
tură, se țin conferințe despre viata 
și opera pionierilor aviației românești 
șl mondiale — incepînd cu Vuia — 
se fac vizite la muzeele de speciali
tate, se depun flori la mormintele 
celor care au ridicat pe cele moi 
înalte culmi prestigiul aviației româ
nești.

fost, 
său.

El a sprijinit unirea Trnnsi-lva- 
cu patria-mamă România, în 
iar mai tîrziu avea să demaște 
cheme la luptă împotriva regi- 
antonescian și pentru zdrobi- 

fascîsmutui. Vuia a găzduit în

pe cere 
Drept repu

sa operă, 
membru de

co-
18

Viorel TONCEANU

Mîine, la turnul de parașutism din Capitala

0 COMPETIȚII COMEMORATIVA
Calendarul competîțional ne 

al parașutismului 
deschide mîine (in
ia ora 9,30). 
comemorativ 

organizat

acest an 
sportiv se 
cepînd de 
concursul
Traian Vuia' 
deratia de specialitate la 
din parcul „23 August44 din Ca
pitală. La întreceri vor lua 
parte un mare număr de tineri, 
băieți și fete, care au urmat în 
vara trecută cursurile taberei 
U.T.C. de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea patriei.

prin 
„Cupa 

de fe- 
turnul

Programul constă din 
tarea a două salturi de 
sportiv, de la înălțimea 
mă a turnului, cu aterizare la 
punct fix. Tuturor concurenți- 
lor li se vor acorda diplome 
de participare, iar primilor cla
sați cîte o frumoasă cupă cu 
inscripția : „Traian Vui-» — 70 
de ani de la primul zbor din 
lume cu un aparat mai greu 
decît aerul, propulsat prin mij
loace proprii de bord".

execu- 
fiecare 
maxi-

COMUNA 
„Doresc 

Ia sfîrșitul 
de fotbal. 

Steaua, să cîștige

RADU VASILE, 
LĂȚII BISTRIȚEI, 
tot sufletul ca, 
cestui campionat 
chipa mea favorită,______ ______
titlul. Aștept răspunsul dv". Al meu ? 
N-ar avea nici o valoare. Al... Stelei, 
da I Să vă spun, însă, cînd a cîștl- 
gat Steaua ultima oară campiona
tul : in ediția 1967—1968, prin victoria 
obținută în ultima etapă, la Ploiești, 
asupra Petrolului. Scor : 3—1.

GA- 
din

nul Republicii are 28 026 locuri pe 
bănci, în timp ce la stadionul Steaua 
pot intra și conta pe locurile respec
tive 29 952 de spectatori. Regret, deci, 
câ nu pot participa la masa pe care 
ar fi trebuit s-o plătească adversarii 
dv, dar apreciez, oricum, invitația 
dv 1

IONICA VIOREL, HUNEDOARA. 1. 
Ultima oară cînd Canada a partici
pat la campionatul mondial (grupa 
A) a fost în ediția din 1969 a aces
tei competiții. Canadienii s-au cla
sat atunci pe locul al patrulea, după 
U.R.S.S., Suedia și Cehoslovacia. 2. 
Care este rezultatul exact al meciu
lui dintre F.I.L. Orăștie și Metalul 
Drobeta Turnu Severin, din 16-imile 
Cupei României ? Cel pe care l-am 
publicat în ziar : 4—3 pentru prima 
echipă, după executarea loviturilor 
de la 11 metri. Timp de 120 de mi
nute nu se înscrisese nici un gol.

BARBU URSU, BUCUREȘTI. In me
ciul cu Foreman, Joe Frazier a fost 
trimis de 6 ori la podea I

MIHAI AURESCU, BUCUREȘTI. 
Chiar dacă are acum 5 goluri mai 
mult decît Dudu Georgescu, nu cred 
că jucătorul cipriot Kaîafas este cel 
care nu-l lasă să... doarmă pe Dudu, 
avnd șanse deosebite la cu
cerirea „Ghetei de aur". De
altfel, pe Dudu Georgescu nu 
trebuie să-l preocupe atît cit
marchează ceilalți, ci cîte goluri 
înscrie el. O dovadă în aceasta pri
vință ne-a oferit-o duminica trecută, 
cu cele trei goluri marcate în meciul 
cu C.F.R. Cluj-Napoca.

ING. A BELTSOS, BUCUREȘTI. 
Steagul roșu Brașov — Dinamo Mos
cova 8-2. Partida a avut loc în anul 
1957. Este adevărat că oaspeții n-au 
oliniat atunci cea mal bună garni
tura, dar, oricum, brașovenii își rea
mintesc cu satisfacție de această per
formanță. Dar „a fost odată ca nici
odată"...

Ilustrații : N. CLAUDIU

NEACȘU ALIONTE, BUCUREȘTI. 1, 
în campionatul nostru de baschet 
nu există rezultat de egalitate. Par
tida se prelungește (cîte 5 minute) 
pînă ce victoria surîde uneia dintre 
cele două echipe. 2. Ordinea stadi
oanelor bucureștene, după locurile 
numerotate : „23 August", Steaua, 
Republicii» Dinamo, Giulești. Stadio

AGENDA 
COMPETIȚIILOR 

DE MASA
Și acest sfîrșit de săptă- 

mînă, în Capitala, este bogat 
in întreceri sportive de masă. 

„CUPA TINERETULUI** : du
minică, de la ora 9, întreceri 
în cadrul fazei pe sector 
la șah și tenis de masă, re
zervate elevilor, au loc în 
sectorul 1, la Șc. gen. 17 și 
19 și la Liceul nr. 28 ; în 
sectorul 3, la Șc. gen. 58 ; 
în secorul 8, la baza sportivă 
„Cireșarii* Tot în acest sec
tor se va disputa, de la ora 
9,30, la Liceul „Ion Neculce", 
faza pe sector la gimnastică 
(categoria 15—19 ani).

ALTE COMPETIȚII : sîmbătâ. 
ora 13 : „Cupa primăverii" 
Io tir — poligonul Tineretului 
(sectorul 1) ; duminică, ora 
9, pe aleea Circului de stat : 
„Crosul primăverii", cu par
ticiparea elevilor și tinerilor 
din întreprinderi — pe cate
gorii de vîrstă (sectorul 2) ; 
duminică, ora 9, la Șc. gen. 
58 : „Cupa școlarul" la volei 
(sectorul 3) ; ora 9, la liceul 
Electronic ; „Duminică spor
tivă" organizată de gazde în 
colaborare cu elevii școlilor 
generale 125, 137 138 și 140 
(sectorul 6.



în pregătirea Congresului educației politice și al culturii ETICA MUNCII Șl SPORTUL

LARGI DEZBATERI IN ARIA SPORTULUI
de

propiatul eveniment de importanță ma
joră in viața ți activitatea oamenilor 
muncii din țara noastră — Congresul 

j! educației politice ți al culturii — prilejuiește
■ ample ți prolunde dezbateri ți in unitățile
!; sportive. Sint analizate modul ți mijloacele 
| prin care activiștii din cluburi ți asociații, an- 
■! trenorii, profesorii de educație fizică se ocupă 
!' de pregătirea politico-ideologică ți de edu-

cația sportivilor in spiritul principiilor și nor
melor eticii și echității socialiste, sint puse in 
evidentă succesele și neajunsurile care incă 
se mai manifestă in unele secții, se organizea
ză dezbateri pe teme de etică, se stabilesc mă
suri pentru imbunâtătirea continuă a climatu
lui in care se desfășoară întreaga activitate 
sportivă.

DISCIPLINA, FACTOR ESENȚIAL AL REUȘITELOR
Activitatea sportivă în muni

cipiul Roman a cunoscut în ul
tima vreme o serie de succese 
atit în sportul de masă, cit și 
în cel de performanță. în cele 
45 de asociații școlare și sindi
cale se desfășoară o muncă in
tensă pentru atragerea- unui 
număr cit mai mare de tineri 
spre terenurile de sport, pentru 
pregătirea cu conștiinciozitate a 
echipelor de performanță. De 
asemenea, un accent deosebit 
se pune, în toate secțiile, pe 
realizarea unui climat de disci
plină adecvat unei munci res
ponsabile. De altfel, probleme
le menționate au constituit 
punctele principale care au po
larizat atenția în recenta ple
nară a Consiliului municipal 
pentru educație fizică și sport.

După cum ne spunea Eugen 
Grosu, prim-vicepreșcdinte al 
C.M.E.F.S. Roman, muncii edu
cative i s-a acordat în toate 
cazurile prioritate „cunoscut 
fiind faptul că numai pe un 
fond de deplină disciplină se 
poate realiza o muncă de cali
tate, indiferent că ne referim la

sportul de masă sau la cel de 
înaltă performanță". Avînd ca 
punct de plecare această idee 
general-valabilă, la școlile ge
nerale 3, 4, 7, 8, la liceele nr. 
2, „Roman Vodă", de industrie 
alimentară, de construcții in
dustriale, la asociațiile Metalul, 
Laminorul, Sănătatea, Danubia
na, Voința și Viitorul s-au fă
cut simțite efectele muncii de 
educație și în rezultatele obți
nute în diverse competiții. Pro
fesorul Aurel Bacruban, de la 
Liceul nr. 2, ne declara că 
„prezența sportivilor școlii prin
tre fruntașii întrecerilor muni
cipale, precum și selecționarea 
unora in secțiile de performan
tă de Ia școala sportivă și clu
bul atletic, nu ar fi fost posi
bilă dacă nu s-ar fi creat un 
cadru propice dezvoltării spor
tului, disciplina fiind un ele
ment de bază. De altfel, acti
vitatea noastră stă permanent 
in atenția Comitetului organiza
ției de partid, care de curind a 
analizat-o cu exigență". O opi
nie asemănătoare am consem
nat-o și la asociația „Metalul"

au.

NOTE BUNE, DAR ȘI UNELE CORIGENTE

din partea secretarului organi
zației de partid a întreprinde
rii metalurgice, loan Iordache, 
care, vorbindu-ne despre faptul 
că peste 50 la sută din angajați 
sînt angrenați în activitatea 
sportivă de masă, despre reali
zările secției de oină și popice, 
despre celelalte acțiuni organi
zate, a ținut să precizeze că 
„totul se datorează și climatului 
de muncă și disciplină care ca
racterizează colectivul nostru și 
care a influențat favorabil și 
domeniul sportului".

S-a făcut, însă, totul ? După 
cum se recunoaște și în darea 
de seamă „in domeniul educării 
sportivilor mai sint multe de 
făcut. Nu s-au organizat perio
dic analize critice cu sportivii 
fruntași, nu s-a urmărit pretu
tindeni crearea unei atitudini 
înaintate față de muncă, nu 
toți sportivii dau dovadă de dă
ruire și conștiinciozitate la an- 

. irenament și în joc, de o com
portare civilizată in societate".

Dar, așa după cum ne-au a- 
sigurat toți cei cu care am stat 
de vorbă, măsurile adoptate 
pentru eliminarea lipsurilor 
menționate nu vor rămine doar 
pe hîrtie, ci vor fi puncte de 
plecare spre o activitate edu
cativă mai serioasă și mai cu
prinzătoare...Instruirea tehnică a tinere

tului, dar și pregătirea lui 
pentru muncă și viață, pentru 
apărarea patriei, în spiritul 
celui mai fierbinte patriotism 
_  aceasta a fost tema pusă în 
discuția comuniștilor din orga
nizația de bază a Federației 
Aeronautice Române, acțiune 
ce s-a înscris în pregătirea 
Congresului educației politice 
și al culturii. Sarcinile ce 
revin aviației sportive privind 
obiectivul fundamental al pro
gramului ideologic al partidu
lui, și anume formarea omului 
nou, s-au concretizat, în ultima 
vreme, într-o activitate fruc
tuoasă, la care au participat 
mii de tineri.

Materialul prezentat în adu
narea generală de partid, de 
către secretarul organizației, 
it. col. Ilie Turcuman, ca șl 
participanții Ia dezbateri, s-au 
oprit pe larg asupra muncii de 
educație în rîndul tinerilor 
sportivi aviatori, a mijloacelor 
folosite pentru cultivarea pa
triotismului, a tradițiilor avia
tice românești, formarea lor ca 
oameni crescuți în spiritul 
normelor muncii și vieții co
muniștilor, ale eticii și echi
tății socialiste.

Rezultatele bune obținute în 
activitatea practică sint rodul 
unei susținute munci de edu
cație duse cu elevii, zi de zi, 
de către marea majoritate
instructorilor. Numai prin for
marea la acești elevi a unei 
conștiințe de înaltă responsa
bilitate față de acțiunea de 
pilotare a unui aparat de zbu
rat sau a unei parașute, prin 
instaurarea unei discipline se
vere s-a putut ajunge la e- 
xemplara comportare a tineri 
Lor din taberele U.T.C. cu pro
fil aviatic organizate la Plo
iești, Baia Mare, Iași, a tine
relor fete-piloți pregătite în 
aeroclubul „Gheorghe Bănciu- 
lescu" din Ploiești, ca și cea 
a viitorilor piloți-instructori 
pregătiți în aeroclubul „Mir
cea Zorileanu" din Brașov.

La capitolul educație mai e- 
ixistă, însă, multe de făcut. In 
unele aerocluburi programul

a

activităților educative, politice, 
culturale și sportive n-a fost 
suficient de atractiv și convin
gător. în aeroclubul „Someșul" 
din Cluj-Napoca, de pildă, ac
tivitatea 
rîndurile 
ciată ca 
lor ; în ...
din Tg. Mureș au existat unel,e 
abateri de la disciplină, iar la 
Clinceni atmosfera de lucru a 
fost, în ultima vreme, 
tisfăcătoare.

Cu prilejul adunării 
adoptat un plan de 
privind intensificarea 
de educație cu sportivii în 
toate aerocluburile, plan care 
vizează printre altele 1 îmbu
nătățiri în organizarea învăță- 
mîntului politico-ideologic, stu
dierea aprofundată a documen
telor de partid adoptate la cel 
de-al XI-lea Congres al PC.R., 
organizarea unor simpozioane, 
vizite la muzee și expoziții și 
altele.

Subliniind importanța acestor 
măsuri pentru activitatea vi
itoare, participant!! la dezba
teri (printre care aviatori cu 
îndelungată experiență ca 
Mihai lonescu, Ștefan Calotă, 
Gheorghe Georgescu, Mihai 
Rindea, coi. Aurei Caloianu — 
secretar general al F.A.R.) s-au 
angajat să depună toate efortu
rile pentru îndeplinirea lor cu 
cea mai înaltă responsabilitate.

V. T. MUREȘ

Emanuel FANTANEANU

Cîteva sute 
tineri muncitori și 
elevi, în haine de 
stradă sau în ha
latele de lucru pe 
care nu avuseseră 
încă vreme să le 
dezbrace după ie
șirea din ateliere, 
au umplut sala Clu
bului sindicatului 
de la I.R.E.M.O.A.S. 
unde s-a desfășu
rat o instructivă 
după-amiază 
tural-sportivă, 
ganizată 
țiativa 
sportive 
prinderii 
Gheorghe 
cu sprijinul comi
tetului de partid 
și al comitetului 
sindicatului. în fața 
acestui auditoriu 
și, totodată, părtaș 
la dezbaterile sim
pozionului pe te
ma „etica muncii 
și sportul", invita
ții ' în jurul mesei 
rotunde — prof. 
Silvia Chiricuță, e- 
conomistul Gheor
ghe Pirvu, poetul 
Florin Costinescu 
și maestrul emerit 
al sportului Ion 
Voineseu — și-au 
împărtășit gîndu- 
rile și experiența 
lor de viață.

Vorbind despre 
marile bucurii și 
satisfacții, despre 
izbînzile și împli
nirile lor, aceștia 
au subliniat prin 
exemple convingă
toare că toate își 
au izvorul în mun
ca stăruitoare și 
plină de abnegație, 
in permanenta do
rință de autoper- 
fecționare. Nume
roșilor tineri pre- 
zenți la simpozion 
le-au rămas, desi
gur, întipărite în 
memorie cuvintele 
profesoarei Silvia 
Chiricuță, carespu- • 
nea, între altele :

cul- 
or- 

i nidin
asociației 
a întrc- 
(secretar 

Cioranu),

„Realitatea in care 
trăim impune efor
tul de pregătire și 
perfecționare pro
fesională, deoarece 
astăzi nici un om 
care exercită o în
deletnicire nu poa
te fi conceput de- 
cît ca un foarte bun 
profesionist. Profe
sionalismul, com
ponentă definitorie 
a personalității, ce
re ca fiecare dintre 
noi, la locul său de 
muncă, să pătrun
dă, să cuprin
dă tainele dome
niului in care mun
cește, să-și inves
tească aici întrea
ga capacitate, ta-

0 valoroasă
ini(ia(ivâ la
I R E. NO. AS

lentul și inventivi
tatea. Profesiona
lismul presupune 
conștiință și, toto
dată, ambiție, a- 
cea nobilă ambiție 
care face din oa
meni cuceritori de 
valori și de noi 
universuri, îi inva- 
ță să se bată chiar 
cu imposibilul și-i 
ajută să-l dove
dească"... Au reți
nut firește și pilda 
fostului muncitor 
al întreprinderii, 
Gh. Pirvu, care 
prin muncă sîrgu- 
incioasă a reușit 
să termine o facul
tate, Iar îndemnu
rile călduroase ale 
poetului FI. Cosii- 
nesou la autoper- 
fecționare continuă 
și temeritate în a- 
bordarea noului nu 
au rămas fără 
ecou în inimile tfe- 
lor prezenți în sală. 
La rindul său,

fostul internațional 
de fotbal, Ion Voi- 
nescu, evocînd 
lapte . pilduitoare 
din activitatea sa, 
le-a înfățișat nu
meroșilor iubitori 
și practicanți ai 
sportului căile care 
i-au adus afirma
rea pe terenul de 
fotbal și în activi
tatea profesională, 
subliniind — în a- 
locuțiunea sa și în 
răspunsurile la în
trebările adresate 
de tineri — faptul 
că nici o perfor
manță de valoare, 
nici o carieră spor
tivă nu se poate 
făuri dincolo de 
munca fără pre
get, serioasă, per
manentă, conștiin
cioasă...

Edu cativul dialog 
referitor la 
muncii a fost 
pletat de un 
și captivant 
gram cultural-ar
tistic : demonstrații 
de gimnastică mo
dernă prezentate 
de ansamblul Insti-" 
lutului politehnic 
(condus de prof. 
Ginetla Stoenescu), 
demonstrații de box 
și haltere, efectua
te de sportivii aso
ciației IREMOAS. 
un simultan de șah 
la 20 de mese sus
ținut de maestrul 
internațional ing. 
Mircea Pavlov (care 
a cîștigat 19 par
tide, singurul său 
învingător fiind 
Marius Teodores- 
cu), vizionarea fil
mului „Racheta de 
aur" dedicat lui 
Ilie Năstase, pre
cum și un specta
col dat de ansam
blul „Rapsodia ro
mână", avînd ca 
soliști pe Ștefani* 
Rareș, Aneta Stan 
Si

etica 
com- 
bogat 
pro-

Aurel loniță. 
A. BREBEANU

politico-educativă în 
elevilor a fost apre-. 
sub nivelul cerințc- 
aeroclubul „Mureșul"

nesa

a fost 
măsuri 
muncii

STOP - CONCESIILOR DE
Actiwtateci 

culturcri-eduoativâ reprezintă, 
de cea proprki-zisâ, 
caracteristică definitorie in 
bului sportiv școlar din 
oare cuprinde aproape 
elevi și eleve din peste 60 
de învâtâmlnt ale Capitalei.

In sfera acestei importante activi
tăți formative a generațiilor tinere se 
înscriu o suitâ de inițiative oare vi- 
zeazâ respectarea obligațiilor fațâ de 
școlile de bazâ, o permarventâ Îm
bogățire a bagajului de cunoștințe, 
participarea la învâțâmîntul politic, 
instituirea titlului de , .Membru de 
onoare al clubului", a Zilei clubulu-i 
(7 aprilie, data înființării sale), sus- 

a foii volante 
sub egida Bi- 
partid a clu- 

menționate Fac 
unități sportive

poiitico-ideologică și 
altături 

de instruire, o 
viața Clu- 
București, 

1 000 de 
de unități

tinerea prin articole 
„înainte* care apare 
roii lui organizației de 
bolul etc. Inițiativele 
oa în secțiile acestei .
școlare de performanța sâ sălășlu- 
iască o atmosfera sănătoasa de mun- 
că. de exigență sporită.

Și totuși — așa cum a rezultat și 
din recenta analiză efectuată de co
lectivul Clubului sportiv școlar — 
scăderile înregistrate in această im
portantă activitate au determinat a- 
pariția unor abateri cu efecte directe 
asupra bunului mers al secțiilor. Da
torită slăbiciunilor dovedite de unii 
antrenori și profesori, o serie de spor
tivi cu rezultate notabile n-au ținut 
pasul cu obligațiile lor școlare. Așa 
este cazul handbalistei Cristina We-

ber, corigentă la trei materii în tri
mestrul 1, al scrimorului FI. Sdvu- 
(eseu, oare a absentat foarte mult 
fără a aduce motivările necesare. Tot 
dintr-un spirit concesiv fotă de spor
tivi, dovedit de responsabilii unor 
secții, tineri ca George Milcă (rugby), 
Vasile și Doru Nedelcu (sărituri in 
apă), Gabriel Manta (box), N. Albu 
(atletism), I. Văduva (canoe), D. Pân
dele (hochei pe gheată) etc. s-au 
„evidențiat* prin abateri de la dis
ciplină, pintr-o atitudine ireverențioa
să fa|ă de colegi și in societate. Nu 
s-a ajuns incă să se înțeleagă care 
trebuie să fie ținuta vestimentară și 
capilară a unor sportivi fruntași, mo
dele pentru ceilalți, exemplele ne
gative oferindu-le in special secțiile 
de polo (antrenor, V. Median) și ca
noe (antrenor, M. Doară).

Si meri de neînțeles este faptul că 
unii antrenori, profesori prin vocație 
(educatori, cu aite cuvinte) nu fac 
suficiente eforturi pentru a-și merita 
această calitate, pentru a o onora. 
Exemplul cel mai tipic l-a oferit Eu
gen Răducănescu, care a folosit dese
ori un ton și un vocabular necores
punzător in munca eu elevii, cu at- 
leții de care a răspuns. în primul 
rind ca pedagog- Abaterile sale re
petate a determinat clubul să-i des
facă contractul de muncă. Nemulțu
mește și felul cum N. Boia, antrenor 
la canotaj înțelege să rezolve unele 
cazuri de indisciplină ale elevilor săi.

Analiza la care ne-am referit a

ORICE FEL!
scos în relief necesitatea de a ridica 
pe o treaptă tot mai înaltă activita
tea poiitico-ideologicâ și cultural-edu- 
cativâ cu tinerii membri ai clubului, 
acțiune care trebuie sâ angajeze ne
mijlocit nu numai conducerea aces
tei unități de invățămint, ci pe to(i 
profesorii și antrenorii, intregul colec
tiv. Prevederile Codului principiilor șl 
normelor viefii și muncii comuniști
lor, ale eticii și echității socialiste 
se impun a fi un ghid permanent în 
direcția îmbunătățirii continue a ac
tivități educative cu viitorii sportivi 
de performantă din acest club.

Tiberiu STAMA

INITIATIVE SI MĂSURI 
EFICIENTE

Plenara clubului sportiv Metalul București, 
desfășurată recent, a dezbătut o seric de impor
tanțe probleme ale sportului de performanță, 
oprindu-se deseori asupra activității politico-ideo- 
logice, a muncii cultural-educative desfășurată in 
rindul tehnicienilor, antrenorilor și sportivilor din 
această puternică unitate sportivă bucureșteană. 

președintele olubului, 
o serie de frumoase

La Cimpultmg Moldovenesc, 
sportivii de la Constructorul, 
A.S.A. ți liceul „Dragoș Vadă* 
au participat la o Interesantă 
întîlnire cu liviu Suhani, vice
președinte al Consiliului popu
lar orășenesc, prilej cu cane 
ou lost dezbătute probleme 
ale eticii muncii, ale norme
lor de conduita in societate.

De asemenea, la Gura Hu
morului, Vatra Dornei și Ră
dăuți au avut loc plenare ale 
Consiliilor orășenești pentru 
educație fizică și sport, care 
au analizat cu spirit critic 
probleme ale educației spor
tivilor.

Informarea prezentată de 
Savu Spătaru, a evidențiat 
realizări obținute în a- 
cest domeniu, amintind 
faptul că o mulțime de 
foști sportivi ai clubului, 
în prezent muncitori cu 
înaltă calificare, sint în 
mod deosebit apreciați 
în întreaga uzină . 
pentru rezultatele 
munca profesională, 
și pentru conduita 
morală, cetățenească.

In luările la cuvînt, 
formarea cu cîteva precizări interesante, ___
exemple pozitive ca și negative din activitatea 
sportivă desfășurată la întreprinderea „23 August". 
De asemenea, o serie de sportivi fruntași ai clu
bului au vorbit despre modul lor de pregătire, 
despre ajutorul primit din partea clubului, ca și 
despre felul cum reușesc să împletească activi
tatea profesională cu pregătirea sportivă.

De pildă, antrenorul de lupte Ilie Gheorghe 
exprima, printre altele, o opinie mai mult decit 
interesantă : „Copiii zburdalnici, chiar indiscipli- 
nați Ia venirea lor în secție, nu trebuie eliminați 
din rindul sportivilor. Trebuie muncit cu ei, tre
buie folosite toate metodele pentru educarea.

atât 
în 
cit 
lor

pentru disciplinarea lor. Un astfel de copil a fost 
ia început Eugen Ilupcă, azi unul dintre cei mai 
valoroși sportivi ai secției, exemplu și in munca 
profesională'".

Gheorghe Țigler, instructor principal al clubu
lui, arăta că sportul solicită din partea celor 
care-1 practică atit calități fizice, cit și morale și 
de voință excepționale, dar, în același timp, el le 
și formează. Educația

ANTRENORUL, 
UN EXEMPLU 
PERMANENT

vorbitorii au oompletat in- 
dind

fizică fiind una dintre 
componentele educației 
comuniste, ea trebuie să 
fie folosită în mod cores
punzător în această di
recție. „Dar, munca de e- 
ducație — spunea vorbi
torul — trebuie să Înceapă 
cu educația educatoru
lui. Antrenorul trebuie să 
reprezinte un exemplu 
viu și permanent pentru 
tinerii săi elevi. Un 

antrenor incorect, caracterizat prin abateri de la 
disciplină, nu poate pretinde elevilor săi ceea oe 
el nu face. Copiii il vor imita și în această di
recție".

Plin de semnificație ni s-a părut cuvîntul tov. 
Gheorghe Buruc, Erou al muncii socialiste, fost 
și el sportiv al clubului : „Antrenorii noștri tre
buie să nu uite că ei au obligații mari în 
educația acestor copii, tineri și juniori. Sportivii 
trebuie invățați astfel incit să știe că ei sint re
prezentanții miilor de muncitori din această mare 
unitate economică. Este nevoie să fie instalată în 
rindul sportivilor o mentalitate sănătoasă, o 
coeziune intre membrii diferitelor secții sportive".

Mihai TRANCA

La clubul constănțean Farul — 
ca de altfel în întreaga noastră 
mișcare sportivă — i 
ză pentru traducerea 
programului ideologic 
Iul, pentru afirmarea 
șl normelor Codului 
chitățil socialiste. In ____  __
text este de remarcat faptul că 
pe primul plan al muncii politi
co-educative se situează dezvol
tarea în rîndul tinerilor a de
prinderilor de a munci neconte
nit pentru ca rezultatele obținute 
de ei să se ridice la cote cît 
mal înalte.

Prin vizite în alte unități pro
ductive decit cele în care mun
cesc sportivii clubului, prin dis
cuții cu muncitori, ingineri și 
tehnicieni se urmărește șl pe a- 
ceastă cale dezvoltarea în con
știința sportivilor a simțului da
toriei ce o au fată de societate, 
care le asigură condiții prielni
ce de manifestare atit pe plan 
profesional cit șl pe plan sportiv. 
De asemenea, cu prilejul depla
sărilor efectuate în tară, spor
tivii constănțenl au vizitat obiec
tive economice și așezăminte so- 
cial-culturale de mare interes, în
tre care cunoscuta întreprindere 
brașoveană Tractorul. Muzeul da 
Istorie din orașul de Ia poalele 
Tîmpei, Palatul Culturii diu Iași 
etc. Sportivii secțiilor de atletism, 
baschet, gimnastică, volei, pre
cum și component!! celorlalte 
secții au participat la interesan
te dezbateri privind politica in
ternă 
tru.

Un
care . . .
clubului este cuprinderea tuturor 
sportivilor în învățămîntul poli
tico-ideologic. urmărlndu-se în 
primul rînd însușirea de către a- 
ceștia a documentelor Congresu
lui al XI-lea al P.C.R.

se actionea- 
în viată a 
al partldu- 
principiilor 

eticii și e- 
acest con-

și externă a statului nos-

alt obiectiv important pe 
șl l-a propus conducerea
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ECHIPELE BUCUREȘTENE
ÎN AJUNUL PRIMULUI LOR CUPLAJ AL ANULUI

Rapid (stingă) și Sportul studențesc fac ultimele sprinturi înaintea intilnirilor de miine. cu Steaua și. respectiv. Dinamo 
Foto : Dragoș NEAGU

DINAMO Șl DIFICILUL 
SĂU ADVERSAR

DINAMO a avut, pentru pri
ma oară după multe săptămîni, 
tot efectivul de jucători apt 
pentru antrenamente. Lucuță a 
fost ultimul dintre accidentați 
care s-a refăcut ; el a și parti
cipat la antrenamente și chiar 
la meciul de campionat al for
mației de tineret-speranțe. Spre 
o totală vindecare se află și 
Dragnca — care a suportat o 
dificilă intervenție chirurgicală 
— el reluînd, în mod progresiv, 
pregătirile. Dar nici unul dintre 
aceștia nu va apărea, probabil, 
în formația de miine. Poate 
doar Lucuță, dacă va manifesta 
siguranță în privința piciorului 
accidentat și după verificările 
la care va fi supus astăzi. Pe 
neașteptate a intervenit, însă, o 
indisponibilitate. Joi, spre sfîr- 
șitul partidei la două porți cu 
formația de tineret-speranțe, 
Dobrău a suferit o ușoară acci
dentare și rămîne ca avizul me
dicului, din dimineața partidei, 
să stabilească dacă el este sau 
nu apt de joc.

„Se știe că jocurile cu Spor
tul studențesc au reprezentat 
totdeauna pentru noi examene 
foarte dificile, „unsprezecelea 
lui Mircea Sandu reprezentînd 
un adversar incomod. Sper ea, 
acum, realizînd o creștere a 
randamentului fiecăruia dintre 
noi, să obținem ceea ce orice 
echipă iși propune intrind in 
teren : un joc de calitate și un 
rezultat favorabil", ne deckfra 
R. Nunweiller".

SPORTUL STUDENȚESC 
Șl TONICUL VICTORIEI 

DIN PRIMA ETAPĂ
în această dimineață, lotul 

SPORTULUI STUDENȚESC 
participă la cea de-a 7-a ședin
ță de antrenament din săptămî- 
na în curs, avînd un caracter 
fizic și de acomodare, pe stadi
onul „23 August". Ideea pregă
tirii pentru întîlnirea cu Dina
mo s-a axat în principal pe îm
bunătățirea coeziunii dintre 
compartimente. pe creșterea 
combativității colective, pe în
treținerea în sinul echipei a 
unei atmosfere de încredere în 
forțele proprii. Antrenorul A. 
Niculescu, satisfăcut, evident, 
de rezultatul obținut duminica 
trecută la Cluj-Napoca. ca și de 
evoluția elevilor săi în ansam
blul partidei cu Universitatea, 
făcea în urmă cu două zile ur
mătoarea remarcă în legătură 
cu meciul de mîine: „Știm cu 
toții că Dinamo reprezintă, teo
retic cel puțin, un tot mai bun 
decit formația noastră. Să nu 
uităm insă că in prezent există 
o anumită nivelare pe planul 
manifestării competiționale a 
echipelor din primul eșalon, 
ceea ce face ca în partida cu 
Dinamo să plecăm de la egal la 
egal". La Sportul studențesc s-a

lucrat în această săptămînă cu 
multă ambiție. Jucătorii așteap
tă cu justificate speranțe con
fruntarea din deschiderea cu
plajului de ne „23 August". în 
formația „alb-negrilor" — care 
va păstra în general alcătuirea 
din etapa precedentă — este 
probabilă reintrarea lui Cazan, 
Rădulcscu și Roșu.

ARBITRUL PARTIDEI: C. 
Bărbulescu (București).

STEAUA Șl AMBIȚIILE 
CONFIRMĂRII

Atmosferă febrilă, de lucru 
intens. în tabăra liderului. Toți 
jucătorii de la STEAUA au par
ticipat cu conștiinciozitate și 
seriozitate la intensul program 
de pregătire întocmit de antre
norul Emerich Jenei și secun
dul său. Carol Creiniceanu. 
Pregătirile zilnice au urmărit 
creșterea coeziunii comparti
mentelor. Obiectivul îi intere
sează pe tehnicienii echipei 
fiindcă, pentru meciul de mîine, 
se înregistrează absența lui 
Troi (care a suferit o nouă rup
tură musculară în cursul par
tidei amicale cu Triumf) și a 
lui M. Răducanu (suspendat o

VEȘTI DE
• UNIVERSITATEA CRA

IOVA consideră foarte greu 
jocul cu „U“ Cluj-Napoca, 
mai ales în urma Infringerii 
suferite de „șepcile roșii" In 
prima etapă. Craiovenii speră 
să obțină avizul medical pen
tru Cămătaru. Jocul ofensiv 
este o condiție sine qua non 
în acest scop, antrenorul Cer- 
năianu mizează pe aportul a 
patru înaintași: Crișan, O- 
blemenco, Cămătaru, Dascu. • 
„U“ CLUJ-NAPOCA n-a'demo
bilizat după înfrîngerea din 
fața Sportului studențesc. Stu
denții clujeni au pornit la 
drum încă de miercuri, susți 
nînd joi un joc amical, cu Me
talul Plopeni (1—1). Ei speră 
să alinieze formația din acest 
joc: Lăzăreanu — Porațchi,
Anca. Mușat, Ciocan — Coza- 
rec, Cimpeanu II, Barba — Uifă. 
leanu (Vaczi), Coca, Batacliu.

ARBITRUL PARTIDEI î Fr 
Coloși (București).

• F.C. ARGEȘ a efectuat 
antrenamente zilnice, mai pu
țin joi, cînd a susținut, pe te
ren propriu ,o partidă de veri
ficare cu divizionara B Chi
mia Rm. Vîlcea. Scor : 2—0 
(0—0). Antrenorul FI. Halagian 
intenționează să înceapă meciul 
cu aceeași formație utilizată la 
Arad, cu U.T.A. Mustățea con
stituie încă un semn de între
bare... El a fost folosit la echi
pa de tineret-speranțe în eta
pa trecută și nu e exclusă a- 
pariția sa în „unsprezecele" 
de mîine. • F.C. CONSTAN
ȚA a plecat de miercuri la 
Cîmpulung Mușcel, localitate 
unde și-a continuat antrena-

etapă pentru acumularea a trei 
cartonașe galbene). Se înțelege 
că antrenorii de la Steaua me
ditează intens asupra formulei 
de echipă si ei nu exclud posi
bilitatea utilizării tînărului FIo- 
rea, fiul fostului atacant al lui 
Dinamo București, Dinamo Bra
șov și Jiul.

„Ca toate meciurile între echi
pele bucureștene. care anulea
ză calculele teoretice și previzi
unile pozițiilor din clasament, 
și cel cu Rapid se prezintă di
ficil și echilibrat, ne spunea col. 
Alexandru Florescu, șeful sec
ției de fotbal Steaua. Dar sper 
ca echipa noastră să confirme 
suita de aprec’ate comportări 
din toamnă și din această pri
măvară și să se impună".

RAPID Șl REGĂSIREA SA 
ÎN MECIURILE-CHEIE

Giuîeștiul s-a aflat în aceas
tă săptămînă în febra derby- 
ului. De Ia antrenorii echipei de 
copii $i juniori pînă la tehni
cienii primei formații, toată lu
mea n-a discutat decît despre 
jocul cu Steaua. întîlnirea cu li
derul a fost privită prin... debu
tul RAPIDULUI în retur, adică

LA CELELALTE
mentele. Joi a Jucat cu for
mația locală Vulturii, de care 
a dispus cu 6—1 (3—1). Este 
posibilă reintrarea lui Marian 
Popescu, restabilit.

ARBITRUL PARTIDEI t Ion 
Ciolan (Iași).

• C.F.R. CLUJ-NAPOCA a
efectuat marți, joi și vineri 
cite două antrenamente 
Miercuri, în cadrul jocuiui- 
școală. a avut ca partenere 
formațiile „U“ Cluj-Napoca (ti
neret) și Construcții-Montaj 
Cluj-Napoca. Indisponibil : por
tarul Moldovan. Pentru meciul 
cu „Poli" antrenorii vor utili
za aceeași formație din meciul 
cu Dinamo • POLITEHNICA 
TIMIȘOARA a 
miercuri spre apuca,
făcînd o escală la Mediaș, un
de a susținut un meci amical 
cu Gaz metan (1—0). A mar
cat Dembrovschi. Și-a reluat 
pregătirile și Jivan, dar, pro 
babil, nu va apăra el, mîine. 
poarta echipei timișorene.

ARBITRUL PARTIDEI : 
Rus (Tg. Mures).

• JIUL PETROȘANI nu 
nunță nici o modificare 
„ll“-le care a cucerit 2 
puncte, duminica trecută, 
Tg. Mureș. Antrenamentele

plecat de
Cluj-Napoca,

I.

O ETAPA INTERESANTĂ
(Urmare din pag. 1)

meritului doresc, în continuare, 
să-și dispute între ele supremația 
ediției actuale.

Provincia are și ea cîteva me
ciuri , capete de afiș**. Este cazul 
în primul rînd, al jocurilor F. C. 
Bihor — Politehnica Iași și Jiul — 
F.C. Olimpia Satu Mare în care for
mațiile gazdă vor să confirme fru
moasele rezultate obținute în de
butul stagiunii de primăvară. Din 
disputele lor cu fotbaliștii din lași 
și din Satu Mare trebuie să re- 
xulte și jocuri pasionante de bun

nivel tehnic. Apoi, se anunță ca 
atractive și meciurile Sport Club 
Bacău — U.T.A. și F.C.M. Reșița 
—- A.S.A. Tg. Mureș, cele două e- 
chipe gazde de acum evoluînd re
marcabil și duminica trecută. în 
pofida înfrîngerilor suferite la Ti
mișoara și București.

în sfîrșit, credem că va veni 
lume multă și în tribunele stadi
oanelor din Craiova, Pitești și 
Cluj-Napoca. pentru a urmări 
jocurile Universitatea — ,.U“ Cluj- 
Napoca, F. C. Argeș — F. C. Con
stanța și C.F.R. — Politehnica Ti
mișoara.

a- 
In 

două 
la

..... ____  e-
fectuate în cursul săptămînii 
au avut caracterul obișnuit, 
singura schimbare încercată de 
antrenori fiind de ordin tac
tic i lntrucît joacă pe teren 
propriu, Jiul va accpntua iocu! 
ofensiv. • F.C. OLIMPIA SATU 
MARE a făcut o „escală" la 
Deva ,1a mijlocul săptămînii, 
în drumul său spre Valea Jiu
lui. Joi, sătmărenii au fost 
oaspeții echipei Mureșul Deva, 
In fața căreia au cîștigat cu 
2—1. S-ar putea ca mîine să 
fie folosit și Lucaci, care s-a 
înapoiat de la F.C. Baia Mare, 
în schimb, va lipsi, In conti
nuare, Filip, accidentat. Cît 
despre Both, el va fi apt de 
joc de abia în luna mai.

ARBITRUL PARTIDEI I S. 
Drăgulici (Drobeta Tr. Severin).

• SPORT CLUB a jucat 
miercuri cu divizionara C Pe
trolul Moinești, pe care a In- 
trecut-o cu scorul de 5—0. A 
' - - mai

care, 
speră

fost rulat întreg lotul, 
puțin Pană, gripat, pe 
însă, medicul echipei

prin greșelile observate la Sa
tu Mare. dar. mai ales. prin 
ambiția aparte pe care o de
clanșează orice derby interbucu- 
reștean. „Meciul cu Steaua tre
buie tratat psihologic !“ ne spu
nea sugestiv antrenorul Ion Mo- 
troc, ceea ce au <n3eamnă, 
însă, că echipa din Grant n-a 
avut și un intens program fizi- 
co-tehnico-tactic. Miercuri du- 
pă-amiază. formația feroviară 
a susținut și un meci-șeoală cu 
I.R.E.M.O.A.S., în care antreno
rii Ion Motroc și Vasile Copil 
au verificat anumite scheme de 
joc în vederea partidei de mîi
ne. Feroviarii au înscris două 
goluri prin Bartales și Leșeanu, 
fără să primească vreunul, 
ceea ce. desigur, interesează 
mai puțin. Important este că 
grijile (și eforturile) doctorului 
Ștefan Bîrzu s-au terminat 
pentru că dună meciul de la 
Satu Mare FI. Marin S-n îna
poiat accidentat. El a jucat, 
insă, miercuri și va evolua și 
duminică. Apare un singur semn 
de întrebare. în privința lui 
Leșeanu. Oricare ar fi. însă. 
„U“-le aliniat, fiecare rapidist 
crede intr-o victorie asupra li
derului !...

ARBITRUL PARTIDEI : C. 
Dinuiescu (București).

FORMAȚII
să-l recupereze pînă duminică. 
Antrenorul Gh. Constantin in
tenționează să folosesacă ace
eași formație din etapa tre
cută. • U.T.A. s-a antrenat, 
in cadrul unui joc-școală, joi 
cu echipa Constructorul Arad 
Condițiile de pregătire au fost 
îngreunate de vremea nefavo
rabilă din cursul acestei săp
tămîni (ninsoare abundentă).

ARBITRUL PARTIDEI I R. 
Șerban (Craiova).

• F.C.M. REȘIȚA s-a Întors 
de la București cu foarte 
mulți accidentați. în privința 
folosirii lui Florea și Căprio- 
ru, antrenorul Reinhardt are 
foarte multe îndoieli. Se a • 
nunță reintrarea lui Atodire- 
sei și Munteanu, ultimul refă
cut după un accident mai 
vechi. Miercuri, echipa reși- 
țeană a susținut un joc-școa
lă cu formația de tineret, 
iar vineri un altul cu cea de 
juniori • A.S. ARMATA IG. 
MUREȘ pleacă în această di
mineață cu autocarul șl cu... 
mari speranțe pentru meciul 
de mîine. Semn de întrebare 
asupra lui Ispir, accidentat du
minică. Pe postul lui s-ar pu
tea să evolueze fie Gligorc, fie 
Boloni. Jocuri-școală cu for
mația de tineret (5—1) șl cea 
de juniori (7—1).

ARBITRUL PARTIDEI I C. 
Ghiță (Brașov).

• F.C. BIHOR a urmat ci
clul obișnuit de antrenamente, 
în unele zile efectuînd chiar 
cite două ședințe. Miercuri 
după-amiază. antrenorii Robert 
Cosmoc și Gh. Staicu au su
pus echipa la un joc de veri
ficare în compania divizionarei 
C Dinamo M.I.U. (scor t 6—1). 
O singură indisponibilitate — 
E. Naghi, care va lipsi de pe 
gazon mai multă vreme, în 
urma accidentării de la Con
stanța. La Oradea .interes ma
re pentru această partidă, deși 
timpul este friguros și a nins. 
• POLITEHNICA IAȘI a sus
ținut și ea un meci amical cu 
Constructorul lași (Divizia C) 
cîștigînd cu 7—1. Reintră Cos- 
tea și, probabil, Ciocîrlan, re
făcut după o mai veche acci
dentare.

ARBITRUL PARTIDEI I C. 
Petrea (București).

Din
centr

Și

************************

****************************

PROGRAMUL SI ARBITRII

Șl ÎN DIVIZI

ETAPEI DIVIZIEI B

ȘTIRI

tur. între frunta- 
eum sînt: Relo- 
Petrolul Moinești 
Unirea Tricolor 

Tehnometal Bucu-

DUMINICA
BASCHET : Sala Dinamo 

de la ora 9 : A.S.A. — Farui 
(A m), ICED — ,U“ Cluj-Na-

Mîine se reiau întrecerile si în 
cel de ai treilea eralon al cam
pionatului republican de fotbal, 
în Divizia C. Returul competiției 
se anunță viu disputat deoarece, 
atît în fruntea, cît si în subsolul 
clasamentelor celor 12 serii, echi
pele se află departajate de un nu
măr mic de puncte, unele aflîn- 
du-se chiar la egalitate, interesan
te vor fi duelurile angajate încă 
din toamnă, în 
sele unor serii, 
nul Săvinești si 
(seria a ll-a),_ 
București și ___________ _ ___
rești (seria a V-a). ROVA Roșiorii 
de Vede și Flncăra-Automecanica 
Moreni (seria a Vi-a), echipe depar
tajate în clasamente numai prin 
golaveraj. D?.r nu va fi lipsită 
de interes nici lupta din frun
tea celorlalte serii. începutul îl 
va face chiar mîine, în prima 
etapă a returului, derby-ul seriei

SERIA I : © C. S. Botoșani — F. C. 
Petrolul Ploiești : N. Gheorghe (Bucu
rești) • Cimentul Medgidia — Ce
luloza Câlârași : Gh. Popa (Pitești)
• C-S.U. Galați — Gloria Buzău :
A. Munich (București) • Metalul 
Plopeni — C.S.M. Borzești : Gh. Don- 
ciu (Caracal) • S. C. Tulcea - 
C.F.R. Pașcani : I. Chilibar (Pitești) 
O Ceahlăul P. Neamț — C.S.M. Su
ceava : I. Roșoga (București) • Viito
rul Vaslui — F.C.M. Galați : N. Petri- 
ceanu (București) • F. C. Brăila — 
Victoria Tecuci : Gh. Vasilescu I
(București) O Prahova Ploiești — U- 
nirea Focșani : N. Dinescu (Rm. Vîl
cea) .

SERIA A ll-a : • Nitramonia Fă
găraș — Steagul roșu Brașov : ȘL 
Marian (Sighișoara) • Metalul Bucu
rești — Electroputere Craiova : Gh. 
Ispas (Constanța) • Dinamo Slatina
— Progresul București : O. Anderco 
(Satu Mare) • Tractorul Brașov — 
Metalul Mija : I. Boroș (Timișoara)
• Autobuzul București — Chimia Rm. 
Vîlcea : T. Podaru (Brăila) • F.C.M. 
Giurgiu — $. N. Oltenița : M. Fe- 
ciorescu (Bacău) • Chimia Tr. Mă
gurele — Voința București ; M. Moraru 
(Ploiești) • C. S. Tîrgoviște — Au
tomatica Alexandria : Gh. Avram 
(P. Neamț) • Minerul Motru — Me- 
trom Brașov : N. Cursaru (Ploiești).

SERIA A lll-a : • Dacia Orăștie
— C.F.R. Timisoara : N. Stoiculescu 
(Rm. Vîlcea) • Sticla Turda — F. C. 
Șoimii Sibiu : V. Gheorghe (Craiova)
• C.I.L. Sighetu Marmației — Vic

toria Călan : Gh. Racz (Brașov) • 
U. M. Timișoara — Ind. sîrmei C. Tur- 
zii : C. loniță I (București) • Unirea 
Tomnatic — Victoria Careî : Al. Ene 
(Craiova) • F. C. Baia Mare — Gaz 
metan Mediaș : Gh. Popovici (Bucu
rești) • Mureșul Deva — F. C. Cor- 
vinul Hunedoara : M. Buzea (Bucu
rești) • Gloria Bistrița — Minerul 
Moldova Nouă : M. Fediuc (Suceava)
• Rapid Arad — Metalurgistul Cu- 
gir : F. Pițiș (Oradea).

• DUBLA INTÎLNIRE ROMÂNIA — 
CEHOSLOVACIA (JUNIORI), din co
drul preliminariilor turneului U.E.F.A., 
se va disputa la 28 martie, la Pitești, 
și la 14 aprilie, la Neratovice, loca
litate situatâ la 40 km. de Praga. in 
tîlnirea de la Pitești va fl condusa 
de arbitrul Yuri Serghenko, dfci Uniu
nea Sovieticâ.
• ARBITRU DIN BULGARIA LA ME

CIUL ROMÂNIA — R. D. GERMANA 
(TINERET SUB 23 DE ANI). întîlnirea 
amicala dintre echipele de tineret 
(sub 23 de ani) ale României și R. D. 
Germane, care se disputa la 23 mar
tie, la Tîrgoviște, va fi condusa de 
arbitru1 bulgar Boris Trendafilov.
• PROIECTE DE TURNEE IN PERI

OADA ÎNTRERUPERII CAMPIONATU
LUI PENTRU JOCURILE CU OLANDA. 
O serie de echipe de prima divizie 
intenționează sâ efectueze turnee 
peste hotare. Astfel, sînt în stadiul 
perfectării unor asemenea turnee ur
mătoarele echipe : Sportul studențesc 
în Italia, Steaua în Kuweit și Iran, 
F. C. Argeș $1 Politehnica lași în 
Grecia și Politehnica Timișoara în 
Polonia.

SIMBATA
BASCHET : Sala Dinamo, 

de la ora 16 : A.S.A. — Fa
rul (A,m), ICED — „U“ Cluj- 
Napoca (A, m), Steaua — 
I.E.F.S. (A, m) ; sala Giu- 
Iești, ora 17,30 : Rapid — Po
litehnica (A.m.).

FOTBAL : Stadionul Dina
mo, ora 15 : Dinamo — Spor
tul studențesc (tineret-speran
țe) ; teren Sirena, ora 15 : 
Automatica — Sirena (Div. C).

GIMNASTICA : Sala Flo- 
reasca, ora 16 : România — 
Italia (m), România — Olan
da (f) — exerciții Impuse.

HOCHEI : Patinoarul artifi
cial „23 August**, de la ore
le 9 și 15 : meciurile finale 
din cadrul campionatului eu
ropean de juniori (grupa B). 
RUGBY : Stadionul Olimpia, 

ora 16 : Dinamo — Vulcan 
(Div. A).
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NOȘTRI LA HASKOVO LOMULUI ROTUND*"
DE PRETUTINDENI

cinci ani seDe aproape 
dispută dublele întilniri amicale 
dintre juniorii români și bul
gari. devenite 
tradiție, cu caracter de verifi
care înaintea participării celor 
două echipe la preliminariile 
Turneului U.E.F.A. sau la alte 
competiții internaționale. Același 
scop l-au avut și meciurile de 
la mijlocul acestei săptămîni, 
care au avut loc nu la Dimi- 
trovgrad și Stara Zagora, cum 
se anunțase inițial, ci la Has- 
kovo, dar pe terenuri diferite.

Partida dintre formațiile de 
perspectivă a fost de factură 
tehnică modestă (1—0 pentru 
gazde, gol înscris în min. 76). 
„Echipa noastră — afirmă an
trenorul Eugen Banciu — a ju
cat confuz, cu multe greșeli, 
pasele atingîndu-și rar adresa. 
Slab compartimentul mijlocași
lor, de Ia care așteptam 
randament 
Formația

confruntări de

un 
mult mai bun..." 

. utilizată : MÎNDRI- 
LA — Groza, Zalupca, CÎRÎC, 
Constantin — Dumitreasa, Tă- 
nase, Dali — RAVAI, Timofi 
(Horvath). IGNAT.

Cu justificat interes a fost 
așteptat meciul dintre primele

echipe de juniori 
țări. S-a jucat 
fiind echilibrată, 
deschis scorul chiar din primul 
minut, dnr juniorii noștri au 
egalat relativ repede (min. 13) 
prin Toader — cel mai bun ju
cător de pe teren —. în urma 
unei faze care a „curs" de la 
poarta noastră și s-a încheiat 
cu un șut plasat al fundașului 
constănțean. „în repriza secun
dă — consilieră antrenorul Con
stantin Ardeleanu — rezolvările 
au fost mai mult de ordin indi
vidual, diminuîndu-se, astfel, 
potențialul de ansamblu ai echi
pei". Chitaru a jucat pentru 
prima dată ca vîrf, absentînd 
Cămătaru, accidentat. Băcăua
nul, împreună cu Șt. Popa și 
Cernescu, au ratat mari ocazii 
la 1—1. O neatenție nepermi- 
să a întregului sistem defensiv 
a dus la primirea golului în- 
frîngerii, marcat cu cîteva se
cunde înaintea fluierului final. 
Iată „ll“-le al'n'nt : Ene — Mi- 
halcea, TOADER, Sîrbescu, I. 
POPA — Irimescu, Șunda, Șt. 
POPA — Lupău, Chitaru, VESA. 
Au mai jucat : Aldea, Palea, 
Cernescu, Florean.

ale celor două 
aprig, partida 

Gazdele au
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

SPORT CLUB BACĂU Șl SCHIMBUL I
ISĂU DE MÎINE

ACTIVITATEA PRELUNGITA A ECHIPELOR,
PERFORMANTEI
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I B și C 
Ițea mai 
■■'ără în- 
I Nicolae 
Imp.mont 
lăcă nane, 
■tate e- 
Bdinte al 
I in cen- 
I răspund
■ i Sport 
Be jucă- 
Birorn se 
I Pentru 
Btivității. 
Bilă baza 
Ibertății.

gazo- 
Bil, două 
Bură. E-

xistă anexele corespunzătoare 
și suficiente materiale cu aju
torul cărora se poate realiza 
o instruire conform tuturor pa
rametrilor științifici..."

O atenție deosebită se acor
dă selecției. S-a consderat. 
pe bună dreptate, că fără rea
lizarea unei temelii solide .— 
și selecția trebuie privită ca 
factor primordial in ansamblul 
procesului de formare a unor 
jucători de valoare — nu se 
va ajunge la rezultate satisfă
cătoare. în acest scop a fost 
organizată, pentru prima dată 
in vara trecută, competiția do
tată cu „Cupa Cristea 
la startul căreia s-au 
16 echipe. Cite una din 
școală băcăuană 1 20

Ghica", 
aliniat 
fiecare 
dintre 

copiii care au participat la în
treceri au fost selecționați și 
primiți In centru. „Cupa Cr. 
Ghica" va deveni tradițională, 
dovedindu-șl, încă de la prima 
ediție, utilitatea. Selecția nu 
s-a redus și nu se va reouce 
doar la această 
căuțîndu-se și 
de atragere a eopiilm 
spre pepiniera Sport Clubului. 
Aproape In fiecare vacanță se 
organizează ample acțiuni de 
această natură, majoritatea co
piilor și juniorilor ajungînd in

competiție. 
alte mijloace 

|r dotați

centru prin aceste filiere. Și, 
odată ajunși în centru... Dar, 
despre instruirea efectuată în 
pepiniera băcăuană, semnifica
tive ni se par cuvintele pre
ședintelui clubului, Cornel Cos- 
tinescu ! „li apreciem pe an
trenorii centrului pentru stră
daniile lor. Sîntem convinși, 
însă, că pot lucra mai mult 
și mai bine. De altfel, con
ducerea clubului va face efor
turi pentru ca majoritatea ju
niorilor să-și continue studiile 
Ia cursurile fără frecvență. In 
felul acesta, antrenorii îi vor 
avea la dispoziție mai mult 
timp pentru a-i pregăti așa 
cum este necesar, la cerințele 
maxime".

Cărpuci, Chitaru, Șoșu... în 
meciul de „Cupă" cu U.T A a 
debutat și Timofi, care și-a 
Început pregătirile Ia Școala 
sportivă din Tecuci. Tn toamnă 
a jucat, însă, în echipele 
juniori și tineret-speranțe 
clubului din Bacău. Alături 
Mîndrilă (portar), Agaghi 
Verigeanu (fundași), Alexa 
" Solomon (mijlocași),

Dumea (atacanți). 
mîine a] Spart

C. ! 
dichi și
Schimbul de 
Clubului.

de 
ale 
de 
Și
Șl 

I’an-

I
I
I

în ultimii 30 de ani, competi
țiile internaționale de fotbal au 
cunoscut o amploare deosebită, 
prin popularitatea de care ele 
se bucură. Diversitatea, numă
rul și utilitatea lor sînt proble
me mult dezbătute în cercurile 
interesate, care-și pun întreba
rea dacă nu sînt prea multe 
competiții fotbalistice pe conti
nent.

Să enumerăm aceste competi
ții și să vedem în ce măsură 
sînt ele utile. în organizarea di
rectă a F.I.F.A. se desfășoară 
două mari competiții: campiona
tul mondial și turneul olimpic, 
organizate din 4 în 4 ani. Sub 
egida U.E.F.A. au Ioc două ca
tegorii de competiții oficiale: 
cele pentru echinele reprezen
tative (campionatele europene 
pentru seniori și tineret și tur
neul U.E.F.A. pentru juniori) 
și cele pentru echipele de club 
(C.C.E., Cupa cupelor. Cupa 
U.E.F.A.).

Dar. 
petiții 
preme 
nai. au 
netiții. 
U.E.F.A., ... ..
cum ar fi campionatul inter 
britanic și scandinav, „Cupa 
balcanică" (rezervată formațiilor 
reprezentativei. „Cuna Alpilor", 
„Intertoto", „Cupa Europei Cen
trale", „Cuna țărilor baltice", 
„Turneul Prietenia" și multe 
altele, care, de obicei, se desfă
șoară în cursul verii. între ter-

in afară de aceste com- 
conduse de forurile su- 
ale fotbalului internațio- 
loc o sumedenie de com- 
desfășurate sub egida 

cu caracter regional, 
campionatul

minarea unui campionat și în
ceperea altuia. în scurta pauză 
de iarnă au loc. de asemenea, 
numeroase turnee de sală, o 
formă utilă pentru continuarea 
activității competiționale.

Fără îndoială. competițiile 
fotbalistice internaționale își gă
sesc utilitatea și pe pian teh
nic. Schimbul de experiență, 
întrecerile cu adversari mai 
buni, studierea „pe viu" a unor 
variante tactice constituie ele
mente importante în dezvolta
rea continuă a măiestriei fotba
listice.

Activitatea „non-stop" a de
venit. deci, o condiție a perfor
manței, In unele țări sînt echi
pe de club care susțin într-un 
an aproape 100 de meciuri, în- 
sumind întâlnirile de campionat, 
cupe, turnee etc. Pe bună drep
tate spunea Helmut Sch^n, an
trenorul campioanei mondiale 
(R.F. Germania), că „meciurile 
din timpul săptăminii valorează 
mai mult decît 2—3 antrenamen
te"... într-adevăr, și U.E.F.A. a 
ajuns la concluzia că numărul 
competițiilor internaționale nu 
este prea mare și că ele nu 
afectează desfășurarea campio
natelor naționale, ci. dimpotri
vă. le stimulează. De altfel, se
cretarul general al U.E.F.A., 
H. Bangerter. menționa că „me
ciurile din camnionatele națio
nale trebuie să stea Ia baza 
pregătirilor fotbaliștilor din toa
te țările".

Ion OCHSENFELD

TURNEUL FINAL
Africii" a programat __ _____
Abeba partida dintre selecționa
tele Guineei și Republicii Arabe 
Egipt. Fotbaliștii din Guineea au 
cîștigat cu scorul de 4—2. Cla
sament : 1. Maroc — 4 p,
Guineea — 3 p. 3. Nigeria — 1 

4. Republica Arabă Egipt — 0 
Turneul continuă.

ÎN CAMPIONATUL Franței, 
meci restanță : St. Etienne 
Nisa 1—1. Lideră a clasamentului 
se menține St. Etienne, cu 38 p. 
urmată de Nisa — 35 p.

LA BOGOTA. într-un meci con- 
tînd pentru „Cupa Libertaaores", 
Alianza Lima (Peru) a învins cu 
2—1 (2—1) pe Santa Fe (Colum
bia).

RECENT a avut loc în Anglia 
o festivitate organizată de Fede
rația de specialitate, în onoa
rea celor mai buni fotbaliști en
glezi. din 1975, ai campionatului. 
Forul englez a ‘ 
„11“ : Jenaings 
Madeley (Leeds). 
(Derby), Beattie ,_x______ ,
Hudson (Stoke), Masson (Queen’s 
Park) — Keegan, Toshack (am
bii la Liverpool), McKenzie 
(Leeds), Tueart, Barnes (ambii 
la Manchester City). De notat că 
numai foarte puțini dintre aceștia 
sînt selecționați în echipa An
gliei ! Cupa celui mai bun fot
balist al anului a fost decernată 
portarului Jennings, în timp ce 
trofeul pentru cel mai talentat 
jucător tînăr a revenit lui Peter 
Barnes (18 ani), de la Manches
ter City.

BRAZILIA a cerut organizarea 
campionatului mondial din 1978, 
în căzni în care Argentina nu 
poate găzdui competiția care i-a 
fost atribuită. După cum se știe, 
dificultățile financiare pun sub 
semnul întrebării organizarea 
C.M. în Argentina. O măsură de
finitivă va fi luată de F.I.F.A., 
în a oriile.

SIR ALF RAMSEY, fostul se
lecționer al echipei Angliei, este 
tn prezent director tehnic la Bir
mingham City.

FOSTUL internațional spaniol 
Alfredo Di Stefano activează la 
echipa Vallecano din divizia se
cundă a campionatului 
ca antrenor.

al „Cupei 
la Addis

2. 
P. 
P.

In

ales următorul 
(Tottenham) —

Mac Farland 
(Ipswich) —

Spanlei,

TURNEUL OLIMPIC DE LA MONTREAL

I DEOCAMDATĂ, DOAR DIN
I
I
I
I
I
I

Laurentiu DUMITRESCU

Antrenorul Nicolae Radu și doi dintre elevii săi de la Cen
trul Sport Club Bacău. I

Cu aproximativ patru luni 
înaintea loviturii de începere a 
turneului de fotbal din cadrul 
Olimpiadei de la Montreal, 
șapte din cele 16 participante 
sînt cunoscute, urmînd ca pînă 
la 15 aprilie, data ultimei parti
de preolimpice, lista echipelor 
calificate să fie cunoscută.

în afara reprezentativelor 
Poloniei, campioană olimpică în 
1972, la Munchen. și a Canadei, 
in calitatea sa de țară organi
zatoare, și-au mai cîștigat pînă 
acum dreptul de a participa 
formațiile Uniunii Sovietice, 
Iranului, R.P.D. Coreene, Bra
ziliei și Uruguayului, în dispută 
mai fiind încă nouă locuri : 
trei din Europa, trei din Africa, 
unui din Asia și două din re
giunea Americii de Nord. Cen
trale și Marea Caraibilor.

Meciurile hotărîtoare se 
disputa în scurtă vreme. 
Europa, dacă U.R.S.S.. în 
pa I, și-a asigurat participarea 
la Montreal. în schimb, în cea 
de-a doua, confruntarea de la 
7 aprilie dintre R.D. Germană 
și Cehoslovacia (prezente cu 
primele formații) este hotărî
toare, ținîndu-se seama că me
ciul de la Praga dintre cele 
două echipe s-a încheiat nede- 
cis, iar Austria nu poate inter
veni hotărîtor în disputa pen
tru locul 1. în grupa a 3-a, 
Spania, datorită punctelor cu
cerite în meciurile cu Bulga
ria, pare favorită. Mai sînt de 
jucat doar partidele Turcia — 
Spania (24 martie) și Bulgaria 
— Turcia (14 aprilie). Pînă a- 
tunci, clasamentul este urmă
torul :

vor 
în 

gru-

GIMNASTICA : Sala FIo- 
reasca, ora 11 : România — 
Italia (m), România — Olan
da (f) — exerciții liber alese.

E.F.S. 
L ora 
[a (A,

3 Au-
110 — 
Divizia 
k Ra- 
hionul 
fa — 
t sta- 
f 11 : 
butere 
ttobu- 
[11 — 
P. B), 
L 11: 
Irrlco- 
k 11 : 
roșie ;
111 4). 
h-Trl- 
ra 11: 
iGiur- 
I Di-

HOCHEI : Patinoarul artifl 
câal „23 August" ora 17 30: întîl- 
nirea de verificare a selec
ționatei române cu Storjarne 
Martin (Cehoslovacia).

RUGBY : Terenul Tei, ora 10: 
Sportul studențesc 
stadionul Olimpia,
Olimpia 

Napoca : 
11,30 : Gloria — C.S.M. 
(meciuri în Div. A).

ȘAH. Aula Bibliotecii 
trale universitare, ora 
prima rundă în Turneul 
ternațional al României.

VOLEI : Sala Giulești,
9 : Rapid — „U“ CIuj-Napo- 
ca (A, m)

— Farul ■ 
ora 10.30 :

— Agronomia Cluj- 
terenul Gloria, ora 

Sibiu

cen-
16 : 
in

ora
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LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AZI ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR LA 

TRAGEREA LOTO 2 DE MIINE 14 MARTIE 1976
ȘlSe cîștigă cu 2 numere din 4 

cu 3 numere din 12 extrase.
Biletele le puteți procura de 

toate agențiile Loto-Pronosport.
la

Tragerea are loc mîine la Bucu
rești, In sala Clubului Finanțe- 
Bănci din strada Doamnei nr. 2 cu 
începere de la ora 17 45.

LOTO-PRONO- 
PRIMA VERII.

MARTIE 1976 
lei report.

NU UITAȚI! CUMPĂRAȚI DIN TOATE AGENȚIILE
SPORT ȘI DE LA VÎNZÂTORIl VOLANȚI LOZURILE

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 12
Fond general de cîștlguri : 1.098.635 lei din care 111.210 
EXTRAGEREA I : 37 21 58 78 8 48 35 24 79 
EXTRAGEREA a Il-a : 90 87 2 46 56 6 49 38 15
Plata cîșțigufilor se va face în Capitală incepînd din — ______ „__

la 12 mai Iri țară aproximativ din 25 martie pînă la 12 mal 1976 Inclusiv 
Iar prin mandate poștale aproximativ din 25 martie 1976.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 5 MARTIE 1976 
autoturism DACIA 1300 ;

lei ; cat. 3 : 
lei ; cat. 6:

22 martie pînă

EXTRAGEREA I : cat. 1 : 1,65 variante __________
cat. 2 : 3 variante 25% a 9.536 lei și 7 variante 10% a 3.814 
12.30 a 4.497 lei ; cat. 4 : 16.80 a 3.292 lei ; cat. 5 : 85.25 a 649 
191.45 a 289 lei. REPORT CATEGORIA I : 36.483 lei.

EXTRAGEREA a Il-a : cat. B : 3,95 variante a 11.351 lei 
variante 25% a 3.933 lei șl 21 variante 10% a 1.573 lei ; cat.
3.800 lei ; cat. E : 86.20 a 520 lei ; cat. F : 135.30 a 331 lei ; cat. X : 2.043,45 4
a 100 lei. REPORT CATEGORIA A : 74.727 lei. 4

Autoturismul „DACIA 1300“ a revenit participantului MARIN POPA 4 
din localitatea Stolnici, județul Argeș. J

; cat. C : 3 
D : 11.80 a

ii 5—2 5
1 4—3 3
2 0—4 0
spaniol

3 2 1
3 11
2 0 0

„11“-le
de internaționali 
unii dintre ei e-

reușit o1. Spania
2. Bulgaria
3. Turcia 
întrucât în

joacă o serie 
binecunoscuți,
voluînd și la București, cu pri
lejul partidei din preliminariile 
Campionatului Europei (Miguel 
Angel, Camacho, Santillana, 
Satruștegui etc.) Comisia de 
organizare a competiției olim
pice de fotbal a inițiat o an
chetă privind calitatea de ama
tori a acestora, anchetă ale că
rei rezultate nu sînt încă date 
publicității.

în sfirșit. în grupa a 4-a. în 
cazul în care „tricolorii" noștri 
vor obține la 24 martie o victo
rie confortabilă asupra celor

R.P.D. Coreene, care a 
frumoasă performanță, clasîn- 
du-se pe primul loc în turneul 
grupei a 2-a, se află în curs de 
disputare competiția ce va adu
ce în turneul final olimpic pe 
cea de-a 3-a reprezentantă a 
continentului. Participă : Japo
nia, Coreea de Sud. Filipine, 
Taivan și Israel.

Datorită retragerii echipelor 
Ecuadorului, Venezuelei, Para
guayului și Boliviei. în Ameri
ca de Sud nu s-au mai dispu
tat două turnee preolimpice, ci 
unul singur, ocupantele locuri
lor I și II obținînd dreptul de 
a lua parte la turneul final 
olimpic. Dar iată clasamentul 
final al competiției disputată 
Recife, în Brazilia :

la

francezi. întrecerea pentru locul 1. Brazilia 5 4 10 12— 2 9
1 este relansată. Pînă atunci, 2. Uruguay 5 2 3 0 9—4 7
iată ordinea echipelor ; 3. Argentina 5 2 1 2 7—8 5

1. Franța 3 3 0 0 11-4 6 4. Columbia 5 1 2 2 5—9 4
2. Olanda 2 0 0 2 4—7 0 5. Chile 5 113 5—6 3
3. România 10 0 1 0—4 0 6. Peru 5 1 0 4 2—11 2
Lucrurile sînt pe cale de cla- în sfirșit, în regiunea Ameri-

rificare 
curînd, 
finale ; 
dan — 
Ghana, 
partide 
fica pentru Montreal.

în Asia, unde echipei Iranu
lui i s-a adăugat formația

și în Africa unde. în 
vor avea loc partidele 
Maroc — Nigeria, Su- 
Zambia și Senegal — 
învingătoarele în aceste 
(tur-retur) se vor cali-

cii de Nord, Centrale și a Mă
rii Caraibilor, va începe în cu
rînd turneul final, la care vor 
participa cîștigătoarele grupe
lor preliminare, Cuba, Guate
mala și Mexic. Primele două 
clasate se vor califica pentru 
Montreal.

Mircea TUDORAN

Corespondentă din Italia

NUMEROASE ABSENȚE iN ETAPA DE MÎINE
Acum, campionatul italian se 

tîrăște obosit și, practic, inte
resul publicului a scăzut după 
marșul solitar In frunte, al lui 
Juventus.

Nădejdile 
cum asupra 
minică, va 
campioanei Italiei. Dar Milan a 
primit o lovitură dură din par
tea judecătorului comisiei 
disciplină. Barbe, care a sus
pendat pentru o etapă pe gol- 
geterul acestei echipe. Calioni- 
Deci, roș-negrii vor evolua fără 
unul dintre principalii titulari 
(și este aproape sigură și ab
sența Iui Rivera), în fața unui 
Juventus care nu are decît o 
singură incertitudine : Furino.

Torino, care se află în urmă
rirea liderei, va avea în schimb 
o sarcină extrem de grea la 
Neapole. Gazdele se vor bizui 
în acest meci și pe aportul lui 
Bragiia, care va fi introdus 
chiar din primul minut La rîn- 
dul său, Torino — decisă să nu 
abandoneze lupta pentru titlu 
— va trimite în teren pe cei 
mai buni jucători ai săi, în

se concentrează a- 
lui Milan care, du- 

evolua pe terenul

de

frunte cu Castellini, Claudio 
Sala, Graziani, Zaccarelli și 
Pulici, componenți ai „squadrei 
azzurra“ care a susținut în 
cursul săptămînii un meci de 
verificare cu Bold Klub Copen
haga (3—0 pentru italieni, dar 
comportare de nivel mediocru).

Cesena se va deplasa la Pe
rugia aproape sigur fără Cecca- 
reli, care. în etapa trecută, a 
înscris două dintre cele trei 
goluri ale formației sale. dar 
localnicii vor avea probleme 
mai dificile din partea... infir
meriei. unde se află nu mai 
puțin de cinci jucători : atacan- 
ții Pollizzaro și Scarpa, mijlo
cașii Agroppi și Vannini și a- 
părătorul Nappi. Derby local în 
capitala Italiei : Roma — Lazio. 
Prima va utiliza pe De Sisti și 
Petrini, în schimb nu va bene
ficia de Morini și Prati, în timp 
ce Lazio nu-1 va trimite în te
ren. probabil, pe mijlocașul_ Re 
Cecconi. Fiorentina, 
lira (suspendat) și 
(bolnav), va avea o 
ficilă la Genova, în 
doriei.

fără Mar-
Antognoni 

misiune di- 
fața Samp-

CESARE TRENTINI



CE ATI STUDIAT ÎN ULTIMA VREME, TOVARĂȘI ANTRENORI?
AWWWWWAWW*

I* n condițiile actuale, cînd știința și tehnica se dezvoltă 
atît de impetuos, îmbogățirea și perfecționarea conti
nuă a cunoștințelor este o condiție sine qua nan in 

orice domeniu de activitate. Desigur, de la această regulă 
nu face excepție nici sportul. Participarea tot mai evidentă a 
diferitelor științe în sprijinirea performanței sportive, perfec
ționarea continuă a metodelor și mijloacelor de antrenament 
ș.a. fac ca bagajul de cunoștințe cu care unii antrenori șj-au 
început activitatea să devină insuficient sau necorespunzător. 
Performanțele de nivel mondial nu se mai pot realiza cu 
metode de pregătire învechite, ineficiente. Pentru aceasta 
este nevoie ca tehnicienii noștri să fie receptivi la nou, să 
studieze mereu, să fie la curent și să aplice în mod critic cele 
mai noi metode de selecție, pregătire, alimentație și refa
cere. Tocmai de aceea am considerat oportună apariția unei 
pagini pe această te-mă, în intenția de a afla amănunte des
pre preocuparea antrenorilor și a altor tehnicieni pentru per
fecționarea continuă a pregătirii lor profesionale.

\\\\\\\\\\\\W\W'

între- 
dă ti
ll va

j
A STI, PRIMUL PAS SPRE A PUTEA

■ *
Știam că 

barea care 
tlul paginii
face să zimbească. 
întrebarea i-ar fa
ce să zimbească, 
dealtfel, ne toti 
cei care-I cunosc 
pe antrenorul fe
deral Nicolae Mă
rășescu.
un nume 
noscut în atletis
mul european, fa
ce parte din Aso
ciația Internațio
nală a statisticie
nilor de atletism 
(ATFS), citește tot 
ce se scrie despre 
atletism în fran
ceză. germană, en
gleză sau rusă. 
Este abonat la nu
meroase reviste și 
publicații atletice 
de pe continent — 
colecțiile 
ocupă o 
întreagă 
ința sa — 
dă o bibliotecă de 
specialitate 
în 
ce 
de 
ca 
lui

El este 
binecu-

acestora 
cameră 

în locu- 
și pose-

unică, 
care găsești tot 
vrei. începînd 
la „Biomecani- 
atletismului" a 
Dyson, pînă la 

„Fabuloasa
■ Jocurilor Olim- 

a lui Pari- 
și Lagorce.
l-a numit, 
greși prea 
„enciclope-

pice“ . 
ante 
Cineva 
fără a 
mult.

istorie

die atletică... am
bulantă" I

Mai important 
decît ce știe pasio
natul de atletism 
Nicolae Mărășescu 
ni se pare a fi 
cum 
trenorul 
Nicolae Mărășescu 
aceste 
acumulate 
tr-un studiu 
dacă vreți — per
manent. De trei 
ani răspunde de 
lotul republican de 
alergări de semi- 
fond și fond. în 
vară, la Montreal, 
pentru prima da
tă în istoria par
ticipărilor 
românești 
tism, mai 
lergători 
tanțe 
lungi 
noastră 
CU ! 
locuri 
Mariana 
N a talia 
Mărășescu. Gheor
ghe Cefan. Ilie 
Floroiu si Gheor
ghe Ghipu vor ști, 
la ora startului o- 
limpic, tot ce se 
poate ști despre 
adversarii lor. An
trenorul Mărășes
cu a alcătuit fișe 
complete ale pro
belor Ia care vor

pare a 
folosește an- 

federal

cunoștințe 
prin-

olimpice 
la atâe- 
multi a- 
pe 

medii 
din 
vor lupta 

șanse pentru 
i fruntașe.

Suman, 
Andrei-

dis- 
si 

tara

BIBLIOTECA C. N. E. F. S.

O VALOROASA SURSA DE DOCUMENTARE
INSUFICIENT FOLOSITA

Una dintre principalele surse 
de documentare a tehnicienilor 
din Capitală — unde activează 
o bună parte dintre tehnicienii 
și specialiștii noștri — o consti- 

sediul 
bogat 
oferă 

dome-

licită 
tecă ?

lucrări de la biblio-

TESTE
Sectorul care răspunde de 

pregătirea și perfecționarea 
cadrelor din C.N.E.F.S. se 
preocupa permanent de ridica
rea calificării antrenorilor noș
tri. Numai în ultimele două 
luni s-au organizat cursuri de 

a antrenorilor 
baschet, 

perioade

perfecționare 
de haltere, tenis și 
La sfîrșitul acestor 
de pregătire, participanții au 
fost supuși unor teste teoreti
ce și practice, vizînd temele 
predate în timpul cursului.

Rezultatele acestor teste — 
ne spunea instructorul princi
pal Emilian Bogea — au scos 
în evidență faptul că mai sînt 
destui antrenori care nu stu
diază materialele de speciali
tate, nu aprofundează proble
mele majore ale profesiei lor, 
și, în consecință, au un nivel 
scăzut de cunoștințe teoretice, 
în aceste condiții, în munca 
lor de instruire nu pot pune 
în practică metodele noi de 
pregătire și. firește, rezultate
le activității nu se pot ridica 
la nivelul cerințelor actuale. 
De pildă, o serie die antrenori 
de haltere — unii dintre ei 
binecunosouti. cum este cazul 
iui Alexandru Cozma (Dinamo 
București) — au obținut rezul
tate slabe La proba teoretică, 
fapt care denotă că tehnicienii 
respectivi acordă prea puțin 
timp studiului pentru ridicarea 
gradului loc de pregătire. In a- 
ceeasi categorie se înca
drează și antrenorii Ti
beriu Drumus (Șc. sp. Gloria 
Arad), Alexandru Rad (A.S.A. 
Tg, Mureș), Toma Opreapopa 
(C.S.M. Sibiu) ș.a.

O situație care trebuie să 
dea de gindit federației de 
specialitate și tehnicienilor 
s-a constatat la cursul antre
norilor tenis. Comisia de

Sportul

tuie biblioteca de la 
C.N.E.F.S. Dotată cu un 
material documentar, ea 
tuturor specialiștilor din 
niul educației fizice și sportului 
posibilitatea să se tină la cu
rent cu multe noutăti. să-și ri
dice în permanentă nivelul cu
noștințelor profesionale. Pen
tru a vedea cum este valorifi
cat acest prețios material do
cumentar, am solicitat un scurt 
interviu tovarășei Eugenia Io- 
nescu, responsabila bibliotecii.

cu 
din 
mai

concura purtătorii 
speranțelor noas
tre. Ce cuprind 
aceste fișe ? Cele 
mai bune perfor
mante mondiale 
(15—20) ale ultimi
lor 5—6 ani, 
tempourile 
cursele cele
tari, rezultatele la 
ultimele două e- 
diții ale J.O. și ale 
campionatelor eu
ropene. ale cam
pionatelor europe
ne de juniori și 
ale altor curse im
portante. evoluția 
recordurilor mon
diale și continen
tale. date despre 
primii 10—15 per
formeri 
trecut 
din 
pective. 
teristici 
portare 
re etc.

Le vor folosi a- 
ceste date alergă
torilor noștri la 
Montreal ? Le vor 
folosi, cu siguran
ță, in primul rind 
în pregătirea pen
tru J.O., le vor 
folosi, probabil, în 
arena 
Fiindcă 
primul 
putea...

ai anului 
la fiecare 

probele res- 
cu carac- 
de com- 

în alerga-

olimpică, 
a ști este 

pas spre a

VI. M.

— Apreciați că biblioteca 
a 

Ia
și sala de lectură 
C.N.E.F.S. sint folosite 
întreaga lor capacitate ?

— Din păcate, trebuie să 
firm că biblioteca noastră 
este suficient valorificată. 
Frecvența în sala de lectură 
este destul de slabă.

a- 
nu

— Care este profesia pre
dominantă a celor care so-

— Cei 
tori sînt 
re-și pregătesc examenul 
stat și profesorii înscriși pen
tru diferite examene (definiti
vat. grad). Ne mai vizitează și 
unii antrenori în vederea sus
ținerii examenelor de avansa
re. O altă categorie este cea a 
diferiților activiști ai C.N.E.F.S. 
și ai federațiilor, cum sînt V. 
Dona, I. Comeanu, C. Mihai, 
St. Roman, V. Firea, C. Arde- 
leanu, care urmăresc cu asi
duitate noutățile intrate în bi
bliotecă. De asemenea, medici 
și psihologi sportivi consultă în 
permanentă lucrările de 
cialitate apărute. Aceștia 
ales ne întreabă foarte 
„Aveți ceva noutăți ?“

mai frecventi vizita- 
studenții I.E.F.S. ca

de

nea. sînt mult solicitate publi
cațiile Centrului de cercetare 
pentru educație fizică și sport 
care, prezentînd noutăti din li
teratura de specialitate stimu
lează studierea acesteia.

— Orarul bibliotecii con
vine solicitantilor ?

— Programul nostru 
cei 
de 
zi. 
tă,

spe- 
mai 

des :

— Care este genul de lu
crări cel mai solicitat ?

—• Cele mai solicitate sînt lu
crările de tehnică și metodică 
pe ramuri de sport, educația 
fizică în școală, medicina și 
psihologia sportivă. De aseme-

Lucrări interesante,
absolut necesare

pentru 
ce doresc să studieze este 
la ora 10 la 15, în fiecare 
cu excepția zilei de sîmbă- 
cînd sala de lectură este 

deschisă numai de la ora 10 la 
12. De asemenea. în zilele de 
marți și vineri avem program 
și după-amiază, de la 18—21. 
Eu consider că acest program 
corespunde nevoilor.

T. MIHAI

TREI VARIATIUAII
PE ACEEAȘI TEMA • ••

Sondaj operativ printre an
trenorii de atletism timișoreni 
prezenți în sala clubului spor
tiv C.F.R., cu prilejul fazei de 
zonă rezervată juniorilor L 
Tema : -Ce ați studiat in ul
tima vreme ?“

Centrul de cercetări pentru 
educație fizică și sport al 
C.N.E.F.S. este unitatea care 
furnizează cea mai mare parte 
a materialelor de studiu și do
cumentare, pentru antrenorii și 
tehnicienii noștri.

Pentru a cunoaște care este 
eficiența acestor materiale, 
ne-am adresat tov. Cornel Ră- 
duț, director adjunct al Centru
lui.

— Apreciați că este corespun
zătoare tematica materialelor

EDIFICATOARE...
examinare a fost obligată să 
acorde — cu indulgență — ca
lificativul „suficient" la aproa
pe jumătate din cursanți. In 
rîndul celor care au obținut 
calificative sub nivelul aștep
tărilor se numără Ghcorghe 
Viziru, Constantin Chivaru și 
Eleonora Dumitrescu (toți de 
la Steaua), Iudith Gohn (Di
namo Brașov), Vera Dudaș și 
Attila Fodor (Mureșul Tg. 
Mureș) etc.

Nici la cursul cu antrenorii 
de baschet constatarea nu este 
mai îmbucurătoare. Un număr 
foarte mare de antrenori au 
trecut examenul la limită, 
probînd slabă preocupare pen
tru ridicarea nivelului de cu
noștințe profesionale. Intre a- 
ceștia, Niculina Grigorescu 
(Progresul București), Tiberiu 
Bartha (Șc. sp. Zalău), Mărți
șor Hondrilă (Șc. sp. 1 Con
stanța), Anatoiie Podvarcu 
(Șc. sp. Sibiu), Gheorghe Pas
cale (Șc sp. Bacău), Albert

Vancsa (Șc. sp. Sf. 
Dorin Reclaru (Șc.

Am enumerat aici 
cîteva nume de antrenori care 
au manifestat o slabă 
cupare pentru însușirea 
terialului predat în 
cursului de pregătire și per
fecționare organizat — cu des
tule eforturi — de C.N.E.F.S. 
După cum am constatat din 
documentele existente la secto
rul respectiv, numărul lor 
este mult mai mare. De aici 
putem desprinde concluzia 
studiul, efortul și dorința 
a se pune în permanență 
curent cu toate noutățile 
părute în domeniul lor de_
livitate nu fac parte din preo
cupările cotidiene ale tuturor 
antrenorilor noștri. Și, firește, 
nu este bine. Sperăm ca rîn- 
durile de față să le dea de 
gindit celor amintiți aici. Și 
nu numai lor.

Gheorghe), 
sp. Deva), 
i numai

preo- 
ma- 

cadrul

că 
de 
la 
a- 

ac-

Mihai TRANCA

CITIJI REVISTA Dt SPECIALITATE ?
în dorința de a veni în spri

jinul profesorilor de educație 
fizică, al antrenorilor, al medi
cilor sportivi. al sportivilor 
fruntași, revista „Educație fizică 
și sport“ abordează o tematică 
complexă. Problemele antrena
mentului sportiv, selecția, refa
cerea, efortul de mare intensi
tate în anumite ramuri sportive, 
procedeele de mare dificultate 
reprezintă numai o parte din 
această tematică complexă. De 
asemenea, pentru profesorii de 
educație fizică care își pregătesc 
examenele de definitivat sau de 
grad, revista „Educație fizică și 
sport" publică materiale cu ca
racter consultativ în vederea 
susținerii acestor examene.

Interesul pe care îl manifes
tă specialiștii din acest domeniu 
îl reflectă și situația abona-

mentelor făcute la revistă. Ast
fel, se evidențiază județul Mu
reș — cu 119 abonamente. Cluj 
— cu 109 abonamente, Ti
miș — cu 80 de abonamente. 
Lista ar continua dacă, din ne
fericire, nu ar exista și unele 
cazuri de excepție, cum ar fi 
județele Brașov (58 de abona
mente), Iași (55 de abonamen
te). Sibiu (42 de abonamente), 
Galați (32 de abonamente), cen
tre universitare cu o frumoasă 
tradiție sportivă, cu un mare 
număr de cadre, dar oare mani
festă un mai mic interes față 
de studiu, de îmbogățirea, și pe 
această cale, a cunoștințelor lor 
de specialitate. Este de sperat 
că această situație de excepție 
are, totuși, un caracter vremel
nic, factorii interesați urmînd 
să dovedească dacă aprecierea 
noastră e exactă, (e.d.)

documentare pe care Ie elabo
rează ocntrul dv ?

— Atîta vreme cit 
căutate de tehnicienii 
sîntem îndreptățiți să 
că tematica este interesantă și 
corespunde cerințelor.

— Vi s-au solicitat și 
materiale de către cititori? Ați 
primit ceva sugestii ?

— Nu.
— Există preocupare din par

tea Centrului pentru a constata 
eficienta materialelor expediate 
in tară ?

— Da. Deși nu este vorba de 
un sistem, se fac unele sonda
je pentru a se constata cum sînt 
exploatate și păstrate de unită
țile noastre beneficiare: consilii 
județene, cluburi de performan
tă. școli sportive etc.

— Care este concluzia ?
— Din sondajele noastre am 

constatat că există o preocupare 
din partea unor specialiști pen
tru a le citi. Mulți dintre cei 
cărora le sînt repartizate iau 
insă acasă aceste materiale, 
astfel că ele nu ajung întotdea
una și la antrenori, cei obligați 
să valorifice în practică conți
nutul lor. (M.T.)

>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

3

ele sînt 
noștri, 

apreciem

alte

UTTE LERETER (C.A.S.U.) 5 
„în ultimul timp am citit o lu
crare interesantă, „Contribuții la 
psihologia sportului". editată 
în R.D.G. M-ar interesa — Și 
nu știu unde pot găsi — un 
studiu despre stilul „flop". Mă 
refer la săritura în înălțime. 
Nu sînt abonată la revista „E- 
ducație fizică și sport" (n.a. 
revista a și publioat in nr. 7* 
1975, un amplu studiu privind 
săritura „flop", cu o analiză bio
mecanica). De altfel, ca și alt* 
colegi ai mei..."

GHEORGHE NEMETH (CFR): 
„Citesc materialele apărute în 
buletinele F.R.A. De asemenea, 
cele care îmi parvin de la ca
binetul metodic sportiv din o~ 
rașul nostru. In prezent alcă
tuiesc o lucrare intitulată „E- 
xerciții corective pentru dife
rite meserii". Ea se va adresa 
cu precădere elevilor din șco
lile profesionale."

ION PASCU (C.F.R.) : „Stu
diez cu regularilaite tot ce a-> 
pare în literatura noastră de 
specialitate. Și, după părerea 
mea. apar destule lucrări de 
calitate.
nu

Numai cine nu vrea 
le găsește !...“

pațiul paginii nu ne-a 
gații mai ample pe această 
siderăm dintre cele capitale 

a antrenorilor ți altor tehnicieni, in perfecționarea lor conti
nuă, cerută imperios de dezvoltarea de-a dreptul furtunoasă 
a performanțelor in diferite discipline ți ramuri sportive. Daco 
— ața cum se vede ți din cele de mai sus — unii tehnicieni 
acordă atenția cuvenită studiului, mai sint destui care nu 
fac acest lucru, considerind că le e de ajuns cu ce au în
vățat acum 10, 15 sau 20 de ani... O privire cit de fugara 
asupra rezultatelor lor este edificatoare, ea indicind cu cla
ritate cine studiază ți cine nu, cine e la curent cu progresele 
cunoațterii in specialitatea sa ți cine neglijează acest lucru.

Atrage atenția in mod deosebit faptul că o bună parte 
dintre antrenori, tehnicieni ți specialițti nu studiază revista 
teoretică ți metodică „Educație fizică ți sport", anume edi
tată pentru ei, ca ți bogatul material documentar furnizat 
de Centrul de cercetări in domeniul educației fizice ți spor
tului, mijloace uțor accesibile, operative ți eficace de infor
mare. Secția de resort a C.N.E.F.S., birourile executive csle 
consiliilor județene, conducerile cluburilor ți asociațiilor, ale 
țcolilor sportive ți altor unități de performanță au datoria să 
urmărească modul cum studiază specialiștii retribuiți, pregă
tirea ți perfecționarea acestora constituind nu o „problemă 
de preferință personală", ci o îndatorire de serviciu.

In sfirțit, ar fi interesant ca I.E.F.S. ți Centrul de cercetări 
să studieze ți să explice științific practica empirică a unor 
antrenori ai noștri — talente de excepție — care au dat 
campioni europeni și mondiali și a căror experiență, totală 
sau parțială, ar merita extinsă, așa cum se face in unele țări.

„Ce ați studiat în ultima vreme, tovarăși antrenori?", iată 
întrebarea pe care o va pune, in continuare, ziarul nostru, 
mai ales celor care lucrează in ramuri și probe rămase in 
urmă și la care necesitatea primenirii ți îmbogățirii cunoștin
țelor se impune cu precădere.

dat posibilitatea unei investi- 
problemă, pe care o con- 
in pregătirea profesională



„TURNEUL PRIMĂVERII" LA BOX Turneele Diviziei A de volei (grupa I valorică)

SURPRIZE Șl ÎN SEMIFINALE
• (. Dafinoiu învins de D. Hicu > Reuniunile finale vor iacepe aii, de la orele 18

EXPLORĂRI BAIA MARE 
A ÎNVINS PE STEAUA!

Vineri s-au consumat în cele 
două porturi dunărene, semifina
lele „Turneului primăverii*4 la box. 
Atât la Brăila, cit și la Galați, pu- 
glilștii prezenți la competiție au 
oferit publicului spectator evolu
ții de bună valoare tehnico-tactică.★

BRĂILA 12 (prin telefon). Peste 
1500 de spectatori au umplut pînă 
la refuz Sala sporturilor din loca
litate. pen tiu a asista la semi
finalele categoriilor muscă, pană 
ușoară, mijlocie mică și semigrea, 
în cel mai frumos meci al reuniu
nii s-au intîlnit „penele" Mihai 
Ploleșteanu (Met. Buc.) și Con
stantin Buzduceanu (Steaua). 
Timp de două reprize stelistul a 
rezistat puternicelor croșee expe
diate de metalurgist, răspunzînd 
la rîndul său cu eficace directe de 
dreapta. Ultimele trei minute de 
luptă s-au desfășurat într-un ritm 
infernal Ploleșteanu valorificîn- 
du-și mai bine forța loviturilor 
sale, replica lui Buzduceanu deve
nind tot mai palidă.

Nici dacă ar fi vrut, dinamo- 
vistul Calistrat. Cuțov nu ar fi 
găsit atîtea posibilități bune de 
pregătire ca în acest turneu în 
care parcă toți adversarii nu do- , 
resc de-cît să învingă pe marele 
favorit. După rapidistul Petre An
ton, care joi l-a trimis la podea 
pe campionul ușorilor, vineri în 
semifinale. Ad. Guțu (BC Galați) 
l-a ținut și el în șah timp de o re
priză pe neîncălzitul Cuțov. care a 
trebuit pînă la urmă să se anga
jeze în schimburi dure de lovituri 
pentru a se impune înainte de li-

mită în fața Iul Adrian Guțu. 
Prin victoria la puncte realizată 
de celălalt „ușor*1 dinamovist . Ion 
Vladimir, în fața lui Florian Ghiță 
(Steaua), sîmbătă vom asista, pro
babil ia o finală In familie, cum 
se spune.

Mare surpriză în semifinala ca
tegoriei semigrea : campionul
Costică Dafinoiu (BC Brăila) a 
fost întrecut la puncte de tinărul 
Dumitru Micu (BC Galați). care 
l-a expediat și la podea pe brăi- 
lean.

lată rezultatele înregistrate în 
semifinale : muscă ; C. Nedea 
(Steaua) b.p. M. Vișan (Oțelul Tîr- 
goviște), T. Dinu (Dinamo Buc.) 
b. ab. 3 D. Codreanu (Dinamo 
Bv) ; pană : FI. Zamfir (Voința 
Buc.) b.p. I. Băjenaru (Dinamo 
Buc), M. Ploieșteanu (Met. Buc.) 
b.p. C. Buzduceanu (Steaua) ; 
ușoară : I. Vladimir (Dinamo Buc) 
b.p. FI. Ghiță (Steaua), C. Cuțov 
(Drnamo Buc) b.ab. 3 Ad. Guțu 
(BC Galați) ; mijlocie mică : N. 
Nichitov (BC Brăila) b.p. St. Fie
rea (Rapid). D. Cimpoesu (Dina
mo Bv) b.p. L Tîrîlă (BC Galați); 
semigrea : D. Micu (BC Galați) 
b.p. C. Dafinoiu (BC Brăila), V. 
Croitoru (Steaua) b.p. I. Gydrffi 
(Dinamo Buc).

Victor BANCIULESCU

*
(prin telefon).

ii

GALAȚI, 12 ____
Spectatorii gălățeni au asistat la 
o reuniune interesantă, cu cîte- 
va meciuri excelente. Unul din-

Finalele campionatelor individuale, de lupte libere

PRIMA ZI, SUB SEMNUL SURPRIZELOR
BRAȘOV, 12 (prin telefon). Fi

nalele celei de-a 23-a ediții a cam
pionatelor individuale de lupte 
libere ale seniorilor au început 
vineri dimineața în Sala sporturi
lor din localitate. înaintea gon
gului inaugural am consemnat 
primele surprize la cîntarui ofi
cial. Campionul categoriei 52 kg, 
P. Brindușan (C.F.R. Timiș) nu 
s-a mai putut încadra în limitele 
acestei greutăți, înscriindu-se la 
57 kg. Astfel, I. Arapu (Steaua) 
și E. Butu (Nicolina Iași), favo- 
riți în lupta pentru titlu, au scă
pat de principalul lor adversar. 
De o sansă asemănătoare benefi
ciază si E. Cristian 
sov) împreună cu 
(Steaua), care nu-1 
frunta pe multiplul 
categoriei 74 kg, L. 
reșul Tg. Mureș), 
82 kg. în fine, mai 
teva schimbări importante și 
categoriile mari: S. Morcov (Di
namo Bv.) — campion la 90 kg 
— concurează la 100 kg, iar 
E- Panaite (Steaua). în absența 
lui L. Simon — accidentat la re
centul turneu de la Freiburg — 
evoluează la cat. grea.

Surprizele de proporții au În
ceput odată cu întrecerile primu-

(Dinamo Bra- 
M. Pîrcălabu 
vor mai în- 
campion al 
Ambruș (Mu- 
„urcat44 la 
subliniem cî- 

la

Mîine,

în Aula B.C.U

lui tur: campionul ultimelor nouă 
ediții la cat. 62 kg, P. Coman 
(Steaua), a fost învins la puncte 
de timișoreanul C. Moldovan 
(punctaj: 6—4). Un alt campion, 
oel al categoriei 57 kg, brașovea
nul G. Condrat, a scăpat ca prin 
„urechile acului*4 de o severă în- 
fringere în meciul cu tînărul 
Gh. Călinescu de la C.S. Tîrgovis- 
te care îl conducea la puncte în 
repriza secundă ou 14—9. în min. 
8, insă, într-un moment de nea
tenție, Călinescu a fost 

O neașteptată

tre acestea a fost cel dintre „co
coșii*4 Nicu Popa (Met. Buc.) și 
Ion Căprărescu (Steaua). Popa 
a confirmat încă o dată buna 
evoluție din finala campionatu
lui național de anul trecut, acțio- 
nînd și de data aceasta ca o 
adevărată mașină de pumni. 
Avînd inepuizabile resurse fizice, 
metalurgistul bucureștean a cîști
gat în fața unui adversar care 
nu s-a lăsat ușor înfrînt. Bună 
și evoluția lui Dinu Condurat 
(Steaua), aflat într-o mare dis

poziție de luptă. Din păcate ri
valul său Gheorghe Marinei (BC 
Brăila) nu i-a ridicat prea multe 
probleme, Condurat obținînd 
dreptul de a evolua în finală.

Campionul semiușorilor, Flo
rian Livadaru (Steaua) a primit 
o replică neașteptată din partea 
gălățeanului Octavian Amăzăroa- 
ie. Incomodat de atacurile susți
nute ale elevului antrenorului 
Petre Mihai, Livadaru a avut o 
evoluție sub posibilități, mulțu- 
mindu-se cu o defensivă prea 
puțin activă. Decizia de învingă
tor la puncte (2—1) atribuită ste- 
listului a nemulțumit publicul 
spectator, gala fiind întreruptă 
mai multe minute. Apreciind ea 
greșite deciziile arbitrilor A. 
Mihăilescu (Brăila) și D. Glad- 
cenco (Medgidia), juriul reuniu
nii a hotărît scoaterea lor din 
brigada de judecători. Iată re
zultatele înregistrate : cocoș : N. 
Popa (Met. Buc.) b.p. I. Căpră
rescu (Steaua), D. Condurat 
(Steaua) b.p. Gh. Marinei (BC 
Brăila) ; semiușoară : FI. Liva
daru (Steaua) b.p. O. Amăzăroa- 
ie (BC Galați). Gh. Vlad (Musce
lul) b.p. C. Nap (Met. Bocșa) ; 
semimijlocie : c. Hajnal (Steaua) 
b.p. D. Tănase (BC Brăila), M. 
Ungureanu (Steaua) b.p. V. Cicu 
(Dinamo Buc.) ; mijlocie: c. Chi- 
racu (BC Galați) b.ab. 2 A. Sta
na (Steaua), S. Tîrîlă (BC Galați) 
b.p. D. Bubă (Rapid) ; grea : M. 
Simon (Dinamo Buc.) b.p. I. 
Giurcă (Met. Tîrgoviște) și întîl- 
nește în finală pe G. Axente 
(Steaua). La semimuscă vor lup
ta pentru primul loc P. Ganea 
(BC Galați) și Gh. Niță (Sibiu).

La Timișoara și Iași au început 
ieri turneele grupei întiî 
din cadrul Diviziei A de

MASCULIN

învins 
victorieprin tuș.

a obținut și L. Șandor (Odorheiu 
Secuiesc), care l-a întrecut 
tuș pe N. Parepa (Steaua), 
cat. 62 kg.
Alte rezultate mai importante : 

48 kg — O. Feher (S. Mare) 
b.t.V. Mănduță (Timiș), 52 kg — 
E. Butu (iași) b.t*V. ignat (Bra
șov), 57 kg — G. Anghel (Steaua) 
b4. Gh. Bucur (Craiova), 68 kg — 
O. Dușa (Steaua) b.t.N. Munteanu 
(Iași), 74 kg — C. Fodore (Bra
șov) b.t.S. Popescu (Rapid) 82 kg 
— V. Țigănaș (Iași) b.t.N. Honcu 
(C S. Onești), T. Seregely (Steaua) 
b.t.V. Antonie (Progr. Buc.).

prin 
la

C. CHIRIAC

ÎNCEPE TURNEUL
DE ȘAH AL

valorice 
volei.

telefon).TIMIȘOARA, 12 (prin
Primul turneu al echipelor frun
tașe ale voleiului nostru mascu
lin, programat în localitate ca 
urmare a calificării Politehnicii 
în grupa I valorică, a stîrnit un 
interes deosebit, publicul um- 
plînd pînă la refuz sala Olimpia, 
în meciul inaugural s-au întîlnil 
formațiile Steaua și Explorări 
Baia Mare. Jocul a fost de fac
tură tehnică mediocră, nespecta- 
culos, voleibaliștii evoluînd fără 
vlagă. In primul set, bucurește- 
nii au condus pînă la jumătatea 
acestuia, moment din care băi- 
mărenii au preluat inițiativa da
torită ambiției și coeziunii supe
rioare a sextetului lor. în setul 
doi. egalitatea s-a menținut pînă 
la 14, Steaua cîștigînd la limită. 
Dar în setul următor „steliștil44 
au fost de nerecunoscut. Conduși 
ou 10-*-l, ei au refăcut din handi
cap, însă pînă la urmă au pier
dut la 9. Setul patru a început 
sub semnul egalității (s-au făcut 
cîte 10—12 schimbări de serviciu 
pentru un punct), dar de la 5—5 
Explorări Baia Mare a desfășu
rat un joc mai eficace cîștigînd 
detașat setul și cu aceasta parti
da cu 3—1 (9. —14, 9. 7). Astfel 
turneul masculin al fruntașelor 
a debutat cu o mare surpriză. 
S-au remarcat Neghină și Paras- 
chivescu (E), Iuhasz (S). Arbi
traj corespunzător : I. Niculescu 
—A. Ion.

în celălalt meci al : 
mo. campioana țării, 
replica Politehnicii 
Diferența de valoare 
cuvîntul, dinamoviștii 
du-și victoria cu 3—0.

Arbitraj bun : V. Moraru. 
taru.

pid. Studentele au început jocul 
cu aplomb și au condus în per
manență, remareîndu-se prin si
guranță la preluare, eficiență la 
blocaj, promptitudine la dublaj, 
atribute care le-au lipsit jucă
toarelor de la Rapid. Meciul a 
fost dominat clar de I.E.F.S. ca
re a obținut victoria cu 3—0 (8, 

7, 4). S-au 
precis și 
și Victoria 
vingătoare.
Ferariu și

remarcat prin joc 
eficace. Ev-a Klein 
Georgescu de la 2n” 
Au arbitrat 
I. Covaci.

PROGRAMUL DE 
ȘI DE MÎINE

bine Gh.

AZI

Olim- 
Azi,

MASCULIN (sala 
pia din Timișoara), 
de la ora 18 : Dinamo — 
Steaua, Politehnica — Ex
plorări ; mîine, de la ora 
17 : Explorări — Dinamo 
și Steaua — Politehnica.

FEMININ (Sala sporturi
lor Iași). Azi, de la ora 
17 : Dinamo — I.E.F.S.,
Penicilina
ne, de la ora 
— Dinamo și 
Penicilina.

Dinamo
Rapid ; mîi-

17 : Rapid
I.E.F.S. —

echipa Peni*

Petre HENȚ
Telemac SIRIOPOL, coresp. jud*

*
Reuniunile finale vor avea loc 

sîmbătă, cu Începere de la orele 
18, ia Brăila și Galați.

zilei Dina- 
a primit 

Timișoara* 
și-a spus 
adjudecin- 

. (1, 4,
C.

Sever NORAN

CLASAMENT
1. Dinamo 12 12 0 36: 3 24
2. Steaua 12 10 2 32: 8 22
3. Explorări 12 10 2 31: 8 22
4. Politehnica 12 7 5 24:23 19

în celălalt meci ------_ ___
cilina Iași a furnizat o replică 
neașteptat de hotărîtă campioa
nei țării, Dinamo.

Partida, care a fost dîrz dispu
tată, a durat peste două ore și 
s-a încheiat cu victoria formației 
Dinamo cu 3—2 (—11. —13, 5,
3, 7). Blocajul foarte bun al cam
pioanelor a pus probleme seri-y 
oase atacului ieșean. Gazdelor li 
se poate reproșa faptul că, din 
setul 
plet
Irina 
riana 
de la învingătoare, respectiv Ca
rolina Hatură și 
Au arbitrat bine
Farmuș.

al treilea, au cedat com- 
inițiativa. S-au remarcat 
Petculeț — in atac —. Ma- 
Ionescu și Helga Bogdan,

Kate Tcacenco. 
A. Dinicu și R.

D. DIACONESCU

FEMININ CLASAMENT

de 
Turneul

IAȘI, 12 (prin telefon, 
corespondentul nostru). 
echipelor fruntașe feminine a fost 
deschis de partida I.E.F.S.—Ra-

la 1. Dinamo 12 12 0 36— 6 24
2. I.E.F.S. 12 11 1 35—10 23
3. Rapid 12 8 4 28—13 20
4. Penicilina 12 8 4 27—15 20

Duminică, riifibij in Tei SPORTUL STUDENȚESC ÎNTÎLNEȘTE FARUL
Duminică, spectatorii bucureșteni 

vor asista la apariția în premieră, 
în acest an, pe o scenă din Capi
tală a XV-lui campion, Farul. Cum 
cocnstănțenii ne-au obișnuit în anii 
din urmă cu evoluții dintre cele 
mai bune, ne putem aștepta la o 
nouă prestație care să fie confor
mă cu prestigiul și valoarea unei 
echipe campioane. Partida se 
anunță cu atît mai interesantă cu 
cit Farul va avea ca adversară 
formația Sportul studențesc, afla
tă deocamdată pe locul secund în 
clasamentul seriei L la două

INTERNAȚIONAL
ROMÂNIEI

în Aula Bibliotecii centrale u- 
niversitare va începe mîine. la 
ora 16, tradiționalul Turneu in
ternațional de șah al României. 
La actuala ediție, a 16-a, vor 
lua parte 16 jucători din 10 țări. 
Iată lista concurenților : I. Au
gustin (Cehoslovacia) Elo-2405, J* 
Barle (Iugoslavia) — 2480, J. Diaz 
(Cuba) — 2385, P. Hammer (El

veția — 2200, G. Mohring (R.D.G.)- 
2380. L. Ogaard (Norvegia)-2490, 
J. Pinter (Ungaria)-2420 E. Sveș
nikov (U.R.S.S.)-2510, V. Atana
sov (Bulgaria)-2405 precum și 
jucătorii noștri M. Șubă-2450, Th. 
Ghițescu-2430, M. PavIov-2360, Tr. 
Stanciu 2355, Em. Ungureanu-2350, 
V. Stoica-2315 și C. Radovici-2300.

Media coeficienților Elo este 
de 2389, ceea ce plasează turneul 
pe treapta a 6-a în scara F.I.D.E. 
(de la 1 la 15). Pentru obținerea 
unei note 
nai sînt 
la sută).

Deși pe 
figurează _ __  ____ ____
dială a șahului, turneul se anun
ță interesant, mai ales prin ca
racterul său foarte echilibrat. în 
marea lor majoritate, concuren-

de maestru internațio- 
necesare 9 puncte (SO

tabela de 
nume din

concurs nu 
elita mon-

ții de peste hotare sînt tineri, In 
fruntea lor situîndu-se ca va
loare Evgheni Sveșnikov, care — 
recent — a cîștigat la Leningrad 
campionatul de tineret al Uni
unii Sovietice. Comentînd aceas
tă performanță, săptămînalul 
moscovit „64“ aprecia că Sveș
nikov este aproape de forța u- 
nui mare maestru. Foarte mult, 
și în companii selecte, a jucat 
în ultima vreme iugoslavul Ja- 
nez Barle, autorul unui salt im
presionant pe scara Elo : de la 
2330 la 2480 într-un singur an 1 
Bine cotați în arena internațio
nală sînt, de asemenea, Joszef 
Pinter, printre premiați la cam
pionatul Ungariei, Leif Ogaard 
(un progres de 30 p Elo în 1975), 
J. Augustin.

în ceea ce îi privește pe re
prezentanții noștri, se remarcă 
reintrarea maestrului internațio
nal Mihai Șubă, precum și for
ma bună demonstrată la cam
pionat de maeștrii internaționali 
Teodor Ghițescu și Corvin Ra
dovici, de maeștrii Emil Ungu- 
reanu și Mircea Pavlov. Aceștia 
din urmă, ca și Traian Stanciu 
și Valentin Stoica, pot încerca

o notă de maestru internațional, 
în cursul zilei de astăzi sînt 

așteptați oaspeții de peste ho
tare. Mîine, la ora 11 are loc 
tragerea la sorți, iar după-amia- 
ză se dispută prima rundă,

V. CH.

puncte de lider si dornică, firește, 
de a menține avantajul de un 
punct asupra celei de a treia cla
sate... Steaua! în tur. pe Litoral, 
campionii s-au impus lesne (28— 
6). Ce va fi de data aceasta? Ori
cum, un meci mult mai echilibrat, 
în care, totuși, înclinăm să acor
dăm prima sansă oaspeților. An
trenorul Mihai Naca anunță for
mația standard, adică cea mai 
bună garnitură : Șt. Cristea — Ia- 
nusevici, Motrescu. Ilolban, Dinu 
— Bucos, Olteanu — Varga, Dă- 
răban, A. Cristea — Mușat, Bor- 
saru — Ioniță, Crăciun, Avrigea- 
nu. Acest XV nu a cedat pînă 
acum decît un singur punct, la 
Sibiu (12—12), așa că-și poate per
mite „luxul4*, cum ne spunea an
trenorul, ca „la adăpostul rezervei 
de puncte să joace degajat, pen
tru spectacol44. De cealaltă parte, 
studenții vor căuta să valorifice 
avantajul terenului și să se ridice 
la nivelul locului ocupat în clasa
ment. Antrenorul Teodor Rădu- 
lescu anunță și el o formație re
dutabilă: Chiciu — Batter, Ghețu, 
C. H ari to n, Ioniță — Nicolescu, 
FI. Atanasiu — Fugigi» Galanda, 
I. Hulă — Al. Atanasiu, iancu — 
Șt. Căinaru, Șofronie, Drăgulescu 
(Stănculescu).

Partida va începe la ora 10 șl 
șe va disputa pe terenul studen
ților, din Tei. Va arbitra Dinu 
Spirea.

Seria I mai programează un joc 
important: Steaua (locul 3) se de
plasează la Bîrlad, unde se dș- 
tigă greu puncte (în tur, 30—6 
pentru militari). în grupa secun
dă, două partide ies din comun. 
La Petroșani. Știința primește re
plica Politehnicii Iași, care nu va 
ceda cu una cu două, în timp ce 
la Timișoara, XV-le Universității 
va juca în companiâ* unei echipe 
cîndva celebre: Grivița Roșie (în 
tur, 15—6). în ambele cazuri, gaz
dele, în cursă pentru turneul final 
1—4, păstrează prima șansă. Dina
mo, fruntașa seriei, are de susți
nut în compania Vulcanului un 
joc mai ușor (în toamnă 33—6). 
Etapa a doua a returului ne va 
aduce, oricum, primele clarifi
cări... (D.C.)
• Ni se comunică de la Federa

ția română de rugby că miercuri 
seara, în urma ședinței biroului 
federal, va fi alcătuită echipa re
prezentativă în vederea partidei 
cu Olanda (28 martie, la Hilver- 
sum), din cadrul campionatului 
Europei — FIRA.

„CUPA TINERETULUI" CiȘTIGĂ POPULARITATE Șl VALOARE
(Urmare din pag. 1)

toți factorii cu atribuții trebuie 
să le acorde atenția principală.

Stabilind 
ediției de

*
inaugurarea festivă 
vară a acestei mari 
ședința Comisiei 

organizare a „Cupei 
a făcut, totodată, o

IOANA MIROSLAV Șl PARIC ȘTEFANOV

CAMPIONI UNIVERSITARI
La Sinaia s-au desfășurat cam

pionatele naționale universitare de 
șa în turneul feminin (sistem 
elvețian, 10 runde) victoria a re
venit Ioanei Miroslav (Inst. agr. 
Buc.) cu 8 puncte, urmată de 
Mariana Duminică (A.S.E. Buc.) 
71/^ și Gabriela Olteanu (Univ. 
Buc.) 7.

Concursul masculin a fost rfști-

gat detașat de Paric Stefanov 
(Poli Buc.) cu 10 puncte din 11 
posibile (2 remize). Pe locurile 
următoare s-au clasat loan Biries- 
cu (Univ. Tim.) 8‘/2 și Horia 
Prundeanu (I.M.F. Cluj-Napoca) 
8. în grupa valorică secundă pe 
primul loc s-a clasat Vlad Bazon 
(Univ. Iași) cu 8 puncte din 10.

a 
competiții, 
centrale de 
tineretului44 
amplă analiză a modului în care 
s-au desfășurat întrecerile de 
iarnă. S-a desprins, cu acest 
prilej, concluzia că marea în
trecere sportivă a tineretului a 
cîștigat o popularitate deosebită 
și, în același timp, s-a constatat 
o evidentă creștere a nivelului 
de pregătire a concurenților.

Preocuparea organelor sporti
ve, a celorlalți factori cu atri
buții din unitățile sportive de 
bază, din municipii și județe, 
s-a exprimat în cuprinderea a 
peste 2 000 000 de tineri și tine
re în întrecerile desfășurate la 
schi, sanie, patinaj, șah, tenis 
dc masă etc., în organizarea

etapelor de masă romatcindu-se 
în mod deosebit județele Su
ceava, Harghita, Prahova, Ma
ramureș, Iași, Cluj și munici
piul București.

în raport cu edițiile prece
dente, s-a înregistrat, de ase
menea, o creștere a nivelului 
valoric al întrecerilor. Este de 
evidențiat și faptul că aceasta 
ediție a asigurat, mai bine ca 
în ceilalți ani, practicarea sis
tematică pe o perioadă Xfcii 
lungă a sporturilor de iarnă. în 
aceasta direcție sint de amintit 
inițiativele multor județe care, 
valorificînd condițiile atmosfe
rice prielnice, au organizat și 
alte întreceri pe care le-au în
cadrat în „Cupa tineretului** 
(Festivalul sporturilor de iarnă 
de la Cîmpulung Moldovenesc, 
Campionatul sătesc de hochei 
pe gheață din județul Harghita, 
Cupa celor 5 orașe la schi, șah, 
tenis de masă și popice, des
fășurată în județul Covasna 
etc.).

Toate acestea au contribuit în 
mare măsură la succesul fina-

lelor pe țară, cărora C.N.E.F.S., 
federațiile de specialitate, orga
nele sportive din județele res
pective, factorii cu atribuții pe 
plan central, dar și local, le-au 
asigurat excelente condiții de 
disputare din toate punctele de 
vedere — organizatoric, tehnic, 
propagandistic

Așa cum am subliniat, * însă, 
pe parcursul desfășurării între
cerilor, inclusiv la cele finale, 
s-au manifestat și destule nea
junsuri care au fost pe larg 
analizate în ședința amintita, 
propunîndu-se măsurile cores
punzătoare pentru ca, îndeosebi, 
acum, cu prilejul ediției de vară 
a competiției să fie realizate 
succese cit mai mari, pe mă
sura popularității „Cupei tine
retului**, a frumoasei experien
țe cîștigate de-acum de toți 
factorii de resort.
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C. E. DE JUNIORI LA HOCHEI (grupa B)

ECHIPELE ROMÂNIEI SI IUGOSLAVIEI 
ÎSI DISPUTĂ FINALA

•a

/n Circuitul „Virginia Slims"

JUCĂTOARELE NOASTRE DE TENIS 
CULEG PUNCTE SI APRECIERI■»

Au- 
pu-

lori, la patinoarul „23 
gust" (cel din Ploiești nu a _ 
tut fi reparat la timp, așa că 
toate meciurile 
București) s-au 
dele din cadrul 
ale grupei B a 
pentru juniori.
fost la fel de dinamice ca cele 
precedente. Azi, 
Ja ora 9 au 
țările finale, 
lirea locurilor i 
general. Primele 
fiecare serie își 
rile 1—2, cele de 
cunde pozițiile a 
în continuare, la

Iată acum scurte notații de 
la jocurile de ieri :

SERIA I
ROMÂNIA — NORVEGIA 

6—4 (1—0, 1—2, 4—2). Derby-ul 
primei serii a prilejuit un meci 
deosebit de dîrz, disputat în 
mare viteză și cu un angaja
ment fizic total al ambelor e- 
chipe. Evoluția scorului a fost 
foarte interesantă. Echipa Româ
niei a condus cu 1—0' apoi a 
fost condusă cu 2—1, s-a des
prins la 4—2, a fost egalată 
la 4 (scor care-i califica pe 
norvegieni în finală), apoi, în 
ultimele 10 minute de joc,

și-a asigurat vic-

au avut loc la 
încheiat parti- 

celor două serii 
C.E. de hochei 
întîlnirilc au

i, începînd de 
loc confrun- 

pentru stabi- 
în clasamentul 

clasate din 
dispută locu- 

pe locurile se- 
3-a și a 4-a și 
fel.

e-

chipa noastră 
toria printr-un admirabil efort 
de voință. Au marcat : Cazacu 
(3 — două din șuturi de pe
nalitate), Nagy (2), Lukaks, res
pectiv Andersen (2), Hoel și 
Linn. Au arbitrat : Guadeloppa 
(Franța) si

FRANȚA 
(3—1, 2—1, 
o întrecere 
momente 
Victoria a revenit pe 
prezentanților „cocoșului galic' 
superiori în patinaj și în con
cepția tactică, 
însă scutiți 
mai ales în a 
întîlnirii, cînd 
mație italiană 
mai cu curaj ci și cu o oarecare 
consistență tehnică. Au marcat: 
Treille (3), Gerard, Demolliens 
și Fauchard — Franța, Schnek, 
Darin, Colii, Constantini — Ita
lia. Atent și prompt arbitrajul 
lui E. Krish (Iugoslavia) și G. 
Tasnadi (România).

SERIA A ll-o
IUGOSLAVIA — UNGARIA 

12—0 (2—0, G—0, 1—0). Un veri
tabil „galop de sănătate" al for
mației iugoslave, care cîștigă 
grupa lejer, fără să primească 
gol ! Punctele au fost marcate

Willekens (Belgia).
— ITALIA 6—4 

asistat la 
cu multe 
tensiune, 
merit fe- .«

1—2). Am 
dîrză, 

de mare

Ei nu au fost 
de unele emoții, 
doua jumătate a 
ambițioasa for- 

a atacat nu nu-

de Suvak (6), Golja (3), Scap, 
Brun și Horvat. Au condus A. 
Gobetzky (Austria) și E. Tor
telli (Italia).

AUSTRIA — DANEMARCA 
4—0 (0—0, 2—0, 2—0). Ultima 
intilnire a „preliminariilor44 din 
seria a Il-a, dintre selecționa
tele Austriei și Danemarcei, au 
opus două echipe de forțe sen
sibil egale, aflate în luptă di
recta pentru locul secund în 
clasameqț. După o repriză mai 
mult de studiu, tinerii hoche- 
iști austrieci și-au valorificat 
plusul de superioritate tehnică 
și — printr-un joc organizat — 
cu pase precise și acțiuni o- 
fensive purtate în mare viteză, 
au cîștigat la o diferență 
clară. Au înscris : Wiedmayer, 
Dossi, Sivec și Koren. Au ar
bitrat : J. Haraldsen (Norve
gia) și C. Zgincă (România).

CLASAMENTELE 
„PRELIMINARIILOR" 

(Seria I)

MECIURILOR DE

1. România 4 4 0 0 28—11 8
2. Norvegia 4 3 0 1 31—10 6
3. Franța 4 2 0 2 15—14 4
4. Italia 4 1 0 3 15—22 2
5. Spania 4 0 0 4 8—40 0

(Seria a II-a)
1. Iugoslavia 3 3 0 0 25— 0 6
Z Austria 3 2 0 1 10— 6 4
3. Danemarca 3 1 0 2 8—18 2
4. Ungaria • 3 0 0 3 7—26 0

în „Cupa Europei" la floretă feminin

STEAUA,
(prin telefon), 

desfășurată în lo- 
16 echipe. Forma- 
României, Steaua 

preliminară pe

LOCUL III
TORINO, 12 

'„Cupa Europei" 
calitate a reunit 
ția campioană a 
a ciștigât grupa 
baza următoarelor rezultate : 15—1 
cu T’S.K.A. Sofia. 13—3 cu Tau- 
berbischofsheim (R.F.G.) și A.ZJS. 
Varșovia.

In eliminări directe : Steaua — 
U.S.A.C. Paris 9—3, echipa română 
caliticîndu-se în semifinale unde

Dinamo Kazana întîlnit formația 
(U.R.S.S.) în fața căreia a pierdut 
cu 3—9 (Pascu 2 v. Ardeleanu 1 v. 
Stahl. Bartoș, pentru 
punotînd Kneazeva și 
cite 3 v., Nikonova 2 v., 
1 v.). Astfel Steaua și 
Torino s-au clasat „ex-aequ'O1 
locul 3. in finala competiției în- 
tîlnindu-se la ora închiderii ediției 
Dinamo Kazan și M.T.K. Buda
pesta.

PROGRAMUL_____________ ____
AZI DIN TURNEUL iflNAL : ora 
9 : Italia 
rile 7—8) 
nemarca 
Norvegia 
ora 17,30 :
(locurile 1—2).

Valeriu CHIOSE 
Troian IOANIȚESCU

— Ungaria (pentru locu- 
: ora 11,30 : Franța—Da- 
(locurile 5—6) ; ora 15 :
— Austria (locurile 3—4);

România — Iugoslavia

„TROFEUL CARPAȚI *
(Urmare din pag. 1)

Fejzula 2, Bojovici de la în
vingători și Folker 6, Schmidt 
3, Matei 3, Croitoru 2, Kicsid, 
Cheli, Bedivan de la învinși. 
Foarte bun arbitrajul danezilor 
Palie Thomasscn și
Knud.

R. D. GERMANA — 
RIA 12—12 (8—8). Un 
trem de echilibrat în care am
bele formații au făcut o ade
vărată risipă de energie pen
tru a-.și-adjudeca victoria. Evo
luția scorului a fost intere
santă : 2—4 (min. 10), 5—4
(min. 18), 5—7 (min. 22), 11—8 
(mim. 41) și 12—12 (min. 58). 
In general, handbaliștii din 
R.D. Germană au evoluat mai 
cohvingător, remareîndu-se în 
mod special căpitanul lor, 
Biihme, autor a opt goluri. E- 
chipa germană putea cîștigă în 
final, dar la scorul de 12—11 
(min. 57) ea a rămas fără Kăh- 
lert și formația Ungariei a ob
ținut egalarea. Rezultatul fi
nal ni se pare echitabil. Au 
mai înscris : Hoft 2, Kăhlert, 
Lenz (R.D.G.), respectiv, Mol
nar 4, Kovacs 3, Szilagy 2, 
Buday, Kcnyeres, Siivoltos 
(Ungaria). Arbitri : C. Căpățînă 
și VI. Cojocarii (România).

Iljuller

UNGA- 
joc ex-

MICUȚII „CAVALERI Al 
FLUIERULUI"

Pentru felul în care 
se preocupă de creș
terea ■-cadrelor, asocia
ția sportivă „Aktivist" 
din mica localitate 
Hotensleben (R. D. 
Germană) poate fi da
tă drept exemplu. In 
fotbal, de pildă, s-au 
luat Inițiative lăuda
bile. Astfel, aici a luat 
ființă prima scoală de 
arbitri pentru elevi 
pînâ la 18 ani. Aceștia 
urmează 
retice și 
cei mai 
dintre ei 
de intre 
juniori și pionieri. Vi
itorii „cavaleri ai flu
ierului" se formează, 
deci, pe băncile școlii.

cursuri teo- 
practice, iar 
bine notați 

conduc parti- 
echipele da

sovietice 
Pavlenko 
Giliazova 
Scherma 

pe

★

Aseară, tirziu, selecționata 
de hochei a României a susți
nut o partidă de verificare cu 
formația cehoslovacă Strojarne 
Martin. Echipa noastră a cîști- 
gat cu 6—5 (2—1, 3—1, 1—3).

O ETAPĂ A HANDBALULUI SPECTACOL
MIHALY FALUDY (antrenorul echipei ungare) : „Pe zi ce trece 

„Trofeul Carpați" devine tot mai interesant și mai atrăgător prin 
valoarea meciurilor sale. Etapa de vineri a fost în ’ - - •
etapă a spectacolului. Am avut prilejul să văd în 
meciuri sclipiri geniale, faze de veritabilă măiestrie, 
nat în mod deosebit formația Iugoslaviei, care deși 
patru dintre cei mai buni jucători, a făcut proba 
extrem de ridicată ca și a remarcabilului său potențial 
Pentru formația Ungariei „Trofeul Carpați" constituie un excelent 
prilej de testare a forțelor in compania unor selecționate clin elita 
handbalului mondial".

primul rînd o 
toate cele trei 
M-a impresio- 
a evoluat fâră 

valorii sale 
ofensiv,

I
I

ALTITUDINE 7021 m

Patru tineri francezi 
au reușit să sitabileas- 
că, recent, un record 
original. Ei au escala
dat cu ajutorul unei 
motociclete de con
strucție specială — a-

ROMÂNIA — BULGARIA 
27—19 (12—8). Modesta echipă 
a Bulgariei (care mai trăiește 
încă bucuria calificării în grupa 
valorică B a campionatului 
mondial obținută în dauna El
veției) n-a putut, firește, re
zista campioanei mondiale. Suc
cesul facil nu ne poate însă 
înfierbînta astfel incit să tre
cem cu vederea carențele 

joc
ma

denifestate și în acest 
handbaliștii români.

în prima repriză 
evoluat mediocru, fără 
zont, au ratat incredibil 
clusiv două aruncări de 
7 metri 
nu l-au 
și ineficient 
n-au avut în apărare vigoarea 
și mobilitatea necesară pentru 
a-1 susține pe Penu. Chiar și 
în repriza secundă, în care pro
ductivitatea formației noastre

ei au 
ori- 
(in- 

la 
Birtalan și Ucu), 

ajutat decit rar 
pe Birtalan,

vînd capacitatea de 
350 cmc — vîrful A- 
concagua (7021 m) în 
munții Anzi. situat la 
nord-vest de Santiago 
de Chile, aproape de

Mariana Simionescu conduce 
pe Chris Evert într-un final de 
partidă dramatic la Detroit... 
Florența Mihai învinge pe Sue 
Stap (6—4, 6—2) la Akron... 
Virginia Ruzici cîștigă două 
partide la San Antonio (Texas), 
învingînd pe Raquel Giscafre 
și Mary Shuthers...

Acestea sînt ultimele secven
țe demne de reținut din evo
luția jucătoarelor noastre în 
Circuitul internațional feminin 
de tenis din S.U.A., dotat cu 
trofeul „Virginia Slims". Am 
completa cu o declarație a cam
pioanei americane Chris Evert, 
publicată de ziarul „Detroit

BALCANIADA DE SCHI
BELGRAD, 12 (Agerpres). în 

stațiunea de sporturi de iarnă 
Mavrovo (Iugoslavia), a început 
vineri balcaniada de schi. în proba 
de 15 km fond, schiorul român 
Gheorghe Gîrniță s-a clasat pe 
locul trei cu timpul de 47:17.1. 
Victoria a revenit în această pro
bă concurentului bulgar Liubomir 
Toșckov în 45:30 3. Proba de 10 
km juniori a fost cîștigată de 
Ivan Lebanov (Bulgaria) ou timpul 
de 30:02,1. Vasile Băjenaru s-a si
tuat pe locul 5 cu timpul de 
33:07 8. S chioara iugoslavă MUena 
Kordezz a terminat învingătoare 
in cursa de 10 km senioare cu 
timpul de 41:45,1.

TURNEUL DE ȘAH

DE LA BELGRAD
12 (Agcrpres). —

Free Press", după dificila sa 
victorie in fața vicecampioanci 

,Ea (n.n. Mariana Si- 
cxcelentc lo
pe care ade
le returnez..." 
cu 4—3 în al 

primul cu

române : „J 
mionescu) posedă 
viluri de dreapta, 
sea n-am pulul să 
Mariana conducea 
doilea set (pierde 
2—6), a avut de două ori avan
taj, dar a fost egalată de EverL 
Apoi, la 4—4, din nou minge de 
avantaj, ratată. Chris Evert 
cîștigă cu 6—2. 6—1

„Florența Mihai, o româncă 
de 19 ani, are prospețimea flo
rilor din patria sa..." —se poate 
citi în cronica ziarului local din 
Cleveland, dedicată turneului 
de la Akron. Florența Mihai, 
creditată cu victorii la Jackie 
Fey ter și Laura Epstein, arc a- 
cum cel mai bun rezultat din 
carieră, calificindu-se de 
ori în turneele principale, 
ma oară la Sarasota.

în revenire parc a fi și 
pioana națională, Virginia Ru
zici. Ea mai numără printre în
vinse pe americancele Ann 
Kyomura (6—2, 1—6, 6—4 la St. 
Petersburg — Florida) și Laura 
Dupont (7—6, 6—7, 7—6 la Mid
land).

Toate cele trei jucătoare 
românce evoluează acum în tur
neele „satelit" ale Circuitului, în 
Florida. La încheierea acestora, 
primele opt clasate se califica 
pentru 
„Future
Hilton Head. In același timp, 
la Los Angoles (13—17 aprilie), 
primele 16 jucătoare din tur
neele principale vor disputa fi
nala „Virginia Slims44.

finala 
Virginia

trei 
ulti-

cam-

spcranțelor : 
Slims", la

BELGRAD, ___  .
In cadrul turneului internațio
nal feminin de șah, dotat 
trofeul „8 Martie", s-au 
tat 
tra 
șan 
da 
(Iugoslavia).
Stadler — Vujnovici 1—0; Ve- 
r8czy — Markovici 1—0; Kalh
brener — Novakovici 1—0; Le- 
maciko — Pihailici 1—0; Bosko- 
vici — Vujnovici Vs—*/<>•

In . clasament, după cinci run
de, conduc Maria Ivanka (Un
garia) și Tatiana Lemaciko 
(Bulgaria), cu cite 4'/.» puncte, 
urmate de Nona Gaprindașvili 
(U.R.S.S.), Suzana Veroczy (Un
garia) — cite 4 puncte etc. 
Margareta Mureșan ocupă locul 
șapte, cu 2'/s puncte.

cu 
dispu- 

partidele întrerupte. Maes- 
româncă. Margareta Mure- 
a remizat partida din run- 

a 5-a eu Vlasta Kalhbrener 
Alte rezultate:

ÎNTRECERILE
TINERILOR PATINATORI
In orașul Megeve (Franța) 

au continuat întrecerile campio
natului mondial de patinaj ar
tistic (neoficial) pentru juniori. 
După desfășurarea „programu
lui scurt", la individual mascu
lin conduce canadianul Brian 
Pockar- — 34,84 p, iar la femi
nin pe primul loc se află Susie 
Braschner (S.U.A.) — 78,12 p. 
Tn proba de dansuri, după des
fășurarea exercițiilor impuse 
conduce perechea Kathryn Win
ter — Nicholas Slater (Anglia), 
cu 89,32 p.

a fost ceva mai mare — gra
ție Îndeosebi eficacității lui 
R. Voina — jocul a fost grevat 
de neatenție, de o prea mare 
înclinație spre spectacolul fără 
efect. Așa a fost posibil ca 
echipa română să primească în 
trei minute patru goluri (de 
la 17—9 la 17—13), să se co
mită erori în serie în atac și 
în apărare. Amintim aceste lu
cruri nu pentru a 
bucuria victoriei, ci pentru a 
atrage atenția asupra unor lip
suri carp, în meciuri mai grele, 
pot deveni decisive.

Au înscris : Voina 8, Licu 4, 
Drăgănițâ 4, Palko 3. Grabov- 
schi 2. Gațtt 2, Mironiuc 2, 
Birtalan și ștat pentru români ; 
Gbeorghiev 4, Aladjov 4, Doi- 
cinov 3, Țanev 3, Genev 3, 
Asparubov și Ilupcev pentru 
bulgari. Au condus 
C. Sladky și J. Voreth (Ceho
slovacia).

nei ceremonii care a 
avut loc la începutul 
acestei luni, la New 
York, multiplului cam
pion american Arthur 
Ashe, clasat în 1975 pe

diminua

corect

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
AUTO •, După disputarea pri

mei etape (Estoril — Porto, 
751 km) în Raliul Portugaliei 
conduce pilotul italian Sandro 
Munari (pe „Lănci a Stratos"), 
urmat de suedezul Ove Anders
son (pe „Toyota") și italianul 
Rafaelle Pinto

BASCHET • In prima manșă a 
semifinalei „C.C.E." (m). Real
Madrid a întrecut, pe teren pro
priu, cu 113—77 (50—40), forma
ția franceză A. S. Vileurbanne.

CICLISM • Belgianul Freddy 
Maertens a cîștigat etapa a pa
tra (Valence — Orange) a cursei 
Paris — Nisa, parcurgind 188,500 
km în 4h51:37 și continuă să 
conducă în clasamentul general.

HANDBAL > La Oslo s-a dis
putat primul meci dintre echi
pa norvegiană Oppsal și forma
ția spaniolă Granollers, contînd 
pentru semifinalele „Cupei cu-

este un caz singular în 
fotbalul profesionist i- 
talian, care trece prin- 
tr-o criz.â destul 
rioasă. Datoriile 
rilor italiene de

de se- 
clubu- 
prima

revenit
15—13.

în ca-

pelor" (m). Victoria a 
oaspeților cu scorul de 
(0—5).

HOCHEI • La Gdansk, 
drul campionatului mondial (gru
pa C) echipa Austriei a între
cut cu 6—3 (3—2. 1—0. 2—1) for
mația Ungariei. Intr-un glt meci. 
Danemarca a dispus cu 7—3 (1-2, 
“ “ ‘ ‘ Conduce
neînvinsă echipa Austriei — 6 p, 
urmată de Ungaria — 4 p, Fran
ța, Danemarca 2 p și Anglia — 
Op.® Intr-unui din derbiurile 
campionatului U.R.S.S., Ț.S.K.A. 
Moscova a Întrecut cu 8—5 (5—1, 
2—3, 1—1) pe Dinamo Moscova. 
Alte 
va — 
8—6 ;

2—0, 4—1) de Anglia.

caLeâdoscoi»
al 

clu« 
6500 
în- 
ur-

granița cu Argentina. 
Recordul precedent fu
sese stabilit cu doi ani 
în urmă de un spaniol 
care a reușit 
cu motocicleta 
ții Himalaia 
altitudinea de

să ur6e 
în mun- 
pină la 
6 010 m.

„RAlf^ETA DE AUR

în fiecare an. firma 
„Martini și Rossi" o- 
feră un trofeu special 
celui 
man 
cut. 
rachetă aurită, 
ma înconjurată 
uri, purtînd pe 
că inscripția : 
torul anului". Ea a fost 
înmînată, în cadrul u-

mai bun tenis- 
al sezonului tre- 

Este o splendidă 
cu ra
de la- 
pangli- 
„Jucă-

locul întîi de întreaga 
presă de specialitate. 
Acum trei ani, aceeași 
rachetă simbolică s-a 
aflat în posesia lui Ilie 
Năstase.

9 MILIOANE DATORII

de 
a- 

vor

Jucătorii echipei 
fotbal Catania au 
nunțat că nu se 
prezenta la meciul cu 
Atalanta, programat in 
etapa de duminică în 
caz că actuala condu
cere a echipei nu va 
reveni asupra refuzu
lui de a le achita drep
turile bănești cuvenite 
pe ultimele trei luni. 
Comentatorii de presă 
subliniază că acesta nu

și a doua 
timate la 
lioane de

ligă sînt es- 
circa 9 mi- 
dolari.

AFACERI

Ca să ne dăm mai 
bine seama de „facili
tățile" de practicare a 
sportului în țările capi
taliste, putem consulta 
prospectul de înființa
re a unui nou club de 
tenia în orașul ameri
can McLean (Virginia). 
„The Regency Racquet 
Club" invită pe doriio- 
ri să se înscrie, cît 
mai rapid, fixînd un 
tarif edificator : 2000 de 
dolari de persoană I Cu 
o precizare importantă: 
taxa respectivă este re
zervată numai primilor

100 de înscriși, după 
care suma se mărește 
cu încă 500 de dolari, 
pentru fiecare sută de 
noi înscrieri. Deci. 
1000-lea membru al 
bului are de plată 
de dolari, taxă de 
scriere, iar imediat
mă torul — exact 7000...

Cu alte cuvinte, „bu
siness" în toată regula, 
sub etichetă sportivă. 
Pentru a stoarce cît 
mai mulți bani cetățe
nilor din McLean, care 
au greul „păcat" de a 
fi pasionați ai tenisu
lui.

LUCRĂRILE 
AVANSEAZĂ

„inelul tehnic" 
Stadionului olimpic 
fost montat în întregi
me — anunță organiza
torii J.O. de vară de 
la Montreal. Situat la 
50 de metri de sol, în 
partea superioară a sta
dionului, „inelul teh
nic" conține instalațiile 
ele-ctrlce si circuitele de 
televiziune necesare re
transmiterii 
lelor probe 
piadei.

al

princi.pa- 
ale Olim-

1-D .
rezultate : Spartak Mosco- 
Aripile Sovietelor Moscova 

o—o , Traktor Celiabinsk —
S. K.A. Leningrad 4—4. In clasa
ment : Spartak Moscova 47 p,
T. S.K.A. Moscova 46 p.

NATATTE • Proba feminină de 
trambulină (3 m) din cadrul con
cursului de sărituri în apă, la 
Minsk, a fost cîștigată de spor
tiva sovietică Irina Kalinina cu 
486,93 p. Pe locul 2 s-a clasat 
Christa Koehler (R.D.G.) —
481,32 p.

SCHI • 
nordice de 
vegia) s-a 
minină de 
ria a revenit campioanei olimpi
ce Helena Takalo (Finlanda) cu 
16:06,1.

ȘAH • După 10 runde, în tur
neul de la Skoplje : Karpov
(U.R.S.S.) 7‘/2 (1). Timman (Olan
da) șl Tarjan (S.U.A.) — 6*/î p. 
(1), Uhlmann (R.D.G.) — 6 p (2).

TENIS • Rezultate din turneul 
de la Hampton (Virginia) : Con
nors — Waltke 6—2, 6—1 ; Scan
lon — Tiriac 6—4. 6—1 ; Whitlin- 
ger Richey 6—4, 6—2. • în
turneul WCT de la Memphis : 
Borg — A. Amritraj 6—2, 6—2 ; 
Tanner — Warwick 6—2, 6—7,
7—6. • La Ciudad de Mexico : 
Rosewall — Dibbs 6—4. 4—6, 6—2. 
• Finala campionatelor „indoor* 
ale Elveției, la Basel: Kodes — 
Hrebec (ambii Cehoslovacia) 
6—4, 6—2, 6—3.

TENIS DE MASA > în „Cupa 
ligii europene" : U.R.S.S. — Un
garia 7—0 : Franța — Cehoslova
cia 6—1 ; Anglia — Olanda 6—1. 
R Finalele „Cupei 8 Martie" des
fășurată La Russe (Bulgaria) la 
masculin : Strelnikov (U.R.S.S ) — 
Romanescu (România) 3—0 ; ta 
feminin : Ferdman (U.R.S.S.) —
Molnar (Ungaria) 3

Concursul de probe 
la Holmenkoilen (Nor- 
deschis cu cursa fe- 
5 km. în care victo-

A.

•o-.

2.
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