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ezbaterila din cadrul recentei 
Plenare a C.N.E.F.S. au, neîndoiel
nic, meritul de a fi prospectat, 
atent și cu evidentâ competență, si
tuația existentă în cîteva importante 
domenii ale sportului de masă și

de performanță, prilejuind — prin aceasta 
— concluzii prețioase pentru activitatea 
viitoare a organelor sportive, ca și a fac
torilor cu atribuții pe tărîmul educației fi
zice și sportului. La fel de importantă ni 
se pare, în același timp, stabilirea unor 
direcții actuale spre care trebuie îndrep
tate preocupările și eforturile tuturor celor 
care — la diferite nivele — au responsa
bilități în îndeplinirea onorantelor misiuni 
încredințate de partid mișcării de educa
ție fizică și sport din țara noastră.

Caracteristic este, după opinia noastră, 
faptul că în elaborarea măsurilor, adop
tate de Plenară, nu s-au urmărit puncta 
spectaculoase, ci, mai pregnant ca ori- 
cînd, s-au avut în vedere tocmai adevă
ruri, idei și necesități fundamentale.

Se cere, astfel, în viitor, o concentrare 
mai mare a eforturilor penlru intensifi
carea muncii de convingere a tineretului, 
a tuturor cetățenilor, asupra foloaselor 
practicării exercifiilor fizice și sportului. 
Nu este, desigur, un lucru nou. Dimpo
trivă. Dar, abordarea acestei teme are, 
într-adevăr, o mare actualitate, deoarece 
multi din cei care activează în domeniul 
sportului consideră, complet eronat, pro
paganda pentru atragerea maselor ca o 
etapă depășită. Măsuri 
amprentă de realism au
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purtînd aceeași 
fost preconizate 

si în alte direcții cum ar fi : extinderea 
experienței pozitive în ceea ce privește 
practicarea independentă a exercițiilcr fi
zice, în funcție de necesitățile de vîrstă, 
preferință etc., răspîndirea mai largă a 
drumețiilor, excursiilor, cicloturismului, gim
nasticii de înviorare în cămine și inter
nate, la domiciliu și la locul de muncă, 

înțelegem că, de fapt, se cere tuturor 
factorilor din mișcarea de educație fizică

și sport să valorifice experiența cîștigaM, 
să-și mobilizeze toate capacitățile spre în
deplinirea cu prioritate a sarcinii funda
mentale trasată de partid : dezvoltarea tot 
mai largă a educației fizice și sportului de 
masă. Trebuie, de aceea, renunțat la prac
tica, folosită încă, de a schimba de la o 
zi la alta formele activității sportive de 
masă, de a înlocui — din motive cel mai 
adesea neîntemeiate — unele dintre aces
tea cu... proiecte care doar cînd și cînd 
prind viață.

Am ascultat și obiective clare, precise, 
vi?înd domeniul sportului de performanță, 
al pregătirii și perfecționării cadrelor, al 
bazei materiale etc.

Dezbaterile Plenarei au arătat însă că 
dacă nu trebuie prea mult schimbat în 
ceea ce privește orientarea activității spor
tive de masă și de performanță, în schimb 
sîm necesare schimbări și înnoiri — sub 
semnul unei responsabilități sporite — în 
privința stilului de muncă. Pentru că, de
geaba se vor depune eforturi de elabo
rare a unor planuri sau hotărîri excelente, 
dacă nu se va acționa cu fermitate, com
petență și pasiune pentru îndeplinirea lor, 
dacă nu se va realiza acel plus de cali
tate care să confere mai multă trăinicie 
și eficiență activității sportive generale.

Am reținut din cuvîntul unui participant 
la discuții părerea că o mai bună cola
borare între toți factorii cu atribuții ar în
semna pentru mișcarea de educație fizică 
și sport oxigenul care i-ar amplifica vi
goarea și dimensiunile, lată un alt punct 
important de plecare I

Ne manifestăm convingerea că lucră
rile'Plenarei C.N.E.F.S. vor direcționa ac
tivitatea viitoare a tuturor organelor spor
tive, declanșînd noi inițiative, o mare do
rință de îmbunătățire a muncii și, înainte 
de toate, de a ridica pe o treaptă supe
rioară înțelegerea și militarea pentru îm
plinirea valențelor sociale care înnobi
lează sportul românesc din zilele noastre.
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NOUTĂȚI LA

delegațiile

Fotoreporterul nostru VASILE BAGEAC a surprins ieri, la 
„Drept", o fază din meciul Universitatea Timișoara—Univer
sitatea lași, in care victoria a revenit timișorencelor

Finalele campionatelor universitare

BASCHETBALIST»
1

DE LA I.E.F.S
LA UN PAS DE jNFRÎNGERE

mare în jurul 
de baschet de la 
în ziua a doua

Animație 
terenurilor 
„Drept".. Și 
a finalelor . campionatelor 
republicane universitare bas- 
chetbaliștii și baschetbalis
tele au oferit dispute inte
resante, atractive. Evident, 
în această situație nu pu
teau lipsi surprizele. Astfel, 
mult mai experimentatele e- 
chipe ale Institutelor Poli
tehnice din Cluj și Brașov, 
cu jucători care activează în 
prima divizie a țării, au pă
răsit terenul învinse de co
legi din Iași și Bucu
rești. Dar, marea lovitură a 
fost gata să fie produsă de ju
cătorii Institutului Politeh
nic din Timișoara, care ne-

lăsîndu-se impresionați 
faima sportivilor
I.E.F.S. (prezenți în întrecere 
cu echipa din divizia A) 
au pierdut meciul la un sin
gur coș diferență. Desigur 
la această situație o contri
buție majoră au avut-o e- 
levii lui Mihai Nedef, care 
luînd partida în glumă au 
fost la un pas de înfrîn- 
gere !

La fete totul a decurs 
normal, cu rezultate sconta
te, iar echipa Institutului 

Politehnic din București s-a

BASCHET, LA
Am fost, în aceste splen

dide zile de primăvară, la 
Complexul sportiv studen
țesc din plin centrul Bucu- 
reștiului, care — fie pen
tru cei cu tîmplele argin
tate, fie pentru foarte ti
nerii oaspeți — poartă din- 
totdeauna aceeași intimă 
denumire : 
Drept.

Se juca
Prilej de reîntîlnire 

maestrul Costi Herold 
cu profesorul Vasile Po
pescu, oameni pentru care 
mirajul panourilor se ri
dică cu mult peste cel al 
porților de fotbal.

Prilej de înregistrare dis
cretă, admirativă în fond, 
a emoțiilor pe care antre
nori cu mare experiență 
ca Mihai Nedef, V. Gele- 
riu sau Gh. Roșu le în
cearcă acum la finalele 
studențești.

Prilej de a saluta pre
zența pe dreptunghiul de 
zgură de la Drept a mul
tora dintre cei mai buni ar
bitri de baschet, unii pur
tători ai prețiosului ecu
son internațional.

Prilej de a descifra pe 
fața conf. univ. Marin Ba- 
losache, șeful catedrei de 
educație fizică de lal.M.F., 
un zîmbet de mare mulțu
mire pentru că baschetul 
studențesc își onorează tra
diția și valoarea.

Aici, la Drept, ne-a în-

terenul de

baschet.

la

cu
și

de 
de la

Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 4-a'

„DREPT"
tîmpinat însă și acel fapt 
divers care întotdeauna, 
poate subiectiv, reține a- 
tenția reporterului.

De marți, la Drept e 
greu să găsești un loc în 
tribune. Mi se pare mai 
mult decît semnificativ. 
Pentru că ne amintim de 
prelungitul și nejustifica
tul abandon de public de 
pe această frumoasă bază 
sportivă a universitarilor 
bucureșteni. Nu se știe de 
ce, multă vreme a fost așa. 
I-am auzit insă pe unii 
din acei entuziaști pionieri 
care în anii studenției s-au 
aflat printre cei care au 
nivelat prima oară terenul 
de zgură, spunînd că ar 
trebui să se facă ceva pen
tru ca soarele să nu dogo
rească numai scînduri de 
tribune goale, ci cit mai 
multe fețe de tineri, stu- 
denți și studente. S-a în- 
timplat, vedem, acel ceva 
care a relansat spectacu
los terenurile de la Drept 
în cursa popularității. Se 
joacă acum, aici, baschet 
cu tribune pline, în mi
reasmă 
ziastă 
rească.

Este, 
cîștig pentru baschet, pen
tru sportul studențesc.

Vivat Academia I

de liliac și entu- 
atmosferă tine-

desigur, un prețios

(d. g-1

TITLURILE DE CAMPIONI!
SARAJEVO, 19 (prin telefon 

de la trimisul nostru special).
Marți seara, reprezentativa 

masoulină a României a făout 
din nou un jog de calitate în 
campionatul balcanio de volei, 
împotriva unui adversar — 
echipa Iugoslaviei — destul de 
bine pregătit și beneficiind de 
avantajul terenului, de pro
priul publlo, care și-a încu
rajat eu ardoare favoriții.

Se știa că valoarea echipei 
noastre naționale este mai ri
dicată decît cea a gazdelor, 
însă acestea sperau ca printr-un 
ritm rapid imprimat jocului 
să obțină un rezultat favora; 
bil. In prima parte a meciului 
se părea că tactica adoptată

de jucătorii jugoslavi (atacuri 
din faze scurte sau ștergînd 
blocajul), adăugată la nervozi
tatea manifestată în coordona
rea jocului românilor, va da 
rezultat. Insă, după o perioadă 
de acomodare — ce-i drept 
cam lungă și care a necesitat 
cîteva schimbări în sextet — 
voleibaliștii noștri au pus stă- 
pînire pe joc, nelăsînd nici o 
speranță gazdelor. Ca și în me
ciul eu Bulgaria, introducerea 
lui Dumănoiu (excelent tot 
timpul) în diagonală cu labo
riosul Uiiișteanu a adus un 
plus de eficacitate în atac, în 
timp ce Cristian Ion, care l-a 
înlocuit pe Oros, s-a dovedit 
iarăși deosebit de util. Blosa-

CAMPIONATELE EUROPENE DE JUNIORI

LA GALAJI, PENTRU PRIMA OARA
popice din plastic și bile din novotext
O Arena „Oțelul" — gata de concurs ® Materiale de joc 

după ultimele cerințe ® Bogat program de agrement pentru

De cîțiva ani Galațital și-a 
înscris numele printre marile 
centre din țara noastră care 
găzduiesc competiții interna
ționale de nivel continental și 
mondial. în aceste zile, orașul 
de pe malul Dunării se pre
gătește să primească din nou 
oaspeți de peste hotare, de 
data aceasta pe tinerii popi- 
•cari participant la cea de a 
Il-a ediție a campionatelor 
europene de juniori. Sînt aș
teptați să sosească jucătoare 
și jucători din 9 țări străine, 
care timp de o săptămînă 
(23—29 mai) își vor disputa 
întîietatea pe cocheta arenă 
„Oțelul", construită în cea 
mai modernă zonă a orașului, 
cartierul Țiglina.

Gălățenii. care s-au dove
dit pînă acum buni organi
zatori, s-au străduit să ofere 
și de această dată celor peste 
150 de sportivi și oficiali, 
cele mai bune condiții de 
concurs. în plus, frunzărind 
programul extra-competițio- 
nal se poate vedea că organi
zatorii „europenelor" au asi
gurat concurenților în timpul 
liber, vizitarea unor muzee, 
plimbări de agrement pe Du
năre, un spectacol de gală 
prezentat de — 
din localitate

în ceea ce 
cerile pentru 
rilor de campioni 
ele se vor desfășura

Teatrul muzical

privește între- 
cucerirea titlu- 

europeni, 
într-o

AURELIA CAUNEI-ICHIM 
căpitanii celor 

jul a fost din nou la înălțime, 
doar rareori efectuîndu-se cu 
întîrziere sau pierzînd disputa 
cu atacul advers, iar apărarea 
în linia a doua s-a dovedit 
mai inspirată. Formația noas
tră și-a exprimat cu mai mul
tă convingere posibilitățile fi
zice și tehnico-tactice în «el 
de-al treilea set, cînd a con
vins chiar galeria gazdelor că 
este mai valoroasă 
rită victoria.

și că me-

WILIAM SCHREIBER 
două echipe
NlCOLAE SOT1R, AUREL, 
DRAGAN și PAUL BRAȘO- 
VEANU: medio: GABRIEB
CHEREBEȚIU.

Echipele României și Turciei 
au deschis programul de du- 
pă-amiază al ultimei zile a 
celej de-a IV-a ediții a Bal
caniadei de volei. Conform 
previziunilor, voleibaliștii noș
tri s-au dovedit net superiori, 
încheind și acest joo cu o, vic
torie. Scor: “ ~ ~ ~ ""3—0 (0, 5, 13), pen.

CLASAMENTE FINALE

străine
sală cu patru piste, prevăzută 
cu toate anexele necesare, in
clusiv un bazin de înot, arena

renumite din R.D. Germană 
și R.F. a Germaniei. Totul 
este pus la punct, sala aștep- 
tînd să fie preluată de către 
comisia tehnică a F.I.P.

Confruntările juniorilor vor 
fl conduse de un juriu inter
național, precum și de către 
22 de oficiali ajutători, selec
ționați din întreaga țară. E- 
venimentul este popularizat

1. ROMANIA
2. Iugoslavia
3. Bulgaria

1. ROMANIA
2. Bulgaria
3. Iugoslavia
4. Turcia
5. Grecia

FEMININ

MASCULIN

2
2
2

2
1 
0

0 6:2
1 3:4
2 3:6

4
3
2

4
4
4
4
4

4
3
2
1
0

0
1
2
3
4

12: 2 
11: 4
7: 6
3: 9
0:12

8
7
6
5
4

Cele patru piste așteaptă concurența
Foto i Paul POPA, Galati

fiind amplasată într-un mare 
complex sportiv. Pistele sîni 
dotate cu materiale de joc 
(popice din plastic și bile din 
novotext) produse de firme

prin numeroase afișe și pa
nouri care au apărut pe prin
cipalele artere ale orașului 
Galați.

Traian IOANIȚESCU

După acest meci,. . campioana
balcanică se prefigura cert : 
ROMANIA, deoarece ultima ad
versară a reprezentativei noas
tre, formația Turciei, nu pu
tea să emită pretenții la vic
torie. Dar, înainte de a pre
zenta cele trei meciuri din ul
tima zi. iată-i pe deținătorii 
titlului de campioni balcanici: 
WILIAM SCHREIBER, GA
BRIEL UDIȘTEANU, MARIAN 
STAMATE, GYULA BARTA, 
CORNEL OROS, LAURENȚHJ 
DUMĂNOIU, MIRCEA CODOI, 
CRISTIAN ION, PETRE VRA- 
NIȚA, ROMEO ENESCU, PE
TRE DUDUCIUC ; antrenori :

tru Românla. De remarcat să, 
în ultimul set antrenorii națio
nalei au folosit garnitura de 
rezervă.

Pentru a desemna echipele 
ocupante ale locului al doilea, 
atît la feminin cît și la mascu
lin, s-au întîlnit reprezentati
vele Bulgariei și Iugoslaviei. 
Voleibalistele țării gazdă s-au 
impus în fața sportivelor bul
gare, la «apătul unu; meci de 
slabă factură tehnică, cu 3—1 
(2, 11, -10, 12) cucerind meda
liile de argint. In partida mas
culină : Bulgaria — Iugoslavia 
3—1 (13. -8, 8, 7).

Aurelian BREBEANU

DINAMO BUCUREȘTI
(cu un joc foarte bun) 2 ÎUtrfiCUt P8

STADE DIJONAIS: 12-6 (6-3)
Rugbyștii francezi joacă simbătă cu Grivița Roșie

ILEANA S1LA1

STARTURI INTERNAȚIONALE
ALE ATLEȚILOR NOȘTRI

Ileana 
plecat la Roma unde 
startul azi. în cadrul 
concurs atletic inter- 

„Memorialul Bruno

• Recordmana țării, 
Silai a 
va lua 
marelui 
național 
Zauli’L

• La 5 și 6 iunie va avea 
loc la Cluj întîlnirea triunghiu
lară de decatlon dintre echipe
le României. R.F. a Germaniei 
și Poloniei.

• Selecționata divizonară 
părăsește mîine Capitala cu 
destinația Koln, pentru a evo
lua în meciul devenit tradi
țional. Iau parte la concurs 
atleți născiiți pînă în 1951 (prin
tre care Tamaș Szabo, C. 
Stan, Cornel Anton, Marin Ior
dan. Gh. Suha, Gh. Ghipu) și 
atlete născute pînă în 1952 
(Eleonora Monoranu, Natalia 
Andrei. Leontina Sălăjan, Mar
ta Szatmari, Roxana Vulescu, 
Valeria Cioltan, Eva Zorgo 
etc.).

• Cîteva zile mai apoi_sînt 
programate meciurile 
Germaniei - 
pe feminine 
Gerstriede) și Italia 
Germană — Norvegia 
mânia, echipe masculine (12— 
13 iunie, la Torino).

R.F. a
România (echi- 
- 12 iunie, la 

R.D.
Ro-

• Duminică, la Moscova, se 
va desfășura o cursă interna
țională de marș pe 20 km la 
care vor participa și doi con- 
curenți din țara noastră : Leo
nida Caraiosifoglu și Constan
tin Stan.

Dinamo București a făcut 
un joc foarte bun, ieri la 
„Parcul copilului'*, întrecînd 
pe merit formația franceză 
Stade Dijonais cu scorul de 
12—6 (6—3). Am înregistrat 
cu satisfacție faptul că rug
byștii bucureșteni și-au invi
tat continuu partenerii la un 
joc deschis, cu acțiuni des
fășurate pe întregul teren. 
Spre surprinderea celor pre
zenți, insă, de data aceasta, 
iată, o echipă franceză a 
practicat mai mult un joc 
fără orizont, orientat net pe 
rezultat și mai puțin pe 
spectacol. în acest context 
n-au lipsit și unele angajări 
mai periculoase în care oas
peții au avut, de regulă, ini
țiativa. Să sperăm că sîmbă- 
tă, în partida cu Grivița Ro
șie, Stade Dijonais își va 
reaminti de virtuțile rugbyu- 
lui francez, a cărui exponentă 
este...

Scorul l-au deschis oaspeții 
prin Courreau, care a trans
format o lovitură de pedeapsă 
(min. 7). Apoi în min. 11 Flo
rescu, excelent în această

egalat prin același 
Dinamoviștii au

partidă, a 
procedeu, 
preluat, după aceea, condu
cerea, prin droap-ul lui Bu- 
coș (min. 15).

La reluare, în min. 50, ace
lași Courreau va aduce ega- 
larea printr-un droap cu 
efect. în min. 55, însă, Nica 
a înscris o splendidă încer
care, după o reușită acțiune 
de percuție plecată de la 
Baciu și continuată de Flo
rescu. Scorul final l-a stabilit 
Dragomirescu, tot printr-o 
încercare.

DINAMO BUCUREȘTI : 
BACIU, Caraiman, Țurlea — 
Dărăban, TUȚUIANU — 
DRAGĂNESCU, IFTIMIE, 
IORGULESCU — FLORESCU, 
Bucoș — Hulă, Dragomirescu, 
NICA, CONSTANTIN, Dăiciu- 
lescu.

STADE DIJONAIS : Lar- 
minath, Milisi, Chafuis — 
Ouda, VERGUET — Salahub, 
Pons, Monnot — Faivre, 
Courreau — Pontelin, Jamain, 
BLANCHET, Jeannin, Brulle- 
bant.

RUGBYȘTII DE LA C.S.$
IN DRUM SPRE TITLUL

DE CAMPIONI LA TUNIORI
Ieri în „Parcul copilului", 

în deschidere la meciul inter
național de rugby dintre 
Dinamo și Stade Dijonais, 
XV-le Clubului sportiv șco
lar (antrenor, G. Munteanu) 
a dispus de echipa Școlii 
sportive nr. 2 (antrenoare, 
prof. Mariana Lucescu) cu 
scorul de 13—9 (3—3). A fost 
o partidă extrem de intere
santă în’ care începutul a a- 
parținut juniorilor de la 
S.S.2, cu un mai bun joc de 
pase.

Abia după pauză, o dată 
cu intrarea ca taloner a lui 
Necșuțiu, echipa campioană a 
anului trecut a jucat La ade-

vărata valoare, beneficiind și 
de un fundaș (Martin) mult 
mai lucid în această a doua 
parte a jocului. Realizatori : 
Corneliu (Iov. ped. și două 
transf.), Popa șl Milcă (cîte o 
încerc.) respectiv Alexandru 
(droap), Pena (Iov. ped,) și Sa
vin (încerc.).

Pe stadionul Tineretului 
Rapid a dispus de Steaua cu 
scorul de 11—9 (5—3), după 
un meci destul de echilibrat. 
Au marcat! Burghele (încerc.) 
Bordeianu (două Iov. ped. și 
o transf.), resp. Suciu (droap), 
Bodescu (Iov. ped.) și Bene- 
dek (încerc.).

Tiberiu STAMA

La grămezi și în tușe rugbyștii de la Di narno au fost net mai buni decît adversarii lor. 
Iată o grămadă ordonată în care Florescu, cu balonul, se grăbește să-și pună în valoare pro
pria linie de treisferturi... , Foto : VASILE BAGE AC
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LUCRĂRILE PLENAREI CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT
Tn cadrul ordinei de zi a Plenarei Con

siliului Național pentru Educație Fizică și 
Sport din 18 mai ă.c. participanților le-au 
fost expuse două informări pe teme ac
tuale ale mișcării de educație fizică și 
sport :

1) Cu privire la organizarea și desfășu
rarea adunărilor și conferințelor pentru 
analiza activității și desemnarea consili

ilor Județene, municipale și orășenești, ale 
cluburilor și Asociațiilor sportive ;

2) Cu privire la sistemul competițional al 
activității sportive și măsuri pentru creș
terea eficienței acestora.

Publicăm mai jos texte prescurtate din 
cele două materiale prezentare în cadrul 
plenarei și care au fost urmcte de ample 
discuții.

CONCLUZII IMPORTANTE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA

!■ ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASĂ Șl DE PERFORMANTĂ

petiții. în acest sens C.N.E.F.S. 
va organiza un schimb de ex
periență cu reprezentanți ai fe
derațiilor, C.J.E.F.S., presei, 
radioului și televiziunii.

în vederea perfecționării 
continue a sistemului nostru 
competițional, Centrul de cer
cetări științifice al C.N.E.F.S. 
împreună cu Sectorul metodic 
vor include în planurile lor 
de muncă studierea unor pro
bleme referitoare la : eficien
ța socială și tehnică a princi
palelor competiții ; raportul 
optim dintre concursuri și an
trenamente ; eficacitatea dife
ritelor formule de desfășurare 
a competițiilor ; perspective, 
direcțiile de evoluție a com

petițiilor în funcție de sarci
nile de viitor ale activității 
sportive; organizarea și con
ținutul întrecerilor pentru ce
tățenii vîrstnici.

Ca urmare a măsurilor pre
zentate, vorbitorul a precizat 
noutățile care se desprind e

— zonarea mai bună a divi
ziilor B și C și a campionate
lor de calificare ;

— ameliorarea raportului 
concurs-antrenament (pregăti
re) îndeosebi Ia ramurile de 
sport in care acest raport este 
net defavorabil concursului ;

— introducerea în progra
mul bazelor sportive a orelor 
destinate activităților sportive 
cu caracter de masă ;

— instituirea de competiții 
speciale pentru vîrstnici și pen
tru femei ;

— introducerea st extinderea 
competițiilor de minisporturi :

— referiri mai concrete pri
vind competițiile locale :

— efectuarea de studii pri
vind valoarea și perspectiva 
sistemului nostru competițional:

— folosirea mai eficientă a 
vacanțelor elevilor și studen
ților pentru activități compe
tiționale.

Astfel, s-a subliniat în în
cheiere, Consiliul Național con
sideră că traducerea în viată 
a măsurilor menționate va asi
gura un cadru organizatoric și 
metodico-științific propice des

fășurării unei bogate activități 
sportive de masă și de perfor
manță. Nu trebuie insă uitat că 
sistemul competițional. numărul 
și formele competițiilor nu 
duc automat la îmbunătățirea 
activității sportive. Puterea 
de atractivitate și cuprin
dere a competițiilor de 
masă, ca și calitatea celor de 
performanță sînt hotărite în
deosebi de munca organizato
rică și de propagandă, de in
struire și educație sportivă, 
desfășurată atît de organ.-le 
cu atribuții în domeniul acti
vității sportive, cît și de ca- /
drele tehnice din asociațiile, 
cluburile și federațiile spor
tive.

în prima parte a lucrărilor 
Plenarei, conf. univ. MARIN 
BÎRJEGA, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., a prezentat o am
plă informare cu privire la 
desfășurarea adunărilor și con
ferințelor pentru analizarea ac
tivității și desemnarea consilii
lor județene, municipale și 
orășenești, ale cluburilor și 
asociațiilor sportive.

După ce a expus cadrul în care 
au avut Ioc importantele dezba
teri sportive, vorbitorul a arătat 
că reușita acestei acțiuni a fost 
determinată de sprijinul deose
bit pe care l-au acordat organele 
și organizațiile de partid. bSubli
niem cu deplină satisfacție faptul 
că la conferințele județene au 
participat membrii birourilor co
mitetelor județene de partid, la 
majoritatea acestora lund parte 
și primii secretari. Participarea la 
acest nivel, aprecierile făcute de 
organele de partid, precum șl in
dicațiile date, modul nou în care 
au fost abordate problemele, au 
creat un climat favorabil înțele
gerii rolului educației fizice șl 
sportului și mai ales a ridicat răs
punderea care revine organelor 
și organizațiilor de stat și ob
ștești cu atribuții pe linia educa
ției fizice șl sportului, precum și 
a altor instituții.

întreaga acțiune — se arată în 
materialul prezentat la plenară — 
a constituit o expresie a aplicării 
mai profunde a principiilor de
mocrației și în mișcarea sportivă, 
în conformitate cu Indicațiile 
conducerii de partid și de stat. 
La adunările și conferințele des
fășurate au participat peste 
700 000 de sportivi, profesori de 
educație fizică, antrenori șl alțl 
specialiști, președinți de asociații 
și cluburi sportive, conducători ai 
organizațiilor de stat și obștești 
cu atribuții în domeniul sportului, 
primari ai unor comune, direc
tori de școli și întreprinderi și 
alte cadre salariate și voluntare 
din mișcarea sportivă. în cadrul 
adunărilor și conferințelor au 
luat cuvîntul peste 55 000 de per
soane care și-au exprimat în mod 
deschis opinia, au apreciat suc
cesele obținute, au criticat unele 
aspecte negative și au făcut nu
meroase propuneri pentru îmbu
nătățirea activității sportive.

Ca o constatare generală s-a 
desprins faptul că mișcarea spor
tivă a marcat un progres evident 
de la Conferința pe țară din anul 
1967 pe linia cuprinderii unui 
număr mai mare de oameni ai 
muncii în activitatea sportivă, 
dezvoltării bazei materiale, îmbo
gățirii calendarului sportiv, creș
terii numărului cadrelor, precum 
și în alte domenii. A sporit con
tribuția sindicatelor, a organiza
țiilor U.T.C., C.N.O.P.. inspecto
ratelor școlare, cooperației mește
șugărești, a M.F.A. și M.A.I. la 
îndeplinirea obiectivelor sociale 
ale educației fizice și sportului.

Datorită măsurilor luate pe plan 
central, ca și inițiativelor locale, 
s-au realizat unele acțiuni efi
ciente pe linia educației fizice și 
sportului de masă și anume : pro
movarea unor activități cu carac
ter independent — centre pentru 
gimnastica de întreținere în Ca- 
'pltală, centre de culturim în 
peste 25 de județe, unele începu
turi promițătoare privind ame
najări de baze sportive în noile 
cartiere de locuințe. în munici
piul Galați, spre exemplu, s-au 
realizat și amplasat în cartiere 
96 mese din beton pentru plng- 
pong, law în 13 puncte ale ora-

șuiul s-au realizat 39 baze din 
bitum și s-a inițiat ,-,cupa cartie
relor" ia minifotbal cu 42 echipe. 
Asemenea exemple mal pot fi 
date din municipiul București, Si
biu, Pitești, Cluj, Miercurea Cluc, 
Tg. Mureș, Gura Humorului și 
altele. A crescut numărul copi
ilor și adulților care au învățat 
să înoate, să schieze și să pati
neze. în anul 1970, au învățat să 
înoate peste 100 000 de persoane. 
O activitate bună au desfășurat 
centrele de înot din București, 
Arad. Sibiu, Oradea, Ploiești și 
multe altele.

Excursiile și acțiunile turistice 
la sflrșit de săptămînă sînt tot 
mal mult în atenția asociațiilor 
sportive*. Numai în anii 1969 și 
1970 s-au organizat 78 583 acțiuni 
turistice, sub formă de excursii 
șl drumeții, cu peste 4 300 000 de 
participant!. De asemenea, dumi
nicile cultural-sportive, ca forme 
atractive și accesibile de activi
tate, au început să fie reactuali
zate. în anii 1969—1970 s-au orga
nizat peste 22 000 de asemenea 
acțiuni, dintre care aproape 13 000 
au avut loc în mediul sătesc.

Progrese Importante au fost 
înregistrate pe linia sportului 
școlar. Consiliile locale pentru e- 
ducație fizică șl sport, în colabo
rare cu inspectoratele școlare, cu 
organele U.T.C. șl de pionieri, au 
inițiat numeroase acțiuni concrete 
atlt în ce privește activitatea 
sportivă locală, cît și pe linia 
dezvoltării bazei materiale.

în continuare, vorbitorul a ară
tat principalele probleme referi
toare la sportul de performanță, 
desprinse din desfășurarea adună
rilor și conferințelor.

în anul 1970, județele țării au 
furnizat loturilor naționale de se
niori, tineret și juniori peste 2 600 
sportivi. Este pozitiv faptul că în 
afara județelor cunoscute au apă
rut și altele care dau sportivi 
loturilor naționale.

S-au înregistrat unele progrese 
Si pe linia lărgirii bazei de masă a 
sportului de performanță. în pre
zent. există școli sportive inde
pendente sau secții pe lîngă licee 
în 39 de județe, care cuprind 435 
secții pe ramură de sport, 27 licee 
și școli generale cu profil de edu
cație Xizică în 21 de județe. De 
asemenea, la ora actuală există 
un număr de 84 cluburi sportive 
care funcționează în 22 de județe. 
Se acordă mai multă atenție 
muncii cu copiii #1 juniorii, în 
prezent funcționînd 2 555 grupe 
de copii și 2 649 grupe de juniori.

Din informarea prezentată a re
ieșit că mișcarea sportivă dispu
ne de un activ voluntar entuziast 
și competent care-și aduce o în
semnată contribuție la dezvolta
rea educației fizice și sportului. 
Astăzi, pe lîngă consiliile locale 
pentru educație fizică și sport 
funcționează 1 408 comisii pe ra
mură de sport cu 8 364 membri. 
Pe această linie poate fi apre
ciată activitatea pozitivă care se 
desfășoară în mai toate județele 
și în special în municipiui Bucu
rești și în județele Brașov, Con
stanța, Arad. Cluj, Timiș. Mureș, 
Sibiu, Maramureș. Brăila, Tulcea, 
Dolj, iași, Prahova ș.a.

S-a constatat un interes crescut 
și în direcția amenalării de baze 
sportive realizate fără fonduri 
centrale și' cu. concursul voluntar 
al unul mare număr de tineri și 
adulti. Ca urmare. în anul 1970 
au fost realizate peste 2 000 de 
baze sportive simple. Pentru mo
dul cum se preocupă de această 
problemă au fost evidențiate 
municipiul București și județele 
Bacău, Argeș, Mehedinți. Hune
doara, Caraș-Severin, Maramu

reș, Galați, Sălaj, Tulcea, Pra
hova, Vaslui, Timiș, Buzău, Con
stanța, Ialomița ș.a.

în continuare, materialul expus 
la Plenara C.N.E.F.S. a tratat pe 
larg și a analizat o serie de nea
junsuri în munca organelor spor
tive. rezultate din desfășurarea 
adunărilor și conferințelor.

S-a evidențiat, astfel, că edu
cația fizică și sportul de masă 
nu s-au bucurat peste tot de 
atenția și înțelegerea necesară 
din partea factorilor responsabili. 
Se acționează încă insuficient 
pentru organizarea etapelor de 
masă ale competițiilor sportive, se 
realizează prea puțin pe linia 
stimulării șt extinderii formelor 
simple și larg accesibile de prac
ticare a exercițiilor fizice, există 
rămîneri în urmă în sportul din 
mediul sătesc, precum și în ceea 
ce privește dezvoltarea exerciți- 
llor fizice șl sportului în rîndul 
femeilor.

Unele critici au fost adresate 
organelor locale de stat și altor 
instituții pentru lipsa unor ac
țiuni și măsuri care să asigure o 
bună deservire sportivă a popu
lației. în perimetrul multor locuri 
de agrement, vizitatorii găsesc 
prea puține amenajări speciale 
pentru distracții și pentru practi
carea unor ramuri de sport.

în cadrul unor conferințe jude
țene s-a arătat că pe linia spor
tului de performanță se constată 
pe alocuri unele tendințe de ex
tindere a numărului de secții, în 
loc să se urmărească întărirea 
celor existente. Se depun încă 
prea puține străduințe pentru a 
iniția și realiza acțiuni care să 
ducă la generalizarea experienței 
înaintate, la îmbunătățirea proce
sului de Instruire sportivă, la mo
dernizarea antrenamentelor. Se 
fac puține schimburi de experien
ță, dezbateri ale tehnicienilor pe 
teme legate de procesul de in
struire sportivă etc.

Vorbitorul a înfățișat apoi o 
serie de concluzii privind munca 
de propagandă și a trecut în re
vistă unele aspecte referitoare la 
stilul de muncă. S-a arătat că 
activitatea de îndrumare și con
trol pe teren, și, mai ales, solu
ționarea operativă a problemelor 
la fața locului nu se ridică încă 
peste tot la nivelul și pretențiile 
actuale ; unele propuneri și su
gestii care se fac în diferite ple
nare sau alte ședințe nu sînt re
zolvate, există încă unii preșe
dinți și vicepreședinți la județe, 
precum și metodlști care se de
plasează puțin pe teren, mai ales 
în mediul sătesc.

Deși colaborarea cu factorii care 
au atribuții în domeniul sportului 
s-a îmbunătățit aproape peste 
tot. totuși mai apar unele nea
junsuri pe linia corelării efortu
rilor în rezolvarea calitativă a 
unor acțiuni.

Tn unele județe, asociațiile spor
tive nu sînt suficient ajutate in 
activitatea lor practică nici de 
consiliile locale pentru educație 
fizică șj sport și nici de organele 
și organizațiile cu atribuții în do
meniul sportului. De asemenea, 
mai sînt consilii județene pentru 
educație fizică și sport care ac
ționează destul de slab pe linia 
organizări} muncii pentru înde
plinirea la timp a hotărîrilor ple
narelor și ale Comitetului Execu
tiv C.N.E.F.S., cît și a propriilor 
hotărîri.

în încheiere, vorbitorul a ex
pus principalele probleme ale eta
pei următoare și care trebuie să 
stea în centrul atenției tuturor 
organelor sportive și a factorilor 
cu atribuții în domeniul educației 
fizice și sportului.

DIN CUVÎNTUL PARTICIPANȚILOR
CORNEL BALIȚA (pre

ședintele C.J.E.F.S. Timiș) : „A- 
vînd în vedere faptul că în ju
dețul nostru, ca și în altele, 
activitatea sportivă de masă și 
.de performanță s-a dezvoltat 
simțitor, e necesar ca în fie
care județ să existe un calen
dar competițional propriu, bine
înțeles coroborat cu cel cen
tral. Afirm aceasta, întrucît 
deși fondurile centrale trimise 
la județe n-au crescut, totuși 
numărul competițiilor organi
zate pe plan local, numărul 
secțiilor pe ramură de sport, 
deci al sportivilor și echipelor 
angajate în competiții, s-a mă
rit simțitor. A crescut nivelul 
performanței. In județul Ti
miș, de pildă, în 1969 au fost 
îmbunătățite 59 de recorduri 
la atletism, iar în prezent ci
fra a crescut la peste 100. La 
această ramură sportivă impor
tantă avem un sistem compe
tițional pentru școli, altul pen
tru pionieri, altul pentru tine
retul din mediul rural. Cred 
— pe de altă parte — că între
cerile în vederea calificării 
echipelor în categorii superioa- 
ie duc adesea la irosirea unor 
fonduri importante, ținînd sea
ma de zonarea nejudicioasă a 
competițiilor. E destul de greu 
pentru o echipă de 
din Timișoara să se deplaseze 
la Baia Mare, cînd mai ușor 
ne-ar fi să întîlnim sportivi 
din Arad sau Reșița".

atletism

reș la baschet, volei și hand
bal, la care 68 de echipe par
ticipă la un campionat jude
țean sistem divizie. Și în sec
torul sportului sătesc în jude
țul Mureș, peste 100 de aso
ciații sînt angrenate în 
tiții care le asigură o 
tate regulată.

ADRIAN IONESCU 
ședințele C.J.E.F.S. 
consideră necesară o nouă zo
nare a diviziilor B și C, deși 
la unele sporturi — și dă e- 
xemplul handbalului — faptul 
că există numai două serii face 
posibile doar neînsemnate îm
bunătățiri. Oprindu-se mai 
mult asupra competițiilor de 
masă, prof. A. Ionescu arată 
că se simte nevoia extinderii 
campionatelor școlilor genera
le și la jocurile mult îndrăgite 
•de elevi, ca și la schi și înot, 
sporturi care în multe județe 
au tradiție și stîrnesc mult in
teres. De asemenea, consideră 
necesară revizuirea regulamen
tului campionatului de juniori 
la fotbal, actualul sistem (în 
paralel cu campionatul școlar) 
făcînd să se nască contradic
ții care duo pînă la hotărîrea 
unor școli de a nu lăsa elevii 
lor să activeze la asociații și 
cluburi. In privința sportului 
sătesc,, tov. A. Ionescu infor
mează Plenara că în județul 
Buzău se dovedește eficace un 
eampionat sătesc pe grupe de 
comune aflate pe o rază de 20

compe- 
activi-

(pre- 
Buzău)

la sută din acțiunile județene. 
In ansamblu, ponderea sportu
lui școlar din patria noastră 
este remarcabilă. Etapele fina
le ale xtnor campionate școla
re, organizate anul acesta, și 
la care am avut bucuria de a 
participa (Bacău, Prahova, Con
stanța, Argeș, București) au 
fost organizate exemplar. To
tuși, mai avem mult de mun
cit pentru ca masa mare a 
elevilor să înțeleagă rostul 
sportului, să practice exerci
țiul fizic. Trebuie dezvoltat 
sistemul de participare indivi
duală. Considerăm greșit că, 
deseori, întrecerile școlare se 
desfășoară sub presiunea per
formanței. Va trebui să lărgim 
numărul copiilor-arbitri, să 
promovăm în rîndul lor cinstea 
și corectitudinea".

DUMITRU IVAN (președin
tele C.J.E.F.S. Constanța) a 
expus în fața Plenarei cît de 
reușită este colaborarea cu

FORME SIMPLE,

U.T.C., organizația de pionieri, 
U.G.S.R. etc., In toate acțiuni
le sportive. „Indiferent cine le 
organizează, noi considerăm 
toate competițiile ca fiind ale 
noastre și acest fapt contribuie 
la reușită" — a spus vorbito
rul. In continuare, după unele 
obiecții privind zonarea divi
ziilor B, tov. D. Ivan a ridicat 
problema bazinelor de înot a 
căror lipsă se face simțită din 
ce în ce mai mult pe litoral. 
S-a sperat că introducerea în 
planul O.N.T. a construirii 
nor bazine va rezolva proble
ma, dar cu toate demersurile, 
vechea conducere a Oficiului 
național de turism nu a înțe
les necesitatea și în locul unor 
bazine regulamentare pentru 
înot, pe litoral au apărut niște 
bazine de forma unor „rinichi" 
cu insule în mijloc, menite 
doar să înfrumusețeze cadrul 
arhitectonic.

f

NECOSTISITOARE,
PENTRU ÎNTRECERILE SPORTIVE

NICOLAE GAVRILESCU, vi
cepreședinte al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.. : „Este îm
bucurător Interesul manifestat 
de tot mai numeroși oameni 
al muncii din țara noastră pen-

Aspect din sală din timpul plenarei

ac
este
Mă 
din
Se

MĂSURI PENTRU CREȘTEREA EFICIENTEI
SISTEMULUI COMPETIȚIONAL

Cea de a doua informare a 
fost prezentată Plenarei de 

prof. dr. EMIL GHIBU, vice
președinte al C.N.E.F.S.’ și s-a 
referit Ia ..SISTEMUL COM
PETIȚIONAL AL ACTIVITĂ
ȚII SPORTIVE ȘI MASURI 
PENTRU CREȘTEREA EFI
CIENȚEI ACESTUIA”.

Sistematizarea, lărgirea și 
unificarea sistemului nostru 

competițional au constituit 
în ultimele două decenii una 
dintre acțiunile de importanță 
majoră în dezvoltarea pe baze 
științifice și de masă a mișcă
rii noastre sportive. Ca urmare 
a hotărîrilor plenarei C.N.E.F.S. 
din 1968, în anii următori sis
temul nostru competițional 
și-a îmbunătățit atît structura, 
cît și conținutul.

Și calendarul sportiv 1971 
atestă preocupările deosebite 
ale C.N.EF.S. precum și ale 
Ministerului învătămîntului. 
U.T.C., U.A.S.R. și C.N.O.P 
pentru cuprinderea unui nu
măr sporit de sportivi într-o 
activitate competițională siste
matică.

Dimensiunile activității spor
tive competiționale se reflectă 
și în următoarele date : 469 
competiții (acțiuni) prevăzute 
în calendarul sportiv republi
can pe 1971 ; 47 campionate 
republicane de seniori ; 49
campionate republicane de ju
niori și copii ; 18 campionate 
școlare ; 33 competiții de masă 
incluse în calendarele organi
zațiilor centrale ; 9 campiona
te republicane universitare ; 
24 cupe ale României și ale 
federațiilor ; 57 competiții in- 
terjudețene.

In concluzie, s-a arătat că 
în prezent sistemul nostru com
petițional este bine consolidat, 
cadrul său de bază fiind con
stituit din competiții stabile 
centrale și locale, de masă și 
de performanță, pentru seniori 
și juniori.

Cu toate acestea, practica 
evidențiază și unele deficiențe 
în desfășurarea competițiilor. 
Extinderea și consolidarea cam
pionatelor locale — orășenești 
Si județene nu Se realizează 
în conformitate cu posibilită
țile și cu orientarea dată în 
anul 1968. Drept urmare, sec
torul de mijloc al activității 
sportive este insuficient dez
voltat. De asemenea, se mani
festă în continuare lipsă de 
inițiativă pentru atragerea fe
meilor într-o activitate compe
tițională atractivă.

In domeniul sportului de 
performanță, eficiența unor 
campionate este diminuată de 
perioade mari de întreruperi, 
de standarduri-baremuri (sau 
etape) care nu asigură trierea 
valorică necesară pentru fi
nale. precum și de valoarea 
scăzută a unor echipe.

în ceea ce privește sportivii 
legitimați, în multe ramuri 
(natație. schi, tenis de masă, 
gimnastică, rugby, ciclism, scri
mă) numărul lor nu poate a- 
sigura un flux normal de se
lecție și cultivare a talentelor, 
iar la majoritatea diviziilor 
B valoarea echipelor nu justi
fică deplasările mari și costl- 
sitoare.
ALE ACTIVITĂȚIICERINȚE GENERALE 

COMPETIȚIONALE DE MASA
Stabilitatea, caracterul tra

dițional (denumiri, formule, 
date calendaristice) și creșterea 
puterii de cuprindere în com
petiții locale, școlare, stu
dențești, a oamenilor muncii 
din întreprinderi, instituții și de 
la sate, adaptarea formelor și 
regulamentelor de desfășurare 
a acestor competiții la speci
ficul și cerințele diferitelor 
profesiuni și categorii de vîrstă, 
vor fi urmărite ca obiective 
importante în activitatea or
ganelor locale ale C.N.E.F.S. 
și ale oragenlor județene și 
orășenești cu atribuții în do
meniul educației fizice și spor
tului.

Pentru stimularea generală 
a activității asociațiilor spor
tive considerăm utilă și or
ganizarea unor competiții între 
asociații pentru sportivii nele
gitimați, pe centre de comune, 
orășenești, județene, cu finale 
pe țară și simplificarea Ia ma
ximum a organizării acestor 
competiții (evidență, formu
lare).

Cît privește creșterea efica
cității întrecerilor cu caracter 
de agrement, de întărire a să
nătății. în organizarea și des
fășurarea acestora, vor trebui 
respectate o serie de cerințe 
metodice.

tn vederea creșterii numă
rului de femei ce participă in 
concursuri, Consiliile județene 
vor acorda un sprijin de spe
cialitate mai susținut organe
lor U.T.C., U.G.S.R. și 
U.A.S.R. pentru organizarea 
unor întreceri adecvate Ia gim
nastică modernă, volei, tenis 
de masă și de cîmp, cros si 
alte ramuri.

Privitor la activitățile de 
masă este necesar să se evite 
desfășurarea lor numai sub 
formă competițională, un rol 
important deținîndu-1 formele 
de practicare necompetițională 
a turismului, schiului, patina
jului. înotului, crosului, cano
tajului, gimnasticii moderne, 
tenisului, culturismului, judo- 
ului etc

De asemenea, printre formele 
cele mai eficiente de organiza
re a maselor de elevi se im
pune ca o sarcină de primă 
importanță organizarea cam- 
nionatului asociației sportive 
la 2—4 ramuri de sport în 
toate unitățile școlare. Se cu
vine totodată a se organiza 
campionate Interne în toate 
facultățile (pe ani și grupe de 
studii), după cum, este necesar 
ca- vacanțele elevilor și studen
ților să fie mai bine fructifi
cate din punct de vedere spor
tiv. La fel și organizarea pe

scară largă a competițiilot 
de minisporturi la atletism, 
volei, baschet, handbal, fotbal, 
patinaj. înot, schi, tenis etc., 
va constitui un obiectiv de 
seamă în activitatea consiliilor 
județene, organelor de învăță- 
mînt și de pionieri.

ACTIVITATEA 
COMPETIȚIONALĂ 
DE PERFORMANȚA

_ Tn scopul creșterii posibili
tăților de cuprindere a tine
relor talente <jin toate județele 
într-o activitate sportivă siste
matică C.J.E.F.S. in colabora
re cu celelalte organe județene 
cu atribuții în domeniul edu
cației fizice și sportului vor 
lua măsuri de extinde/e și con
solidare a campionatelor orășe
nești și județene, precum și a 
unor întreceri amicale tradițio
nale între reprezentative de 
orașe, de asociații, cluburi și 
școli sportive.

In ceea ce privește stimula
rea continuă a performanțelor, 
este necesară integrarea tot 
mai organică a concursului în 
sistemul de pregătire (antrena
ment). în scopul asigurării so
licitărilor specifice și a com
ponentei emoționale corespun
zătoare.

Pentru aceasta C.J.E.F.S., co
legiile centrale de antrenori 
ale federațiilor și conducerile 
cluburilor sportive vor urmă
ri modul cum se respectă pre
cizările privind raportul antre- 
nament-concurs, așa cum ele 
sînt prezentate în manualul 
„Conținutul și metodica antre
namentului sportiv — 1971”.

în vederea eliminării de
plasărilor costisitoare, pînă 
la 1 iulie 1971, federa
țiile împreună cu orga
nele cu atribuții In domeniul 
sportului de performanță și cu 
C.J.E.F.S. vor opera unele mo
dificări în alcătuirea seriilor 
diviziilor B pe linia unei scări 
geografice mai raționale. Tot 
in această direcție este nece
sar a fi îmbunătățite și sis
temele de desfășurare a divi
ziei C la fotbal si a califică
rilor.

Pentru creșterea eficienței 
competițiilor, federațiile și co
misiile județene vor corela mai 
strîns desfășurarea calenda
rului cu clasificarea sportivă, 
precum și cu evidența și popu
larizarea recordurilor șl cam
pionilor naționali si locali

PROBLEME GENERALE 
ALE SISTEMULUI 
COMPETIȚIONAL

Deoarece unele concursuri 
sportive, chiar din cadrul cam
pionatelor republicane de cate
goria A, se desfășoară în ano
nimat, în prezența unul mic 
număr dc spectatori, fede
rațiile și C.J.E.F.S., în colabo
rare cu sectorul de propagandă 
al C.N.E.F.S. vor intensifica 
și îmbunătăți formele de a- 
tragere a publicului la com

GRIGORAȘ
C.J.E.F.S.

(pre-
Bacău) :

M1HAI 
ședințele 
„Acum trei ani, catedra de e- 
ducație fizică a Institutului Pe
dagogic din orașul nostru a 
făcut un experiment privind • 
participarea elevilor la activi
tățile sportive. Rezultatul nu 
ne-a bucurat. A reieșit că nu
mai 8 la sută dintre elevi sînt 
angrenați Intr-o activitate con
cretă. Cele mai mari absențe 
s-au observat la atletism și gim
nastică, deși pe plan județean 
aceste ramuri sportive nu sînt 
ocolite de elevi. Cu același pri
lej s-a constatat că 40 la sută 
dintre elevii noștri se intere
sează, In general, de manifes
tațiile sportive, merg pe sta
dioane, dar atît. în această pii- 
vință avem, firește, multe lu
cruri de rezolvat. Ne străduim 
să dezvoltăm baza materială 
a sportului de masă și de per
formanță. La Bacău și Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej pot spune 
că dispunem de condiții exce
lente pentru practicarea spor
tului preferat. Și în comune 
avem sute de terenuri simple 
și vom continua acțiunea pînă 
cînd în toate vom avea aseme
nea baze sportive. Găsim o în
țelegere deplină Ia Inspectora
tul școlar, care anul acesta a 
pus la dispoziția fiecărei școli 
din județ, minjmum 
mingi".

FLORIAN MORARU 
comisiei sport din

4—5
(șeful 

cadrul 
C.N.O.P.) : „Am căutat să res
pectăm particularitățile psiho- 
fizice ale pionierilor dornici 
să practice sportul, și — tot
odată — au trecut prin 
cursuri de Instruire peste 
10.000 de comandanți de uni
tăți. Acțiunea „Pionieri pe că
rările patriei", de acum. trei 
ani, a deschis gustul pentru 
drumeție. „Delfin 70", inițiati
vă menită să contribuie la în
vățarea înotului de cît mai 
rrulți copii, s-a permanentizat 
și a dus la amenajarea multor 
bazine pe malurile rîurilor. Se 
impune, cred, să-i educăm pe 
copii, pe pionieri, în așa fel 
incit să aprecieze frumusețea 
și necesitatea întrecerii sporti-, 
ve, nu ca un scop in sine. Pen
tru că, se pare, uneori ne 
paște — dacă mă pot exprima 
astfel — pericolul clasamentu
lui. Aducem copii de la Baia 
Mare la București, iar după în
cheierea întrecerii îi suim in 
tren și... înapoi. Am rezolvat 
oare, astfel, aspectul educativ 
al competiției ? Ar trebui, după 
părerea mea, să reconsiderăm' 
problema olimpiadelor, a spar- 
tachiadelor pionierești, să dăm 
mai multă greutate serbărilor 
cîmpenești ale școlarilor și, în 
această privință, va trebui o 
s trînsă colaborare între 
C.N.E.F.S. și Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, mai 
ales acum, în preajma vacan
ței de vară".

ION BOGDAN (președintele 
C.J.E.F.S. Mureș) după ce face 
cunoscut Plenarei modul 
care au decurs adunările 
conferințele cluburilor și aso
ciațiilor, abordează problema 
sistemului competițional, exem- 
plificînd necesitatea unei mai 
raționale repartizări în serii a 
echipelor pe zone geografice. 
La lupte, echipe din județul 
Mureș se deplasează la Con
stanța și 
echipele 
knf. mai 
rașe, fac 
Oradea.
torul arată că este posibilă or
ganizarea unor competiții lo
cale care să asigure continui
tatea activității și face cunos
cută experiența județului Mu-

în
Și

Tulcea, în timp ce 
din Brașov, cu 200 
aproape de aceste o- 
drumuri spre Cluj și 
In continuare, vorbi-

km, la care participă 33 de e- 
chip® de fotbal și un număr 
aproape tot atît de mare de 
formații de handbal. Totodată, 
a arătat vorbitorul, pentru 
o mai bună reușită a dumini
cilor cultural-sportive de la 
sate este necesară o mai strîn- 
să colaborare între organiza
tori, adesea cei din sectorul 
cultural acționînd izolat. Se 
simte nevoia studierii unui sis
tem de întrecere între insti
tuțiile și întreprinderile din 
orașe, sistem care să fie apoi 
generalizat și să se acorde o 
mai mare atenție 
care 
tului.

In 
sele 
formă mobilizatoare a sportu
lui de masă, prof. A. Ionescu 
sugerează găsirea unei formu
le de întrecere Intre județe 
care să valorifice reușitele u- 
nor reprize.

MIRON OLTEANU (secretar 
al C.N.E.F.S.) s-a oprit, în 
special, asupra lipsurilor sem
nalate în cadrul conferințelor 
județene cu privire la echipa
mentul și materialele sportive. 
El a arătat că deși la nivelul 
ministerelor s-au realizat pla
nuri comune care ar fi trebuit 
să acopere necesitatea, realiză
rile lor au lăsat de dorit, o 
serie de întreprinderi neres- 
pectîndu-și contractele. Din a- 
ceastă cauză, n-au ajuns în 
magazinele de specialitate can
tități însemnate de echipament 
și materiale sportive, iar une
ori calitatea lor n-a fost satis
făcătoare. Cauza constă In 
faptul că. în confecționarea 
unor obiecte de echipament și 
a unor materiale, fabricile nu 
și-au îmbunătățit tehnologia. 
Pe de altă parte, tov. M, Ol- 
teanu a arătat că, față de ne
voile actuale, numărul depozi
telor și al magazinelor existen
te este insuficient. Totodată, se 
constată insă pe alocuri și o 
risipă, multe asociații și clu
buri consum înd cantități nejus
tificate de echipament și ma
teriale. De aceea, este necesa
ră mai buna lor gospodărire. 
Aceasta, alături de eforturile 
care se fac — pe plan central 
— pentru rezolvarea problemei 
poate duce la Îmbunătățirea 
situației.

ELLA CONSTANTINESCU 
(antrenor federal Ia tenis de 
masă) : „Activitatea sportivă 
de masă se adresează, pe de o 
parte oamenilor din producție, 
iar pe de altă parte tineretu
lui (studenți, elevi, preșcolari). 
Pentru prima categorie de ce
tățeni, noi, tehnicienii, nu trebuie 
să urmărim performanța, ci a- 
grementul. A sosit momentul 
să ne gîndim Ia diferențieri de 
vîrstă. Am asistat de cu- 
rînd la Timișoara, la întreceri
le dotate cu „Cupa Semicente
narului", care au stimulat. Re
gulamentul a prevăzut, lucru 
îmbucurător, un punctaj și în 
ceea ce privește mobilizarea 
tinerilor la acest concurs. Pen
tru copii, ținînd seama de do
rința lor mare de promovare, 
pe lîngă agrement trebuie avut 
In vedere

MARIA 
general în 
mîntului) : 
joritatea competițiilor se adre
sează școlarilor. Dacă la cele 
peste 100 de competiții școlare 
adăugăm cele 8—10 campionate 
școlare în fiecare județ, rezul
tă că în întreaga țară, în pla
nul anului de învățămînt șco
lar există peste 600 de între
ceri. In majoritatea județelor, 
calendarele școlare cuprind 70

tineretului
depășește vîrsta junlora-

încheiere, arătînd succe- 
derronstrațiilor sportive,

și acest lucru".
LOGIIIN (inspector 
Ministerul Invăță- 
„Pe plan local, ma-

tru excursii șl drumeții șl, în 
această privință, trebuie eviden
țiată preocuparea asociațiilor 
sportive din întreprinderi și 
instituții. In municipiul Bucu.- 
rești, în județele Teleorman, 
Olt, Argeș, Bacău ș.a. aseme
nea acțiuni sînt frecvente. 
Dacă vom aduce unele îmbu
nătățiri organizatorice, în sen
sul dezvoltării centrelor de tu
rism, a reevaluării cercului 
„Prietenii naturii", numărul 
iubitorilor de drumeție va creș
te negreșit. Trebuie folosite 
mai bine prilejurile oferite 
unele sărbători tradiționale.

SPORTUL
UN IDEAL,

ca

NU
CI

Luînd cuvîntul tov. DAN 
MARȚIAN, membru Supleant 
ai C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului, 
a arătat că astăzi sportul pă
trunde tot mai mult In toate 
compartimentele vieții con
temporane și că este ne
cesară o reconsiderare a ve
chilor păreri, condițiile eco
nomice ale lumii moderne 
transformîndu-1 dintr-un ideal 
într-o necesitate. 'Astăzi 
produoția este cea care reclamă 
tot mai mult practica perma
nentă a unor exerciții fizice, 
a unor mijloace de destindere 
în mijlocul naturii. Vorbitorul 
a subliniat că Plenara a dove
dit că 6înt mai dare sarcinile 
puse în fața mișcării de edu
cație fizică și sport acum trei 
ani și că în acest timp s-a acu
mulat o experiență prețioasă. 
Tov. Dan Marțian a arătat, în 
continuare, că sportul de masă 
n-a ajuns încă suficient de cu
prinzător, că nu este practicat 
sistematic, fiind necesare, mai 
ales în ceea ce privește tine
retul, multe îmbunătățiri. As
tăzi sînt posibilități mult mai 
mari de colaborare cu sindica
tele, este posibilă o mai bună 
conlucrare eu școlile, dar pen
tru lichidarea rămînerilor în 
urmă, mai ales în activitatea 
sportivă la sate, trebuie ea

în 
din

și pauzele din calendarele com
petiționale.

Asistăm la o lărgire, la o 
diversificare a bazei materiale 
a sportului de masă și de per
formanță, ceea ce ne bucură 
foarte mult. In ultimii 4 ani 
s-au cheltuit fonduri de multe 
milioane pentru amenajarea 
unor complexe și terenuri sam
ple. Și pe plan local au exis
tat lăudabile inițiative în a- 
ceastă direcție, dar consider că 
bazele respective nu sînt puse 
in suficientă măsură la dispo
ziția tineretului. Cu toate aces
tea. cifra participanților la 
tlvitățile sportive de masă 
total necorespunzătoare, 
refer îndeosebi la salariații 
întreprinderi și instituții,
pare că sistemul competițio- 
nal de masă este încă greoi, 
nu e adaptat necesităților ac
tuale. Va trebui — de aceea — 
să punem accent mai mare a- 
supra formelor simple, necosti
sitoare, de întreceri. Cred că 
sindicatele, organele sportive 
locale au datoria să stimuleze 
și mai mult excursiile scurte, 
în jurul localităților. Respon
sabilitatea acestor organe e 
comună. Autoritatea lor impu
ne a face demersuri mai insis
tente pe lîngă organismele care 
dispun de mijloace de trans
port (Ministerul Turismului. 
C.F.R.).

In privința sistemului com
petițional (am în vedere com
petițiile de masă, diferite cam
pionate de divizie C, B), cred 
că va trebui să-l simplificăm, 
să-l ieftinim, întrucît, în pre
zent, deplasările lungi ale e- 
chipelor, de 
tul al țării, 
Federațiile 
măsură să 
soluția cea 
o fărîmițare 
Sînt cluburi și asociații sindi
cale cu foarte multe secții pe 
ramură de sport, care chel
tuiesc sume mari, nejustifica
bile”.

la un capăt la al- 
costă foarte mult, 

sînt cele mai în 
revadă și să dea 
mai bună. Există 

organizatorică.

MAI ESTE
0 NECESITATE!
U.T.C. și organismele mișcării 
sportive să nu mai trateze to
tul global, ci să treacă la stu
dierea temeinică a problemelor 
în condițiile specifice. Poate 
ar trebui discutat chist „mo
delul" educației fizice și spor
tului la sate, a precizat tov. 
Dan Marțian, și să făurim aeel 
^animatori" de care el are ne
voie, dar, în același timp, tre
buie să ne ocupăm și să inves
tigăm mai bine, să culegem u- 
nele date pentru găsirea moda
lităților simple de a acționa. 
Relevînd importanța perfor
manțelor sportive pe plan in
ternațional, tov. Dan Marțian 
a arătat că trebuie să se a- 
corde toată atenția pregătirilor 
olimpice j că pe această linie 
este necesar sa se consolideze 
unitățile de performanță, să se 
folosească judicios cei mai 
buni tehnicieni. Trebuie să 
existe o idee clară asupra sis
temului nostru competițional. 
Subliniind că este necesar să 
Se vadă fie nu ,se trai armoni
zează în sistemul actual, vor
bitorul • arătat că nu trebuie 
să existe închistări j că trebuie 
stimulate organismele oare au 
sarcini pe plan local în orga
nizarea întrecerilor și «ă ac
tivitatea competițională trebuie 
să corespundă nu numai unor 
criterii sportive, ci și unor cri
terii sociale.

HOTARIRILE ADOPTATE SA FIE
Îndeplinite cu fermitate

încheierea dezbaterilor 
cadrul Plenarei, a luat 

cuvîntul tovarășul ANGHEL 
ALEXE, președintele Consiliu
lui Național pentru Educație Fi
zică și Sport : „Adunările și 
conferințele C.J.E.F.S. au re
liefat creșterea mișcării de e- 
ducație fizică și sport, întări
rea bazei materiale, capacita
tea organizatorică 
noastre sportive, 
obținute fiind desigur determi
nate și de îndeplinirea preve
derii Legii potrivit căreia mai 
multe organe și organizații de 
stat și obștești au 
portante atribuții și 
în acest domeniu".

După ce a arătat 
rile și conferințele 
strat, de asemenea, existența 
unor largi posibilități de îmbu
nătățire a realizărilor, vorbi
torul s-a oprit asupra unor de
ficiențe rezultate ou . prilejul 
acțiunii de analiză a activită
ții și pentru desemnarea or
ganelor sportive, remareînd, 
printre altele, că „este necesa
ră o permanentă preocupare 
pentru perfecționarea stilului 
de rntuică. Nu toate consiliile

a mișcării 
rezultatele

[anizați. _ 
primit tm- 
răspunderi

că adună- 
au demon-

județene și alte organe spor
tive locale s-au înscris cu toa
tă forța, vigoarea și capacită
țile de care dispun, în mișca
rea ascendentă, caracteristică 
sportului nostru în ultima 
vreme".

Tovarășul Anghel Alexe a 
făcut apoi aprecieri asupra ce
lor două informări prezentate 
tn cadrul lucrărilor Plenarei, 
și a întărit, prin cuvîntul său, 
răile și mijloacele care trebuie 
abordate pentru o rezolvare 
rapidă și eficientă a proble
melor reieșite atît din mate
rialele expuse, cît și din eu- 
vîntul participanților.

„Important — arăta tovară
șul Anghel Alexe — este ca 
acum să se treacă hotărît la o 
muncă susținută, folosind cît 
mai bine condițiile existente 
și valorificînd experiența pozi
tivă cîștigată. Pe plan cen
tral, ca și cu prilejul adunări
lor și conferințelor C.J.E.F.S. 
au fost adoptate hotărîri bune, 
chibzuite atent. Rămîne ca un 
obiectiv de mare importanță 
ca peste tot să se manifeste 
fermitate, o preocupare inten
să pentru îndeplinirea lor".
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LA 26 MAI, LA TIRANA, IN PRELIMINARIILE J.O

UN SOARE CALM • • •

CONFRUNTAREA DECISIVĂ 
A „OLIMPICILOR"

0 prezență inedită in lot: Dumitru și

Dacă echipa națională de 
fotbal îșl poate amina decizia 
calificării în cadrul _ campio
natului european pînă la sca
dentele din toamnă, reprezen
tativa olimpică are în față unfață un

singur termen, foarte apropiat : 
26 mai. Peste o săptămină, la 
Tirana, „olimpicii” români vor 
căuta să se califice în faza 
următoare a preliminariilor 
J.O.. incercînd să elimine din 
competiție echipa reprezentati
vă a Albaniei.

După prima manșă, disputată 
la București și încheiată, după 
cum se știe, cu o dificilă vic
torie la limită a olimpicilor 
români, nu puțini au fost aceia 
care — invocînd forța echipei 
naționale a Albaniei (recent ■: 
1—1 cu Polonia, în Campio
natul european), sau folosirea 
primelor reprezentative și in 
preliminariile J.O. de către

multe țări cu fotbal apreciat 
(ca. de pildă, R.D.G. și Bulga
ria) — au cerut introducerea 
în lotul olimpic a unui masiv 
număr de jucători din echipa 
angrenată în campionatul eu
ropean. „Decît să fugim după 
doi iepuri și să nu prindem 
nici unul..." iată schița unei 
pledoarii reluată atunci cind, 
la Bratislava, tricolorii pier
deau în final. Nici unul dintre 
exponenții acestei opinii nu 
se gtadea, însă, că trebuie pusă 
în balanță eventualitatea unei 
calificări, smulsă in extremis 
cu același lot restrîns de ju
cători internaționali cu care 
am pornit in urmă cu doi ani 
pe drumul spinos al consacră
rii fotbalului românesc, pre
cum și perspectiva dobîndirii 
intr-un viilor apropiat, pe ba
za experienței competiționale 
și a unui extins contact inter
național, a unui nou contingent 
de fotbaliști apți să reprezin
te (ara în confruntări de pres
tigiu. N-avem dreptul să uităm 
eă nu cu prea mulți ani 
urmă, ta acest domeniu, 
vedeam pădurea din cauza 
pacilor...

De aceea mărturisim că
citit cu satisfacție lista celor 
20 de jucători pe care federa
ția a înaintat-o F.I.F.A. în ve
derea meciului de la Tirana. 
S-a apelat, în cele din urmă, 
la un singur component al 
primei reprezentative — Dumi
tru ! Iată, deci, lotul : Coman, 
Ghiță, Constantinescu — por
tari ; Cheran, Pop, Olteanu, 
Bădin, Vlad. Popovici — fun
dași ; Dumitru, Pescaru, 
Săiceanu — mijlocași ; 
tea, Tătaru, Iordănescu, 
cuță, Codreanu, Gyorl'y, 
tase — atacanti.

De ce a fost convocat

TĂTARU

Dumitru ? Pentru că se 
pe 
fe-

ta 
nu 
co

am

Vigu, 
Pan- 
Din- 
Năs-

toc-

mai 
va miza la Tirana exclusiv 
apărare, tînărul mijlocaș 
roviar fiind cel mai eficient 
jucător român la Bratislava 1 
La această întrebare ne-a răs
puns antrenorul federal Cor
nel Drăgușin, care se ocupă 
alături de Valentin Stănescu, 
de pregătirile lotului olimpic : 
„Am fi naivi dacă am crede 
că echipa Albaniei va accepta, 
pe teren propriu, să cedeze 
inițiativa. Dar șansele noastre 
de calificare ar fi handicapate 
din start dacă am concepe, 
deliberat, doar să ne apărăm. 
Chemarea lui Dumitru printre 
olimpici are drept scop toc
mai organizarea jocului pe o 
bază constructivă. întărind 
efectiv compartimentul defen
siv, mijlocașul giuleștean are 
totodată capacitatea, împreună 
cu Vigu, să susțină decisiv și 
intențiile ofensive ale echipei".

Beneficiind de o săptămină 
plină (campionatul fiind între
rupt pentru meciul cu Ceho-

slovacia), 
disputat 
naționale 
Rostock 
dovedit foarte utile partenere), 
olimpicii — după părerea an
trenorilor — au cîștigat în 
omogenitate și în acțiunea de 
finalizare. De aceea se și pro
filează formația, care este 
cea folosită cu precădere în 
aceste partide de verificare : 

’ Coman — Cheran, Olteanu,
Vlad, Popovici, Dumitru, Vigu, 
Pantea, Tătaru, Iordănescu, 
Codreanu (vor mai putea fi 
folosiți, eventual, Pescaru și 
Sălceanu),

Fără a avansa ideea tactică 
de joc a reprezentativei noas
tre. subliniem totuși ca puncte 
forte ale echipei prezența lui 
Dumitru în fața unui cuplu de 
fundași centrali : Olteanu — 
Vlad, omogen, suplu și atletic, 
ca și „rampa de lansare” Vigu 
— Codreanu, pentru trioul Pan- 
tea 
productiv 
Steaua.

Cu o 
brală, cu 
tivi, cu un joc îmbunătățit și 
curajos, echipa olimpică a Ro
mâniei poate aspira la califi
care.

timp in care au ,și 
două întîlnlri inter- 

(echipele Hansa 
și R.D. Congo s-au

Tătaru — Iordănescu, 
la echipa de club

reală coloană verte-
„centrii nervoși” ac-

Paul SLAVESCU

VEȘTI
OBLEMENCO VINE 

DIN URMĂ

Un meci de fotbal 
primit în minutul 88 . _________  _
tabil. Meciul despre care discutăm cu toții 
— nu e. Nu e discutabil, dovadă că avem 
de a face cu o unanimitate de păreri 
rostite foarte răspicat și sincer în presă 
și pe stradă : am jucat slab și dogmatic, 
în fața unui adversar slab, în mare regres. 
Cehoslovacii nu mai sînt cei de la Gua
dalajara, noi n-am progresat substanțial, 
ci ne-am plafonat într-o dogmă urîtă și 
la modă, cultul „punctului", cultul lui 0—0 
și 1—0, care s-a transmis din cap pînă 
în picioarele jucătorilor. Incapacitatea de a 
juca ofensiv ne-a intrat în 
sînge. In schimb, instinctul 
de a ataca a dispărut — 
căci cum altfel se poate 
numi ideea a 10 jucători 
extrem de dotați care, după 
ce adversarul ratează un 
penalty, rămîn la mijlocul 
terenului, pășind mingea în
tre ei, în loc să se arunce 
din instinct, fără indicații, 
spre careul celor aflați în 
derută, cu picioarele tă
iate ?

Acesl spectacol trist, a- 
ceostă situație crispantă, a- 
ceastă piesă jucată de 11

pierdut printr-un gol 
e întotdeauna discu

mentariul omului calm și senin ne servea 
pe larg — în plin meci — sistemul de 
clasificare în ziarele sportive cehoslovace, 
trecea la palmaresul echipei noastre na
ționale, ne comunica scorurile din parti
dele 100-a și a 150-a, susținuta de națio
nala României, cu o stranie voluptate a 
statisticii, netulburată de nici o fază mai 
„tare" din careu. Uimitor cum nici una 
din aceste nesuferite idei statistice nu a 
fost pierdută pe drum I Se rata — dar 
omul senin se întorcea, riguros, la ale 
lui I Răducanu era pe sus — Soare ne 
spunea de

n?[w
Mfeu....

_____ t___  ,____ ___ _  îngeri triști a 
fost numită cu emfază, plăcere și orgoliu, 
de către telecomentatorul Nicolae Soare, 
„jocul nostru de pase la mijlocul terenu
lui". Cam din minutul 30 al primei repri
ze, domnia sa, invocînd Novisadul, ne 
anunțase că nu mai are emoții, o dată 
trecute cele 15—20 de mmuie de începui ! 
Noi, acasă, aveam draci, stă'eany pe jas 
văzînd ce-i pe teren, uitasem și ae Novi- 
sad, — domnia sa ne liniștea că plecăm 
cu un punct, că nu mai avem de ce ne 
tgme, ce a fost greu a trecut, că iar Novi- 
sad și alte expresii curajoase. Jocul băieți
lor era mîngîiat, dudulit, legănat la piep- 
tu-i de arama. Soare nu era îngrijorat —- 
în timp ce llisei, la radio, văzînd același 
meci, era mult mai aproape de adevăr, 
mărturisind că jocul nu ne prea merge, 
că pasele nu au adresă, că ne bălăngă
nim în fața unor adversari cu nimic mai 
viteji. Nu, la televizor, calm și senin, co

DE LA ECHIPE

jos cum ne-am calificat noi, 
prin lupte grele, cu ani în 
urmă. Nimic nu-i zdruncina 
suita în idei, nimic nu-l e- 

l nerva, nimic nu-l scotea 
■ din papuci I Iar cînd cifre- 
£ le trecutului atît de intere- 
sg sânt se epuizau, reveneam 
H la meci, cu aceleași vorbe 
I tandre, cu aceeași lipsă de 
| spirit critic, de parcă am fi 
I cînfat cunoscuta romanjă : 
S „parlez-moi d'amour".,. Se 
f poate confunda patriotis- 
’ mul cu inocenta ? Nu știu 

ce cu cine se confunda, 
dar comentariul atingea 
după penaltyul celebru —-nefericirea. Ca < .

— să fie celebrat magnificul nostru „joc 
de pase la mijlocul terenului I" Ca după 
gol — să nu mai avem ce zice și în 
încheiere să ni se spună că 
vă fi plictisit I...*

Nu am nici o plăcere să-i spun toate 
acestea lui Nicolae Soare — mai cu 
seamă că nu o dată am elogiat transmi
siile sale la radio și nu o dată mi-a dat 
certitudinea unui crainic onest, corect și 
la obiect. Am înțeles și cît e de greu să 
treci de la radio la tele, ca de pe Marte 
pe Venus. Așa e. E greu. Și fiindcă e atît 
de greu, îl pot csigura pe Nicolae Soare 
că nu ne-a plictisit. Nu.

Domnia sa ne-a enervat, ne-a enervat 
cumplit — cît un gol primit din stupiditate 
în minutul 88. îl aștept să se revanșeze 
înainte de 14 noiembrie 1971.

___ și în 
sper să nu

BELPHEGOR

A
PE MICUL ECRAN

La sfîrșit 
de săptămină

SÎMBATĂ 22 MAI 1971
Stadionul Republicii, ora

15.30 Rapid — C.F.R. Timi
șoara (divizia A) ; ora 17,30 : 
Steaua — Universitatea Cra
iova (div. A).

Stadion Ghencea, ora 10 : 
Steaua — Universitatea Cra
iova (tineret).

Stadion Giulești, ora 10 : 
Rapid — C.F.R. Timișoara 
(tineret).

Teren Gloria, ora 17,30 : 
Mașini unelte — Sirena (div. 
C).

Teren Constructorul,, ora
17.30 : Unirea — Delta Tul- 
cea (div. C).

DUMINICA 23 MAI 1971
Stadion Politehnica, ora 11 : 

Sp. studențesc — Metalul 
Tîrgoviște (div. B) ; ora 13 : 
Sp. studențesc — Petrolistul 
Boldești (juniori).

Teren Laromet, ora 9,30 : 
Laromet — Sc. sp. Energia 

‘(juniori) ; ora 11 : Tehnome- 
tal — Electronica (div. C) ; 
ora 13 : Tehnometal — Fla
căra Moreni (juniori).

Teren FI. roșie, ora 9,30 :

AGENDA BUCURESTEANA
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FI. roșie — Sc. sp. nr. 2 (ju
niori) ; ora 11 : FI. roșie — 
Laromet (div. C).

Teren T.M.B., ora 11 : 
T.M.B. — Autobuzul (div. C).

Teren Constructorul, ora
9,30 : Unirea — T.M.B. (ju
niori).

Teren Ghencea, ora 9,30 
Steaua — Metalul Buc. (ju
niori).

Teren Gloria, ora 13 : Ma
șini unelte — Sirena (juniori).

Teren 23 August IV, ora

13 : Steaua 23 August — S. N. 
Oltenița (juniori).

Stadion Dinamo, ora 13 : 
Dinamo — Dunărea Giurgiu 
(juniori).

Stadion Giulești, ora 13 : 
Rapid — I.R.A. Cîmpina (ju
niori).

Teren Autobuzul, ora 13 : 
Autobuzul — Comerțul Ale
xandria (juniori).

Stadion Progresul, ora 13 : 
Progresul — Gloria Slatina 
(juniori),

Pregătirile Universității 
Craiova efectuate la începu
tul acestei săptămîni în vede
rea jocului de la București, 
cu Steaua, au decurs într-o 
atmosferă de bună dispoziție. 
Marți, fotbaliștii craioveni au 
efectuat pe stadionul Central 
un antrenament cu caracter 
tehnic, iar ieri după-amiază 
au susținut un meci de veri
ficare cu Electroputere. Toți 
componenții echipei doresc ca 
prima lor evoluție în Ca-

pitală în acest retur de cam
pionat să coincidă cu o com
portare la înălțime. Oble- 
menco, care, după cum se 
știe, a stat trei etape pe tușă, 
vrea să recupereze timpul 
pierdut, așa îneît, în ci
te va etape, să-i ajungă pe 
fruntașii clasamentului golge- 
terilor.

D. VLĂDOIANU, coresp.

PATRU INDISPONIBILI
LA F.C. ARGEȘ

întrebat, ieri, la telefon, ce-i 
nou la echipa sa, antrenorul

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI A XXIV-a

DIN 22 MAI - A DIVIZIEI „A"

In „Cupa T. M. B.“ cu handicap
STEAUA — T.M.B. 6-7 (3-1)

Cupa T.M.B. a programat, 
ieri, cea de a doua partidă 
dintre T.M.B. (div. C) și 
Steaua. Ineditul actualei edi
ții (a treia) îl constituie fap
tul că divizionara C nu mai 
pornește din start cu un a- 
vantaj de 2 goluri (diferența 
de categorie), ci beneficiază 
la începutul partidei de două 
lovituri de la 11 m. Partida

dintre T.M.B. și Steaua a 
fost la discreția steliștilor, 
care fără să forțeze jocul au 
obținut o victorie la scor, 6—1 
(3—1), prin punctele înscrise 
de Pantea (min. 15 și 73), 
Tătaru (20, 72), Iordănescu 
(26), și Negrea (67). Pentru 
învinși a înscris Hadade (din 
11 m). A arbitrat foarte bine 
Gh. Micloș.

Farul — F. C. Argeș: A. BENTU, ajutat la linie de V. Roșu 
și A. Paraschiv (toți din București) ;

U.T.A. — Dinamo : C. NIȚESCU (Sibiu), ajutat de N. Iliescu 
și C. Ghiță (ambii din Brașov) ;

Politehnica — C.F.R. Cluj : V. PADUREANU, ajutat de 
I. Hrisafi și G. Vasilescu II (toți din București) ;

Steaua — Univ. Craiova: N. RAINEA (Bîrlad), ajutat de 
I. Radu (Bîrlad) și A. Macovei (Bacău) ;

„U“ Cluj — Sport Club Bacău: P. SOTIR, ajutat de V. Toma 
și M. Haimovicl (toți din București) ;

Rapid — C.F.R. Timișoara : I. CÎMPEANU, ajutat de V. To- 
pan și A. Pop (toți din Cluj) ;

Petrolul — Progresul : G. BÎRSAN (Galați), ajutat de V. 
Liga (Galați) și I. Hristea (Alexandria) ;
Jiul — Steagul roșu : C. PETREA, ajutat de C. Dinulescu 

și R. Stîncan (toți din București).

DE CE I S-A RETRAS

NIMIC NOU PE TABELA
DE RECORDURI

TITLUL LUI ION HORTOPAN

Titus Ozon ne-a răspuns : 
„întîmpin serioase dificultăți 
în alcătuirea formației pen
tru meciul din deplasare cu 
Farul Constanța. în afară de 
Dobrin, accidentat de mai 
multă vreme, alți trei jucă
tori au devenit indisponibili. 
Este vorba de Pigulea, Pre- 
purgel și Radu. în privința 
definitivării formației pentru 
jocul de sîmbătă, vom mai 
vedea în zilele următoare".

BADEA NU VA JUCA 
SÎMBĂTĂ

Suferind de un ulcer mai 
vechi, jucătorul Badea se 
află într-un tratament special 
care va dura aproximativ 
două săptămîni. După toate 
probabilitățile, el nu va pu
tea evolua sîmbătă în echipa 
sa care, după cum se știe, va 
întîlni acasă pe F. C. Argeș, 
în locul său va fi utilizat 
Oprea.

SE CAUTĂ ÎNLOCUITOR 
PENTRU DORIN MOCANU

Și „U“ Cluj are, de curînd, 
în rîndurile sale un jucător 
titular indisponibil. La ultima 
partidă de campionat, cu 
C.F.R. Cluj a fost accidentat 
talentatul înaintaș Dorin Mo- 
canu. în locul său, pentru 
partida cu S. C. Bacău, an
trenorul Andrei Șepci are de 
ales între Mureșan și Mun- 
teanu I. Asupra căruia din
tre cei doi se va opri ?

Transmisii în direct 
de la Moscova și Londra
Sîmbătă 22 mai, ora 14,45 : 

PETROLUL — PROGRESUL 
(divizia A)

Joi, 27 mai, ora 18,30 : DI
NAMO MOSCOVA — SELEC
ȚIONATA LUMII (meci organi
zat în cinstea retragerii lui 
Lev lașin). 
Moscova.

Duminică, 
C.F.R. CLUJ
A)

Miercuri, 2 iunie, ora 20,30 : 
finala Cupei campionilor euro
peni, AJAX AMSTERDAM — 
PANATHINAIKOS --------
Transmisie de pe 
Wembley din Londra.

Duminică, 6 iunie, 
STEAUA — F. C. ARGEȘ (di
vizia A)

Toate partidele vor fi trans
mise în direct.

lui
Transmisie de la

ATENA.
stadionul

ora 15:

PRONOSTICUL NOSTRU

DIN 23 MAI
1. Bologna — Torino
2. Cagliari — Verona
3. Catania — Napoli 
I. Inter — Lazio
5. Juventus — Fiorentina
6. Lanerossl — Sampdorla
7. Roma — Milan

Varese — Foggla 
Ceahlăul — Metrom 
Ș.N.O. — Știința Bacău 
Gaz metan — Crișul 
Gloria — Poli. Timiș. ; 
CSM Reșița — CC” Cf-i

t.
9. 

10. 
11. 
12. 
13.

1
1

X2
1
1
1

IX 
IX

1
1

IX
1X2

CSM Sibiu 1

S-a încheiat o nouă ediție 
a campionatelor naționale. 
Despre ele se pot spune 
multe, dar majoritatea con
cluziilor se aseamănă cu cele 
ale edițiilor precedente. Este 
normal, deci, să prezentăm 
mai întîi elementele noi, care 
au caracterizat aceste între
ceri.

Mai mult ca la alte com
petiții de data aceasta s-au e- 
vidențiat multe elemente ti
nere, și din alte centre decît 
Bucureștiul. Este vorba de C. 
Popescu de la Universitatea 
Iași, care aduce orașului mol
dovean primul titlu la haltere 
sau de Vasile Deak de la 
C.S.M. Sibiu tot campion, ca 
să dăm doar două exemple. 
Nu poate fi omis, de aseme
nea, faptul că unele cluburi 
în frunte cu Rapid București, 
S. N. Constanța și C.S.M. 
Cluj acordă o mare impor
tanță acestui sport, oferind 
condiții bune de pregătire

sportivilor și ca atare repre
zentanții lor au obținut nu
meroase locuri fruntașe (M. 
Chelcea, T. Apostol, A. Miuț, 
L. Opreanu, N. Băncilă, toți 
de la Rapid, ocupați ai locu
rilor secunde, plus titlul de 
campion cucerit de V. Bădes- 
cu ; D. Apostol, Gh. Bercea, 
I. Filip de la S. N. Constanța 
etc. clasați printre cei mai 
buni). Firește, înaintea tutu
ror trebuie evidențiați halte
rofilii de la Steaua care au 
cucerit la aceste campionate 
4 titluri, dar ale căror rezul
tate nu sînt în măsură să ne 
mulțumească. Vorbind despre 
valoarea performanțelor obți
nute de acești campioni, ca și

despre ceilalți deținători ai 
titlurilor, vom atinge una din 
problemele nevralgice ale a- 
cestui sport. Sînt în măsură 
să ne mulțumească aceste re
zultate ? Reprezintă ele un 
progres față de anul trecut ?

Răspunsul nu poate fi decît 
negativ. La aceste tatreceri 
ale fruntașilor n-a fost reali
zat nici un nou record națio
nal, ceea ce dovedește nivelul 
scăzut al întrecerilor, plafo
narea unor halterofili frun
tași. Pentru a ilustra cele de 
mai sus vom compara rezul
tatele obținute de campionii 
de anul trecut (care au fost, 
de asemenea, foarte slabe) cu 
cele înregistrate în acest an.

ora fixată toți cei anunțați 
pentru a li se face analizele 
au fost prezenți, mai puțin 
campionul țării la cat. muscă, 
Ion Hortopan. El și-a justifi
cat absența prin unele obli
gații personale care nu i-au 
permis să se prezinte Ia con
trolul solicitat. Este greu de 
crezut însă că Hortopan n-ar 
fi putut găsi cîteva minute 
libere pentru a se supune a- 
cestui control. Din punct de 
vedere disciplinar și pentru 
a fi dat drept exemplu gă
sim cît se poate de justă mă
sura luată de forul de specia
litate.

Ion OCHSENFELD

începînd de astăzi, cele mai 
bune teamuri feminine de 
handbal ale țării își vor re
lua campionatul cu jocurile 
din cadrul ultimului tur, al 
III-lea, în aer liber. După 
palpitantele turnee de sală, 
în care surprizele au dat o 
notă în plus de spectaculozi
tate fiecărei partide, după ar
doarea cu care reprezentati
va țării a luptat în prelimi
nariile C.M.. iată că de as
tăzi, iubitorii de handbal se 
vor întîlni cu formațiile, lor 
favorite, angajate in cea mai 
importantă competiție inter
nă. Azi sînt programate ur
mătoarele partide : Voința O-

dorhei — IEFS, Mureșul Tg. 
Mureș — Textila Buhuși, Rul
mentul Brașov — Universi
tatea București, Constructo
rul Timișoara — Confecția, 
CSM Sibiu — Universitatea 
Timișoara.

CLASAMENT
1. UNIV. Buc. 18 14 1 3 275-194 29
2. IEFS 18 12 4 2 217-16*7 28
3. Univ. Tim. 18 13 1 4 225-167 27
4. Textila 18 9 0 9 21J-213 18
5. Rulmentul 18 7 3 8 232-243 17
6. Voința 18 7 2 0 192-198 1G
7. Confecția 18 6 3 9 222-245 15
8. Mureșul 18 5 1 12 154-J94 11
9. Constr. Tim. 18 5 0 13 165-199 10

10. CSM Sibiu 18 4 1 13 152-220 9

1970
Cat. muscă : I. Hortopan 305 kg
Cat. cocoș : V. Rusu 332,5 kg
Cat. pană : V. Bădescu 345 kg
Cat ușoară : F. Balaș 400 kg
Cat semigrea : S. Herghelegiu 420 kg

1971
— Z. Fiat 300 kg
— V. Rusu 325 kg
— V. Bădescu 352,5 kg
— F. Balaș 405 kg
— C. Popescu 427,5 kg.

box»
GONG!

118 CONCURENTI ÎN „CUPA DACIA"'
Cea de a doua ediție a 

„Cupei Dacia" s-a bucurat de 
o largă participare (118 con- 
curenți din Cluj, Brașov, Iași, 
Ploiești, Slănic, Giurgiu și 
București). Un traseu intere
sant, ridicat cu competență de 
dr. N. Stroiescu, a pus pro
bleme tehnice variate concu- 
renților. Aceștia au benefi
ciat, însă, de o hartă de con
curs cu echidistanța de 2,5 m 
pe care au putut fi trasate 
corespunzător caracteristicile 
terenului deluros din pădu- 

. rea Găgeni — Plopeni.
De remarcat buna compor

tare a juniorilor din Giurgiu, 
Slănic, Iași, Brașov și Plo
iești și a tinerilor de la 
I.P.G.G. șț- Dacia. Rezultate 
tehnice. Jtlfiioare: 1. Nicoti
nă îaji (M. Asandei — El. 
Băikai.U) ; 2. Dunărea Giur- 
gt ap. Radu — L. Pieptea:

nu) ; 3. Știința Slănic (M. 
Torcătoru — T. Picioruș); Ju
niori: 1. Știința Slănic (C. 
Mănescu — Fl. Tudor) ; 2. 
Lie. I. L. Caragiale Ploiești 
(G. Maiorescu — Em. Tăna- 

. se) ; 3. Lie. Caragiale II Plo
iești (Gh. Comănescu — E. 
Pămînt). Tineret — fete: 1. 
Oana Creangă (Dacia — Buc.);
2. M. Capri (I.P.G.G. —Buc.);
3. M. Cososchi (id.). Băieți:
1. P. Constantin (Dacia) ; 2.
C. Sticea (Nicolina Iași) ; 3. 
Gh. Mariș (I.P.G.G.). Senioa
re : 1. Păula Chiurlea (I.T.B.);
2. Paula Cumpănașu (Proiect- 
București) ; 3. Mariana A- 
brudan (I.T.B.). Seniori: M. 
Țicleanu (Dacia), 2. C. Pe- 
trișor (I.P.G.G.) ; 3. T. Kon- 
reich (id.). Seniori B : 1. M. 
Albotă (Sănătatea Buc.); 2.
D. Ciobanu (Dacia) ; 3. G. 
Oswald (I.T.B.),

Cauzele acestei stagnări sînt 
multiple și despre acestea ne 
vom ocupa cu alt prilej. 
Acum, în încheierea acestor 
rînduri, cîteva cuvinte despre 
un caz petrecut la campiona
tele naționale : retragerea tit
lului cîștigat de I. Hortopan.

După cum se știe, controlul 
antidoping a devenit o prac
tică obișnuită la marile com
petiții. în spiritul acestei ho- 
tărîri, federația de speciali
tate a supus pe unii sportivi 
unui asemenea control. La

Paralel cu finalele campio
natelor republicane universi
tare, cluburile bucureștene 
C.S.U. Construcții și Politeh
nica organizează un concurs 
de tenis, cu participarea și a 
unor sportivi de la Progresul, 
Dinamo, Steaua etc.

După jocurile disputate 
marți și miercuri, s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
simții băieți; S. Bașarab (Pro-

INTERNAȚIONALĂ A ANULUI
Recent, veliștii de la Clu

bul nautic universitar Bucu
rești au participat — alături 
de sportivi din Iugoslavia, 
R.D. Germană, R.S.S. Ucrai
neană și Bulgaria — la între
cerile din cadrul celei de a 
V-a ediții a Regatei interna
ționale Varna. Concursul s-a 
desfășurat pe un vint slab, la 
două clase : Finn și F.D,

în întrecerea rezervată am
barcațiunilor Finn, victoria a 
revenit cunoscutului reprezen
tant al R.S.S. Ucraineană V.

Dîrdira, care a fost urmat de 
compatriotul său E. Belousov 
și de reprezentantul țării gaz
dă P. Gramatikov. în această 
dispută sportivii noștri s-au 
clasat pe locurile 6 (Nicolae 
Opreanu). 9 (Alexandru Vasl- 
liu), 11 (Petre Purcea), 14 
(Dragoș Mihailoviei) și 25 (ju
niorul Paul Volrath). Au parti
cipat 32 de veliști.

La clasa F.D. echipajul Flo
rin Panaitescu - Emilian Gres- 
sianu a ocupat locul 4 în cla
samentul general al probei.

40 de sportivi in competiția organizată 
de C. S. U. Construcții și Politehnica

greșul) — R. Simionescu 
(C.S.U. Constr.) 6—2, 6—2, S. 
Mureșan (Progresul) — Gh. 
Chitan (Șc. sportivă 2 Bucu
rești) 6—3, 6—2, D. Nemeș 
(Progresul) — V. Sotiriu 
(Steaua) 6—3, 6—2, A. Sută 
(C.S.U. Construcții) — S. Ba- 
sarab (Progresul) 6—2, 6—1, 
T. Ovici (Progresul) — Curcă 
(Progresul) 7—6, 7—5, Z. Ne
meth (Progresul) — M, Robu

(Progresul) 6—2, 7—6, P. Al- 
măjan (C.S.U. Construcții) — 
N. Niță (Progresul) 7—6, 6—3, 
simplu fete : Virginia Ruzici 
(Dinamo) — Anca Floreș- 
teanu (C.S.U. Construcții) 
6—4, 7—5, Valeria Balaj
(Steaua) — Virginia Ruzici 
6—4, C—0, Agneta Kun (C.S.U. 
Co-nstr.) — Adriana Călina 
(C.S.U. Constr.) 6—1, 6=2,

• Campionii R. F. a Germa
niei pe anul 1971 sînt în ordinea 
categoriilor : Pichl, Schubert, 
Schafer, Seemann, Hess, Puzlcha, 
Schelbncr, Mfinchow, Jarmer, 
Laroche șl Bussing.

• In vederea campionatelor 
europene de la Madrid, fede
rația iugoslavă a alcătuit urmă
toarea formație In ordinea cate
goriilor (fără semimuscă) : Mi- 
losavr jevici, Bahtiarovici, Omiro- 
vlcl, Vujiu, Veselinovici, lVIirko- 
vici, Dzakula, Belici, Antelj, Par
ley șl Matejici. Deoarece Antelj 
s-a accidentat, este posibil ca 
locul lui în echipă să fie luat 
de Gherilei sau Todorovici.

© Cunoscutul boxer Nicolae 
Păpălău își va relua In curînd 
activitatea competlțională. Pri
mind dezlegarea din partea clu
bului Dinamo, el a optat pentru 
secția asociației sportive Electro
magnetica (antrenor Mihal Vol- 
nea).

• Antrenorul federal al naționalei 
bulgare de box, Teodor Andreev, 
a declarat ziarului i,Naroden 
Sport" eă după finalele campio
natului republican, sarcina alcă
tuirii unei echipe reprezentative 
este foarte dificilă. Aceasta, mal 
ales în urma marilor surprize 
provocate de o serie de tineri 
care au Învins concludent pe 
campionii anului trecut Rașidov, 
Rușinov, Mihailov, Klrkov șt 
Gheorghiev. Mari speranțe se lea
gă de boxeri tineri, cu frumoasă 
perspective ca Avramov, Costa- 
dlnov, Cuncev, Grozdev șl alții. 
Se vorbește însă și de Include
rea în lot a .veteranului Panaitov.

AU CÎȘTIGAT 
LA LOZ ÎN PLIC

Crește necontenit numărul 
celor care obțin drept cîști- 
guri autoturisme la seriile 
speciale LOZ ÎN PLIC, sis
temul cel mai popular de joc 
și cel mai răspindit.

în fiecare zi la sediul Cen
tralei Administrației de Stat 
Loto-Pronosport se prezintă 
pentru a-și primi cîștigurile 
jucători la LOZ ÎN PLIC.

Printre cei mai recenți po
sesori de autoturisme la se
riile speciale LOZ ÎN PLIC 
se numără și : Ionel Matei 
din Brăila — FIAT 850 ; 
Constantin Gurău, Valea Lun
gă Cricov, jud. Dîmbovița — 
SKODA S100; Marin Cîm- 
peanu, Slatina — DACIA 
1100 ; Pintilie Pată din Tul- 
cea — SKODA S100 ș.a.

Oriunde vă aflați jucați la 
LOZ ÎN PLIC !

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA SPECIALA PRONO- 

EXPRES A LUNII MAI DIN 19 
MAI 1971

FOND GENERAL DE PREMII 
PROVIZORIU : 4.355.325 lei din 
care 1.229.205 lei report la catego
ria 1 și 433.870 lei report la cate
goria A

38 44 40 19 35
Plata premiilor la această tra

gere specială se va face după 
cum urmează :

In Capitală începînd de la 1 
iunie 1971 pină la 4 iulie 1971 in
clusiv ; in țară începînd de la 4 
iunie 1971 pină la 3 iulie 1971 in
clusiv.

EXTRAGEREA I : 38 1 27 7 33 23
EXTRAGEREA a U-a : 18 10

35 21 9
EXTRAGEREA a Ul-a : 14 13 24

21 7 42
EXTRAGEREA a IV-a ; 7 36 3

37 32 11
EXTRAGEREA a V-a : 41 15 39

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 14 MAI

EXTRAGEREA I : Categoria
1 : 1 variantă de 10% a 98.163 lei; 
a 2-a : 2,35 a 41.771 lei ; a 3-a : 
12,05 a 8.146 lei : a 4-a : 27,35 a 
3.589 Iei ; a 5-a : 105.45 a 931 lei ; 
a 6-a : 227,1 a 432 lei.

EXTRAGEREA a II-a : Catego
ria A : 1 variantă 10% a 83.661 iei; 
B: 2 variante 25% a 41.831 lei ; C: 
7,9 a 10.590 lei ; D: 29 a 2.885 iei; 
E : 31,55 a 2.652 lei ; F : 35,50 a 
2.357 lei.

AMBELE EXTRAGERI : Cate
goria Z : 1178,45 variante a 100 lei 

Premiul de categoria 1 a fost 
obținut de ENEA 1LIE din Clui, 
iar premiul de categoria A a re
venit lui CROITORU SANDA dm 
București.

7 ciștigălori de la categoria a 3-a 
șl 4 de la categoria C cu bilete 
100% au obținut cite o excursie 
In Grecia (7.000 lei) plus diferența 
în numerar.

Rubrică redactată de către 
LOTO-PRONOSPORT.
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Preliminariile campionatului european de baschet masculin

VICTORII FA CILE ALE ECHIPEL OR

MECIUL DE „RĂMAS BUN44 TURNEE 
DE TENIS

ROMÂNIEI Șl POLONIEI

A COINCIS CU 0 VICTORIE
România —Portugalia (juniori) 1 — 0 (0 — 0)

TIRGOVIȘTE, 19 (prin te
lefon, de Ia trimisul nostru). 

Aproape 5 000 de specta
tori s-au așezat, miercuri, în 
tribunele stadionului împre
surat de sonde al Tîrgoviș- 
tei, pentru a asista la me
ciul — cu dublă semnificație 
— dintre reprezentativele de 
juniori ale României ' _ 
tugaliei.

Asistența n-a avut 
greta, partida — de 
bun" pentru 8 din cei 
colori", și ultim test 
al lusitanilor. înaintea ple
cării la turneul U.E.F.A. — 
desfășurîndu-se agreabil, •- 
ferind un spectacol fotba
listic plăcut mai ales în pri
ma repriză, cînd românii au 
atacat cti înverșunare, poarta 
excelentului Fidalgo rămî- 
nînd de multe ori doar în 
paza... șansei.

S-a jucat repede și la un 
nivel tehnic remarcabil. N-au 
lipsit — din păcate — nici 
intrările pătimașe ale unor 
tineri care nu fac prea mare 
diferență între ceea ce vrea 
să fie un „amical" și o par
tidă oficială, dar spre satis
facția noastră trebuie să scri
em că cei care n-au înțeles 
să respecte întotdeauna legile 
frumoase ale fair-play-ului 
au fost îndeobște oaspeții.

Elevii lui C. Ardeleanu și 
V. Zavoda au dominat cu de-

zinvoltură prima repriză, an 
combinat inteligent, au ini
țiat multe acțiuni străluci
toare, purtate de Aelenei, un 
mare îndrăgostit de balon,. în 
sfîrșit, au șutat violent și

și Por-

ce re- 
„rămas 
11 „tri- 
public

\\\l/'A\W'i>
Mi

SANDU GABRIED 
desen de Al. CLENCIU

des, dar — împotriva cursu
lui jocului — golul s-a lăsat 
așteptat pînă la enervare, 
poate și datorită faptului că 
Dănilă și Cojocaru au fost 
întotdeauna surprinși © frac

țiiane de secundă în urma 
mingii.

De partea cealaltă a tere
nului, ©aspeții au aliniat o 
garnitură de rafinați tehni
cieni. dar o garnitură deze
chilibrată, cu două „piese" de 
mare greutate 
Nando 
printre 
„copți" 
bili să 
nute de fotbal furtunos și 
bărbătesc.

Cînd nimeni nu se mal aș
tepta, cu 2 minute înainte de 
final. Aelenei „a lucrat" o 
minge la centru, i-a pasat lui 
Dumitriu, acesta a prelungit 
la Szabados, centrare și un 
„cap" a lui Sandu Mircea în 
fundul plasei t 1—0, consfin
țind o victorie reclamată cu 
justețe de 
nimentelor.

Arbitru] 
(București) 
lent formațiile :

ROMÂNIA i Costaș — Do- 
brău (min. 78 Enache), Sma- 
randache, S. Gabriel. Ciocîr- 
lan, Bed ea, Dumitriu, S. Mir
cea, Dănilă (min. 54 Blejușcă), 
Aelenei, Cojocaru (min. 64 
Szabados).

PORTUGALIA : Fidalgo — 
Franque, Casquinho, Pereira, 
Jaime, Sheu, Alves (min. 22 
Alexander), Ibrain. Gregorio 
(min. 70 Almedo), Eurico 
(min, 75 Rodolfo), Nando.

mulatrii 
și Sheu — rătăciți 
jucători mai puțin 

sau mai puțin capa- 
reziste la 80 de ml-

configurația eve-

V, Dumitrescu 
a condus exce-

Ovidiu IOANIȚOAIA

INTERNAȚIONALELE DE TIR ALE IUGOSLAVIEI

ROMÂNII, VICTORIOȘI ÎN DOUĂ PROBE
ZAGREB, 19 (prin telefon). 

Trăgătorii români, care partici
pă la campionatele internațio
nale ale Iugoslaviei, au, în 
continuare, o comportare 
bună. La proba de armă stan
dard 3a? focuri — seniori, pe 
primele trei locuri s-au clasat 
reprezentanții noștri (în frunte 
Ion Olărescu). La fel și în în
trecerea juniorilor, victoria a 
revenit unui sportiv român, 
Ilie Codreanu.

Iată ultimele rezultate:

Arniă liberă calibru redus 3x40 
f — seniori : 1. Petrovacz (Un
garia) 1139 p, 2. Abonyi (Unga
ria) 1138 p, 3. M. Ferecatu 
1137 p (pe poziții : 392 — 362 
— 383) ... 8 1. Olărescu 1127 p. 
... 12. M. Marin 1121 p, 13. Gh. 
Sicorschi 1117 p, ... 21. C. Co- 
dreanu 1080 p. Armă standard 
3x20 t — seniori : 1. I. Olăres
cu 569 p. (197 — 182 — 190), 2. 
Gh. Sicorschj 566 p, 3. M. Fe
recatu 566 p. Juniori : 1. I. Co- 
dreanu 562 (197 — 178 — 187),

2. Bary (Franța) 550 p, 3. S. 
Lupașcu 550 p. Senioare : 1. 
Marga Nobel (R.D.G.) 565 p, 2. 
Mariane Kaschel (R.D.G.) 563 
p, 3. Jurdana Jusici (Iugosla
via) 560 p, ... 5. Ana Goreti

p, ... 11. Veronica Stroe 
p, ... 13. Edda Baia 546 p. 
pistol viteză, după manșa I 
f) : I. A. Dobșa (Ungaria)
p, 2. Șt. Popa 292 p, 3. R.

290 p, 4. M. Niță

560
551
La
(30
293
Vidrașcu
289 p.

BRUXELLES. — In opti
mile de finală ale probei 
de dublu bărbați, cuplul 
român Ilie Năstase — Ion 
Tiriac a Învins perechea 
Bartlett (Australia) — Po
korny (Austria) cu 6—1. 
6—4. Alte rezultate: Okker, 
Riessen — Di Domenico, 
Di Matteo 6—3, 6—4; Iova- 
novici, Kukal — Leschly, 
Moore 7—5, 5—7, 9—3 (în
trerupt) ; Drossart, Horn* 
bergen — McManus, Richey 
6—3, 3—6, 9—7.

HAMBURG. — Simplu
bărbați : Gimeno — Fas
sbender 7—5, 6—3, 6—1 ;
Stone — Munoz 6—0, 2—6, 
4—6, 6—1, 6—4; Barany — 
Pasarell 7—5, 3—6, 7—5.
6—4; Szoke — Buding 2—6, 
6—1, 6—4, 6—4; Zednik — 
Newcombe 3—6, 6—2, 6—2 I

BOURNEMOUTH. — Iu
goslavul Franuloviel a dis
pus cu 6—1, 8—6, 3—6, 6—3 
de sud-africanul Pattison, 
Alte rezultate : Taylor — 
Cornejo 6—1, 5—7, 6—3,
6— 3; Barthes — Master
7— 9, 6—4, 7—5, 3—6, 6—3 ;
Battrick — Davidson 6—4. 
7—5. 6—8, 6—2.

Ieri după-amlază, Tir,ac 
a dispus de campionul 
belgian Hombergen cu 
6—1, 6—0, 6—2 iar Năstase 
l-a învins pe Mignot (Bel
gia) ca 6—2, 8—6,

KATOWICE, 19 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special).

Singurul fapt demn de re
ținut în această primă zi a 
turneului de calificare pen
tru campionatul de baschet 
masculin, a fost frumoasa 
festivitate de deschidere, în 
cursul căreia am admirat 
uniforma orchestrei mineri
lor din localitate, precum șl 
pitorescul costumelor popu
lare ale fetițelor, care au în- 
mînat flori căpitanilor echi
pelor.

In rest nimic deosebit. In 
prima partidă reprezentativa

Spania și Israel
calificate in

C.E. de baschet
La Tel Aviv a luat sfîrșit tur

neul de calificare pentru cam
pionatele europene de baschet 
masculin. In ultima zi s-au înre
gistrat 
Spania 
Suedia ______ .
Pentru turneul final, programat 
în septembrie, s-au calificat echi
pele Spaniei șl Israelului.

următoarele rezultate :
- Israel 70—59 (32—36) și
- Olanda 68—62 (30—28).

Poloniei (în care nu mai 
joacă binecunoscuții interna
ționali Trams, liopatka Și 
Likszo) a făcut un veritabil 
galop de sănătate în compa
nia modestei echipe a Țării 
Galilor și a cîștigat cu 144—■ 
56 (65—22). Baschetbaliștii po
lonezi, cu o medie de vîrstă 
scăzută (24 de ani), au im
presionat prin pofta de joc, 
prin promptitudinea contra
atacurilor și precizia aruncă
rilor la coș.

In a doua întîlnire a reuni
unii, selecționata României a 
obținut, conform așteptărilor, 
un suoces categorio în fața 
Danemarcei, care a încercat să 
suplinească valoarea scăzută 
(totuși mai ridicată decît cea 
a Țării Galilor) printr-o com
bativitate exemplară. In acest

meci, antrenorul Dan Nicules- 
cu a utilizat pe toți cei 11 ju
cători valizi (Savu este ușor 
accidentat). Ei au demonstrat 
o bună precizie în aruncările 
la coș.

Scor final : 105—40 (50—16). 
Pentru reprezentativa României 
au înscris : Popa — 6, Albu — 
10, Tarău — 8, Oczelak — 10, 
Diaconescu — 8, Chivulescu — 
8, Georgescu — 6, Riihring — 
10, Dragomirescu — 20, Cîm- 
peanu — 10 și Pîrșu — 9. Au 
arbitrat B. Brakel (Olanda) și 
J.iM. Guiral (Spania).

Joi seara, în partida vedetă, 
România întîlnește Polonia in
tr-un meci de mare importan
ță pentru calificarea la „euro
penele" de la Essen. Celălalt 
meci, Ungaria — Țara Galilor.

Dumitru STANCULESCU

VEDETA SĂPTĂMlNII

VIKTOR KLIMENKO
S-a născut la 25 

februarie 1949, la 
Moscova. La 8 ani 
începe practicarea 
gimnasticii, la sta
dionul ,,'Tinerii Pio
nieri". Trece apoi 
la ȚSKA, sub în
drumarea fratelui 
său, Mihail Klimen
ko, gimnast de per
formanță, compo
nent al lotului de 
tineret al U.R.S.S. 
In 1965, ocupă locul 
II în Spartachiada 
unională a școlari
lor. Un an mal târ
ziu devine campion 
de juniori al țării. 
Este inclusiv în 
reprezentativa de 
seniori, deținînd 

nr. 4 în echipă.
Campion unional 

în proba de sări
turi, cu prile
jul Spartachiadoi 
popoarelor din
U.R.S.S., în 1967. 
La J.O. din Mexic, 
cucerește medalia 

bronz la parale- 
Argint (sărituri) 
bronz (paralele) 
C.M. de la Lju

bljana 1970. Cam
pion european ab
solut — Madrid.

acredi-

Turul de onoare al primilor doi clasați in etapa Sokolov— 
Ușii pe Elba (de la stingă spre dreapta): Alexandru Sofronie, 
alături de cîștigător, cehoslovacul D. Zeman.

Telefoto: CTK-AGERPRES

FINALELE CAMPIONATELOR UNIVERSITARE NICI 0 SCHIMBARE

PARTIDE AGREABILE ÎN TURNEELE

DE VOLEI

nica București — Politehnica 
Brașov 3—0 (10, 15, 13), Poli
tehnica Iași — I.E.F.S. 0—3 
(—4, —2, —5). Universitatea

Cluj — Universitatea Cra
iova 3—2 (12, —10, 7, —6, 10).

L

ÎN „CURSA PĂCII//

Emanuel FANTANEANU

Programul zilei a doua a 
campionatelor universitare la 
volei a cuprins partide care, 
cu puține excepții, s-au ca
racterizat printr-o acerbă dis
pută pentru victorie, chiar 
dacă majoritatea lor s-au în
cheiat în trei seturi. Două 
întîlniri s-au terminat după 
cinci seturi i Universitatea 
Iași — Universitatea Bucu
rești, la feminin și Univer
sitatea Cluj — Universitatea 
Craiova, la masculin. Bucu- 
reștencele. proaspăt promo
vate în prima divizie a țării, 
au smuls cu greu victoria 
colegelor lor din Iași, deși 
acestea au cedat un set la

11 Scor finali 3—2 (—7, 1, 
5, —8, 10), pentru Universi
tatea București.

Deși au învins 
turi, politehniștii 
trebuit să facă o 
de energie pentru a se im
pune în fața Universității 
Timișoara, ei cîștigînd două 
din cele 3 seturi în prelun
giri. Deci, Politehnica Galați 
— Universitatea Timișoara 
3—0 (15, 4. 15).

ALTE REZULTATE: femi
nin : Universitatea Graiova — 
Universitatea Timișoara 0—3 

, —8). Politehnica 
I.E.F.S. 0—3 (—0, 
masculin ; Politeh-

în trei se- 
gălățeni au 
risipă mare

(-11. -io,
Galați —
-i, -3);

SCORURI MARI IN MECIURILE

LA HANDBAL AU ÎNCEPUT 
CONFRUNTĂRILE DECISIVE

Disputa pentru cele două 
titluri de campioane univer
sitare a furnizat, ieri, în tur
neul de handbal, o primă con
fruntare interesantă, atractivă 
mai ales prin evoluția scoru
lui. Este vorba de jooul din
tre echipele feminine I.E.F.S. 
și Universitatea Iași. La pri
ma vedere se părea că întîl- 
nirea dintre o divizionară A 
(I.E.F.S.) și una de B (Univer
sitatea Iași) nu poate da cîștig 
de cauză decît primei forma
ții. Pe teren lucrurile s-au pe
trecut însă altfel și aceasta din 
cauză că studentele de la 
I.E.F.S. au aliniat garnitura de 
rezerve, primul „schimb" fiind

DE FOTBAL

Disproporția de forțe din 
partidele de fotbal disputate 
pe stadionul Politehnica și 
terenul I.M.F. s-a concretizat 
pe tabela de marcaj : echipele 
Universității Cluj, Institutu
lui Politehnic București și In
stitutului de Mine din Petro
șani au întrecut la scoruri 
categorice formațiile Institu- 
lui Politehnic Iași, Institutu
lui Pedagogic Tg. Mureș și 
Institutului Politehnic Timi
șoara.

Institutul Politehnic Bucu
rești—Institutul pedagogic Tg. 
Mureș 7—1 (4—1). Studenții 
bucureșteni au evoluat la un

înaintașii lor aubun nivel, 
înscris 7 goluri și au ratat 
alte... șapte ! Realizatori : 
Angelescu (min. 15), Adam 
(min 23,) Bitbiac (min. 30, 
35, 52 și 81), Duțan (min. 49), 
respectiv Doșea (min. 45). A 
condus bine, I. Comșa.

Universitatea Cluj—Institu
tul Politehnic Iași 6—0 (5—0). 
în prima repriză Anca, Lică, 
Ardeleanu și colegii lor au 
desfășurat un joc în viteză și 
au șutat foarte des la poarta 
adversă. După pauză fotba
liștii clujeni și-au menajat 
partenerii de întrecere. Au 
înscris : Goga (min. 15 și 39),

Anca (mini 31), Diaconescu 
(min. 43), Ardeleanu (min. 
44), Lică (min. 70). A arbi
trat foarte bine, M. Sado- 
veanu.

Institutul de Mine Petro
șani—Institutul Politehnic 
Timișoara 5—0 (1—0).

Pompiliu VINTILA

angrenat în etapa inaugurală 
a turului III al campionatului. 
Prin scăderea valorică a favo
ritei s-a născut un echilibru 
de forțe, care a făcut ca me
ciul să fie plăcut și scorul să 
evolueze palpitant. La început 
a condus I.E.F.S. (3—1, min. 
18 și 4—3, min. 25), dar în 
prima parte a reprizei secun
de ieșencele au „sprintat" 
scurt și... 7—4 (min. 37) în fa
voarea lor. A urmat o reve
nire spectaculoasă a handba
listelor de la I.E.F.S. concreti
zată prin preluarea avantaju
lui : 8—7 (min. 45), pentru ca, 
surprinzător, finalul să apar
țină echipei Universitatea Iași, 
învingătoare, în cele din ur
mă, cu scorul de 10—8 (3—4).

Alte rezultate : MASCULIN: 
Universitatea Craiova — Poli
tehnica Iași 33—8 (14—7). Ieșe
nii au înscris un singur gol, 
în repriza secundă și acela în 
ultimul minut de joc ! ț 
I.E.F.S. — Politehnica Galați 
32—23 (18—14) : Politehnica Ti
mișoara — Politehnica Bucu
rești 23—13 (8—5) ; Politehnica 
Brașov — I.M.F. Cluj 19—15 
(7—6) ; FEMININ : Universita
tea București — Inst. Pedago
gic Baia Mare 23—4 (11—1).

Călin ANTONESCU

Traseul etapei a XH-a, Ustl pe 
Elba-Jablonec (145 km) a fost 
presărată cu multe urcușuri și 
coborîșuri. Cu toate că această 
etapă a fost una dintre cele mal 
dificile, în clasamentele generale 
nu s-au produs modificări, din 
cauza marcajului sever exercitat 
de către cicliștii polonezi care a- 
pără cu dîrzenie poziția de lider 
a lui Szurkowski. In același timp 
cicliștii sovietici își păzesc șl el 
poziția de lideri pe echipe.

Ca atare, nimic deosebit în a- 
fară de faptul că după ultimul 
urcuș de la Ceska Chalupa 
(cu premii), situat la 20 km de 
sosire, italianul Giorgio Ghezzl 
evadează ajungînd primul pe sta
dionul din Jablonec, cu un avans 
de 1 minut șl 13 secunde asupra 
unui pluton compact.

Clasamentul etapei : 1. Glorglo 
Ghezzi (Italia) a parcurs 145 km 
în 4 h 06:54, media orară 35,520 
km., 2. Ryszard Szurkowski (Po
lonia) 4 h 08:07, 3. Iurli Osincev
(U.R.S.S.), 4. Franco Ongarato
(Italia), 5. Ludo Van Staeyen 
(Belgia), TEODOR VASILE, 7. 
Vladimir Nlelubln (U.R.S.S.). 8. 
Vesko Mihailov (Bulgaria),
Rudolf Labus (Cehoslovacia), toți 
același timp.

Clasamentele generale — Indi
vidual și pe echipe — au rămas 
neschimbate.

Fără a încerca să 
tăm o viziune pesimistă a 
personalității noului cam
pion european, am spune 
că el poate fi, fără exage
rare, denumit „gimnastul 
elanurilor frînte...". Neșan
sa l-a încercat de mai mul
te ori pe acest incontesta
bil maestru al exersițiilor 
la paralele. Ne vom opri 
asupra unui singur exem
plu, de notorietate tn lu
mea gimnasticii. Aoum un 
an, la Ljubljana, în etapa 
decisivă a „mondialelor", 
cînd Viktor Klimenko do
minase întrecerea pînă și 
în ultimele secunde ale e- 
voluției sale la sol, o miș
care neatentă l-a făcut să-și 
piardă echilibrul, într-o e- 
xecuție relativ simplă, de- 
punctîndu-i întreg exercl- 
“ * rămas clasat al

dezamăgirea nu- 
spectatori ce-1

țiul. El a
6-lea, spre 
meroșilor 
aplaudaseră frenetio In a- 
parițiile sale la sărituri și 
paralele.

La Madrid, în resentele 
întreceri pentru titlurile 
continentale, Klimenko a

fost victima unui serios ac
cident. Ea încălzirea de la 
sol pentru finala pe apara
te, excelentul gimnast so- 
vietia a suferit o rupere de 
ligamente, ratînd șansa de 
a-și adăuga în palmares 
cîteva medalii în eoneursul 
finaliștilor.

După vindecarea trau
matismului său, «are re
clamă totuși o pauză tn ac
tivitate, Klimenko va pu
tea să culeagă noi succese. 
Titlul de campion european 
absolut, cucerit la Madrid, 
înseamnă foarte mult și în 
viața personală a sportivu
lui. El aduce o notă de 
echilibru în familia Kli
menko, unde pînă acum 
laurii păreau să-l ocoleas
că pe Viktor, eăutînd-o 
parcă numai pe soția sa, 
Larisa. Pentru lumea spor
tului ea este cunoscută mai 
mult cu numele el de fată 
— Larisa Petrik. Campi
oană olimpică... Acum Vik
tor și Larisa își împart, în 
mod mai echitabil, ipațiul 
afectat vitrinei cu trofee.

9.

Remiză in partida a treia

dintre Larsen si Uhlmann
Cea de-a treia partidă dintre 

marii maeștri Bent Larsen (Da
nemarca) șl Wolfgang uhlmann 
(R.D. Germană), care-șl dispută 
unul dintre meciurile sferturilor 
de finală ale campionatului mon
dial masculin de șah, s-a încheiat 
remiză. In prezent scorul medu
lui este egal : 1 % — 1 */, puncte.

SPORTIVI ROMÂNI
PESTE HOTARE

PARTIDE ÎNTRERUPTE

JUDOKA IN LUPTA49 DE STUDENȚI
PENTRU CELE 5 TITLURI

Pe terenul de la baza sportiva 
Drept, au început ieri dimineața 
confruntările turneului final de 
judo. 49 de studenți s-au aliniat 
la startul partidelor decisive pen
tru cucerirea celor 5 titluri de 
campioni universitari. Printre el 
se numără și unii dintre campio
nii republicani ai ediției din acest 
an. Fără îndoială, studentul ion 
Herman (I.E.F.S.) se află • in 
centrul atenției amatorilor de ju
do deoarece viitorul profesor de 
educație fizici deține o frumoasă 
performanță : la toate cele trei 
ediții ale campionatelor naționale 
care au avut loc pînă acum a îm
brăcat tricoul de campion l

Partidele primei zile au lost 
deosebit de pasionante și multe 
s-au încheiat înainte de limită. 
Herman a terminat meciul său 
inaugural cu I. Prepeliță (Agrono
mia Timișoara) în mal puțin de 
1 minut. Dar iată și cîteva rezul
tate din reuniunea de ieri : cat. 63

kg — M. Boboc (A.S.E. Buc.) b. 
yuselgachl (superoritate tehnică) 
O. Merdan (Politehnica Iași), Gh. 
Băruță (I.M.F. Cluj) b.y. L. Blro 
(Politehnica Timișoara), L. Sabin 
(IEFS) b. ippon Gh. Moldovan 
(Politehnica Timișoara); cat. 70 kg
— Șt. Vodă (IEFS) b.y. N. sirbu 
(Universitatea Craiova). N. Ball 
(Politehnica Cluj) b. ip. A. Sto- 
ian (Politehnica Iași); cat. 80 kg
— V. Țirel (Universitatea Craio
va) b. ipp. A. Gostian (Politehni
ca Timișoara), Gh. 
(ASE Buc.) b. ipp. 
(IMF Tg. Mureș); cat. 
Cojocaru (Agronomia . . ,
D. Țăpuriu (Institutul Pedagogic 
Tg. Mureș); cat. + 93 kg — C. 
Negrea (Politehnica Cluj) b. ipp. 
Al. Incze (IMF Tg. Mureș) șl S. 
Alexandrescu (Institutul de Con
strucții Buc.) b ips. L. Melan 
(Agronomia Timișoara).

Costin CHIRIAC

Ungureanu 
L. Molse 

93 kg — FI.
Iași) b.y.

S-AU ÎNCHEIAT ÎNTRECERILE 
DE GIMNASTICĂ

In eursul zilei de ieri s-au 
încheiat întrecerile de gimnas
tică, eu eonoursul fetelor. Di
mineața, la sala Tineretului 
și-au disputat întîietatea spor
tivele de la „sportivă", iar 
după-amiază, la Floreasca, cele 
de la „modernă". Deși parti
ciparea a fost redusă, unele 
execuții promițătoare lasă sâ 
se întrevadă că atît în gim
nastica studențească sportivă 
cit și în cea modernă există 
posibilități «e trebuie mai te- 
meinia valorificate. " 
țațele înregistrate: 
TICA SPORTIVA : 
estre — individual 
Maria Florescu 36,65, 
Frenkel 36,35, Marilena 
pessu 36,00 (toate de 
I.E.F.S.) | pe echipe I.E.F.S. 
109,20 p, cat. I individual com
pus : Hildegard Schmidt 35,00, 
Nicoleta Alexa 33,90, Constan
ța Postolache 33,65 (toate de la 
I.E.F.S.) | pe echipe I.E.F.S. 
103,60 p, cat. a II-a Margareta 
Petri („U“ Timișoara) 34,75 ; 
Pe echipe „U‘-‘ Timișoara 91,85 
p, Politehniea Timișoara 79,35

Iată rezul- 
GIMNAS- 

categ. nta- 
compus : 

ludita 
Po- 

la

p, „U" Cluj 74,95 p; gimnas
tică modernă: cat. a II-a — 
Marga Dumitru (Polit. Buc.) 
25,70, Veronica Capotă (I.E.F.S.) 
24,10, Aneta Duțan (Polit. 
Iași) 23,95 ; cat. I — Diana Ma- 
teescu (Polit. Buc.) 35,10, Lu
minița Tănase (Univ. Iași) 
34,65, Elisabeta Breszky („U‘‘ 
Cluj) 33,30 ; maestre — Doina 
Constantinescu („U“ Buc.) 44,15, 
Liliana Constantinescu (I.E.F.S.) 
43,85.

Constantin MACOVEI

9 La' 
ționale» 
(Roland 
treceri preliminare încep de la 
finele acestei săptămîni, țara 
noastră va fi reprezentată de 
următorii jucători : Ilie Năs- 
tase. Ion Tiriac, Petre Mărmu- 
reanu, Sever Dron și Siver 
Mureșan.

campionatele interna- 
de tenis ale Franței 
Garros), ale căror în-

• Reprezentativa feminină 
de baschet a României pleacă 
astăzi la Halle pentru a par
ticipa la un turneu internațio
nal. alături de primele echipe 
ale R.D. Germane și Poloniei 
și de selecționata secundă a 
țării gazdă.

BASCHETBALIȘTII

DE LA I.E.F.S.

• La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, două loturi de luptători 
(libere) vor evolua în Bulga
ria și Iugoslavia, la turnee in
ternaționale pe categorii. Din
tre cei care se deplasează la 
aceste concursuri amintim pe:

(Urmare din pag. 1)

PROGRAMUL ZILEI
BASCHET (de la ora 14 pe terenurile de Ia 

baza sportivă Drept) :
Masculin : institutul Politehnic București — 

Institutul Politehnic Galați, Institutul Politeh
nic Brașov — Institutul de Mine Petroșani, In
stitutul Politehnic Timișoara — Institutul Po
litehnic Iași, I.E.F.S. — Institutul Politehnic 
Cluj.

Feminin : Institutul Politehnic București — 
Institutul Politehnic Brașov, Universitatea Ti
mișoara — Institutul Pedagogic Tg. Mureș, 
Universitatea Cluj — Universitatea Craiova, 
Universitatea Iași — I.E.F.S.

HANDBAL» (de la ora 14 pe stadionul Tine
retului).

Masculin : Universitatea Craiova — Institutul 
Politehnic Galați, Institutul Politehnic Iași — 
I.E.F.S., Institutul Politehnic București —

I.M.F.’ Cluj, Institutul Politehnic Timișoara — 
Institutul Politehnic Brașov.

Feminin : Universitatea Iași — Universitatea 
Cluj, Institutul Pedagogic Bala Mare — Uni
versitatea Timișoara.

VOLEI (de la ora 14 pe terenurile de la baza 
sportivă Drept).

Masculin : I.E.F.S. — Universitatea Cluj, U- 
niversitatea Craiova — Institutul Politehnic 
Iași, Institutul Politehnic Galați — Institutul 
Politehnic București, Institutul Politehnic Bra
șov — Universitatea Timișoara.

Feminin s I.E.F.S. — Universitatea Cluj, Uni
versitatea București — Universitatea Craiova, 
Universitatea Timișoara — Universitatea Iași.

JUDO (de la ora 17 pe terenul de la baza 
sportivă Drept), semifinalele șl finalele.

prezentat la teren cu lotul 
complet de 12 sportive, ceea 
ce nu a făcut în prima zi 
de competiție cînd a și pier
dut meciul. REZULTATELE 
ZILEI A II-A. Masculin; 
Institutul Politehnic Galați— 
Institutul de mine Petroșani 
72—47 (39—19). Institutul
Politehnic Iași — Institu
tul Politehnio Cluj 70—62 
(30—36), Institutul Politeh
nio București — Institutul 
Politehnio Brașov 64—30 
(33—19), I.E.F.S. — Insti
tutul Politehnio Timișoara 
75—73 (42—29) ! Femi
nin: Institutul Politehnic 
Brașov — Universitatea Cra
iova 47—38 (25—14), I.E.FS.— 
Institutul Pedagogic Tg. Mu
reș 78—27 (39—11), Universi
tatea Timișoara 
sitatea Iași 
Institutul Politehnic 
rești — „U" Cluj 
(21-16).

Univer-
61—35 (26—15),

Bucu-
50—42

Em. Cristian, V. Mihăilă, P. 
Enache (în Iugoslavia), Em. 
Butu, P. Coman, P. Poale- 
lungi, V. Iorga și Șt. Stingu 
(în Bulgaria).

IN INTERZONAL
BELGRAD, 19 (Agerpres). — 

După 9 runde, în turneul inter
zonal de șah de la Ohrld, în frun
tea clasamentului se menține 
Nana Aleksandria (U.R.S.S.) cu 
7 (1) p, urmată de Natalia Kono- 
pleva (U.R.S.S.) — 6 p, Milunka 
Lazarevici (Iugoslavia) — 572 ( D 
p. ELISABETA POLIHBONIADE 
(România), Tereza Stadler (Iugo
slavia), Maria Ivanka (Ungaria) 
și Valentina Kozlovskala (URSS) 
— 4 (2) p. In runda a 9-a, Poli- 
hroniade a întrerupt în dezavan
taj la Ivanka. Intr-o poziție apro
ximativ egală s-a întrerupt par
tida Radzinkovska (Polonia) — 
Baumstark (România).

★
tn runda a treia a „Memorialu- 

lui Asztalos", care se desfășoară la 
Baja (Ungaria), Victor Ciocâltea 
a remizat cu polonezul Schmidt.

ForintosIn clasament conduce
(Ungaria) cu 3 p, urmat de Csom, 
Lengyel (ambii Ungaria) șl 
Schmidt (Polonia) — 2% p, Clo- 
câltea (România) — 2 p etc.

TELEX • TELEX • TELEX
La Vrața s-a disputat medul de 
fotbal dintre selecționatele Bul
gariei șl Ungariei (echipe de ti
neret). Fotbaliștii ' ' 
ținut victoria cu 
fost condusă de 
Nlcolae Balnea.

bulgari au ob-
1—0. Partida a 
arbitrul român

Surpriză In campionatul lnterbrl- 
tanlc de fotbal : la Glasgow, e- 
chlpa Irlandei de Nord a învins 
cu l—o (1—0) selecționata Scoției.

La Marianske Lazne a avut loc 
un concurs Internațional de brid
ge la care au participat 32 de 
formații din mal multe țări. Pe 
echipe, victoria a revenit forma-

ției Cehoslovaciei. Echipa orașu
lui București a ocupat locul trei. 
In Memorialul ^Bauml", perechea 
mixtă română a ocupat primul 
loc în clasament, Iar perechea 
feminină Anca Verești — Neamțu 
s-a clasat pe locul trei, în even- 
tul de perechi.

■
Concursuri atletice : la Bonn, 
Gfinther Nickel — 110 mg. în 13,9; 
Inge Boding — 400 m in 53,8; 
Annelie Koloska — 55,74 m la su
liță ; la San Dlego : Raveloma- 
nantsoa (Madagascar) — 100 y In 
9,5 ; Stan Allotey — 220 y în 20,8; 
la Fullerton (California): Bo’oby 
Turner — 100 y în 9,4.

^ultimele știri* ultimele rezultate *ultimeîeștîrT*
RAPID — STEAGUL ROȘU

(tineret) 1—2 (0—0)
Ieri, pe stadionul Glulești, a 

avut loc întîlnlrea dintre forma
țiile de tineret — rezerve ale clu
burilor Rapid șl Steagul roșu, 
contînd pentru etapa a 26-a (fe
roviarii vor pleca pe 26 mal in
tr-un turneu în R.F.G.). Rapldiș- 
tli, cu 9 jucători care au evoluat 
în prima echipă In acest cam
pionat, n-au reușit să se Impună. 
Au marcat, în ordine : Răduță 
(min. 51), M. Stellan (min. 54) și 
Drăgol (min. 79). A arbitrat bine 
N. Cunsaru (Ploiești).

Tn meci resfanfă 
ȘTIINTA BACĂU
TG. MUREȘ 1—1 (0—0)
Singurul lucru care a lipsit pri

mei reprize au fost doar golu
rile. Căci A.S.A. „țese" bine pase 
la mijlocul terenului, atacă fron
tal sau pe aripi șl șutează peri
culos de la distanță, iar studen
ții se lansează spre buturile mu
reșenilor, e adevărat, mal puțin 
organizat, dar vehement, se a-

A.S.A.

pâră cu însuflețire periclltînd des 
poarta Iul Solyom. Rezultatul 7 
O sultă întreagă de ocazii la am
bele porțl. ratate Insă cu foarte 
mare dezinvoltură. După pauză, 
în min. 60 cade golul liderului, 
cînd Fazekas driblează pe Boi- 
naglu șl pe Bile șl înscrie In 
poarta goală. Golul primit arun
că plumb în spatele studenților, 
doar pentru cîteva minute. Dar 
ce n-au reușit calmul șl voința 
reușește disperareaț cînd nimeni 
nu se aștepta, cu cîteva secunde 
înainte de fluierul final al arbi
trului Em. Vlalculescu -r Ploiești 
(care a condus excelent o partidă 
fără probleme), Felea reușește să 
Înscrie dlntr-o fază oarecare.

în C.E. de fotb’aj ț
BULGARIA UNGARIA 

3—01

ceput meciul cu 
loase, dar scorul 
abia în min. 38, 
printr-un șut de 
Petkov» Introdus 
scorul In min. ■ 
punct este înscris de 
cu capul, în min. 72. 
Bahramov (U.R.S.S.)

atacuri pericu- 
fost deschis 
către Kolev 

18 m. Apoi, 
pauză, urdă 
Al ' ■

de 
la 
la

43.

SOFIA, 19 (prin telex) de la co
respondentul Agerpres, C. Am»- 
rițel).

Pe un teren alunecos, echipa 
Bulgariei a dispus de reprezenta
tiva Ungariei cu 3—0 (1—0), în ca
drul preliminariilor C.E. (grupa 
a II-a). Fotbaliștii bulgari au în-

treilea 
Velicikov 
Arbitrul 

Bahramov (U.R.S.S.) a condus 
echipele : BULGARIA t Iordanov- 
Galdarskl, Penev, Velicikov, Je- 
cev, Kolev, G. Vas ill ev, Bonev, 
Jekov, Mihailov,- M. Vasilev, 
(Petkov). UNGARIA 8 Rothermel- 
Fablan, Pannoslcs,- Juhasz, Dunal 
IH, Vldats, Fazekas» Kocsls, Al
bert» Kozma» Zambo. 
Clasamentul grupei
1. Bulgaria ----- - -
2. Franța
3. Ungaria 
L Norvegia

FINALA CUPEI CUPELOR
Aseară s-ă desfășurat la Atena 

cea de a 11-a finală a Cupei cu
pelor: Real Madrid — Chelsea 
Londra’.' întîlnlrea s-a încheiat la 
egalitate 1—1 (0—0, 1—1), după 
prelungiri. Au marcat Osgood 
(min. 55) și Plrri (min. 90). Me
ciul se rejoacă vineri tot la 
Atena.

2 110 4—1 1
2 110 4—23
3 1114—53
10 12 3-71
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