
VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID 
Șl GUVERNAMENTALE A REPUBLICII 

DEMOCRATE GERMANE
M « aoclt ta Capitală delega

ți* de partid șl guvernamentală a 
Republicii Democrate Germane, 
condusă de tovarășii Erich Honecker, 
prim-secretar aț C.C. al P.S.U G., 
Și Willi Stoph, membru al Birou
lui Politic al CC. al P.S.U.G.< pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.D. Germane, care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român și a Consiliului de 
Miniștri, tac» o vizită oficială de 
prietenie în țara noastră.

După cum s-a anunțat, cu prile
jul vizitei va fi semnat Tratatul 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală între Republica Socialistă 
România șl Republic» Democrată 
Germană.

La aeroportul Otopenl, unde a 
avut loc ceremonia aosirii, în intim- 
pinarea tnaiților oaspeți au ve
nit tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu 
Mizil, Gheorghe Pană. Gheorghe 
Radulescu, Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț, Gheorghe Cioară, Dumitru Po
pescu, Ștefan Voi tec, Cornel Bur
tică, Mihai Dalea. Ion Ioniță, Ște
fan Andrei, Mihai Marinescu, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri. președintele părții române în 
comisia interguvernamentală de co
laborare economică româno-germa- 
nă, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externa. Teodor Mari
nescu, șeful secției relații externe a 
CC. al P.C.R.. Vasile Vlad, amba
sadorul României în Republica De
mocrată Germană.

La coborîrea din avion, tovarășii 
Erich Honecker și Willi Stoph sînt 
salutați cordial de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer. 
Conducătorii de partid și de stat ai 
celor două țări își string prietenește 
miinile, își adresează urări căldu
roase.

Comandantul gărzii de onoare 
prezintă raportul. Se intonează un

nurii» da stat ale Republioii Demo
crate Germane șl Republicii Socia
list» România, în timp ca m trag 
21 salve de artilerie.

Tovarășii Erich Honecker--------- și
Nicolae Ceaușescu, Willl Stoph și

ra-Ion Gheorghe Maurer trec în 
viată garda de onoare.

In aclamațiile a mii de bucureș- 
teni veniți să întîmpine pe înalții 
oaspeți, să le adreseze urări de 
bun sosit, conducătorii de partid 
și de stat ai celor două țări se în
dreaptă spre salonul oficial al aero
gării. Pionieri oferă buchet* de 
flori.

După ceremonia sosirii pe aero
port, tovarășii Erich Honecker și 
Nicolae Ceaușescu, Willi Stoph și 
Ion Gheorghe Maurer iau loc în 
mașini deschise escortate de moto- 
cicliști și se Îndreaptă spr» reșe
dința rezervată oaspeților.

La intrarea în Capitală, ca șl pe 
întregul traseu de la aeroport și 
pînă la reședință, zeci de mii de 
cetățeni salută cu căldură pe con
ducătorii de partid și de stat ai 
celor două țări, aclamă îndelung 
pentru prietenia dintre cele două 
popoare, pentru colaborarea dintre 
partidele, țările și popoarele noas
tre.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist _ 
siliului 
cialiste România, a primit, joi 
amiază, 
trai ai

președintele Con-Român, 
de Stat aî Republicii So

la 
la sediul Comitetului Cen- 

Partidului Comunist Român, 
în vizită protocolară delegația de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Democrate Germane, condusă 
de tovarășii Erich Honecker, prim- 
secretar al CC. ai P5.UG, și 
Willi Stoph, membra ai Biroului 
Politic al C.C. al PS.UG.. pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane.

Intrevedares
Ir-o atmoaferi

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliul de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România au oferit joi, la Palatul 
Consiliului de Stat, un dejun ofi
cial In oncarea delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii De
mocrate Germane, condusă de to
varășii Erich Honecker, prim-secre- 
tar al ............
Udului 
nia, și 
roului 
trai al 
Germania, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Democra
te Germane.

în timpul dejunului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker au 
rostit toasturi.

Comitetului Central al Par- 
Socialist Unit din Germa- 

Willi Stopa, membru al Bi- 
Politic al Comitetului Cen- 
Partidului Socialist Unit din

★
In cursul dupâ-amiezii, delegația 

de partid și guvernamentală a Re
publicii Democrate Germane, con
dusă de tovarășii Erich Honecker 
și Willi Stoph. a depus o coroană 
de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism.

★
do:. la Palatul Consiliului de Stau, 

au avut k>c convorbiri oficiale înt/e 
delegat ;a de partid și guvernamen
tală a Republicii Socialiste Româ
nia și delegația de partid și guver
namentală a Republicii Democrate 
Germane.

Coc vorhirlie s-au desfășura: Intr-o 
atmosferă caldă, tovărășească, de 
depimâ Înțelegere, stimă și respect 
reciproc.

Agerpre»)
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Returul meciului cu Ungaria pentru semifinalele campionatului european

Ieri, lotul reprezentativ

a fost in vizită la Fabrica

tie confecții șl tricotaje

București

Cînd autobuzul „trioolonlor- a 
pătruns ieri pe poarta Fabricii de 
confecții și tricotaje București, corul 
aplauzelor s-a auzit pînă departe— 
Iar cînd tricolorii au început să 
coboare, prunele buchete de Cor. 
se și aflau in brațele lor.

Așa a început .turneul” tricolo
rilor prin secțiile marii fabric, 
bucureștene.

Primul popas a avut ca amfitri
on pe directorul general Iosif Stem- 
bach. In cuvinte care trădau tm 
mare pasionat al fotbalului, direc
torul a reușit să sugereze emo
ția sa în fața ce-oc 90 de mi
nute televizate de La B-odapeata si 
mai ales emoția de care este —- 
prm» In preajma x*aLd retur

AU SPUS GAZDELE DE IERI ALE
știți că inimile miilor de muncitoa
re și muncitori din fabrica noastră 
vor bate pentru dumneavoastră. 
Așteptăm cu toții un joc valoros,

FOTBALIȘTILOR
eficient, care si permită victoria și 
calificarea *%

CU 24 DE ORE ÎNAINTEA
GONGULUI INAUGURAL

(prin tala* 
nostru).
din loca- 
In zile d«

CONSTANTA, 11 
fon, de la trimisul

Sala aporturilor 
litate, pregătită ca 
sărbătoare, își așteaptă oas
peții — participanții la cea 
de a 31-a ediție a Campio
natelor europene de haltere, 
care vor Începe sîmbătă. Dra
pelele tuturor națiunilor re
prezentate la această ediție, 
atrag atenția asupra marelui 
evemment sportiv găzduit de 
orașul de pe litoral.

In interiorul sălii, podiu
mul de concurs, înălțat la a- 
proximativ 130 cm, pentru a 
asigura condiții optime de vi
zibilitate. așteaptă primii 
concurenți. In jurul acestuia 
sînt așezate, la o înălțime 
ceva mai mică/ mesele celor 
trei arbitri care vor supra
veghea evoluția halterofili
lor și vor aprecia valabilita- 

- tea performanțelor.
Tabela electronică, ce va 

indica numele concurenților, 
categoria, stilul și rezultatele 
realizate, a fost verificată și 
se află în stare de perfectă 
funcționare. Alte patru po
diumuri pentru încălzire cu 
barele pe ele, își așteaptă 
oaspeții într-o încăpere ală
turată. La hotelul „Dada” 
din Mamaia, locul de cazare 
a tuturor delegațli|or sporti
ve, este mare animație. Co
misia tehnică a C.E.H. s-a 
reunit j°i la ora 11 pentru a 
pune la punct toate proble
mele legate de desfășurarea 
competiției continentale. Co
misia medicală, care se va 
întruni vineri la ora 9, a și 
stabilit unele măsuri privind 
controlul anti-doping : vor fi 
testați primii trei clasați la 
fiecare categorie și alți trei 
concurenți desemnați prin 
tragere la sorți.

Ultimele delegații sosite 
aici La Constanța sînt cele

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. a 4-a)

CARTILE DE VIZITA
ale halterofililor români prezenți la C. E.

TEROFIL ROMÂN AL ANULUI 
1871.

Categoria cocoș: MARIAN GRI- 
GORAȘ ; clubul Petrolul Ploieșji, 
născut la 18 septembrie 1949; 
maestru al sportului, vicecampion 
al țării în 1972; recordman al ță
rii la „smuls” (102,5 kg.).

Categoria cocoș: VICTOR RUSU; 
clubul Steaua București, născut la 
25 august 1945 ; maestru al sportu
lui. campion al țării In 1972 ; re
cordman la „aruncat” (132U> kg) 
și total (337,5 kg).

Categoria pană : VASILE BA- 
DESCU ; clubul Rapid București ; 
născut la 22 martie 1947, maestru 
al sportului; locul IX la C.E. de 
la Sofia 1971 ; campion al țării în

Halterofilii români vor participa 
la 7 din cele 9 categorii. Iată pe 
scurt, cărțile lor de vizită: Cate
goria muscă: ION HORTOPAN, 
clubul Olimpia București ; născut 
la 16 iunie 1941, maestru al spor
tului ; locul VI la C.E. de la So
fia cu 295 kg (95—90—110); cam
pion al țării în 1972 și recordman 
la „smuls” (95 kg).
' Categoria muscă: ZORO FIAT, 

clubul Steaua București, născut la 
20 septembrie 1944 ; 
sportului ; locul IV la 
Sofia, la total cu 302.5 
87,5 — 117); campion 
1971 ; recordman la 
(102,5), „aruncat* (117,5) și total 
(307,5 kg.). CEL MAI BUN HAL-

almaestru
C.E. de la 
kg (97.5 — 
al țării în 

.împins**

descu forțează „pe ulti-

mult» cifre record.

marea întrecere de la
mii metri", pentru ca

Feroviarul Vasile S3-
O „penă* vtpurousd.

Constanța să-i permită 
să „scrie” una sau mai

1
PREȚIOASELE ÎNVĂȚĂMINTE ALE UNUI TURNEU
CU TRĂSĂTURI DE AUTENTIC TEST OLIMPIC

Cît de importantă poate fi o tușă • Tenacitatea unui

trăgător se verifică în fazele superioare ale competiției

• De ce a cîjtigat Al. Istrate la Karl Marx-Sladt ®

PROG RAMUL 
CAMPIONATELOR

(Salo scxy-ur or 
din Constanța)

1972 ; recordman la «împins-* (120 
kg).

Categoria ușoară : FIȚI BALAȘ ; 
clubul Steaua București, născut la 
2 ianuar.e 1944 ; maestru al spor
tului. Deține peste 10 recorduri ale 
țării la categoriile pană, ușoară și 
semimijlocie. fost multiplu 
man mondial de juniori.

Categoria semimijlocie : 
STANTIN DUMITRU ; 
Steaua București, născut la
nuarie 1945 ; maestru al sportului : 
campion al țării în 1972.

Categoria mijlocie: GHEORGHE 
MÎINEA; clubul Rapid București, 
născut la 30 octombrie 1945 ; maes
tru al sportului ; campion 
In 1972 ; recordman al 
«smuls* (132,5 kg).

Categoria supergrea:
DEAK ; clubul Steaua București, 
născut la 22 august 1951 ; maestru 
al sportului; campion al țării în 
1972 ; recordman al țării la „smuls” 
(140 kg).

record-

CON- 
dubul 
19 ia-

al tării 
tării la

VASILE

4

Cu excepția lui Anton Pongraț, 
aflat in preajma terminării studii
lor universitare, ceilalți componenți 
ai lotului olimpic de spadă au par
ticipat, zilele trecute, la un tradițio
nal turneu organizat în R.D. Germa
nă, la Karl Marx-Stadt. Turneul a 
mai reunit o serie de trăgători din 
U.R.S.S., Cuba. Cehoslovacia și, ceea 
ce este mai important, loturile olim
pice ale R.D. Germane și Elveției, 
ambele cuprinzînd trăgători cu ex
periență bogată ca Melzig, Uhlig, 
Schulze și, respectiv, Giger, Eve- 
quoz, Kauter.

Se știe că această întrecere a re
venit sportivului nostru Alexandru 
Istrate care adaugă, astfel, un nou 
succes victoriei dobîndită în martie 
Ja Bari, în triunghiularul România 
r- Polujnâ — Itaiia și locului 5 pe

care l-a ocupat în finala competiției 
de mare anvergură, „Trofeul Sprea- 
fico“ desfășurat chiar în prima lună 

acestui an olimpic, la Milano.a
UN MARE ATU : STAPINIREA 

DE SINE

După înapoierea de la Karl Marx- 
Stadt, antrenorul lotului de spadă, 
C. Stelian, ne-a oferit interesante 
amănunte asupra victoriei lui Istra
te și a comportării celorlalți olim
pici.

„Principala explicație a rezulta
tului obținut de Istrate — ne-a spus 
interlocutorul nostru — o constituie 
extraordinara stăpînire de sine de 
care a dat dovadă. întrecerea nu a 
fost deloc ușoară. Dimpotrivă, ca
racterul ei de test olimpic pentru

o bună parte dintre participanti i-a 
determinat pe aceștia să-și apere 
șansa cu o dîrzenie deosebită. Istra
te a trecut — se poate spune — 
prin clipe dramatice în semifinală 
și finală dar le-a depășit cu un 
calm admirabil**.

In semifinale, spadasinul nostru a 
fost evident nedreptățit de arbitraj 
în două asalturi; cu Suhanecki, la 
scorul de 4—4, i s-au refuzat trei 
tușe valabile, iar în întîlnirea ur
mătoare, cu Kauter i s-au anulat 
de asemenea două tușe. Imperturba
bil, Istrate și-a asigurat calificarea 
în finală realizînd o serie de trei 
victorii în fata scrimerilor din

Sebastian BONIFACIU

ia a

(Continuare tn pag. a 3-a)
loan CHIRILA

Flori pentru echipa națională de fotbal a României, prin intermediul căpitanului ei, Mircea Lucescu... 
Foto» L MIHAICA

A

DUMINICA PE STADIONUL AUGUST*

0 ÎNTRECERE FOTBALISTICĂ DE ÎNALT NIVEL, 
DEMNĂ DE PRESTIGIUL CELOR DOUĂ REPREZENTATIVE

Pentru toți iubitorii sportului din 
țara noastră constituie o satisfacție 
faptul că peste două zile Bucureș- 
tiul va fi gazda unui meci de fotbal 
internațional de mare anvergură, 
cel dintre reprezentativele Româ
niei și Ungariei, din sferturile de 
finală ale campionatului european

Un asemenea meci stirnește, cum 
e și firesc, interesul a milioane de 
amatori ai acestui sport de pe con
tinent, situează in mod logic, echipa 
României și capitala noastră, tea
trul de desfășurare a întrecerii, 
in atenția celor ce urmăresc 
marile competiții ale sportului cu 
balonul rotund din numeroase țări.

Dar, satisfacția noastră nu *e

oprește numai la atit. La consem
narea acestui interes. Ea se bazează 
și pe faptul că echipa României, 
fotbalul nostru in general, se află 
in pragul realizării unei perfor
manțe eu totul remarcabile pe care 
are posibilitatea teoretică și pers
pectiva concretă de a o obține : cali
ficarea în semifinalele campionatu
lui european, neatinsă pini acum 
de jucătorii români. Valoarea spor
tivă a meciului de duminică de
curge insă nu numai din poziția sa 
in această fază foarte avansată a 
competiției și din faptul că parte
nerul nostru de întrecere este un 
„11** de prestigiul celui al Unga
riei, țară cu un fotbal bina apre-

dat In arena internațională, aureo
lat de atîtea succese.

Vom avea, prin urmare, prilejul 
să asistăm pe stadionul „23 August** 
la o Întrecere de înalt nivel, demnă 
de prestigiul celor două reprezen
tative care se confruntă. Pentru 
că — nu vom uita să subliniem

(Continuarj in pag. a 3-a)

CAMPIONATUL
HOCHEI

De astăzi, la Timișoara,

CEL MAI IMPORTANT

TURNEU AL DIVIZIEI A

LA BASCHET MASCULIN
După toate probabilitățile, meciu

rile ce se vor disputa, de astăzi pină 
duminică, In saia Olimpia din Timi
șoara vor clarifica, în mare măsură, 
problemele esențiale ale clasamentu
lui Diviziei A la baschet masculin, 
Dinamc — Steaua, Steaua — Univer
sitatea Timișoara, Dinamo — Univer
sitatea Timișoara, Politehnica Bucu
rești — Universitatea Cluj (pentru 
pozițiile superioare), Politehnica Cluj 
— Politehnica Galați, Politehnica 
Galați — Voința (pentru zona infe
rioară a clasamentului) sînt parti
dele așteptate cu cel mai mare in
teres. In plus, nu trebuie omise sur
prizele, prezente cu regularitate la 
turneele campionatelor divizionare.

In vederea întrecerilor de la Ti
mișoara, toate echipele au anunțat că 
s-au pregătit cu deplină seriozitate, 
fapt normal dacă ținem seama de 
importanța rezultatelor. Publicul ti
mișorean așteaptă cu nerăbdare acest 
al doilea turneu al ultimului tur al 
campionatului republican, deoarece 
favorita lor, Universitatea, susține 
două jocuri foarte atractive. Lotul 
timișorean este complet, iar singu
rul baschetbalist accidentat cu puțină 
vreme in urmă, Czmor, s-a refăcut 
și a luat parte la antrenamentele din 
această săptămlnă. In sfîrșit, este 
interesant de menționat că In sala 
Olimpia vor evolua pentru prima 
dată In Divizia A cîțlva juniori 
transferați după încheierea campio
natului republican al școlarilor și 
juniorilor. Este vorba de Crăciun și 
Ursache (de La Școala sportivă Cluj

„Duelul" Dumitru 
(Steaua) — Cîmpeanu 
(„U Timișoara) va con
tinua astă-seară in sala 
Olimpia din Timișoara 
Foto t Dragoș NEAGU

Politehnica Cluj) șl 
Școala sportivă nr.

Cristea (de

MIERCUREA CIUC. 11 (prin te
lefon, de la corespondentul nostru).

Campionatul divizionar de hochei 
a continuat joi după-amiază în „Pa
latul de gheață** din localitate, în- 
registrîndu-se următoare rezultate:

STEAUA — AGRONOMIA CLUJ 
9—0 (1—0, 4—0, 4—0).

Atît învingătorii, cît și învinșii, 
au jucat lent în prima treime. După 
pauză, steliștii și-au adus aminte 
că e bine să-și rotunjească golave
rajul. au insistat mai mult la poarta 
adversă și au înscris o serie de go
luri spectaculoase. Lipsiți de aportul 
cunoscutului hocheist Texe, studen
ții au opus o palidă rezistență 
bucureștenilor, ei jucînd tot timpul 
numai în cîte două linii de atac 
și apărare. Pentru învingători, a- 
cest meci a constituit un antrena
ment puțin mai tare. Au înscris: 
Gheorghiu (4), Stefanov (2), Fodorea 
Varga și Herghelegiu.

Au condus bine arbitrii O. Barbu 
(București) și A. Balint (Miercurea 
Ciuc).

DINAMO — AVÎNTUL M. CIUC
7—1 (2—0, 3—0, 2—1)

Au marcat Tureanu (2), Boldescu, 
Sgîncă, Pană, Axinte, Mihăilescu, 
respectiv Baka. Au arbitrat FI. Gu- 
bernu (București) și P. Kedveș (M. 
Ciuc).

z. MORVAY
de
2 București la

la 
la 
Steaua).

Ordinea actuală a 
clasament: 1. Dinamo 50 p, 2. Steaua 
49 p, 3. „U“ Timișoara 44 p, 4. Poli
tehnica București 42 p, 5. „U" Cluj 
41 p, 6. Rapid 39 p, 7. ICHF 38 p, 
8. I.E.F.S. 35 p, 9. Polithenica Cluj 
34 p, 10. Voința București 33 p, 11. 
Politehnica Galați 32 p, 12. Mureșul 
Tg. Mureș 30 p.

Programul meciurilor de astăzi 
(între paranteze, rezultatele din turu
rile anterioare): de la ora 10 : Voin
ța București — Dinamo (42—74, 54— 
85), „U“ Cluj — Mureșul Tg. Mureș 
(79—58, 85—69)! de la ora 15: Poli
tehnica București — I.E.F.S. 
75—56), Politehnica Cluj — 
nlca Galați (75—68, 67—66), Univer
sitatea Timișoara — Steaua ("'_ ZZ, 
68-77), Rapid — I.C.H.F. (53—60, 56 
“M* _ - * —' _

echipelor In

(93—73, 
Politeh-

(71—58,

NAȚIONALA DE POLO 
A PLECAT LA MIINCHEN

Echipa națională de polo a Româ
niei a plecat ieri dimineață, pe ca
lea aerului, spre Miinchen. unde 
va participa la turneul de calificare 
pentru J.O. Au făcut deplasarea 11 
jucători i Șerban Huber și Cornel 
Frățilă — portari. Gheorghe Zamfi- 
rescu, Gruia Novac, Iosif Culineac. 
Bogdan Mihăilescu, Cornel Rusu, 
Dinu Popescu, Radu Lazăr, Claudiu 
Rusu și Viorel Rus, însoțiți de an
trenorii A na toi Grințescu și Nico- 
lae Firoiu.

înainte de plecare, căpitanul for
mației, QUeorghț Zața&eșcu, ne-a

făcut următoarea declarație i 
„Ne-am pregătit cu multă ambiție 
pentru acest turneu și dorim cu 
toții să obținem pașaportul olimpic 
la capătul unor frumoase evoluții. 
Principalele noastre adversare vor 
fi. In ordine, echipele Spaniei și 
Suediei, care au făcut pregătiri 
speciale pentru acest turneu ca și 
cea a Bulgariei, care poate juca 
mult mai bine — amintiți-vă unele 
rezultate obținute anul trecut (4—5 
cu Ungaria la Budapesta) — ca în 
țurflS£le O WU? și apriljeN .. ±
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ÎNSEMNĂRI DIN PETROȘANI

SPORTUL DE MASĂ DE LA FOTBAL LA TURISM...
Â Valea Jiului este o zonă emina- 
^mente industrială, cu oameni căliți 
tîn munca nobilă și dificilă din sub- 
Iteran. Sportul de masă în aria mu- 
fnicipiului Petroșani ar trebui să 
reprezinte, tocmai de aceea, mai 
mult o necesitate înțeleasă, o acti
vitate complexă, solidă, eficace și 
mai puțin o realizare pitică și for
mală cu dimensiunile căreia să se 
împodobească, totuși, gazetele de 
(perete (așa cum se mai întîmplă 
pe ici, pe colo). Am făcuț această 
introducere pentru că oamenii a- 
ceștia aspri ai abatajelor merită 
o recreare eficientă șj dirijată cu 
,atenție și pentru că ceea ce s-a 
făcut în această direcție reprezin
tă mult, dar nu totul, fiind loc. în 
continuare, pentru mai mult și 
mai bine. Să vedem care sînt ra
murile tradiționale In sportul de 
masă din municipiul Petroșani :

FOTBALUL : toate sectoarele
de producție din întreprinderea 
exploatării miniere Valea Jiului 
participă la campionate organizate 
în virtutea unui entuziasm gene
ral. Asociațiile sportive pun la 
dispoziție echipamentul necesar, 
participarea este integrală, exista 
o emulație reală în jurul acestei 
discipline sportive. La ocazii festi
ve. aceste echipe, pe baza unei se
lecții valorice stricte, se înscriu In 
competiții a căror perpetuare le 
asigură un caracter tradițional. 
Așa. de pildă, cu ocazia zilei de 
1 Mai, Exploatarea minieră Ani- 
noasa, cu sprijinul organizației 
U.T.C., a organizat, și anul acesta, 
..Cupa 1 Mai“ pe care și-au dispu
tat-o, în sistem turneu, șase formații ' 
Exploatările miniere Aninoasa. Pe- 
trila, Lupeni, Vulcan. Lonea și Url- 
cani.

POPICE 1 există două popicări! 
(„Utilajul" si T.C.M.M.) și un om 
de inițiativă, pasionat al acestui 
sport, propagandist neobosit pentru 
atragerea muncitorilor lingă arena 

LA IAȘI, PASIUNEA ȘI MUNCA 
NU GĂSESC TEREN DE AFIRMARE

de popice, In persoana maistrului 
miner I. Maghiaro. președintele 
asociației sportive „Utilajul". Cert 
este că „popicele nu stau mult 
timp în. picioare" în Valea Jiului, 
numărul celor care îndrăgesc acest 
sport socotindu-se în combinații 
de trei cifre.

TENIS i în orașul Petroșani slnt 
la ora actuală doua terenuri cu 
zgură, unul la stadionul Jiul, altul 
la Trustul de construcții și utilaj 
minier. Trei foști tenismeni divi
zionari de pe aceste meleaguri 
(Mircea Pascu, Gildo Perini și Pe
tre Alexandru) au reușit să înmă- 
nuncheze un nucleu de iubitori ai 
sportului alb — numărul lor este 
de 45 pe o traiectorie de vârstă 
de la 13 la 50 de ani. $; se pare 
că acest sport are un viitor sigur 
la poalele Parângului. din moment 
ce din inițiativa Centralei cărbu
nelui și a asociației sportive Jiul 
a început construirea unei baze 
sportive moderne cu trei terenuri 
bituminizate. cu tribune de 600 oe 
locuri, instalații sar, "tare complexe 
și un gard împrejmuitor ce 6 a 
Am văzut cu ochii noștri acest 
șantier aflat Intr-o zonă verde, 
deși chiar în centrul orașului Pe
troșani. consemnînd cu plăcere rit
mul alert al lucrărilor, calitatea 
k>r, reținînd și angajamentul con
structorilor de a da in exploatare 
această bază sportivă pir.ă la fine
le anului.

TURISM i Valea Jiului reprezin
tă o zonă naturală excelentă pen
tru practicarea drumeției. Munici
piul Petroșani este, dacă ne putem 
permite o astfel de metaforă, fun
dul unei căldări cu pereți de pa
jiști înverzite, păduri maiestuoa
se și creste de munți. O salbă de 
cabane (Straja, Voevodul. Rusu. 
Parângul, Lunca Florii, Cîmpul lui 
Neag. Retezat etc.) sînt aninate pe 
înălțimi, totul îmbie la excursii, 
la ascensiuni, la năvala minunată 

pe pîrtii cu schiurile în picioare. 
Din păcate, Insă, nu se poate con
semna exodul așteptat de la sfîr- 
șit de săptămînă. potecile acestor 
munți fiind relativ pustii. Există 
doar inițiative timide și indivi
duale care urnesc acest mijloc de 
agrement total, dintr-o inerție ve
che. Concret, nu se poate vorbi, 
deocamdată, decît de „ieșirile" or
ganizate ale celor de la Mina Uri- 
cani, Viscoza Lupeni și Mina Lu
peni, la cabana Straja. Consiliul 
municipal pentru educație fizică 
și sport a inițiat pentru prima (iată 
In acest an „Cupa veteranilor" la 
schi (27 martie) și se preconizează 
permanentizarea ei, în fața succe
sului care a depășit orice așteptări 
la această ediție de debut. Recep
tivitatea localnicilor pentru acest 
gen de mișcare fizică va trebui 
evident dinamizată printr-0 pro
pagandă masivă. p~r. îmbunătă
țirea sistemului de transport în 
comun, prin amenajări sportive 
simple 'terenuri de volei, de fot
bal etc > în jurul cabanelor, care 
astăzi slnt mai mult restaurante 
la mare altitudine, decît puncte 
turistice In adevăratul înțeles al 
cuvântului. Spiritul gospodăresc și 
bunăvoința certă ar putea merge 
mai departe, chiar pînă la ame
najarea unui ștrand lingă cabana 
Parângul. unde o pajiște largă este 
tăiată în două de rîul Maica. Con- 
s-liul municipal al sindicatelor și 
Comitetul municipal U.T.C. ar tre
bui să-și activizeze forțele în acest 
sens, să-și drămuiască mai judicios 
fondurile (în general, baze sportive 
sînt puține și sărace) pentru a 
transforma Valea Jiului Intr-un 
vast perimetru pentru odihnă ac
tivă, prin punerea în drepturi de
pline a tuturor posibilităților de 
practicare a sportului de masă.

Ion CUPEN
Staicu BAlOI, coresp.

SIMBĂTA, LA BUCUREȘTI, 
DERBYUL... CODAȘELOR

Sîmbătă și duminică se desfă
șoară etapa a XXIII-a a campio
natului feminin de handbal, Di
vizia A.

F. R. Handbal ne-a comunicat 
programul, orele și locul de des
fășurare a întâlnirilor ;

Sîmbătă

BUCUREȘTI : Confecția — Rapid
București (teren Dinamo, ora 18)

Duminică

BRAȘOV : Rulmentul — Univer
sitatea Timișoara (teren Tractorul, 
ora 11)

CLUJ: Universitatea — Textila 
Buhuși (teren Universitatea, ora 
10,30)

TG. MUREȘ : Mureșul — Uni
versitatea București (teren Mure
șul, ora 10)

ODOHHEI: Voința — I.E.FJS. 
București (teren Voința, ora 11)

Așadar, sîmbătă, la Dinamo, vom 
asista la un veritabil derby al... 
codașelor. De rezultatul acestui 
meci depinde, in bună măsură, 
care dintre cele două echipe bucu- 
reștene va concura cu succes la... 
retrogradare.

Important este, de asemenea, și 
meciul de la Cluj, în care Textila 
se prezintă timorată de... rezulta
tele anterioare (a pierdut la clu- 
jence pe teren propriu și a făcut 
„remiză" în turneul de sală de la 
Timișoara).

Liderul clasamentului. Universi
tatea Timișoara, își începe turne
ul : joacă duminică la Brașov, joi 
la Buhuși. apoi „escală" la Timi
șoara, și — la 28 mai — derbyul 
de la București cu Universitatea.

PLENARA C. J. E. F. S. HARGHITA

PREOCUPĂRI PENTRU ÎMBOGĂȚIREA Șl REALIZAREA
CALENDARULUI C0MPETIT10NAL

Plenara C.J.E.F.S. Harghita, care 
a avut loc recent la Miercurea 
Ciuc, a pus în discuție interesante 
probleme privind îndeplinirea sar
cinilor mișcării sportive din jude
țul Harghita în anul 1971 și a 
obiectivelor ce stau în fața acti
viștilor sportivi pe anul în curs. 
La lucrările plenarei au luat parte 
tovarășii Alexandru Szekeres. se
cretar al Comitetului județean de 
partid, Victor Firea, din partea 
C.N.E.F.S., secretar general al Fe
derației Române de atletism, Ioan 
Ferenczi, președintele C.J.E.F.S.

A ÎNCEPUT 
PESCUITUL SPORTIV 

LA PĂSTRĂV

După cum s-a mai anunțat, la 
1 mai s-a deschis pescuitul sportiv 
la toate speciile de păstrăv. La li
pan, perioada de pescuit sportiv în
cepe la 1 iunie. în Dunăre, în Del
ta Dunării. în bălțile, lacurile și 
apele curgătoare din județele din 
sudul țării (vezi „Sportul" din 27 IV 
72), pescuitul este interzis, pînă Ia 
1 iunie, pentru protejarea peștelui 
în timpul epocii de reproducție. în 
restul județelor, pescuitul în apele 
curgătoare, colinare și de șes, este 
interzis în perioada 10 mai — 8 
iunie.

Pentru a pescui în apele de mun
te, pescarii sportivi se vor adresa 
unităților care au în folosință aces
te ape (asociațiile județene ale vâ
nătorilor și pescarilor sportivi, sau 
ocoalele silvice). Pescarii sportivi 
sînt sfătuiți să nu pescuiască într-o 
apă de munte înainte de a se infor
ma asupra regimului apei respecti- 

Harghita, Mihai Moldovan, vicepre
ședinte al C.J.E.F.S. Harghita, Eu
gen Tutloran, secretar al Comite
tului județean U.T.C., Traian Popa, 
șeful comisiei sportive din cadrul 
Consiliului județean al sindicate
lor, Ladislau Bako din partea In
spectoratului școlar județean, pre
cum și activiști sportivi, profesori 
de educație fizică și sport, antre
nori din județ. Lucrările plenarei 
au fost deschise de tovarășul loan 
Ferenczi, președ’ntele C.J.E.F.S. — 
Harghita, care a evidențiat în cu- 
vîntul său realizările obținute în 
cadrul județului în activitatea spor
tivă de masă și de performanță. 
„Numai cîteva date pot fi eloc
vente — a spus vorbitorul. în 1971 
19 sportivi din județul nostru au 
reprezentat țara în meciurile inter
naționale, iar alți zece au obținut 
titlu] de campion] naționali". Nu 
au fost trecute cu vederea nici as
pectele negative ce mai persistă îij 
activitatea mișcării sportive, men- 
ționînd că : „situația bazelor spor
tive din județ este precară și că 
încă nu s-a ajuns în unele ramuri 
sportive la potențialul dorit, da
torită muncii superficiale a acelora 
care se ocupă cu aceste ramuri".

In continuare, a luat cuvîntul 
tov. Mihai Moldovan, vicepreședin
te al C.J.E.F.S. Harghita, care a 
trecut în revistă competițiile spor
tive organizate în anul 1971 pe plan 
județean, național și internațional, 
subliniind că ele au fost în mare 
parte realizate, urmind ca mani
festările sportive care nu s-au pu
tut desfășura din cauza unor con
diții obiective, să aibă loc anul a- 
cesta. Vorbitorul a arătat sarcinile 
ce stau în fața colectivelor din ca
drul consiliilor județene și orășe
nești, în ceea ce privește întări
rea controlului ‘și respectarea nor
mativelor financiare ale bugetului 

PE TEME DE EDUCAȚIE

„NU PRIMIM CHEILE,

pe anul 1972. Invitații care au luat 
cuvîntul în continuare au subli
niat necesitatea întăririi bazelor 
sportive din județ, ridicarea ele
mentelor tinere, acordarea unei 
maxime importanțe atletismului — 
temelia tuturor sporturilor —, for
marea unor comisii județene pen
tru ramurile de sport nou înfiin
țate, repartizarea justă a bugetului 
pentru toate ramurile sportive, or
ganizarea unei cupe județene la 
fotbal, a cupelor sătești la volei, 
handbal, fotbal, popice, precum și 
respectarea, în conformitate cu ce
rințele programei de învățămînt, 
a orelor de educație fizică din 
școli și licee.

Tov. secretar general al Fe
derației Române de atletism, 
Victor Firea, a înmînat cupa 
și diploma oferită de C.N.E.F.S., 
C.J.E.F.S. Harghita, pentru ocupa
rea locului II pe țară, grupa a 
II-a, în întrecerea pe județe. De 
asemenea, au fost inmînate diplo
me activiștilor sportivi Iuliu Sza
bo, Anton Elekes, loan Szekely, 
Petre Lăcătuș și Ioan Kovacs, care 
au obținut rezultate bune în acti
vitatea lor.

Lucrările plenarei au fost înche
iate de tovarășul Alexandru Sze
keres, secretar al Comitetului ju
dețean Harghita al P.C.R., care a 
spus : „Anul 1971 a fost un an bogat 
în activitatea sportivă a județului 
nostru. Activitatea sportivă, pre
cum șl aportul substanțial adus de 
activiștii sportivi, au ridicat jude
țul Harghita pe una din treptele 
cele mai înalte ale sportului. Fe
licit cu această ocazie pe toți cei î 
care au contribuit Ia ridicarea 
sportului și au obținut rezultate 
bune, urîndu-le in continuare noi 
succese.**,

DAN AVRAM

Pe prof. Octav Ungureanu l-am 
cunoscut cu prilejul unei recente 
plenare a C.J.E.F.S. Iași. Dar nu-i 
nevoie să-l vezi sau să-l auzi de 
mai multe ori pentru a-ți da sea
ma că e mistuit de flacăra pasiunii 
pentru gimnastică, disciplină spor
tivă căreia i-a închinat anii ado
lescenței (participînd la diverse 
concursuri sau demonstrații la Iași), 
ai tinereții (pe băncile I.E.F.S. 
din București), ai maturității (ca an
trenor la Iași și lector universitar).

La amintita plenară a luat cuvîn
tul. arătînd că la Iași gimnasticii 
i se acordă tot mai puțin interes, 
că sala pe care o folosește cu elevii 
săi la sediul clubului sportiv munici
pal nu va mai fi a gimnasticii, sec
ției sale fiindu-i repartizată o alta, 
aflată tot la sediul C.S.M., dar mai 
mică. L-am invitat pe prof. Ungu
reanu la o discuție mai largă, pri
vind gimnastica ieșeană. Și nu s-a 
lăsat așteptat la Intllnire. Era, însă, 
puțin dezorientat i

— Nu știu ce se va alege din 
gimnastica ieșeană dacă ni se ia 
această sală în favoarea jocurilor. 
Recunosc că e bună pentru antre
namente de volei, baschet etc., dar 
sala care ini se oferă în schimb e 
mai mică. Nu pot face cu elevii mei 
exerciții de sărituri și sol.

Din fericire, discuțiile asupra să
lii s-au încheiat între timp cu bine, 
adică sala a rămas a gimnasticii. 
Profesorul Ungureanu a ieșit, încă 
o dată, victorios din numeroasele 
bătălii pe care le-a dus pentru dez
voltarea gimnasticii în orașul său 
natal.

— Dar de ce spuneți, tovarășe 
profesor, „nu știu ce se va alege" 7

— Pentru că sînt foarte puțini cei 
care se preocupă de gimnastică în 
Iași. Mai era o secție paralelă la 
Liceul nr. 2 cu program de educație 
fizică, antrenor prof. T. Marinachis. 
Dînsul a trecut însă asistent la Fa
cultatea de educație fizică șl secția 
s-a desființat. Și știți ca greu e să 
lucrezi singur 7 Cînd știi că mal 

DIN NOU, MARIA GHIGOVA
)■.

Cea de a 5-a ediție a oompetițieî 
de gimnastică modernă, dotată cu 
cupa ziarului „Studentskaia Tribu
na" și desfășurată la Sofia cu par
ticiparea unor sportiva din 13 țări, 
s-a încheiat ou un net succes al 

, sportivelor țării gazdă, clasate pe 
' primele trei locuri la individual 
compus. Multiplele campioane Mă
ria Ghigova, Neșka Bobeva si Kra- 
simira Filipova (clasate în această 
ordine pe primele trei tocuri) au

S-AU DESFĂȘURAT FAZELE DE ZONĂ ALE CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN PENTRU COPII.' V;

' Cu puțin timp în urmă, cîwva ora»e 
din ț-ară au găzduit texeOe 
campionatului republican de glninaștt^. 
rezervat copiilor. Iată mulOMeie i-nre- 
gi «trate :BRAȘOV. La startul acestei zone t-au 
prezentat cel mai buni glmnașvșl *• 
naște din Județele Brașov. Constanța, 
Ilfov »1 Harghita, tatreoerUe evidențiind 
seriozitatea cu oare toata eclt-pe.e 
ore^ătit pentru aceastA oonfnm^re, 
încheierea competiției, ciaaa mantele au 

.avut următoarea oonflgureti* : fete, 
[categ. a IH-a» individual compus : 1.
ENela Grig ore (Farul Constanta) 34.40 : 
fClaudia Lupescu (Șc. Sp. BrasovJ 36.... 
‘.3. Magda Tocos (Șc. Sp. Brașov) 35.40. Pe 
jiecliipe : Șc. So. Brasov 170.70. Cale*. » 
0IV-a : Sorina Matei (Lla. 1 Brașov) 36 __ ■ 
*2. Liliana Mihai (Farul CXmatantai 34 
M. Tatiana Ciocănel (Tarul) 34.35. P' 
ec'iine a ctstigat Farul Constant? cu 

V171.-5 p. BĂIEȚI, Categ. a TU-a. lndlvl 
i dual compus : 1. Stefan Drarotin 
f'So. Constanța) 56.80: 1 N.

(Se. Sp. Constanta) 54.00: 3. M. Muica 
(Sc. Sp. constanța) 54,90. Pe echipe : r 
Se. Sp. Constanta cu 270.35 p: Caieg. a 
IV-a, individual oompui t 1. P. Orman 
(Se. SP. Brașov) 54.30: 2. E. CăraceHu 
(Sc. So. Constanța) 63,85 : 3. L Maxim 
(Se. Sp. Brașov) 83,50. Pe echipe ) 1. 
Șc, Sp. Constanța cu 368,25 p.

C. GRUIA — ocsreap. Județean.
BUZĂU. In eompsUțle se aflau repre- 

zeirtaitivele județelor Sibiu, Buzău. si 
Ploiești. Iată ctștlsătorii : BĂIEȚI: Cat. 
a IV-a : Ioan Stoica (Sibiu) — 53.40: Pe 
ecltitte : Sc. sp. Sibiu cu 256.95 p: Categ. 
a TlI-a : Mircea Apolzan (Sibiu) 55 55 n: 
P<- echipe : Șc. Sn. Sibiu 255.25 p: FE7TE, 
Categ. a rv-a : Mariana Constantin (Plo
iești) 36.05 p: Pe echipe : Petrolul Plo
iești 166.90 o: Categ. a ni-a : Heiga Ca- 
iatovid (Sibiul 34,00; Pe echipe : Șc.
SP. Sibiu 105.95 p.

N. DRAGU
CLUJ. La Întreceri — ----- . . _

prezentativelo județelor Cluj, Satu Mare 
șl Bistrița-Năsăud, Clasamente i fete. 

Șc.P» echipe I

— coresp.
au luat parte re-

e cineva care lucrează în același 
domeniu cu tine intervine un spirit 
competitiv, știi că ai cu cine să te 
intreci. Dar așa, singur, e foarte 
greu.

— De ce ați rămas singur ? Nu 
mai sînt în Iași antrenori sau pro
fesori cu specialitatea gimnastică ?

— Tocmai aici e buba. Sintem 20 
de absolvenți ai I.E.F.S. sau F.E.F. 
cu specializarea gimnastică și lucrez 
doar eu și tov. prof. Alice Luca, 
specialistă în gimnastică artistică. 
Cei mai mulți dintre noi au preferat 
lucrului practic, conform specializă
rii, munca in cadrul institutelor de 
invățămint superior, unde numărul 
de ore a crescut și cererea de spe
cialiști e tot mai mare. Dar. cred 
eu, activitatea de la facultate nu 
este incompatibilă cu aceea de an
trenor intr-o sală de gimnastică. 
Este, însă, mai comodă. Ca să scoți 
un gimnast trebuie să muncești 
7—8 ani. Și tu. și el. Satisfacțiile 
sint puține, calendarul competitio- 
nal e destul de sărac, în schimb 
antrenamentele — cite 4—5 pe săp- 
tămină. Gimnastica este un sport 
pretențios, care solicită nu numai 
instalații materiale, ci și timp pen
tru a ajunge la reușită. Or. tocmai 
lucrul acesta II înțeleg mai greu 
conducătorii sportului ieșean. Mult 
mai ușor progresezi la jocuri, la 
handbal, de pildă. Am încercat să 
„lipesc" și alți profesori de specia- 
tate de această activitate de sală. 
Unii au lucrat 1—2 ani. apoi au 
abandonat, dedicindu-se, cum v-am 
spus, unor activități mai ușoare. A- 
lături de mine a lucrat timp de 
cinci ani prof. C. Huțanu. Excelent 
meseriaș. Acum este asistent la Po
litehnică.

— Comisie județeană de gimnas
tică există 7

— Există. La ședințe ne intilneam 
tot noi. adică prof. Alice Luca, prof. 
C. Huțanu și eu.

— Cu citi oameni lucrați acum 
In secție 7

— Am opt gimnaști. Mi-ar fi fost 

prezentat exerciții de o perfecțiune 
exemplară, al căror nivel tehnic a 
fost mult superior celui de la cam
pionatele mondiale din Cuba.

După cum se știe, la concurs au 
luat parte și gimnaste din România. 
Cea mai bună comportare a avut-o 
Carmen Bucaciuc, clasată pe locul 
11 la individual compus. Bodies 
Pintea a ocupat locul 19 din 40 de 
concurente.

Categ. a rv-a. Individual compus : 1.
Eva Panaltl M»; 2. Gin* Lazăr H.»'.: 3. 
Cristina Itu 34,0» — toata de la CSM 
Ciul: Pe echipe a dștigat CSM Ciul ~u 
154.10. Categ. a HI * : 1. Mariana 'Urc 
33.00: 2. Judita Felmery 33.40 : 3. LLri* 
Moraru 33.20 — toate de la CSM Cluj P° 
echipe a rfștigat CSM Cluj cu 131,54' P- 
BinTt : Categ. a IV-a : 1. Mlroea Sptr- 
le* 5».10: 2. Iv*n Toth S3.»: 3. Anton 
Marian 52 30: P* echipo a d$ugat CSM 
Cluj ou 3M.44 p. Ca*e«. a m-a : 1. Flo
rin Stotaeanu 54,»: > Ovidiu Drac**»** 
52 50 z >. Claudiu Creofteanu 51,35. P« 
echipe a drlga» CSM QuJ ou T10.U >

T. TODOBAN — oocesp.
BAIA MARE. Au participat selecțio

natele Județeior Maxamuree. SM*J șl Mu' 
reș. Iată eiștigătoril : FETE. Categ. a 
rv-a : Carmen Leuceru (Baia Mare) 
36.30 PI pe echipe : C S. Bala Mare 174.89 
p;’ Categ. a m-a : Simona Trilu (C.S. 
tu,. Mare) 35,50 p: pe echipe : C.S. 
Baia Mare 171.45 p. BĂIEȚI : pa echipe: 
Categ. a IH-a : Șc. Sp. Tg. Mureș 
256,60; Categ. a IV-a : Șc. Sp. Tg. Mureș 
234.W p.

T. TOHATAN _ coresp județean

BUCUREȘTI. In sala Tineretului din 
Capitali «-a desfășurat Întrecerea băie
ților urmind ca disputa fetelor să aibă 
loc vineri după-amiază In aceeași sală. 
La capătul unul ooncurs de nivel destul 
de ridioat. In oare midi gimnaști au pre
zentat deseori execuții bine puse la 
punct, executind cu ușurință elemente 
de mare dificultate, clasamentele se 
prezintă astfel : CATEG. A IV-a, indivi
dual compus : 1. Mircea Porojan (C.S. 
Școlar) 55.50; 3. Eugen Rus (Steaua) 
55.30: 1. N'lcolae Silvestru (C.S. Șoolar) 
53.60: PE ECHIPE: 1. C.S. Școlar —
258,20: l. ȘC. Sp. t — 255,45.

CATEG. A IH-a Individual compus :
1. Aurel Georgescu (Șc. Sp. 1) 55.20;
2. Benone Perețeanu (C.S. Școlar) 54,50:
3. Cornel Pelepcu (Steaua) 54,35. PE 
ECHIPE a dștigat Șc, Sp. 2 București 
cu 255,80.

ușor să spun „de mîine nu mai vin", 
dar nu pot abandona. Ar fi un 
abandon față de mine, față de cre
zul meu, de meseria mea. Apoi, am 
cițiva băieți pe care nu-i pot aban
dona nici pe ei: Ștefan Merlușcă. 
elev în clasa a Xll-a. se prezintă la 
categoria maeștri ; Adrian Poiană, 
elev în clasa a Xl-a, este și el can
didat la „maeștri" ; Ion Duțan, are 
categoria a II-a. Am mai avut doi 
gimnaști foarte buni, pe Anton Gri- 
goraș și Florin Popovici, dar primul 
devine inginer, iar al doilea termină 
„matematica" și nu mai pot lucra. 
Grigoraș a promis că mă va ajuta 
ca instructor.

— Deci, cu dv. începe și sfârșește 
gimnastica ieșeană...

— Nu chiar cu mine. Am fost

R.D.G. : cu 5—1 la Unger și Melzig, 
cu 5—4 la Muller.

în finală, sportivul nostru a de
butat cu o înfrângere (3—5 cu Giger)

Spadasinul Alexandru Istrate la o ședință de antrenament cu antrenorul 
Constantin Stelian

Foto i I. MIHAICA

deoarece a făcut greșeala să-șl pla
seze stereotip loviturile.

După aceasta, însă. Istrate a do
vedit o mare maleabilitate tactică, 
în funcție de adversar și de situația 
de pe planșă. A mai trecut, doar

AZI ÎNCEPE TURNEUL FINAL 

AL CAMPIONATULUI DIVIZIEI A

Echipele clasate pe primele trei 
locuri în seriile campionatului Divi
ziei A de popice vor participa, în- 
cepînd de azi, la turneul final (tu
rul — returul va avea loc luna vii
toare) pentru desemnarea campioa
nelor pe 1972. Partidele vor avea 
loc pe arene neutre, formațiile mas
culine vor juca la Iași, iar cele fe
minine la Mangalia. Conform regu
lamentului, fiecare echipă va juca 
doțjă patjide, băieții 2x200 lovituri 

impresionat cînd un vechi animator 
al gimnasticii ieșene — gimnastica 
legată mai mult de acrobație, de 
acele piramide care făceau deliciul 
serbărilor școlare — tovarășul Con
stantin Todică, maistru țesător, 
aflat în pragul pensiei, a venit Ia 
sală ca să mă ajute, il cunosc de 
mult. Cu ani in urmă a făcut sin
gur o bună parte din aparate, m-a 
mai ajutat și altădată. Dinsul vine 
la sală, dar absolvenții I.E.F.S. sau 
F.E.F., mult mai tineri decît el, nu !

— Federația cunoaște situația 
gimnasticii ieșene 7

— Poate că da ! Dar vizitele acti
viștilor federației sint atit de rare 
la Iași, incit...

Mircea TUDORAN

PREȚIOASELE 
ALE UNUI 

printr-un moment dificil (a fost 
condus de Suhanecki cu 4—3) dar 
a câștigat, pînă la sfîrșit. toate asal
turile cu o dezinvoltură generatoare 
de speranțe pentru întrecerea olim
pică. Desigur, spadasinul nostru nr. 
1 trebuie să continue, cu aceeași

conștiinciozitate pregătirile pentru 
marea confruntare de la Miinchen.

DUȚU, PRINTRE SEMIFINALIȘTI

Cum s-au comportat ceilalți olim
pici în acest turneu ? In ordinea va- 

mixte, iar fetele 2 x 100 lovituri 
mixte.

întîi vor intra în întreceri echi
pele masculine — începînd de azi, 
pe cele patru piste ale arenei Nico- 
lina Iași — după următorul pro
gram : Electrica Sibiu — Petrolul 
Ploiești, Constructorul Galați — Ra
pid București și Voința Cluj — 
Voința Tg. Mureș. Arbitru princi
pal i V. Carianopol.

La Mangalia întrecerile încep inli

ve.

COMBATEREA RĂPITOARELOR

Asociațiile vînătorilor și pescari
lor sportivi din sectoarele I, III 
și V ale Capitalei organizează du
minică vânători de combatere a ră
pitoarelor în pădurile Tunari, Jila
va, Drăgăneștî-Olt, Cervenia. Pie
lea. Intre-Olturi. Bălcescu, Plevna, 
Independența. Zimbreasca, Brănești, 
Videle, Ciulnlța și Căbăl.

Informații suplimentare și înscrie
rile pe listele de participare — la 
sediile asociațiilor respective, pînă 

I sîmbătă. orele 14.

TRĂSĂTURI 
TURNEU

lorii rezultatelor, ne .vom ocupa mai 
întîi de tînărul craiovean C. Duțu, 
care a ajuns pînă în semifinalele 
competiției.

El a avut un start foarte bun, 
realizînd în primul tur 5 victorii 
printre care una asupra reputatului 
Manischeff (R.D.G.) și alta asupra 
lui Burkov (Moscova). In continua
re, el obține calificări la limită (2 
v in turul II și 3 v în turul III) 
pentru ca în semifinale să părăseas
că întrecerea. Înzestrat cu certe ca
lități pentru ’ această armă. Duțu 
prezintă, însă, carențe de ordin vo
litiv. Se descurajează destul de ușor 
uitînd, adeseori, că tenacitatea unui 
trăgător se verifică tocmai în fazele 
superioare ale competiției. Să spe
răm că. printr-o pregătire adecvată, 
va reuși să înlăture aceste deficien
țe.

LA ORIZONT UN NOU TEST

Revelația turneului trăgătorilor 
din țările socialiste din 1971 (cînd 
s-a numărat printre finaliștii pro
bei). C. Bărăgan a putut să-și dea 
seama, cu prilejul competiției de 
la Karl Marx-Stadt ce prețioasă 
poate fi o singură tușă într-o anu
mită conjunctură. In sferturi de fi
nală. el a fost eliminat (deși reali
zase 3 v) pentru că a primit o tușă 
mai mult oecît predecesorul său din 
clasamentul seriei. Dacă și-ar fi asi
gurat cele trei victorii la diferente 
mai nete ar fi ajuns. în mod meri
tat, pe o treaptă superioară a între
cerii.

Evoluția celui de-al patrulea spa
dasin român. N. Iorgu, s-a asemă
nat. într-o măsură, cu cea a lui 
Duțu. Start foarte bun (4 v în tu
rul I ca și în turul II, una din 
ele la EvequozJ dar cădere bruscă 
în turul III unde a iwrdut două 
asalturi la limită.

Labilitatea sa neuro-psihică la 
care se adaugă și unele carențe de 
ordin tactic îl împiedică. îr.că. să-și 
valorifice calitățile sale și excepțio
nala sa alonjă. La el. ca și la Duțu, 
această latură va trebui să stea, cu 
precădere în atenția antrenorului.

♦
După cum am mai scris și cu alt 

prilej, spada noastră se află într-un 
promițător proces evolutiv și, foar
te curând, la 20—21 mai, vom avea 
o nouă posibilitate de verificare a 
nivelului valoric atins deoarece e- 
chipa noastră reprezentativă va fi 
prezentă la o mare competiție des
fășurată la Genova, cu participarea 
celor mai puternice formații de pe 
continent.

ne pe arena cu ridicarea automată 
a popicelor din stațiunea Olimp, 
echipele fiind programate astfel : 
Voința București — Voința Tg. Mu
reș, Rapid București — C.S.M. Re
șița și Voința Cluj — Laromet 
București. Arbitru principal ; P. Tu- 
doran. Disputa este contra scor; 
pe primele locuri ale clasamentelor 
se vor situa formațiile care doboară 
cele mai multe popice în cele două 
jocuri.

SPARGEM GEAMURILE"... (!?)
Ion Grumeza, profesor de educa

ție fizică la Liceul „Dr. Petru Gro
za" ne vorbea. în urmă cu cîteva 
zile, despre consecințele favorabile 
ce vor urma unei măsuri atît de aș
teptate, aceea a liberului acces al 
elevilor pe pistele și terenurile de 
sport. „Dar — spune prof. Grumeza 
— legat de înlesnirile ce s-au făcut, 
nouă, profesorilor, ne revin unele 
îndatoriri. Prima și poate și cea 
mai importantă este aceea de a cîș- 
tiga încrederea gazdelor prin com
portarea ireproșabilă a elevilor noș
tri la bazele pe care le frecventăm. 
Să nu fim zgomotoși, să păzim inte
gritatea instalațiilor sportive, să 
păstrăm curățenia, elevii să nu rupă 
florile și să nu despoaie copacii, în
tr-un cuvînt. calitatea noastră de 
oaspeți să treacă neobservată și, în 
nici un caz, să o evidențiem prin 
comportări care poartă amprenta 
lipsei bunei-cuviințe. Pentru aceas
ta. dar și pentru eliminarea din an
trenament a timpilor morți (timpul 
elevilor formează obiectul unei dis
cuții aparte), este bine să nu trimi
tem neînsoțiți sportivii la stadioa
nele la care am fost repartizați. A- 
ceasta, dacă vreți, este și o proble
mă de etică profesională..."

Reflectam la cele spuse de prof. 
Ion Grumeza în timp ce răsfoiam 
„dosarul" cu sesizări privind unele 
nereguli în comportarea elevilor, în- 
tîlnite la Stadionul Tineretului. Față 
de numărul mare de tineri benefi
ciari ai splendidelor instalații ale 
acestui stadion, neregulile semnalate 
nu ar fi prea multe. Dar sînt des
tule, iar existența lor se datorează 
în cîteva cazuri și unor... profe
sori. Cum sînt posibile astfel de si
tuații și în ce constau abaterile la 
care ne referim, veți aprecia singuri, 
parcurgînd unele pasaje transcrise 
din sesizările semnate, prima de 
Al. Pintea, organizator de manifes
tații sportive, iar a doua de Aure
lian Cosovschi — conducătorul Corn, 
plexului sportiv Stadionul Tineretu
lui, sesizări adresate administrației 
bazelor sportive școlare și universi
tare.

„6 februarie 1972... în legătură 
cu prezența pe stadion a celor ne-

ASIGURAREA CU TERMEN FIX
Dacă doriți ca un copil sau ori

care altă persoană care vă este 
scumpă să primească o sumă de 
bani după un anumit timp, fa
ceți economii chibzuite, în așa fel 
ea, pînă la data respectivă, să 
strîngețl suma. Ce se întîmplă, 
însă, dacă între timp decedați ? 
Persoana respectivă r&mîne fără 
sprijinul dv.

Asigurarea cu termen fix solu
ționează această problemă. Cu a- 
jutorul el, puteți garanta ca per

86 lei

90 lei

88 lei
Foarte important :
1. Totalul primelor de plată de 

către dv., în toate cazurile este 
mai mic decît suma care se va 
plăti de către ADAS.

2. In caz de deces al asiguratu
lui (persoana care a încheiat con
tractul de asigurare) chiar numai 
după cîteva zile de la semnarea 
contractului (din cauză de acci
dente sau boli infecțioase acute) 
sau după 2 ani (din alte cauze), 
asigurarea rămîne în vigoare, fă
ră să fie nevoie a se mai plăti în 
continuare prime de asigurare, 
urmind ca ADAS, la împlinirea 

programațl (sau, cel puțin, anunțați) 
vă aducem la cunoștință o repetare 
a situației de duminica trecută, în 
ceea ce o privește pe profesoara Ma
riana Lucescu de ia Șc. Sp. 2. Dum
neaei a cerut cheile de la vestiarul 
mare. Tovarășul de serviciu, Vasile 
Constantin, a încercat să-i explice 
antrenoarei că nu-i poate da chei
le, întrucît nu are dispoziții în acest 
sens, la care tovarășa Lucescu a 
spus că în acest caz se vede obligată 
să spargă geamurile (sublinierea 
noastră) întrucît nu poate renunța 
la antrenament. Pînă la urmă i 6-au 
dat cheile. ..“

„28 martie 1972... Pe terenurile 
bazei nu aveam programate nici 
un antrenament sau competiție. To
tuși, la ora 9,30 a stopat în fața por
ții un autobuz de la Șantierul naval 
Oltenița cu echipa de rugby a res
pectivei asociații. Mi s-a comunicat 
ră rugbyștii de la Oltenița au o în- 
tîlnire amicală cu sportivii „Arhi
tecturii" și, într-adevăr. nu a trecut- 
mult și au venit și adversarii. Am 
explicat delegaților celor două echi
pe că nefiind programați, terenurile 
n-au fost marcate și, deci, nu vor 
putea juca. Au urmat insistențe, 
iar în cele din urmă injurii la adre
sa mea. Intre timp și-a făcut apari
ția și antrenoarea de rugby Maria
na Lucescu de la Șc. Sp. 2. Pretinzînd 
că are antrenament, a cerut să-i 
deschidem poarta. Am revenit cu 
explicațiile de mai înainte, la care 
tovarășa Lucescu mi-a spus că dacă 
nu-i deschid va pune băieții să sară 
gardul. La această sugestie, doi rug- 
byști de ia Arhitectura au și trecut 
la acțiune, sărind gardul și venind 4 
spre mine, amenințători. N-am mai 
avut încotro, am deschis poarta și 
am lăsat toată lumea să intre..."

★
Ar trebui, credem, să fie clar 

pentru oricine că bazele sportive au 
fost puse la dispoziția elevilor și 
studenților pentru a fi folosite judi
cios, după o prealabilă programare 
și că, în nici un caz, nu sînt permi
se abuzuri ca acelea semnalate în 
rândurile de mai sus.

G. ȘTEFANESCU

soana aleasă de dv., după un 
timp stabilit tot de dv. (nu mai mic 
de 5 ani, nu mai mare de 20 ani), 
să primească suma (cel puțin 
10.000 de lei), indiferent dacă, la 
acea dată, dv. veți mai fi sau nu 
în viață.

Costul acestei asigurări este 
convenabil.

Ca să asigurați, de exemplu, 
unei persoane o sumă de 10.000 
lei, veți plăti lunar la ADAS, 
timp de 9 ani, sumele de mal 
jos i 

termenului fix stabilit în con
tract, să plătească suma asigura
tă beneficiarului (persoana de
semnată în contract).

3. în cursul contractului de a- 
sigurare, se poate schimba oricînd 
persoana desemnată să primească 
suma asigurată.

Asigurarea cu termen fix se 
poate încheia la responsabilii cu 
asigurările din întreprinderi și In
stituții, la agenții și inspectorii 
de asigurare sau, direct, la orice 
unitate teritorială ADAS. Infor
mații suplimentare puteți obține 
din aceleași locuri.
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Considerații după partida de verificare, de miercuri, a ,,olimpicilor41 noștri

APĂRAREA SE CLATINĂ ÎN FATA 
CONTRAATACURILOR VIGUROASE; ATACUL- 

ÎN CĂUTAREA DRUMULUI SPRE GOL

Marcu, cel mai rapid atacant al „olimpicilor- — ajuns in fața porții lui Kamenski, după o splendidă curși 
de aproape 50 de metri — intirzie să șuteze fi portarul oaspeților va prinde balonul Foto : Dragoș NEAGU

Nouă zile ne mai despart de re
turul meciului cu Danemarca din 
cadrul preliminariilor turneului 
olimpic. La 21 mai, jucătorii noștri 
vor avea de înfruntat un adversar 
tenace, care vine la București cu 
avantajul unui gol pe care va dori, 
desigur, să și-l apere cu dinții. 
Fiindcă de rezultatul acestei partide 
retur depinde calificarea 1 Sperăm ca 
echipa noastră să fie aceea care 
s-o obțină. Pentru că i s-au creat 
cele mai bune condiții de pregătire. 
Pentru că lotul olimpic este alcă
tuit din jucători de valoare, din a- 
proape tot ceea ce are mai bun fot
balul nostru acum, exceptând desi
gur, „tricolorii" lui Angelo Niculescu. 
Lui Ghiță, Vlad, Simionaș, Gyorfi, 
Kun II, Tătaru, Broșovschi li s-au 
alăturat Anca și N. lonescu, rezerve 
ale primei noastre reprezentative și, 
pentru meciul de la 21 mai, alți doi- 
trei jucători, aflați în prezent în 
febra pregătirilor partidei cu Unga
ria, vor întări rindurile „olimpicilor". 
In sfîrșit, pentru că acestei echipe 
olimpice i s-au oferit parteneri de 
verificare de certă valoare (Peru, 
Bulgaria B).

Indiscutabil, ambele testări ale 
capacităților „olimpicilor' și-au atins 
scopul, relevîndu-le antrenorilor 
Ola și Constantin, și tuturor celor 
care au vizionat meciurile, atit a- 
tu-uriie echipei, cît mai ales punc
tele ei slabe. Acest al doilea ansam
blu de probleme interesează în maf 
mare măsură, deoarece, în timpul 
care a mai rămas, multe dintre de
ficiențele semnalate în jocul echi
pei pot fi înlăturate.

Partida de verificare de miercuri 
cu naționala B a Bulgariei a evi
dențiat precizia șl promptitudinea 
în intervenții ale portarului Ghiță, 
care știe ca nimeni altul cum să 
închidă unghiurile (a salvat cei pu
țin trei goluri gata făcute), detenta 
lui Olteanu (excelent la mingile 
înalte), marele travaliu desfășurat 
de Anca și Simionaș La mijlocul te
renului și viteza celor două extre
me, Marcu și Gyorfi care ori de 

■ cîte ori li s-au servit baloane la 
întilnire, au demarat rapid, depă
șind cu ușurință unul, doi și chiar 
trei adversari. Cam atît 
marca bun din jocul de 
„olimpicilor".

Mai numeroase șl mai 
8-au arătat deficiențele 
Iui antrenat de Ola șl

Echipa nu știe să pareze contra
atacurile. Selecționata bulgară — 
excelent partener de verificare, ad
versar tenace, ambițios, pe alocuri 
chiar prea... ambițios, cu o bună 
pregătire fizică — 6-a apărat gru
pat, acoperind bine spațiul de joc 
din apropierea porții lui Kamenski, 
dar nu a neglijat nici o clipă să

contraatace viguros și eficace, pro- 
fittnd de replierea greoaie a lui Pop 
(rămas mai tot timpul pe la mijlo
cul terenului), de spațiul mare din 
tre apărători și mijlocași, de gre
șelile individuale ale ur.or jucători 
ca Olteanu și Vlad. Din două-trei 
pase bine calculate. Hagiev, Grigo
rov și Marinov au ajuns de mult» 
ori In excelente situații de gol ! Este 
de așteptat ca și danezii să caute 
să-și apere șansele in aceiași mod. 
Așa că, atenție I

In altă ordine de idei, Gyorfi si 
Marcu, ambii în formă sportivă d» 
zile mari, serviți corect, pot deveni 
puncheri de temut. Deschiși în adin- 
cime (cum a făcut-o Anca la golul 
al doilea), Gyorfi șl Marcu nu se 
6fiesc să șuteze puternic. Ce te faci 
însă că, extreme fiind, • trebuie să 
și centreze ? Și nu prea centrea
ză... De multe ori, nici nu au cui 
să centreze. Accidentarea lui Kun 
II a privat atacul de un bun sări
tor la cap, Helvei (foarte slab) si 
Tătaru fiind mai puțin dotați pen
tru astfel de lovituri. Desigur, o so
luție exista : centrările la semiînăl- 
țime sau la firul ierbii. Or, pe aces
tea Marcu și Gyorfi nu le utilizează 
decît rar, sau aproape deloc. In

o

sflrșit, făclnd abstracție ce primele 
10—15 minute ale fiecărei reprize 
din meciul cu selecționata bulgară 
jocui in atac al echipei noastre a 
purtat amprenta improvizației. Tă
taru și Hei', ei n-au Încercat lmpre- 

ură combinație. (Poate 
ui Broscvschi ar fi

fost mai indicată). „Ur.-doi"-urile au 
fost o raritate a joculuL In schimb, 
driblingurile inutile s-au aflat la 
loc de cinste ! Marcu, Tătaru, Hei- 
tei. Anca. Simionaș au ținut uneori 
la nesfirșit mingea pentru ca să 
greșească apoi pasa decisivă. Nu-i 
mai puțin adevărat că și demarcă
rile s-au făcut cu incetinitorul. ca 
de altfel și schimbarea direcțiilor 
de atac. Or ambele goluri ale echi
pei noastre au arătat clar calea de 
urmat : combinații simple și rapide, 
șuturi sănătoase, fără „înflorituri" 
Nimeni nu cere altceva echipei decît 
să-$i însușească această... evidență 
AltfeL nu-i vom putea învinge pe 
danezi. Pentru că dacă la 21 mai 
datoria apărării va fi aceea de a 
nu primi nici un goi (și să sperăm 
că nu va primi), obligația atacului 
este de a înscrie cel puțin două

Laurențiu DUMITRESCU

putem re- 
miercurl al

evidente ni 
unsprezece- 
Constantin.

Spre deosebire de alte reuniuni, 
În ctțrsul întrecerilor etapei a II-a 
a campionatului național de moto- 
cros, desfășurate duminică pe un 
traseu ales în apropierea orașului 
Cîmpina, s-au înregistrat un nu
măr îngrijorător de defecțiuni me
canice. care au scos din luptă o 
serie de favoriti ai concursului. 
Ne vom referi la citeva cazuri în 
care stricăciunile au apărut ca 
urmare a unei crase neglijențe a 
piloților respectivi.

In prima manșă, motociclistului 
Adam Crisbai (St. roșu Brașov), 
aflat în disputa pentru locurile 
fruntașe, i s-a oprit motorul din 
pricina unei dereglări a instalației 
electrice. Mai supărat de această 
întîmplare era antrenorul Otto Ște
fani, care îi reproșa elevului său 
că nu a dat ascultare indicațiilor 
de a-și verifica în preziua startului 
instalația de aprindere.

Cînd ii era lumea mai dragă, 
Franciso Szinte (Locomotiva Plo
iești) a fost nevoit să părăsească 
traseul, împingîndu-și mașina spre 
locul de parcare, sub privirile în
cruntate ale antrenorului său, Ion 
Ștefan. „Nu știu ce să mă mai fac cu 
acest băiat", ne-a spus antrenorul 
feroviar cu profund regret în glas. 
Am aflat că Francisc Szinte a de
venit un înfumurat, crede că nu

UN EXAMEN DIFICIL 
$1 nOTĂRITOR PENTRU 

JUNIORII NOȘTRI
Pe ruta București — Paris — Bar

celona, lotul național de juniori a 
plecat, ieri dimineață, in Spania, 
pentru a participa la a 25-a ediție 
a Turneului U.E.F.A.

înainte de plecare l-am solicitat 
citeva cuvinte antrenorului princi
pal al echipei, Constantin Ardeleanu, 
care, printre altele, ne-a spus :

„Așa cum am mai afirmat cu alte 
ocazii, reamintesc din nou că evo
luția echipei pe parcursul turneului 
va depinde in mare măsură de re
zultatul primului meci, in care sa 
intilni echipa țării gazdă, simbătă 
13 mai. Va fi un examen extrem de 
dificil. El va decide, după părerea 
mea, pe câștigătoarea seriei. Dacă 
noi vom fi cei care vom obține 
victoria, aceasta va avea o influență 
hotăritoare asupra moralului echi
pei care, in continuare, va avea 
toate șansele să-și etaleze capaci
tățile de care dispune, deoarece 11-le 
pe care l-am pregătit Împreună cu 
V. Zavoda are o bună valoare teh
nică, este omogen și ambițios".

Semnificativă ni se pare a fi șl 
declarația căpitanului echipei. Dumi- 
triu :

„Ne-am pregătit foarte bine pen
tru acest turneu. Echipa are o apă
rare fermă, iar in atac joacă Aele- 
nei și Răducanu. Primul are deja o 
experiență compeLițională : cel de-al 
doilea dispune de un pronunțat simț 
al porții, al golului. Sper ca amin- 
doi să-și regleze tirul chiar din 
primul meci, iar noi ceilalți să-i a- 
jutăm să fructifice cele mai multe 
dintre ocazii. Dacă vom obține un 
rezultat bun in medul cu Spania, 
vom avea drumul deschis pentru a 
ne califica in semifinale*.

Minunatele cîntece studențești care ne-au încîn- 
tat duminică — mulțumită „sunetului" admi
rabil captat de tehnicianul Niță, într-o trans

misie de-altfel curată și onestă (regia : M. Panait, 
comentator: Ef. lonescu) — acele cîntece de mare 
veselie mă îndeamnă la pace și la filozofie (pro
gresistă). Englezii au de ce să fie disperați și să 
numească ziua de 29 aprilie 1972 ziua „D" — 
adică ziua dezastrului, a dizgrației, a dezgustului 
și a declinului, dat fiind că de la Ungaria lui 
Grosics, tlidegkuti, Bozsik și Borzsei nimeni, în afa
ră de Beckenbauer, nu i-a mai bătut la două go-
iuri diferență, acasă. Dar eu de ce să fiu dispe
rat ? Eu nu-s englez, eu nu-s nici măcar mare poet 

încropesc — 
— un imn 

Eu sînt

fost student, chiar dacă nu mi-am luat doctora
tul... Pus mai departe pe meditație, stau la masa 
mea de brad și cu degetul la frunte mă întreb 
de altele, cum ar fi asta : de ce amicul Naum, 
la ciclismul „Cursei Păcii', a fost silit să pedaleze 
în necunoscut, în timp ce don Bacalu, în Spania, 
știa pînă și ce lapte a supt de la mama ei ma
șina lui Ickx ? întrebare ușoară : fiindcă imaginea 
de care dispunea Naum nu-i permitea să dife
rențieze nimic, aparatele nu l-au căutat în pluton 
nici măcar pe Ovion, campionul mondial, în 
timp ce regizorul spaniol era de mare clasă și
se ducea după ceasul lui Amon, după roata lui 
Hulme si ochelarii lui Filipaldi, iar Bacalu atîta 
aștepta ca să atingă un număr de turații infor
maționale că nu-ți mai puteai degusta, în liniște, 
friptura de

și să 
disperării 

lui Angelo, 
cîntece 

adevăr: 
nu vă supărați

pălăria 
pol al 

i adresa 
ascult 
de

.....—------- - . . . ■ .-„ pe noi, că sintem mai buni ca voi 
și sublimul „altă dată, altă dată"... 
Așa e, de ce să zic că nu e așa ? 
De cind studentul Kraus a dat pri
mul gol, am văzut „ziua D". Ori- 
cit îmi sînt de dragi Dudu, Beldea- 
nu, Tănăsescu și acest nou Dumitriu 
lingă bătrînul meu Raksi — nu a- 
veam ce face : apărarea a fost 
inadmisibilă, atacul — ca de obi
cei — bătut în loc, ansamblul-ner- 
vos și neinspirat. Am mîncat bă
taie. Nu ne răminea să cînfăm de
ci! filozofica odă a bucuriei din simfonia a IX-a 
— ce altceva ?
mai bine să 
B, decît să

să-mi scot 
la celălalt | 
do slavă la 
progresist și 
dențești pline 
mîncat bătaie'

stu- 
„Ati

I >'

!

Filozofia mea e următoarea : 
ne chinuim încă un an în
murim de durere duminical

în A. Să se ducă „Sportul” în „A* — vreo trei- 
patru studenți, să zicem Jurcă, Leșeanu, Niculae, 
Culda, au de ce să-și continue studiile acolo, e- 
chipa joacă „tare și pe centru", cam rudimentar, 
dar bine legată fizic ; firește, cîntecul în „A" e altul, 
dar nu mă îndoiesc de capacitatea corului de a-și 
îmbogăți reperloriul. N-ar fi imposibil — supor
terul trebuie să se aștepte la orice cînd echipa 
e mai slabă decît corul facultății — să audă și 
dumnealor magnificul imn „ați mîncat bătaie", 
n-or fi imposibil ca la anul situația să-mi ceară 
să țin cu ei, așa cum am ținut cu C.F.R. Timișoara 
cîndva, și azi cu Crîșul, căci acolo mi-am făcut 
armata... Atît de frumos au cîntat „Gaudeamus* 
că de azi îi pot asigura de toată înțelegerea 
mea pentru zilele ce vor să vină. Căci și eu am

prînz. Și cînd te gîndești că — din 
cite știu — omul acesta nu a văzut 
cu ochii lui direcți nici o cursă de 
automobile, „Grand prix*. Numai 
Jules Verne și-a mai scris așa ro
manele — fără să vadă fundul mării

I și fără să zboare cu balonul, cinci
I săptămîni. Oricum, o întrebare difi- 
I cilă tot mai am de pus stimabilului 

doctor, care a ținut morțiș să ne
I spună că spitalele spaniole sînt ce- 
I lebre pentru rapiditatea intervenției 
l în cazurile urgente : .de ce e o mare 

brînză că Jackie Ickx pierde timp la 
depășiri ? Ei și ce dacă pierde timp ? 

Poate că astfel cîștigă altceva, știe 
el ce, nu e treaba noastră...? întreb 

și eu, ca profanul — ca să nu tac, ca să-mi găsesc 
și eu ceva de lucru pînă duminică după masă, ca 
să îndepărtez obsesia tocmai a acestui

CORESPONDENTA ; -

Dan Antonescu (str. Castanilor 42 
Pescaru. în schimb,
..cîntece'

* 

fii 

Sl

Ickx...

— Reșița) : 
fiindcă sîn- 

înregistrez cu ceva 
: „Haide, hai-

Nu știu nimic de 
tem la capitolul „unucuc , micimi 
mai multă plăcere melodia d-voastră : 
de, Reșița — Că jucăm cu U.T.A.-n A I'...

Ing. Feri Drăgan (București) : Nu, nu cred că-mi 
permit prea multe. Ca dovadă, îmi permit să salut 
intervenția d-voastră în apărarea lui Ion Petru, 
chiar dacă n-aveți dreptate, chiar dacă n-ați în
țeles sensul articolului meu. Dar nu contează. Ges
tul d-voastră îmi place — cu atît mai mult cu cît 
e singular.

BELPHEGOR

O întrecere de UN ÎNALT NIVEL
1î

(Urmare din pag. 1)

acest lucru — dacă echipa Unga
riei a avut mai de mult certe alir 
mări internaționale, iată că — in ul
timii ani — și echipa României în
registrează o linie ascendentă pe 
planul comportărilor și performan
țelor internaționale, care ne îndrep
tățesc să așteptăm duminică de la 
echipa noastră o nouă excelentă 
comportare, care s-o poată 
semifinalele campionatului 
Știm că lotul nostru s-a 
serios, că toți components
mai mult ca oricind convinși că vor 
obține calificarea, mai ales după re
zultatul de egalitate obținut de ei 
in meciul-tur de la Budapesta.

Este limpede, in această privință, 
că REZULTATUL FINAL AL PAR
TIDEI, CALIFICAREA, DEPEND

duee in 
Europei 
pregătit 
săi sini

IN OBIECTIV DIVIZIA C
• 0 zi încărcată pe agenda Comisiei de disciplină • Micro-interviu cu 

antrenorul I. M. U. M.-ului, Ion Zaharia
Săptămîna 

citeva dintre 
dorite ale etapei respective. In a- 
ceeași zi, însă, avea ioc obișnuita 
ședință săptămînalâ a Comisiei de 
competiții și disciplină, care a luat 
în discuție, printre altele, și actele 
respective de care aminteam. Ast
fel, jucătorii Tănase (Autobuzul 
Buc.), Papuc (A.S.A. Cîmpulung), 
Ivan (Petrolul Moinești), Artimon 
(Viitorul Brăila) și Rațiu (Unirea 
Alba Iulia) au fost suspendați pe 
cîte 6, 4 și respectiv (ultimii trei) 
3 etape.

Dar asta nu a fost decît o mică 
parte din totalul sancțiunilor dic
tate în după-amiaza zilei de 5 mai. 
în total, au fost aplicate 
pe de suspendare unui 
15 jucători.

Am alcătuit, de altfel, 
matorii de statistici, un 
mai puțin obișnuit: acela al echi-

trecută am spicuit 
întîmplările mai puțin

42 de eta- 
număr de

pentru a- 
clasament

pelor, în funcție de numărul ju
cătorilor eliminați de pe teren și 
suspendați, pînă în momentul de 
față, în actualul campionat...

Conduce, detașat, Minerul Gher
la (10 jucători eliminați), cu Dobre 
(6 luni suspendare) „în formație". 
Urmează, Unirea Iași (8 jucători 
eliminați) — cu I. loan (6 etape), 
Olimpia Giurgiu ți Aurul Brad (cî
te 7 eliminați), Minerul Bocșa (6 
eliminați) — cu Decleanu și Stoica 
(cîte 6 etape fiecare), Constructo
rul Iași — cu Manta, suspendat de 
două ori (4 + 3 etape), Victoria Flo- 
rești — cu Săliscan 
C.F.R. Sighișoara — 
etape!) și Ciulei (8), 
Buc. — cu Mărgărit 
și Lalciu (5), Granitul Babadag — 
cu Vochiu (eliminat de 3 ori), Lo
trul Brezoi — cu Stoenete (4-j~3 
etape), Viitorul Gheorghieni — cu 
Csapar (5 etape) și Oltul Sf. Gheor-

(3-|-4 etape), 
cu Boian (12 
Flacăra roșie 
(6-|-4 etape!)

ghe, toate cu cîte 5 jucători elimi
nați de pe teren. Cu „numai" 4 ju
cători sînt echipele Victoria P.T.T.R. 
Botoșani — cu Constantinescu (5 
etape), Foresta Fălticeni — cu Con
stantin (2 ani ! !), Zaroaia și Teo
dor (cîte un an!), Autobuzul — cu 
Tănase (6 etape) și Laromet Bucu
rești, Oltul Rm. Vîlcea, Minerul Rovi- 
nari, C.FR. Caransebeș, Viitorul 
Brăila, Delta Tulcea, Oituz Tg. Ocna, 
Bihoreana Marghita, Dermata Cluj 
și Forestierul Tg. Secuiesc.»

Nu vă speriați, există și 
cu „dosarul" imaculat.

NEGLIJENȚA SE RĂZBUNĂ

IN PRIMUL RUND DE MODUL 
CUM EI VOR ȘTI SÂ SE MOBI
LIZEZE, DE FELUL CUM VOR 
JUCA PE ÎNTREG PARCURSUL 
CELOR 9® DE 
MECIULUI. Or.
pect. este cert

MINUTE ALE 
sub sees» as

ci ECHIP \ 
NOASTRĂ S-A ÎNCHEGAT. CA EA 
REPREZINTĂ UN COLECTIV PU
TERNIC, MATUR, capabil să-și 
dispute șansa in mod sportiv, co
rect, că, pentru a obține o victorie, 
ea nu are nevoie să facă apel la 
mijloace nesportive și această po
zitivă caracteristică a fost remar
cată adeseori. De aceea avem con
vingerea că intr-o întrecere atit 
prestigioasă, cu adversari atit 
valoroși, fotbaliștii selecționați 
echipa României vor practica 
joc eficient, vor face apel la toate 
resursele lor, la toate cunoștințele 
lor tehnico-tactice pentru a obține 
succesul așteptat de la ei.

Știm că, Ia rîndul ei, echipa Un
gariei vine la București cu hotări- 
rea să obțină un rezuitat favorabil. 
Este un lucru firesc pentru că do
rința de victorie a unei echipe face 
parte din specificul sportului ; în- 
țelegînd deci acest mod al adver
sarilor noștri de duminică de a pri
vi meciul, avem această încredere 
după ce am văzut meciul-tur că și 
ei vor disputa întîlnirea în limitele

și in nenumăratele scrisori 
lc primim din partea unor 
ai fotbalului, pentru incu- 
echipei noastre reprezenta- 
acesț fel. reiese că cei care

de 
de 
în 
un

corectitudinii sportive și prin ur
mare MECIUL ROMÂNEA—UNGA
RIA VA FI NU NUMAI UN MECI 
DE FOTBAL PENTRU CALIFICA
RE CI ȘI O MODALITATE DE EX
PRIMARE A PRIETENIEI DINTRE 
TINERETUL SPORTIV AL CELOR 
DOUĂ ȚĂRI.

De altfel, o asemenea optică justă 
asupra apropiatului meci este ex
primată 
pe care 
iubitori 
rajarea 
tive. în
vor fi duminică în tribune sau care 
vor urmări partida la televizor iși 
exprimă de Pe acum convingerea 
că vor asista la o întrecere de înalt 
nivel sportiv, in același timp prie
tenească.

Evident, în afară de buna pregă
tire pe care au efectuat-o, de fap
tul că își cunosc de acum adversa
rii și că rezultatul obținut de ei 
acum două săptămîni la Budapesta 
e un stimulent, jucătorii din echipa 
română contează — ca și în alte 
ocazii — pe avantajul de a juca în 
fața publicului propriu, care le-a 
arătat întotdeauna încredere, afec
țiune, atașament, care a dovedit că 
știe să fie prin încurajările sale, 
alături de efortul lor pe cîmpul de 
joc. ACESTE ÎNCURAJĂRI SÎNT

ÎNTR-ADEVÂR importante ÎN
SĂ ELE DEVIN CU ATÎT MAI 
EFICACE CU CÎT SÎNT EXPRI
MATE MAI SPORTIV, MAI CO
RECT. CU RESPECT FATA DE 
ADVERSARI ȘI DE SUPORTERII 
ACESTORA CARE, LA 
LOR, VOR FI PREZENȚI 
BUNELE STADIONULUI 
REȘTEAN.

O asemenea atitudine a 
lui față de meciul de duminică este 
de altfel pe LINIA CUNOSCUTEI 
OSPITALITĂȚI A POPORULUI 
NOSTRU, pe linia atitor exemple 
anterioare de sportivitate manifes
tate la competițiile internaționale 
organizate de tara noastră.

în acest mod înțelege opinia noas
tră publică comportarea sportivă pe 
stadioane și de aceea ea n-ar putea 
tolera eventualele abateri izolate, 
care, în alte cazuri, au adus cunos
cute prejudicii și 
marea majoritate a 
le-ar dezaproba și le-ar pune la 
punct, sintem convinși, cu prompti
tudine.

Vom fi bucuroși ca la fluierul fi
nal al partidei de duminică să pu
tem aplauda un joc foarte bun al 
celor două echipe, un adevărat 
meci al fotbalului de clasă și al 
prieteniei sportive.

RÎNDUL 
IN TRI- 

BUCU-

publicu-

de aceea 
spectatorilor

AȘTEPTĂM UN JOC VALOROS Șl EFICIENT

mai are nimic de învățat, lipsește 
nemotivat de la antrenamente și 
nu-și întreține cum se cuvine mo
tocicleta.

Criticînd atitudinea alergătoru
lui ploieștean, ne întrebăm de ce 
conducerea secției și antrenorul 
respectiv nu iau măsurile de ri
goare împotriva celor care nu res
pectă programul de pregătire ? 

De altfel, motocrosiști care consi
deră că sînt doar simpli piloți.

alții fiind obligați să le pună la 
punct mașinile, am mai întîinit și în 
cadrul reuniunilor anterioare. Fap
tul că pînă acum li s-au trecut cu 
vederea abaterile are consecințe 
asupra evoluției celor vizați, ade
sea ei figurînd pe lista abandona- 
ților. Prin urmare, cei care nu-și 
îngrijesc cu atenție mașinile, plă
tesc scump această neglijență.

Traian IOANIȚESCU

De marți și pînă duminică, la Cluj

FINALELE CAMPIONATELOR JUNIORILOR

De marți și pînă 
sporturilor din Cluj 
trecerile finale ale 
republicane individuale de lupte 
rezervate juniorilor (mari și mici). 
Mai întîi (marți, miercuri și joi) 
își vor apăra șansele juniorii spe
cialiști în luptele libere. La star
tul acestei competiții, și-au anun
țat participarea peste 240 de con- 
curenți, printre care campionii e-

TRĂGĂTORI OLIMPICI

CONCUREAZĂ

Simbătă pleacă la Moscova un 
lot olimpic de trăgători (pușcași și 
pistolari), pentru a participa la 
campionatele internaționale de tir 
ale Uniunii Sovietice. La competi
ție vor fi prezenți o serie de tră
gători valoroși din numeroase țări 
europene, Trăgătorii români — L

duminică. Sala 
va găzdui în- 
campionatelor

LA MOSCOVA

M. Roșea, Dan Iuga, L. 
(pistol), N. Rotaru, P. Șan- 
E. Satala (pușcă) — vor 

participa la întrecerile de pistol 
(viteză, liber și calibru mare) și 
armă liberă (calibru redus și cali
bru mare),

Tripșa, 
Giușcă 
dor și

diției de anul trecut Gheorghe An- 
ghel (Progresul Buc.) de la cat. 
semimuscă, încercînd, de astă dată, 
să asalteze titlul la cat. muscă, 
deținut de Petre Ploscaru (Rapid 
Buc.) prezent și el printre finaliști 
de la Cluj, Marian Voicu (Progre
sul Brăila), campionul la cocoș și 
Petre Adam (Unirea Iași), campi
on la mijlocie (juniori mici). Prin
tre campionii la juniori mari vor 
concura Gh. Ștefan (Rapid Buc.), 
semimuscă. Petre Blîndu (Șc. sp. 
Constanța), cat. muscă, Claudiu 
Zainer (Vulturii textila Lugoj), 
cat. pană și Nicolae Dorobanțu 
(Rapid Buc.), cat. semiușoară.

La confruntările de lupte greco- 
romane vor fi prezenți vineri, sîm- 
bătă și duminică peste 275 de ju
niori. Dintre 
C. Alexandru 
la semimuscă, 
că și Victor 
Club Bacău),
mari), St. Rusu (1PROFIL Rădă
uți), semimuscă și Al. Neagu (Șc. 
sp. Constanța) la muscă (juniori 
mici).

campioni, notăm pe 
(Șc. sp. Constanța), 
D. Mocanu la mus- 

Prențu (ambii Sport 
la ușoară (juniori

cu cî- 
cu ca-

care 
trans-

I.M.U. 
prota- 
eșalon 

1970 fiind

echipe

tricolorilor temele antrenamentului

De cîțiva ani, formația 
Medgidia se numără printre 
gonistele celui de al treilea 
fotbalistic al țării, in 
chiar la un pas de Divizia B.

Despre evoluția acestui team 
actualul campionat am discutat 
antrenorul Ion Zaharia, maestru 
sportului, fost echipier al Petrolu
lui din Ploiești.

— Am auzit că echipa de 
vă ocupați se află in plină 
formare.

— Intr-adevăr, lotul este, 
teva excepții, altul decit cel 
re se încerca, in urmă cu doi ani. 
pătrunderea printre „secundele" 
fotbalului nostru. Au mai rămas 
doar trei jucători, iar media 
virstă a „ll“-lui de acum este 
23 de ani.

— Care ar fi punctele forte 
actualei formații ?

— In apărare — portarul Sera- 
fet, în linia mediană — Catrina, in 
atac — „vîrful" Zamfir. La fel de 
talentați sint și tinerii Tirșe (fun
daș) și Braec (mijlocaș), ambii re
ținuți de antrenorul C. Drăgușin 
pentru lotul de tineret, care va 
participa la Balcaniada din acest

La Snagov, Angelo Niculescu expune
(Urmare din pag. I)

D. GRAUR 
D. NEGREA

A urmat vizitarea cîtorva secții. 
Pretutindeni — flori și aplauze.

Atribuie în număr
NELIMITAT

• Premii în bani de va
loare fixă și variabilă ;

• Autoturisme DACIA 
1300, DACIA 1100 ;i SKO
DA S 100;

Excursii 
DUNĂRE 

locuri ;
• Excursii

PE DUNĂRE de cîte 1 loc.
Participorea se face pe 

bilete de 3 lei, 6 lei și 15 
lei varianta. Variantele! de 
15 lei vă dau dreptul de 
participare la toate extra
gerile cu șanse mari de 
cîștig.

Marți 16 mai, ULTIMA 
ZI pentru procurarea bile
telor.

CROAZIERĂ 
a cîte 2

CROAZIERĂ

fel de 
sute", 
a tre- 

rapidă. 
Dumi-

Dar aplauzele au fost scurte. 
Muncitoarele fabricii „Confecția" au 
fost foarte laconice în entuzias
mul lor. Explicația ? Pe pereții fa
bricii era scris cu litere pregnan
te : „Nici un minut pierdut". în 
fața unei mașini de cusut, Dumi
tru, fost fotbalist al echipei „Con
fecția", s-a interesat de numărul 
buzunarelor pe care tînăra munci
toare le aplică în decurs de opt 
ore. Răspunsul a fost la 
laconic: „Cei puțin patru 
Mijlocașul echipei naționale 
sărit, făcîml o împărțire 
Dîndu-și seama de rezultat,
tru mi-a spus șoptind: „E limpede 
că' fata nu pierde nici măcar un 
minut, dat fiindcă axe vreo 70 de 
secunde la dispoziție pentru un bu
zunar cu margini tigheiate și cu 
colțurile teșite". A intervenit apoi 
Radu Nunweiller. A urmat o altă 
dispută pe tema „minutului pier
dut". Legătura fotbal-fabrică a an
gajat această discuție..., Radu Nun
weiller, cel mai aprig maratonist 
al echipei noastre, a căzut și el 
Pe gînduri, izbutind să stabilească 
destul de greu coeficientul nervos 
care amplifică minutul fotbalistic...

Am intrat apoi într-o altă sec
ție : cea de tricot-uri și ciorapi. 
Am făcut cîțiva pași. Apoi, ghidul, 
preocupat de timpul echipei națio
nale, a propus să vizităm o altă 
secție, Aici însă a avut de înfrun-

Foto l Paul ROMOȘAN 
tat opoziția lui Angelo Niculescu, 
care nu s-a dezmințit nici de data 
aceasta, spunînd : „V-aș ruga foar
te mult ca vizita prin fabrică să 
fie completă. Aș vrea să studiem 
in totalitate munca unei secții. Nu 
vreau să intru, ca să ies imediat. 
Vreau să ne dăm seama efectiv 
de munca dumneavoastră. Vreau să 
învățăm realmente din această vi
zită."

A fost un moment destul de stîn- 
jenitor. Ghidul a avut un moment 
de șovăială. N-a știut încotro să 
se îndrepte. Angelo Niculescu nu 
alesese cuvintele pentru înscrierea 
sa In excepție.

Așa am vizitat secția de lenjerie 
bărbați. „Tricolorii', vizibil impre
sionați de intervenția maestrului 
lor, au urmărit pas cu pas toate 
fazele procesului de producție.

La ieșirea in curtea Interioară a 
fabricii, „arena" de piatră a am
fiteatrului „Confecția* a devenit o 
adevărată tribună. De la ferestrele 
fabricii s-au auzit aplauze șj au 
început să curgă flori. în fața au
tobuzului, directorul general Iosif 
Steinbach a primit ultimele auto
grafe pe „biletul de med' pe care 
Mircea Lucescu 1 l-a oferit cu prii

C.FR


Au început turneele finale 
ale campionatului feminin 

de volei,

ÎN PRIMA
divizia A

RUNDĂ
RAPID A CÎȘTIGAT

UȘOR, IAR PENICILINA 
DUPĂ 5 SETURI

PITEȘTI, 11 
misul nostru), 
au. fost prezențl, ieri după-aimiază, 
noua a sporturilor din localitate,
pentru a asista la partidele de debut 
ale turneului final al campionatului fe
minin. Competiția a fost deschiși de 
formațiile Rapid și I.E.F.S. București. 
Sextetul giuleștean — Szekely, Mateș, 
Tudora. Baga, Bălâșodu, Rebaa. nes* 
chimbat pe tot parcursul întîlnirii — 
a obținut o nesperat de facilă victorie 
în dauna studentelor, care n-au izbutit 
să lege jocul decîr într-o scurtă pe
rioadă de timp, spre final.

întregul sextet rapidist s-a remar
cat în acest joc. în timp ce de la I.E.F.S. 
mal multe strădanii au depus (sporadic 
însă) Pripiș și Cengher. Au arbitrat 
foarte bine V. Dumitru și Em. Costoiu.

Meciul-vedeta Penicilina I&și — Me
dicina BucureșU, mult mai echilibrat și 
mai spectaculos a creat multă tensiune 
in tribune, publicul participind din plin 
la fiecare fază. Studentele au dat o re
plică excelentă campioanelor, cu care 
au luptat de la egal la egal In primul 
set, dar au cedat surprinzător in final, 
după, ce avuseseră avantaj (10—7), tn 
cei de al doilea set. ele au fost mai 
insistente atît in fazele de apărare cît 
și în cele de atac, reușind să se impună 
clar și să cîștige serul la 7. La situația 
de 1—1. lupta rămine echilibrată, jocul 
este din ce in. oe mai spectaculos, eu 
faze palpitante și cu momesite de su»- 
pens. Medicina ciștigă setul al m-lea. 
intr-un final dominat net, dar îl pier
de pe al IV-lea. după ce avusese avan
taj. Ultimul set revine Penicilinei după 
o luptă dramatică.

Rezultate tehnice : RAPID BUCU
REȘTI — I.E.F.S. 3—0 (8, 6, 9). PENICI
LINA IAȘI — MEDICINA BUCUREȘTI 
3—2 (12, —7, —9. 9, 14).

Aurelian BREBEANU
★

PIATRA NEAMȚ. 11 (prin telefon, 
de la corespondentul nostru).

în localitate au început jocurile 
turneului feminin pentru locurile 
5 8, din campionatul diviziei A. In 
primele meciuri s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Constructorul 
București — Farul Constanța 3—0 
;6, 8, 8) ; Ceahlăul P. Neamț — Di
namo Buc. 1—3 (13 —6, —10. —8).

în ziua a doua a turneului inter
național masculin s-au 
tnarele partide : R.F. a 
Viitorul Bacău 3—0 (2, 
— România B 3—1 (8,

Gheorgbe

(Prin 
Peste

telefon, de la tri-
1 000 de spectatori 

în

CU 24 DE ORE ÎNAINTEA
GONGULUI INAUGURAL

loc de halterofili din Ungariatn drum spre Constanța, valorosulIn trecere prin București,
(Urmare din pag. I)

ale Belgiei (5 sportivi). Suediei (8), 
Norvegiei (4), Albaniei (6), Dane
marcei (3) și Angliei (echipă com
pletă). Din lotul suedez se des
prinde semigreul Johanson, fost 
vicecampion mondial, sportiv 
care a deținut cîteva recorduri 
mondiale. In acest an el a reali
zat la triatlon 520 kg.
Norvegiei am remarcat 
semigreului Jensen, care 
de asemenea, o medalie 
la C. M. Echipa Angliei, însoțită

în echipa 
prezența 

a cucerit, 
de argint

de noul său antrenor John Lear, 
are Ir. componență sportivi tineri, 
de perspectivă, veniți aici — așa 
după cum afirma secretarul gene
ral al F.I.H., Oscar State — cu 
intenția de a-și realiza haremurile 
pentru participarea la J.O. Specia
liștii britanici își pun speranțe in 
„cocoșul“ McKenzie, sportiv de cu
loare, care a obținut locul 5 la 
C. M. De asemenea. Oscar State 
ne-a declarat că această ediție va 
fi fără îndoială dominată. îndeo
sebi la categoriile mari, de spor
tivii sovietici, care dețin, de alt
fel, performanțe dificil de depă-

jucat urmă- 
Germaniei — 
1, 6), Steaua 
—12. 11, 6).
BURDUJA

GALAȚI, 11 (prin telefon, de la 
corespondentul nostru județean). 
Cele patru echipe femihine din 
subsolul clasamentului diviziei A 
au luat azi startul în cadrul tur
neului de la Galați.

In prima întîlnire .echipele Uni
versitatea Timișoara și Construc
torul Arad au oferit o partidă des
tul de disputată și echilibrată, mai 
a’es 
cele 
riță 
sie, 
set.
în ce mai bine, reușind sâ-și im
pună superioritatea tehnico-tactică. 
Așadar, Constructorul Arad — U- 
niversitatea Timișoara 1—3 (14,

—5, —6, —10).Au arbitrat foarte 
bîne N. Mateescu și R. Formuș.

In celălalt meci, s*a înregistrat 
următorul rezultat i C.S.M. Sibiu— 
C.P. București 0—3 (—13, —13, —2).

T. SIRIOPOL

în seturile I și IV. Arăden- 
demarează excelent și, dato- 
jucătoarelor Krutsch și Golo- 
reușesc să-și adjudece primul 
Studentele joacă apoi din ce

CEI MAI PUTERNICI HALTEROFILI
Al CONTINENTULUI

mal buni 
_________ __  ________  din toate 
purlle. în dreptul rezultatelor »e 
șl anul realizării lor.

Majoritatea acestor halterofili 
concura tn Sala sporturilor din 
»t*nța.

CAT. MUSCA :

Iată un tabel al celor 
tarafili de pe continent

Valentin Krișlșcin (U.R.S.S.)
Sigmund Smalcerz (Polonia)
Vladimir S metan in (U.R.S.S.)

CAT. COCOȘ t

Ghenadi Cetin (U.R.S.S.) 
Imre Foldi (Ungaria) 
Henryk Treblcki 
Rafael Belenkov
CAT. PANA :

(Polonia)
(U.R.S.S.)

(U.R.S.S.)

din

hal- 
tlm- 
află
vor

Can-

375,0 71
372,5'72
367,5'71
367,5,72

402,5/72
400,0/71

CAT. SEMEVnjLOCIE :

Viktor Kurențov (U.R.S.S.) 
Vladimir Kanighin (U.R.S.S.) 
Alexander Galkin (U.R.S.S.)

CAT. MIJLOCIE ;

Boris Pavlov (U.R.S.S.)
Valeri Sari (U.R.S.S.)
Ghenadl lvan.cen.ko (U.R.S.S.)

CAT. SEMIGREA :

David Rigert 
Vasili Kolotov 
Bo Johansson

CAT. GREA :

(U.R.S.S.) 
(U.R.S.9.) 

(Suedia)

Jan Talts (U.R.S.S.)
Pavel Pervușin (U.R.S.S.)
Viktor Iakubovski (U.R.S.S.) 
Iurl Kozin (U.R.S.S.)

CAT. SUPERGREA :
Vasili Alekseev (U.R.S.S.)
Rudolf Mang (R.F.G.)
Serge Reding (Belgia)
Stanislav Batiscev (U.R.S.S.)

482.5 68
477.5 71
470,0/71

515,0'72 
510,072 
510,0/72

555.0 72
540.0 71
540,0,71

645.0,72
625,0/72
620.0,72 
520,0,71

Vwîrîn lume
TURNEUL DE TENIS DE LA BOURNEMOUTH

VICTORII SCONTATE
LONDRA, 11 (Agerpres) — în

trerupte din cauza ploii, întreceri
le turneului internațional de tenis 
de la Bournemouth (Anglia) au 
fost reluate cu cîteva partide în 
care favoriții s-au impus pe toată 
linia. Astfel, Ilie Năstase l-a învins 
fn patru seturi cu 3—6, 6—3, 6—2, 
8—6 pe Pinto Bravo (Chile), Ion 
Țiriac l-a eliminat cu 3—6, 6—4, 
6—4, 6—2 pe francezul N’Godrella, 
iar Pierre Barthes ~ 
pus cu 6—0, 6—1, 6—2 de argenti
nianul Vilas.

Alte rezultate: i 
Connors (S.U.A.) - 
slavia) 6—3, 6—3,

(Franța) a dis

simplu bărbați: 
— Spear (Iugo- 
, 7—5; Cramer

(R.S.A.) — Molina (Columbia) 6—3, 
6—1, 6—8, 9—8; dublu
Barthes, Goven (Franța) 
(Cehoslovacia), 
9—8, 6—3, 2—6,

bărbați : 
— Holecek 

(Austria) 
Chanfreau 

Cra- 
3-6,

Kary 
8—6', 

(Franța), Moore (R.S.A.) 
mer, Seegers (R.S.A.) 1—6, 
9—8, 6—4, 10—8.

In proba de simplu femei s-au 
disputat partide contend pentru 
turul trei. Campioana australiană 
Evonne Goolagong, una dintre fa
voritele concursului, a învins-o cu 
7—5, 6—1 pe T. Cowie (Anglia), iar 
vest-germana Helga Masthoff a în
trecut-o cu 6—0, 8—6 pe austra- 
lianca Wendy Gilchrist.

Cu prilejul imul concurs desfășurat la 
Darmstadt (R.F. a Germaniei), atletul 
vest-german Uwe Beyer a stabilit cea 
mai bună performanță mondială a se
zonului în proba de aruncarea cioca
nului cu 73,88 m. Recordmanul mondial 
al probei, Walter Schmidt, s-a clasat pe 
locul doi cu 73,38 m, urmat de Edwin 
Klein — 71,06 m.

A 13-a etapă a Turului ciclist al Spaniei, 
Sanguesa — Arrate (201 km) a revenit 
lui Augustin Tamames (Spania) în 
6h 07’27”.

In clasamentul general conduce rutie
rul spaniol Fuente, secundat de com
patriotul său Maria Las* — la 7’48”.

pentru „Cupa Europei 
fotbal, formația Iugoslavă 
a învins cu scorul de

Intr-un meci 
Oentraie» la 
Cellk Zenlka ..
5—0 (1—0) echipa Hanved Budapesta.

șit. La categoriile mid, polonezii 
poț obține 
și ușoară.

Cum era 
ția Uniunii 
leți valoroși, cu un bine meritat 
renume în arena mondială. Iată 
lista concurenților : muscă — A- 
dam Hnariev ; cocoș — Rafail Be
lenkov ; pană — Dito Sanidze; 
ușoară — Mihalî Kirisnov; semi- 
mijlocie — Viktor Kurențov și A- 
lexandr Kolotkov ; mijlocie — Bo
ris Pavlov ; semigrea — David 
Rigeri ; grea — Pavel Pervușin. 
„Greul" Jan Talts și „supergreul" 
Vasili Alekseev vor sosi în ziua 
de 17 mai. Din delegația sovietică 
mai face parte și Aleksei Medve- 
diev. vicepreședinte al F.I.H. și 
F.E.H.

Vineri, la ora 10. încep lucrările 
Congresului Federației europene de 
haltere.

medalii la cocoș, pană

de așteptat. în forma- 
Sovietice figurează at-

NONA GAPRINDASVILI
VICTORIOASA

IN PRIMA PARTIDA
MOSCOVA 11 (Agerpres). —

Riga a început meciul pentru tit
lul mondial feminin de șah între 
maestrele sovietice Nona Gaprin- 
dașvili, deținătoarea titlului și 
Alia Kușnir. într-o variantă a apă
rării siciliene, Nona Gaprindașvili, 
printr-un inspirat sacrificiu, a ob
ținut un atac puternic pe flancul 
regelui, obligînd-o pe Kușnir să 
cddeze la mutarea a 28-a. Scorul este 
deci 1—0 în favoarea campioanei 
mondiale. A doua partidă, din cele 
16 prevăzute, se va disputa la 12 
mai.

La

TENISMENII IRANIENI CONDUC

In meciul cu echipa egiptului

La Dallas au început întrecerile turneu
lui final al campionatului mondial de 
tenis Tezervat jucătorilor profesioniști 
din grupul W.C.T. In prima zl, campio
nul australian Rod Laver l-a învins în 
trei seturi cu S—4. 6—4, I—4 pe compa
triotul său John Newoombe, iar 
Roaewall (Australia) a disput cu 
3—6, 6—3, 4—4, 6-1 de Bob
(S.U.AJ.

Ken
6—1.
Lut*

TEHERAN 11 (Agerpres). — La 
Teheran a început întîlnirea pentru 
primul tur al „Cupei Davis" între 
echipele de tenis ale Iranului și 
Republicii Arabe Egipt. După pri
mele două partide de simplu, sco
rul este de 2—0 în favoarea for-

mației iraniene: H. Akhbari — Da- 
voudi 6—3, 6—3, 6—4 ; T. Akhbari 
— Mahmoud 6—3, 6—4, 10—8.

învingătoarea acestui meci va 
întîlni în turul doi reprezentativa 
României, la București, în zilele de 
18—20 mai.

A 25-o ediție a „Cursei Păcii"

BARTONICEK (CEHOSLOVACIA)
ÎNVINGĂTOR LA KARLOVY VARY

voleiTurneul internațional feminin de 
de la Florența s-a încheiat cu victoria 
echipei Olandei, care a terminat neîn
vinsă competiția totallzînd 6 puncte. 
Pe locurile următoare s-au clasat for
mațiile Italiei — 4 puncte, Franței — 2 
puncte, și Belgiei — 0 puncte. Tn ultima 
zi s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Olanda — Belgia 3—0 (15—7, 15—6, 
15—6) î Italia — Franța 3-4 (15—IX
15—U, 6—15. 15—6).

ContLnuîndu-și turneul In Japonia, se
lecționata feminină de volei a U.R.S.S. 
a jucat la Yokkaitl cu reprezentativa 
japoneză. Gazdele au învins cu scorul 
de »—1 (ÎS—3. 15—3, 5—18, 15—13).

Boxend italian Tommaso Galii și-* 
păstrat titlul de oampton european la 
categoria pană (clasa juniori), lnvin- 
gtnd prin abandon dictat de arbitru 
(în rundul 10), pe spaniolul Lui* Alsa.

N. ANDRONACHE (România)
După o 
miercuri

a-
a

• Printre fruntașii etapei:
KARLOVY VARY, 11. 

zi de odihnă, petrecută 
la Gera, caravana celei de a 25-a
ediții a „Cursei Păcii" s-a pus din 
nou în mișcare. Joi, rutierii au 
parcurs etape a 6-a, Gera—Karlovy 
Vary (159 km) cu prilejul căreia s-a 
intrat pe teritoriul Cehoslovaciei. 
Ploaia torențială și traseul dificil, 
presărat cu numeroase urcușuri, 
au supus la mari eforturi pe cicliști.

Cu toate acestea, cursa a fost 
foarte animată. Un pluton de 22 
de rutieri (printre care s-a aflat 
și alergătorul român Nicolae An
dronache) s-a detașat și a avut, 
la un moment dat, un avans de 7 
minute față de urmăritori, care, 
spre sfîrșitul etapei a crescut 
la 10 minute. Deși distanța 
a scăzut apoi, 22 au reușit

renumita

țiune balneo-climaterică cu un 
vans apreciabil. Sprintul final 
fost cîștigat de rutierul cehoslo
vac Bartonicek — 3 h.53:55, urmat, 
în același timp, de Gonschorek 
(R.D.G.), Hava (Cehoslovacia), Mil- 
de (R.D.G.), Neliubin (U.R.S.S.), Di- 
mitriev (U.R.S.S.), Moravec (Ceho
slovacia), 
Schiffner
(U.R.S.S.) și alții. N. Andronache 
s-a clasat pe locul 14, în același 
timp cu învingătorii!. Alexandru 
Sofronie s-a clasat pe locul 32, cu 
4:05,00. Vasile Selejan a sesit pe 
locul 47, cu timpul 4:14,36. Au a- 
bandonat peste 20 de cicliști, prin
tre care Ștefan Suciu. Echipa noas
tră a rămas în trei alergători.

în clasamentul general individual 
conduce tot Michael Milde (R.D.G.), 
urmat de Neliubin (U.R.S.S.) și 
Gonschorek (R.D.G.). N. Andronache 
s „urcat* pe locul 21.

Pe echipe : 1. R.D. German*. 2. 
U.R.S.S., 3. Cehoslovacia.

Vineri se desfășoară etapa a 7-a, 
Karlovy Vary — Fraga, 126 km.

Ștefanov (Bulgaria),
(R. D. G.), Moskalev

Turneul internațional de box de la 
Haga a programat cîteva întâlniri im
portante la categoriile mid. tn limitele 
categoriei aemimuscă, românul ștefan 
Boboc l-a învins la puncte pe Ralph 
Evans (Tara Galilor), Roman Rozek 
(Polonia) a dispus prin k.o. tehnic de 
francezul Joseph Deroy. La categoria 
pană, Martin Galleozie (Țara Galilor) 
l-a întrecut la puncte pe Tony 
Krijgsman (Olanda).
■
Disputat la Poznan, meciul amical de 
fotbal dintre reprezentativele Elveției 
și Poloniei s-a încheiat cu scor alb i 
0—0. Au asistat 30 000 de spectatori.

In oadrul concursului atletic internațio
nal desfășurat la „Crystal Palace” din 
Londra, sportivul belgian Emilie 
Putteman* * cîștigat cursa de 3 000 m 
cu timpul de 7’54”. Pe locul secund s-a 
clasat scoțianul MoCaferty — 7’57”6/10. 
Atletul englez A. Lerwlll * terminat în
vingător în două probe : trlplusalt — 
15,54 m și săritura în lungime — 7,79 m.

Alte rezultate : 100 m t Green
10”5,TO ; 400 m : Hearn — 47”4/io ; boo 
m : Vazer (Belgia) — l’51”4/10 ; 110 m 
garduri i Pascoe — 14”

450.0'71 
447.5'72
445 A72

Dimitri Șanidze
Iurl Gkrtubțov (U.R.S.S.)

CAT. UȘOARA t
Waldemar Baszanowski (Polonia)
Plotr Koroi (U.R.S.S.)
Mihaii Kirainov (U.R.S.S.) sosească

Returul sferturilor In „Cupa Europei

SPART ACH IADELECIUDAT, UN SINGUR

ANTRENOR E LINIȘTIT POARTA DE AUR" A CONSACRĂRII
II

ALF RAMSEY SPORTIVILOR DIN

Sapporo al

ACTUALE

DIN TEREN

la 
un

decantarea 
de sute de 
in intrece- 
organizare.

PE TEME

asemenea competiție 
considerată o sparta- 
sine. Cuvîntul „Spar- 
oferă singur cheia 
obținute în toate ra-

R.D. GERMANĂ

„DIRIJORII"

Riva șuteazâ... Apărarea belgiană respinge, secvența de zeci de ori repetată ia 29 aprilie, pe Sar. Siro 
va fi miine, la Bruxelles? Scene asemănătoare lingă buturile lui Albertosi ?a- 

dă

• Rudakov ți „contraatacul Goalei" • lankovici, comporul căpitanului selec
ționatei Iugoslaviei e Evriujihin — din minutul 1 • Goethals nu schimbi 
nimic • Valcareggi rezistă • Channon se numește marea noutate a selec 

ționatei engleze e Formația vest-germană anunțată de la... 29 aprilie

Mîine și duminică, încă 360 de 
minute care trebuie să clarifice — 
dacă nu va fi cumva nevoie să se 
apeleze la partidele suplimentare 
pe teren neutru — problema titu
larelor turneului final. Centrul de 
greutate al manșei a doua a sfer
turilor este fixat în ziua de sîm- 
bătă, cînd au loc trei dintre cele 
patru partide ale acestui moment 
de vîrf din marea competiției eu
ropeană. De ele ne vom ocupa, 
pentru că a treia întîlnire, știm 
bine, se va desfășura duminică 
București și ea se bucură de 
binemeritat „regim special".

MOSCOVA găzduiește returul 
celui 0—0 de la Belgrad, care 
multe speranțe suporterilor selec
ționatei Uniunii Sovietice. Guliaev, 
secundul lui Ponomarev, i-a făcut 
acestuia o lungă vizită la spitalul 
unde se află internat în urma ope
rației de hernie, pentru a defini
tiva „unsprezecele" în meciul de 
pe stadionul Lujniki. Așa cum se 
anticipa, formația care a remizat 
pe stadionul „Steaua roșie" din 
Belgrad este menținută. Singura 
modificare privește postul de ex
tremă dreaptă, unde experimenta
tul Evriujihin va lua locul lui 
Konkov. Una dintre cele mai in
teresante încercări de anticipare a 
partidei mi se pare aceea a porta
rului Rudakov, considerat jucăto
rul nr. 1 al reprezentativei U.R.S.S. 
în momentul de față: „Partida, din 
punctul de vedere al nostru, al a- 
părării, Înseamnă Gealei". Știe 
foarte bine acest lucru și selecțio-

PARTIDELE DE MÎINE

MOSCOVA : U.R.S.S.' — Iugoslavi* 
(în prima manșă 0—0)

BRUXELLES : Balgla — Italia (0—0)
BERLINUL OCCEDENTAL I R.F. • 

Germaniei — Angli* (3—1)
EVENTUALELE REJUCARI

U.E.F.A. a stabilit datele, orașele Șl 
naționalitatea arbitrilor pentru me
ciurile pe teren neutru, tn eventuali
tatea că ele vor fi necesare, după 
cum urmează :

17 MAI. LA BELGRAD I ROMA
NIA _ UNGARIA, arbitri din Grecia

17 MAI. LA BRUXELLES : R.F. * 
Germaniei — Anglia. arbitri din 
°24nMÂl LA AMSTERDAM: U.R.S.S. 
— Iugoslavia, arbitri din Bulgari*.

24 MAI, LA MADRID ■ Itall* — 
Belgia, arbitri din Portugalia.

nerul iugoslav Boșkov, care, pen
tru a-și organiza cît mai bine con
traatacul, a făcut o singură „mu
tare", dar foarte însemnată, pen
tru punerea în valoare a ideii lui: 
Iankovicl, cel mai periculos ata
cant al său în partida-tur, a fost 
trecut în centru, deci cît mai a- 
proape de Gealei. Iar în locul ex
tremului dreapta de la Zeleznicear 
a fost titularizat halful Anțonie- 
vicî, de la Steaua roșie, pentru a 
fortifica linia de mijloc, care va 
arăta deci astfel: Antonievici — 
Pavlovici — Acimovlci. „Săgețile 
înaintării" se numesc Oblak, Ian-
kovici și Geaici. Boșkov a plecat 
la Moscova apăsat de criticile pre
sei, care îi reproșează neselecționa- 
rea golgeterului campionatului, 
Santraci (O.F.K. Beograd — 22 de 
goluri la activ). Spre a-i demon
stra, parcă, selecționerului cît poa
te, Santraci a înscris 3 goluri în 
meciul echipei sale cu cea antrena
tă de Boșkov, Vojvodina !

BRUXELLES....... Trebuie să ne în
toarcem mult înapoi spre a afla o zi 
cu o atmosferă așa de însuflețită 
cum va fi ziua de simbătă. Națio
nala Belgiei se află in fața unei 
perspective cum n-a mai avut de 
decenii. scrie celebrul comenta
tor Jacque Lecoq în „Les Sports", 
prezentînd partida Belgia — Italia 
de mîine. Raymond Goethals. „eli
minatul de pe San Siro", a devenit 
un erou la sosirea pe aeroportul 
din Bruxelles. „Să fac vreo modifi
care în echipă? Trebuie să fin ne
bun ca să admit așa ceva !“ a re
plicat agitatul director tehnic al 
„diavolilor albi" unei întrebări 
pusă de un reporter al radioului 
belgian. Absolutismul atitudinii lui 
Goethals se răsfrînge și asupra... 
comentariului nostru, scutindu-1 de 
orice altă completare privind 
„unsprezecele" ce va fi aliniat mîi
ne pe stadionul Heysel. In schimb, 
„nonno Valcareggi" înaintează greu 
spre Bruxelles sub presiunea a o mie 
de formule, a șapte mii de surse 
de inspirație și unul milion de cri
tici! El a rezistat eroic tuturor pre
siunilor și — poate cu o singură 
excepție, menținerea Iul Cauzio în 
atac — dă din nou credit vechilor 
săi favoriți, oamenii Mexicului! 
Printre ei, Boninsegna, refăcut, 
speranța nr. 1 a antrenorului flo-

rentin, mai cu seamă că se reîn- 
tîlnește în națională cu Rlva. Un 
tandem căruia i-a apărut pofta de 
gol de cite ori s-a regăsit...

Iată-1 șf pe cel mai liniștit din
tre oamenii de pe „banca suferin
ței". Vă gîndiți la Schbn, dar el e 
altul, se numește Ramsey! Max 
Marquis transmite din Londra că 
rar i-a fost dat să vadă un om mai 
stăpin pe el. mai puțin agitat și 
mai demn în toată mîhnirea sa 
cum a fost „sir Alf" în minutele 
de după 1—3, în vestiarele Wem- 
bleyului. Zilele care au urmat au 
adăugat liniște și siguranță de si
ne lui Ramsey; el a început însă 
să deschidă „supapele" tinereții. 
Singura decizie gravă a însemnat 
renunțarea la Hurst. Celelalte au 
reprezentat hotărîri ale începutului 
de remaniere : Reanney (Leeds), 
Currie (Scheffield) și temutul gol- 
geter, zburdalnicul Channon (Sout
hampton) au primit convocări la e- 
chipa națională. Cel mai sigur de 
un tricou în meciul de mîine, din 
BERLINUL OCCIDENTAL, se nu
mește... Channon, discutatul nr. 1 
de pînă acum al presei. Chiar în 
avionul care aducea echipa și ma
sivul grup de ziariști de la Lon
dra, Helmuth Sch<>n le-a spus co
mentatorilor de presă, radio și te
leviziune următoarele : „Vă rog să 
notați echipa pentru meciul de la 
13 mai!" Și a rostit cele 11 nume care 
învinseseră Anglia. Cum n-a inter
venit nici o accidentare, victorioșii 
de la 29 aprilie vor intra și mîine 
în arenă. O remarcă a lui Miiller: 
„Poate să jucăm 
de picioare ca să 
trarea In turneul 
eu! La 3—1 poți

legați la ochi și 
mai pierdem in- 
final !...** Cred și 

vorbi astfel...

Eftimie IONESCU

Mai Intli ce este un conducător 
de joc ? încercînd să teoretizăm, 
trebuie arătat că jucătorul-coordo- 
nator nu este In mod practic un 
post fix al echipei, ci mai degrabă 
o funcție majoră în cadrul ei, desti
nată să contribuie la rezolvarea 
unor sarcini complexe care, rămî- 
nind In principal ofensive, au și 
foarte multe valențe defensive. El 
reprezintă pe „dirijorul” din teren 
al echipei. Sarcinile coordonatorului 
fiind multiple, șl calitățile trebuie 
să fie pe seama acestor atribuții, 
adică : prezență oportună la construc
ția jocului și chiar la finalizare, 
mare capacitate de efort, excelentă 
pregătire fizică, posesorul unei foarte 
bune tehnici de joc, să dovedească 
o excelentă orientare în teren și 
deosebite calități de ordin psihic.

Prima jumătate a sferturilor de 
finală ale acestui campionat al Eu
ropei a probat încă o dată cit de 
utilă este prezența în teren a unui 
conducător de joc. Mai mult, se 
poate spune că rezultatul acestor 
partide a surîs acelor reprezentative 
care au avut tn rîndurile lor un 
jucător cu un astfel de rol. Și să 
exemplificăm : In echipa României 
a fost Radu Nunweiller, acest jucă
tor admirabil care. în meciul de la 
Budapesta, s-a străduit și a reușit 
să fie catalizatorul marii majorități 
a acțiunilor echipei noastre ; la 
Londra, pe Wembely, a strălucit 
Giinter Netzer, cel care a făcut tot 
jocul formației vest-germane și chiar 
a marcat unul din goluri ; Dolmatov, 
din reprezentativa Uniunii Sovie
tice a fost la Belgrad, pe stadionul 
Steaua roșie, jucătorul nr. 1 la mij
locul terenului, cel care prin sar
cinile sale, cu succes duse la înde
plinire, a făcut ca oaspeții să plece 
cu un punct din capitala Iugosla
viei ! In sfîrșit, pe San Siro, cel

care s-a impus In acest rol nu 
numit nici Domenghini și 
Mazzola, ci Van den Daele, din 
mația Belgiei. Deci, exact jucători 
din reprezentativele care pornesc In 
avantaj In cea de a doua jumătate 
a sferturilor ce se vor disputa sim- 
bătă ți duminică.

Dezvoltarea sporturilor în Re
publica Democrată Germană își 
găsește, printre altele, expresia 
în performantele strălucite ob
ținute de reprezentanții acestei 
fări cu ocazia campionatelor 
mondiale și europene. Titlurile 
cîștigate și recordurile înregis
trate la atletism ți înot au pus 
întreaga lumi sportivă în fața 
unei firești întrebări: unde se 
află secretul acestor succese — 
cum s-a ajuns la obținerea lor? 
Cuvîntul „Spartachiadă" a dez
legat taina și a făcut lucrurile 
explicabile ți naturale.

Specialiștii din diferite fări au 
studiat cu atenție organizarea 
spartachiadelor, invățtnd multe 
lucruri din minuțiozitatea alcă
tuirii lor.

fn jurul acestei competiții se 
string astăzi sute de mii de 
copii și tineri, spre a-și desă- 
vîrși performantele sportive. Co
mitetele de organizare cuprind 
activiști de partid ți ai organi
zațiilor de masă, specialiști în 
sport și activiști obștești, care 
iți asumă cu plăcere răspunderi 
organizatorice

S-a constatat mai demult că cei 
care obțin medalii la Sparta- 
chiade fac primul pas spre alte

medalii, tn competiții interna
ționale. Cazul lui Ulrich Weh 
ling, cîștigător la 
combinatei nordice, este conclu
dent. El a obținut primele sale 
medalii de aur la această probă 
tu prilejul Spartachiadelor din 
1968 și 1970. Deci se poate spune 
că populara competiție este con
siderată „poarta de aur" a con
sacrării sportive. Doriți cifre? 
1 000 de concurenți la probele 
de iarnă și 8—10 000 la cele de 
vară, cifre care reprezintă e- 
sența obținută din 
rezultatelor realizate 
mii de copii și tineri 
rile comitetelor de 
care există pretutindeni și la 
toate nivelele în R.D. Germană. 
Fiecare 
poate fi 
chiadă în 
tachiadă" 
succeselor
murile de sport de tinerii din 
țara prietenă. Lui ii sînt consa
crate entuziasmul și forța de 
muncă ale miilor de activiști vo
luntari, a căror operă poate fi 
admirată in situația de azi a 
sportului din Republica Demo
crată Germană.

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE-ULTIMELE ȘTIRI

La Bournemouth CM DE MOTOCROS
NASTASE L-A ÎNVINS PE TIRIAC

Vremea menținlndu-ae foarte instabili, 
organizatorii turneului de tenis de la 
Bournemouth au hotărtt ca restul par
tidelor să se joace numai In trei se
turi. In acest regim s-au disputat, așa
dar, întUnlrile din oadrul sferturilor de 
finală ale probei de simplu bărbați, 
care au debutat cu mediu Năstaae — Țl-

rlao. Victoria a revenit lui Năstase cu 
4—6. 6—3, 6—X In celelalte .sferturi” a-au 
înregistrat următoarele rezultate i

Barthe* (Tr*nța) — Cramer (Republica 
Sud-Afrloană) 6—8, 6—4, 6—3 ; Hewltt
(R.S.A.) — Connor* (S.U.A.) 4—6, 
6—1 ; Smith (S.U.A.) — Fassbender 
a Germaniei) 6—4, 6—3.

Joc international de handbal masculin
TROTUȘUL MUNICIPIUL GH. GHEORGHIU-DEJ

D.H.f. K. LEIPZIG 17—17(6—10)
MUNICIPIUL GH. GHEORGHIU-DEJ, 

11 (prin telefon, de la corespondentul 
nostru Gh. GRUNZU). Peste 3 000 de 
spectatori au aplaudat un joc Interna
tional de handbal masculin viu dispu
tat, presărat cu numeroase faze pal
pitante, care a solicitat 1* maximum —

7—5, 
(RT.

Pe plan tehnic *1 fizic — ode 
echipe. Cele mai multe puncta au lost 
Însorise de Badea (8). BuxMoaci (4) de 
La gazde, Vohlrab (5) gi Urxton* (3) de 
la echipa din Leipzig.

Bun arbitrajul cuplului Gh. Mateescu 
șl AJex. Popescu din localitate.

două

In orașul iugoslav Marlbar s-au dis
putat concursurile din cadrul sferturilor 
de finală ale campionatului mondial de 
motocros. Pe primul loc s-a clasat ce
hoslovacul Ondrasnlk, oare a totalizat 
15 puncte. Bl a fost urmat în clasament 
de Wemer (Cehoslovacia) — 13 
șl Csato (Ungaria) — 13 puncte. 
10 clasați au primit dreptul de 
startul în semifinal*.

puncte 
Primii 
a lua

„INTERNAȚIONALELE* 
DE TENIS ALE BELGIEI

In campionatele internaționale de tenis 
ale Belgiei, care se desfășoară la 
Bruxelles, s-au disputat partide din 
optimile de finală ale probei de simplu 
bărbați. Jucătorul spaniol Andres 
Gimeno l-a Întrecut cu 6—0, 8—6 pe 
italianul Adriano Panatta, amerlaanul 
Solomon a dispus cu 7—5, 8—6 de bel
gianul Mlgnot, Iar Gisbert (Spania) a 
cîștigat cu 6—2, 6—4 în fața chilianu
lui Comejo. Partida dintre Iugoslavul 
Iovanovlcl și australianul Ph. Moore s-a 
Întrerupt din cauza ploii la scorul de 
6-7, 2—3.
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