
PLENARE ALE CONSILIILOR JUDEȚENE |
PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
Ieri, la Brăila ți Timișoara, s-au desfășurat plenarele 

ale căror lucrări publicăm scurte relatări în rindurile de
consiliilor județene pentru educație fizică ți sport, de la 

mai jos.BRAIL A TIMIȘ
în sala de ședințe a Comitetului municipal de par

tid s-au reunit membrii C.J.E.F.S. și 
vitați, printre care s-au aflat directori 
fesori de educație fizică, președinți de 
tive, cadre tehnice, sportivi fruntași.

La lucrările plenarei au luat parte
mitru Balan, prim-secretar al Comitetului județean 
de partid, Radu Ciucă, secretar al Comitetului ju
dețean, și alți membri ai Biroului, Lucia Dobrescu, 
vicepreședinte al Consiliului popular județean, Gheor- 
ghe Burlui, președintele Consiliului județean al sindi
catelor, Alexandru Coadă, prim-secretar al Comite
tului județean U.T.C., Veronica Bobrin, președintele 
Consiliului județean al Organizației pionierilor, Ti- 
motei Petride, inspector general al Inspectoratului 
școlar județean.

Din partea Consiliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport a fost prezentă tovarășa Lia Mano- 
liu, vicepreședinte al C.N.E.F.S.

Discuțiile purtate pe marginea materialelor prezen
tate au prilejuit o amplă analiză a activității de e- 
ducație fizică și sport, conducînd la un punct de 
vedere unanim și anume că munca desfășurată in 
acest domeniu trebuie serios îmbunătățită, pentru a 
se răspunde cu maximum de promptitudine sarcini
lor noi și complexe trasate în Hotărîrea Plenarei C.C. 
ai P.C.R. cu privire la dezvoltarea «ontinuă a educa
ției fizice și sportului.

Această idee a dezvoltat-o în cuvîntul său tovarășa 
Lia Manoliu, arătînd căile și mijloacele ce vor tre

numeroși in- 
de școli, pro- 
asociații spor-

tovarășii Du-

Membrii C.J.E.F.S., numeroase cadre didactice din 
învățămîntul mediu și superior, directori ai unor mari 
unități economice ale județului, antrenori și instruc
tori, sportivi fruntași au participat la plenara 
C.J.E.F.S., desfășurată în sala Consiliului județean al 
sindicatelor.

La lucrări au fost prezenți tovarășii Trifon Darie, 
secretar al Comitetului județean de partid, și alți 
membri ai Biroului Comitetului județean, Pavel Ma
ier, vicepreședinte al Consiliului popular județean, 
Mircea Roman, președintele Consiliului sindical ju
dețean, Corneliu Nuțiu, prim secretar al Comitetului 
județean U.T.C., Pavel Bordan, președintele Consi
liului județean al Organizației pionierilor, loan Bol
dea, președintele Asociației studenților comuniști din 
Centrul universitar Timișoara, Petru Radu, inspector 
general al Inspectoratului școlar județean, 
prezentanți ai organizațiilor obștești și ai 
ilor cu atribuții în domeniul sportului.

Din partea Consiliului Național pentru 
Fizică și Sport a participat prof. univ. Ion 
rector al I.E.F.S., vicepreședinte al C.N.E.F.S.

Numeroșii vorbitori au apreciat că, în lumina re
centei Hotărîri de partid, se impune o serioasă co
titură in întreaga activitate a sportului bănățean, da
tor — prin condițiile pe care Ie are, prin elementul 
uman de care dispune, prin tradițiile sale — să joa
ce un rol de prim rang în ansamblul mișcării spor
tive din țara noastră. Aceasta își propune, în mod 
concret, planul de măsuri supus discuției plenarei.

alți re- 
instituți-

Educație
Șiclovân,
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O amplă analiză, in Biroul Comitetului județean de partid

MIȘCAREA SPORTIVĂ IEȘEANĂ
IN FAȚA NOILOR SARCINI TRASATE
DE HOTĂRÎREA PLENAREI C.C. AL P.C.R

' In ansamblul vieții sociale ieșene
— atît a municipiului cît și a jude
țului — sportul a înregistrat, în anii 
din urmă îndeosebi, unele reușite 
notabile, dacă avem în vedere că 
este vorba de o zonă geografică cu 
mai puțină tradiție în acest domeniu.

Succesele la care ne referim vi
zează în primul rînd activitatea 
sportivă de masă, concretizată, de 
pildă, prin preocuparea care a exis
tat pentru introducerea gimnasticii 
în cămine (Grupul școlar M.I.U., Li
ceul industrial de construcții de 
mașini, Școala profesională Nicoli- 
na, Grupul școlar de construcții ci
vile), în rîndul elevilor din rețeaua 
unităților de învățămînt general ; în 
Iași — Școlile nr. 8, 11 și 22, Liceul 
nr. 5, în Pașcani — Școala nr. 3, 
într-o serie de mari unități de pro
ducție — Fabrica Moldova — trico
taje, Țesătoria de mătase Victoria, 
Fabrica Țesătura ș.a. Participarea 
la unele întreceri sportive atletice
— la crosuri mai ales — a elevilor, 
studenților și a tinerilor din între
prinderi la nivel de asociații sportive 
reprezintă și ea o realitate a zile
lor noastre.

Unele progrese sînt de semnalat 
și în activitatea sportivă de perfor
manță. Reprezentarea lașului la 
J.O., prin scrimerul Dan Irimiciuc 
și atletul Radu Gavrilaș, cucerirea 
de medalii în competiții europene (5), 
balcanice (7) și naționale (50), pre
zența unor sportivi în loturile re
prezentative (102) sau a unor echi
pe în primul eșalon al mișcării noas
tre sportive — Politehnica la scri
mă (sabie și floretă bărbați) și rug
by, Penicilina la volei feminin — 
iată cîteva elemente de referință în 
măsură să ateste existența și for
marea de autentice valori capabile 
să se înscrie în elita sportului ro
mânesc.

Semnalînd toate aceste aspecte po
zitive din activitatea sportivă " 
nă. recenta analiză efectuată 
roul Comitetului județean de 
a stăruit, cum era și firesc, 
unor slăbiciuni, asupra unor 
junsuri care se fac simțite, 
fecte nedorite pentru

ieșea- 
in Bi
partit! 

asupra 
nea- 

cu e- 
dezvoltarea 

intr-un ritm mult mai susținut a e- 
xercițiului fizic și a unor discipline 
față de care tineretul din această 
parte a țării manifestă o deosebită 
receptivitate.

Atît analiza prezentată, cît și o- 
piniile exprimate de participanți re
levă faptul că în județul Iași acti
vitatea sportivă de masă n-a reușit
— decît într-o foarte mică măsură
— să răspundă rolului ce îi revine, 
în lumina recentei Hotărîri de partid, 
adică să fie un mijloc de bază pen
tru fortificarea organismului și dez
voltarea capacității fizice a tuturor 
cetățenilor. Sigur, planuri de acțiu
ne au existat, și unele încă foarte 
frumos concepute, dar materializa
rea lor a lăsat de dorit. Este ceea 
ce s-a întlmplat în asociațiile spor
tive de la Fabrica Țesătura. Trus
tul de construcții industriale, Li
ceul nr. .6, Trustul de construcții 
civile, Liceul agricol, Institutul a- 
gronomic, Liceul de muzică, I.M.F., 
în comunele Ipatele, Aroneanu și 
Bosia. Formele simple de organiza
re a activității sportive — drumeții, 
crosuri, întreceri pe clase, secții, ani 
de studii sau ateliere, fiind slab 
organizate, ele nu s-au bucurat de 
o participare masivă de tineri și ti
nere, n-a existat suficient interes 
în jurul lor, rămînîncl adesea în a- 
nonimat. Se înțelege că și eficiența 
unor asemenea acțiuni a fost rela
tivă.

Evident exemplele de mai sus nu 
sînt singurele. Apare, de pildă, de 
neconceput ca marea masă a celor 
peste 20 000 de studenți din Centrul 
universitar Iași, să nu fie angrenată, 
în mod corespunzător în practica
rea exercițiilor fizice (cu excepția 
celor de la Facultatea de educație 
fizică sau a studenților din anii I 
și II), ca tineretul sătesc să-și rezu
me prezența în sport doar la cîteva 
competiții prevăzute în calendar, cu 
etapă județeană. Coeficientul de 
10”o de_ tineri cuprinși in activitatea 
sportivă de masă, — precizat de to
varășul Gh. Morărașu, prim-secretar 
al Comitetului județean’ U.T.C. — 
eite cu totul insuficient, iar anga
jamentul luat ca pînă la finele ac
tualului cincinal să se ajungă la 
angrenarea a 40% din tineri în prac
ticarea exercițiului fizic prin dirija
rea acestuia cu prioritate către folo
sirea formelor simple, larg accesibi
le, în aer liber, este realizabil căci 
tineretul ieșean dorește să se re
marce, nu numai Ia învățătură sau 
în producție, ci și pe terenurile de 
sport.

Râmînînd tn stera activității spor
tive de masă trebuie să notăm fap
tul, subliniat, de altfel, de numeroși 
vorbitori, că colaborarea dintre 
C.J.E.F.S. și celelalte organe cu a- 
tribuții în domeniul educației fizice 
și sportului a fost timidă, sporadică, 
lipsită de substanță. Mai grav apare

T. BRADEȚEANU

(Continuare în pag. a t-a)

BAZELE SPORTIVE *

DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI
SÎNT PREGĂTITE PENTRU
SEZONUL ÎN AER LIBER ?

• Mina bunilor gospodari • Vorbe, vorbe... • Pete pe haina unui 
frumos complex

Cum este și firesc, în municipiul 
Ploiești, puternic centru industrial 
al țării, cu o populație ce depă
șește 200 000 locuitori, se desfășoa
ră o bogată activitate competițio- 
nală de masă și de performanță. 
La dispoziția amatorilor de sport 
stau zeci de terenuri. Acum, cînd 
anotimpul călduros reintră în drep
turile sale, bazele sportive sînt 
frecventate de un mare număr de 
tineri și vîrstnici, precum și de 
formațiile care activează în dife
rite campionate. Cum sînt pregă
tite aceste baze ? I

UN ADEVARAT ȘANTIER

Ion Brujban,împreună cu tov,
președintele C.M.E.F.S. Ploiești, vi
zităm baza sportivă a asociației 
„Voința". Aici am întîlnit un ade
vărat șantier. Se lucra la finisa
rea vestiarelor, cabinelor și altor 
dependințe necesare sportivilor.

„Pînă la 1 Mai, ne spunea Ion 
Brujban, totul va fi gata. Sint oa
meni inimoși la asociația coopera
ției meșteșugărești”.

La baza menționată există tere
nuri de volei, handbal, baschet, o

popicărie în aer liber și un ștrand 
cu plajă. Considerăm că este ne
cesar să se urgenteze acțiunea de 
reamenajare a bazei respective.

NECONCORDANȚA INTRE 
VORBĂ Șl FAPTE

Una dintre cele mai vechi asoci
ații ale municipiului este „Rafino
rul", de pe lingă Rafinăria Plo
iești. La întrebarea noastră despre 
felul cum este întreținută baza 
sportivă, președintele asociației. Ion 
Ionescu, a vorbit numai la modul 
superlativ. Pentru a ne convinge 
am vizitat, mai întîi, cele două te
renuri de tenis de cîmp care, in
tr-adevăr, erau puse la punct. Cînd 
am ajuns însă la terenul de fot
bal, impresiile s-au schimbat. La 
grupul social vedem murdărie pe 
jos, pereții afumați, geamurile spar
te. Președintele însă o ține înainte:

— Stăm foarte bine. Știți, au fost 
azi cei de la „Voința", de aceea e

.Vasile ALBU, coresp. județean

(Continuare în pag a 3 a)
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PENTRU MECIUL CULA CROSUL „SA ÎNTIMPINĂM 1 MAI
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SE VA ALERGA PE 
ÎN PLIN CENTRUL

în aceste zile, pe întreg 
cuprinsul țării au loc nu
meroase competiții sportive 
organizate în cinstea tradi
ționalei sărbători a lui 1 
Mai. Sînt intensificate ac
țiunile pentru atragerea spre 
practicarea exercițiilor fizice 
a unui număr cît mai mare 
de cetățeni, potrivit indica
țiilor Hotărîrii Plenarei C.C. 
al P.C.R. din februarie-mar- 
tie 1973, Pe această linie, 
formele simple de practicare 
a sportului se află în primul 
pian. Mii de cetățeni ai pa
triei, elevi, copii, 
muncitori, țărani 
tori, participă la 
excursii, activități 
liber, se întrec în 
numeroase crosuri

studenți, 
coopera- 
drumeții, 
în aer 
cadrul a 

organizate
pe stadioane. în parcuri, sau 
pe străzile aflate 
centrul localităților.

în

vor
la

Traseele pe care le 
urma participanta 

crosul „Să întimpinăm 
1 Mai". situate în plin 

centrul Capitalei.

0 COMPORTARE EXEMPLARĂ
LA TIRANA, PRINTR-0 PREGĂTIRE

SUSȚINUTĂ ȘI 0 DĂRUIRE TOTALĂ
Alte mărturisiri și ginduri primite la redact ie

de la componenfii lotului
Publicarea, în numărul nostru de joi, o mărturisirilor 

și gîndurilor unora dintre componenții lotului reprezen- 
de sosirea la redacția 

de la componenții lotu- 
de la Tirana.
sînt dominate de dorin- 
de □ face totul pentru

tativ de fotbal, a fost urmată 
noastră a noi declarații venind 
lui pentru meciul de la 6 mai.

Și aceste exprimări de opinii 
ța fotbaliștilor noștri de frunte 
o frumoasă și victorioasă reprezentare a culorilor țârii 
în misiunea grea pe care ei o vor avea duminica 
itoare.

ION DUMITRU (Steaua) : „Suc
cesul de Ia Tirana va fi decis în 
mare măsură de comportarea noas
tră, a mijlocașilor. Dacă vom fi 
capabili să ne drămuim resursele, 
dacă ne vom angaja total pentru 
a participa susținut la ambele mo
mente ale jocului, atît în atac cît 
și în apărare, sînt sigur că la 
sfîrșitul' meciului vom ieși de pe 
teren cu fruntea sus, avînd senti
mentul datoriei împlinite. Fiecare 
component al echipei naționale tre
buie să nu uite nici o clipă că 
reprezintă culorile patriei și că are 
obligația să lupte din răsputeri, 
din primul pînă în ultimul minut, 
pentru obținerea victoriei. Noi, mai 
vechii jucători, care am dovedit în 
alte ocazii că avem capacitatea li
nei mobilizări totale, împreună cu 
noul val, plin de ambiții, trebuie 
să realizăm atît de mult doritul 
succes". ■

FLOREA
mo) : „Sînt

vi-

UN TRASEU
CAPITALEI

In
cursuri de masă

cadrul marilor con- 
organizate 

în această primăvară de 
către Consiliul municipal 
București pentru educație 
fizică și sport, se situează și 
populara competiție crosul 
„SA ÎNTIMPINĂM 1 MAI". 
Ea se va desfășura duminică 
29 aprilie la ora 10. Parti- 
cipanții, tineri muncitori și 
muncitoare, elevi și studenți, 
din întreprinderile, instituți
ile și unitățile școlare și de 
învățămînt ale Bucureștiului 
se vor întrece în cadrul a 
cinci categorii de vîfstă, bă
ieți și fete. Traseul va stră
bate principala arteră a Ca
pitalei. Magistrala 
Bulevardul 1848, 
Nicolac Bălcescu, 
dul Magheru,
Ana Ip&tescu, cu 
Liceul Gheorghe 
cu punct de sosire în Piața 
Victoriei.

Nord-Sud, 
Bulevardul 

Bulevar- 
Bulevardul 
startul la 

Șincai și

reprezentativ de fotbal
Desprindem, 

cu care cei 
care urmează 
înțelegem că
pentru a se prezenta, 

tre cele 
joc cît

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI
în ziua de 4 mai va avea loc la, 

T ulcea întîlnirea internațională de, 
lupte greco-romane dintre forma-3 
țiile României și R. F. Germania.: 
Pe adresa federației noastre de spe-| 
cialitgte a sosit ieri o telegramă prins; 
care se comunică echipa vest-jj 
germană pentru meciul de la TulS 
cea: cat. 48 kg — Fritz Schmit.* 
cat. 52 kg — Rolf Kraus, cat. 57 
— Hans-Jiirgen Veil, cat. 62 kg —| 
Helmut Westphal, cat. 68 kg —, 
Manfred Schondorfer,cat. 74 kg—« 
Werner Schroter, cat. 82 kg — Max 
Mitterbiehler, cat. 90 kg — Fred 
Theobald, cat. 100 kg — Lorenz 
Hecher și cat. + 100 kg — Richard 
Wolf.

Din formația oaspe se detașează 
Hans-Jiirgen Veil, medaliat cu ar
gint la Jocurile Olimpice de la 
Mimchen, Werner Schroter, care a 
cucerit tot medalia de argint, dar. 
la campionatele mondiale din 1970,’ 
Manfred Schondorfer și Lorenz 
Hecher, clasați pe locuri fruntașe la 
ultimele mari competiții internațio
nale. Echipa R. F. Germania, Înso
țită de antrenorul Heinz Ostermann, 
va sosi în ziua de 2 mai în Capi
tală.

ieri a plecat la Moscova o delegație a C.N.E.F.S. condusă de tovarășul 
general locotenent Marin Dragnea, prim-vicepreședinte.

Delegația a fost condusă la aeroportul Otopeni de membri ai Biroului Exe
cutiv și de activiști ai C.N.E.F.S.

Au fost deasemenea prezenți reprezentanți ai Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București,

oferit Hu Yu-lan. și MariaUna dintre cele mai atractive partide au 
Alexandru

de asemenea, luciditatea și seriozitatea 
care vorbesc își analizează în rindurile 
propriul joc și cel al reprezentativei și 
fiecare

intilniriie de tenis de masă
Foto •• P. ROMOȘAN

din sala Floreasca

11 locuri ale 
mai buna.

va face tot ce-i stă în putință 
dacă va fi ales pentru unul din- 
reprezentativei, într-o condiție de Aplauze la scenă deschisă

lată, acum, declarațiile internaționalilor noștri :
(I)ina-DUMITRACHE

întru totul de acord cu 
opiniile colegilor mei de echipă : 
la Kiev, echipa noastră reprezen
tativă a prestat un joc slab, fără 
nerv și fără orientare. Dar orice 
rău spre bine ; pe baza concluziilor 
trase la sfîrșitul 
ționata Uniunii 
dat seama, mai 
săvîrșite de noi 
în așa fel îneît
ția noastră să evolueze cît mai a- 
proape de nivelul potențialului său 
maxim.

Sper că în partida cu Albania 
colaborarea mea cu ceilalți coechi
pieri din atac precum și din liniile 
dinapoi va fi mult mai substan
țială, pentru a putea aplica, ast
fel, împreună, ideea jocului ofensiv, 
singura care după părerea mea 
poate aduce succesul.

INTILNIRI AMICALE

partidei cu selec- 
Sovietice, ne-am 
bine, că greșelile 
pot fi remediate, 
la Tirana forma-

în ceea ce mă privește. în cazul 
în care mă voi număra printre ti
tulari, vă asigur, încă de pe acum, 
că nu voi precupeți nici un efort 
pentru a duce culorile noastre Ia 
victorie'*.

NECULA RADUCANU (Rapid) : 
..în preajma jocului de la Tirana, 
mă gîndesc că meciul de 
a fost, de fapt, binevenit, 
fel am putut să ne gîndim 
părțile slabe ale jocului 
Sint convins că apărarea

•nu va mai comite greșelile de la 
Kiev. Avînd o defensivă cu libero, 
un portar nu prea se întîlnește — 
în mod normal — față în față cu 
un înaintaș advers. Eu, în schimb, 
m-am trezit de foarte multe ori 
cu înaintașii sovietici la un pas 
de mine. Dacă stau să mă gîndesc

la Kiev 
In acest 
la toate 
nostru, 
noastră

INTRE ÎNOTĂTORII ROMANI
ȘI CEI DIN

seara, cîțiva dintre 
înotători din S.U.A., 

dubla campioană

De miercuri 
cei mai buni 
în frunte cu 
olimpică Cathy Carr, sînt oaspeții 
Capitalei. Un excelent prilej pen
tru sportivii și antrenorii noștri de 
a lua un contact direct cu foștii 
coechipieri ai lui Mark Spitz, 
a-și îmbogăți cunoștințele din 
periența unora dintre cei mai 
loroși înotători din lume.

Programai oaspeților noștri 
prima lor zi bucureșteană a 
ceput cu demonstrații practice, la 
bazinul complexului „23 August". 
Pe rînd, Tom Szuba — un perfect 
tetratlonist de 4:40,0 pe 400 m 
mixt, Cathy Carr, cu mișcări de 
bras uimitor de simple și eficace. 
Mark Chatfield, Jenny Bartz, Ann 
Marshall. Dave Johnson și Linda 
Stimpson au executat în fața spor
tivilor români starturi, întoarceri 
și elemente de bază ale tehnicii 
procedeului pe care îl folosesc.

de 
ex- 
va-

în 
în-

S. U.A

(Continuare în pag a 3-a)

sportivii

Ieri dimineață, la 
monstrația înotătorilor 

din S.U.A.
Foto: V. BAGE AC

In cursul după-amiezii, 
români și americani, împreună cu 
cîțiva antrenori din țară și din 
Capitală (nu înțelegem de ce F.R.N. 
nu a invitat mai mulți specialiști, 
mai ales din București) au fost 
oaspeții Bibliotecii Ambasadei 
S.U.A., vizionînd o serie de filme 
interesante și participînd la o dis
cuție colectivă pe marginea celor 
văzute. Apoi am fost martorii unei 
prime reuniuni (cea de a doua este 
programată astăzi, de la ora 17,30)

(Continuare în pag. a t a)

pentru jucătorii chinezi și români
Un adevărat recital de virtuozitate, 

iată ce au oferit, ieri în sala Floreas- 
ca, reprezentanții tenisului de masă 
din R.P. Chineză și România, reuniți 
în cadrul unor întîlnlri prietenești. 
Atît la fete cit și la băieți, întrecerile 
(care au revenit oaspeților) s-au ri
dicat de cele mai multe ori la un 
nivel de mare clasă, competitorii 
furnizînd faze de o deosebită specta
culozitate.

O impresie' excelentă a lăsat jucă
torul nr. 1 din lume. Si En-tin care 
a acționat de o manieră entuziâsmantă. 
In compania campionului României, 
Teodor Gheorghe, deținătorul seeptru- 
lui suprem a fost în mare vervă, dar 
și partenerul lui de joc a găsit unele 
replici destul de reușite. Și fostul 
campion al țării, Șerban Doboși s-a 
impus, înscriind singurul punct al 
formației noastre.

Si En-tin și-a arătat însă întreaga 
gamă a cunoștințelor sale în demon
strația pe care a făcut-o, la încheierea 
galei de ieri, împreună eu coechipie
rul lui, Yu Yi-tze. Publicul a asistat 
la schimburi de mingi prelungite, cu 
atacuri puternice și multe schimbări 
de ritm.

Cu un firesc interes a fost aștep
tată și întîlnirea feminină dintre se
lecționatele celor două țări în rindu
rile cărora figurau campioanele mon
diale : Hu Vu-Ian și Maria Alexan
dru. întrecerea lor directă a dat loc 
la o dispută extrem de dîrză, termi
nată cu victoria la limită a lui Hu 
Yu-lan. O bună evoluție a avut Ma
ria Alexandru și în partidele prece
dente, cu Ian Ciun și la dublu, ală
turi de Eleonora Vlaicov. -

Tn sfîrșit, și meciurile din deschi
dere au fost urmărite cu atenție, iar 
reprezentanții tinerei generații de ju
cători români, Lidia Hie și Marin Fi- 
rănescu au reușit o comportare 
țumitoare.

Rezultate
România—R.P. 
kandru—Ian Ciun 2—0 '13, 19), 
cov—Hu Yu-lan 1—2 (—ii, 18,

Alexandru, Vlaicov — Cin Pao-cin, 
lan Ciun 2—0 (15, 11), Alexandru— 
Hu Yu-lan 1—2 .(18, —14, 
Vlaicov—lan Ciun 0—2 (—17, 
In deschidere Lidia Hie—Ciu 
cili 0—2 (—16, —11).

Echipe bărbați. România — 
Chineză 1—5 ) Gheorghe — 
Yi-tze 1—2 (19, —14, - ' ~
— Hu Su-pin 1—2 (19, 
Ginrgiucă — Si En-tin
— 25), Doboși — yu Yi-tze 2—o' (18' 
18), Gheorghe — Si En-tin 1—2 
(17,-11,-16), Giurgiucă—Hu Su-pin
1- 2 (—9, 13, —14). In deschidere: 
T'irănescu — Su Kuo-si 0—2 (—12. 
-19).

în partida demonstrativă Si En- 
tin l-a întrecut pe Yu Yi-tze cu
2— 0 (20, 23).

C. COMARNISCHI

-19),
—13).
Pao-

R.P.
Yu 

•11), Dob’osi 
—13, —22), 
.0—2 (—16,

Ieri, in etapa a XX-a din divizia A
la handbal masculin

INDfPfNDtm SIBIU

mul-

tehnice, echipe
Chineză 2—3:

fete. 
Ale
Vlai- 
-10),

ASTĂZI, DUPĂ AMIAZĂ,

TURNEU FULGER DE HANDBAL FEMININ,
DOTAT CU CUPA PROGRESUL**

Astăzi după amiază, începînd de la 
ora 16,30, clubul Progresul București 
organizează un interesant turneu ful
ger de handbal feminin, în cinstea 
zilei de 1 Mai. La competiție parti
cipă formațiile : Școala sportivă 2

București. Clubul Sportiv școlar și 
echipa de divizia A a clubului gazdă, 
Întrecerile urmînd să se dispute în 
aer liber. Tn caz de ploaie meciurile 
vor avea loc in sală. '

Ieri s-au disputat jocurile celei 
de a XX-a etape a diviziei mascu
line A de handbal. Iată rezultatele 
înregistrate :

STEAUA — VOINȚA BUCU
REȘTI 23—10 (9—3). în pofida di
ferenței apreciabile de scor, par
tida a fost atractivă, . oferind nu
meroase momente agreabile. Echi
pa campioană a manifestat o de
osebită vervă de joc, a combinat 
subtil și eficient la semicercul ad
vers, dar nu s-a apărat tot timpul 
cu atenție, permițînd handbalișților 
de la Voința să înscrie cîteva go
luri din poziții surprinzătoare. Cris
tian Gațu — foarte inspirat în a- 
cest joc — și-a condus coechipierii 
cu abilitate, le-a creat dese culoa
re de șut §i, în plus, a reușit el 
însuși să înscrie cele mai multe 
goluri pentru echipa sa. Remarca
bilă ni s-a părut, apoi, evoluția 
lui Kicsid, care tinde să redevină 
tunarul de altădată.

Formația Voința, vizibil resem-

Al. HORIA

(Continuare în pag. ala)
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„SPORT, RECREARE, SĂNĂTATE» - 0 REUȘITĂ
I 
I

BOXERII NOȘTRI DORESC SA REALIZEZE 
RELULTATE REMARCABILE LA BALCANIADA

CĂLĂRIE
r
s

TREI SPORTIVI ROMÂNI

ACȚIUNE POPULARĂ LA PUCIOASA
I

Organizată în întîmpinarea zilei 
de 1 Mai, competiția polisportivă 
intitulată sugestiv „SPORT, RE
CREARE, SĂNĂTATE", rezervată 
prietenilor exercițiului fizic și ai 
mișcării, a stîrnit un viu interes în 
rîndurile tinerilor, dar și ale celor 
mai vîrstnici, din orașele Pucioasa, 
Fieni și din satele învecinate. Ast
fel, în pofida ploii care a căzut în 
primele ore. ale dimineții aproape 
1000 de sportivi, în mare majoritate

începători, precum și foarte nume
roși spectatori au populat terenu
rile din Pucioasa, care găzduiau 
diferitele întreceri.

Parcul orașului, unde s-au desfă
șurat concursul de carting și pro
bele de cros, a fost punctul princi
pal de atracție a) primei părți a 
programului. Micuțul Victor Ganea 
(5 ani) și fratele său mai mare, 
Petre, au uimit, pur și simplu, pu
blicul prin îndeminarea lor, anun-

100 000 de elevi bucureșteni vor participa la

0 VASTĂ ACȚIUNE DE DEPISTARE 
A ELEMENTELOR DOTATE PENTRU

SPORTUL DE PERFORMANTĂ
Marți dimineața, la sediul Con

siliului municipal București pentru 
educație fizică și sport a avut loc 
ședința lunară de instruire a preșe
dinților cluburilor sportive din Ca
pitală și ai Consiliilor de sector 
pentru 'educație fizică și sport. Tov, 
Ion Nae, secretar al C.M.B.E.F.S., a 
prezentat o scurtă informare asupra 
principalelor evenimente sportive, a 
activității sportului de performanță 
pe ultima perioadă și a evidențiat 
unele rezultate bune obținute de 
sportivii bucureșteni. Totodată, vor
bitorul a subliniat și o serie de re
zultate necompetitive pe plan inter
național al# unor sportivi fruntași 
bucureșteni, arătînd că munca de 
îndrumare și control în secțiile 
cluburilor și asociațiilor din Capi
tală care trebuie făcută de conduce
rile acestor unități, de tehnicieni, 
nu se situează la nivelul exigențe
lor ce stau astăzi în fața activită
ții sportive de performantă din 
țara noastră. O consecință a insu
ficientei informări asupra procesu
lui de antrenament ce se desfășoa
ră în secții — a arătat secretarul 
c.m.b.e.f.s. — este slaba analiză 
a activității antrenorilor, încheiată, 
do cele mai multe ori, fără măsuri 
eficiente menite să ducă la o îm
bunătățire radicală a procesului in- 
structiv-educativ.

Un exemplu grăitor privind an
trenamentele superficiale ce se mai 
desfășoară în multe secții din Capi
tală a fost acela că, în cadrul con- 
trolBlui efectuat de activiștii 
C.M.B.E F.S., cei 20 de sportivi în
trebați dacă încărcătura din cadrul 
ultimelor antrenamente a fost sufi
cientă au răspuns că „volumul pu
tea fi șt mai mare, dar nu i-au so
licitat antrenorii",

Mergînd pe linia îmbunătățirii 
permanente a muncii de educație 
cu sportivii, de ridicare continuă a 
nivelului politico-ideologic al an
trenorilor și sportivilor, președin

tele clubului sportiv Metalul, Savu 
Spătarii, a lgnșat o chemare la în
trecere celorlalte unități sportive 
de performanță din Capitală, sub 
lozinca „nici un sportiv eliminat 
din competiții, nici un sportiv sus
pendat". Inițiativa lăudabilă a clu
bului reprezentant al Uzinelor ,.23 
August" din Capitală are toate șan
sele să fie extinsă și în alte loca
lități din țară.

Tot în cadrul acestei ședințe s-au 
făcut unele precizări în legătură 
cu modul de desfășurare a crosului 
„Să întîmpinăm 1 Mai1, ea și cu 
traseul acestuia. De asemenea, s-au 
stabilit linele amănunte legate de 
excursia cicloturistică ce se va or
ganiza duminică, cu plecarea din 
fața clubului Dinamo.

în încheiere? discuțiilor, s-a adus 
l.i cunoștință participanților la a- 
< castă ședință că în perioada de la 
5 mai pînă la 5 iunie se va desfă
șura o largă acțiune de masă, in 
cadrul căreia un număr de 1OC.OCO 
de elevi bucureșteni, din clasele 
I-VIII vor participa la diferite 
concursuri, special organizate pen
tru investigarea calităților motrice 
în vederea practicării sportului de 
performanță. 5 probe-test pentru 
aprecierea motricității .și o măsură
toare se vor aplica unitar tuturor 
elevilor școlilor generale din muni
cipiul București. în vederea reali
zării acestor teste, școlile generale 
vor fi repartizate pe unități sporti
ve cu profil de performanță. în 
funcție de apropierea școlilor de 
bazele sportive aflate în proprieta
tea sau în folosința acestor unități. 
Pen'tru a se constata evoluția ele
vilor, aceste teste vor fi repetate 
în toamnă la reluarea cursurilor.

La ac#hstă importantă acțiune de 
masă vor participa, alături de pro
fesorii de educație fizică din școli 
(sau învățători) și antrenorii și pro
fesorii din unitățile respective de 
performanță.

țîndu-se — împreună cu Elena Ion 
și Ion Mierloiu, cîștigătorii celor- 
lalate categorii — ca viitori ași ai 
volanului. Crosiștii (sticlari, cimen- 
tiști, textiliști, cooperatori și elevi) 
și-au disputat cu ardoare întîietatea, 
dornici da a ocupa un loc cit mai 
tun în clasament. La capătul unor 
curse pasionante, printre laureați 
s-au numărat Doina Niculescu, Ma
ria Ungureanu, Elena Bratu, Șt. Mo- 
roiu, Liviu Roșea și Dan Ciocan, 
principalii animatori ai întreceri
lor.

Iubitorii jocurilor au urmărit pe 
terenurile Liceului de cultură ge
nerală și asociațiilor „Textila" și 
„Progresul" atractive meciuri de 
fotbal, volei și baschet.

Orientarea turistică s-a desfășu
rat pe un traseu ales în pădurea de 
pe Dealul Moțăianca, avîndu-i prin
tre cîștigători pe frații Dan și Mir
cea Nițescu, Elena Traicu, Eugenia 
Preda, Niculina Cătănescu, Niculae 
Forșunel, Ionuț Nedelcea, Ion Ichim, 
Narcis Simionescu, Mariana Sima, 
Maria Socolescu, Elena Iancu pre
cum și pe pionierii Ruxandra Soco
lescu, Eaurențiu Simionescu, Sanda 
Chitari și Valentin Macovei, mem
brii echipelor învingătoare Cimen
tul Fieni, Metalul Mija și I.P.J. 
Tirgoviște.

Pentru a satisface toate gusturile, 
organizatorii acestei „Duminici 
sportive" — Consiliul sindical al 
județului Dîmbovița și Consiliile 
populare ale orașelor Pucioasa și 
Fieni — au programat o frumoasă 
demonstrație de box, pe un ring 
improvizat în parcul de pe Dealul 
Moțăignca, condusă de antrenorul 
Ion Tincău, iar în final spectatorii 
s-au îndreptat, cu mic cu mare, spre 
„scena" primei etape a campiona
tului republican de motocros, unde 
maeștrii alergărilor pe teren acci
dentat au oferit o veritabilă de
monstrație de curaj și virtuozitate.

Nu putem încheia această suc
cintă relatare, fără a aminti nu
mele profesorilor Gh. Marinescu, 
Anatolic Ierham, paula Abramescu. 
al activiștilor voluntari Emil Foa
mete, Sandu Spiridon, Mihai Ma
rinescu, Gheorghe Gheorghe, Virgil 
Nvagoe, Dragomir Diaconeseu, Ale
xandru Nicolae, Constantin Avra- 
niescu, Alexandru Nicolescu. Ne o- 
prim aici - pentru că este foarte 
lungă lista celor care au contribuit, 
în orele lor de răgaz, la buna des
fășurare a concursurilor populare, 
care au demonstrat că numeroși 
tineri și vîrstnici dip aceste locuri 
sînt mari amatori de mișcare și 
sport.

I 
I
I
I
I
I
I

Nici nu s-au stins bine ecourile 
turneului internațional de box do
tat cu „Centura de aur" și pugi- 
liștii noștri au și intrat în febra 
pregătirilor pentru viitoarele con
fruntări de anvergură. Prima din
tre aceste competiții va fi Balca
niada ce va avea loc în Grecia 
(Atena, 3—8 mai).

în vederea acestei întreceri, 
imediat după „Centura de aur", 
Colegiul central de antrenori a sta
bilit lotul de sportivi pentru dis
putele celor mai buni boxeri din 
Balcani, în următoarea componen
ță : Remus Cozma, Faredin Ibra
him, Gheorghe Ciochină, Constan
tin Stanef, Caii strat Cuțov, Ion 
Hodoșan, Tudor Nicolae, Ion 
Gyorffi, Marin Constantinescu și 
Ilie Dascălu. Rezervă, Traian Ccr- 
chla. După cum se vede, în forma
ție nu există nici un sportiv de 
categoria cocoș, deoarece Dinu 
Condurat, vizat a pleca la Balca-

Tr. IOANIȚESCU

PLENARE ALE CONSILIILOR JUDEȚENEBRĂILA
(Urmare din pag. 1)

hui folosite pentru ca județul Bră
ila să-și aducă un aport mai mare 
Ia progresul general al sportului 
nostru de masă și al performanței 
românești.

Trăgînd concluziile fructuoaselor 
dezbateri ce au avut loc, tovarășul 
Dumitru Balan a sintetizat princi
palele obiective pe care va trebui 
să le abordeze, în viitorul apropiat 
și în perspectivă, mișcarea sportivă 
brăileană, în așa fel îneît acest do
meniu însemnat al vieții noastre 
sociale să se acordeze deplin Ia rit
murile foarte ridicate ce se înre
gistrează în toate compartimentele 
producției materiale și spirituale a 
poporului.

în Biroul executiv al C.J.E.F.S. 
au fost aleși : Radu Ciucă, preșe
dinte, Ion Diacomatu, prim-vice- 
președinte. Lucia Dobrescu, Gheor
ghe Burliji, Alexandru Coadă, Ve
ronica Dobrin și Timotei Petride, 
vicepreședinți, Ilie Crăcănescu, se
cretar, precum și încă 7 membri.

într-o scurtă alocuțiune finală, 
tovarășul Radu Ciucă s-a angajat 
în numele Biroului C.J.E.F.S. să în

deplinească integral și cu strictețe 
planul de măsuri adoptat de către 
plenară, să ridice- la cote superioa
re de calitate și exigență munca 
pe tărîmul educației fizice și al 
sportului. Aceeași hotărîre fermă a 
fost exprimată în Telegrama adre
sată conducerii partidului nostru, 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU.TIMIȘu

(Urmare din pag. 1)

Luînd cuvîntul, prof. univ. Ion 
Șiclovan s-a referit în principal la 
aportul sporit pe care școala și u- 
niversitatea sînt datoare să-I aducă 
în ampla acțiune de relansare a 
sportului românesc, preconizată de 
Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din februarie-martie 1973, arătînd 
încotro trebuie îndreptate princi
palele eforturi pentru înfăptuirea 
importantului obiectiv.

în concluzie la acest punct de 
pe ordinea de zi, tovarășul Trifon 
Darie a arătat că în fața noului 
organ sportiv ce va fi ales, a tu
turor organizațiilor și instituțiilor 
implicate în dezvoltarea mișcării 
sportive, a școlii și a universității, 
stau sarcini de cea mai mare în

semnătate, care vor trebui rezol
vate operativ și ireproșabil. Timi
șul va trebui- să recucerească o 
poziție fruntașă pe toate planurile 
sportului românesc și aceasta se 
poate obține prin conjugarea efor
turilor, printr-o muncă susținută, 
calificată, entuziastă. El i-a asigu
rat pe cei prezenți de întregul spri
jin al Comitetului județean de par
tid în acțiunea de mare anvergură 
care va trebui să se întreprindă.

Din Biroul executiv ăl C.J.E.F.S. 
fac parte : Radu Bălan, șef de sec
ție la Comitetul județean de partid, 
președinte, Cornel Balița, prim-vi- 
cepreședinte, Pavel Maier, Corne- 
liu Nuțiu, Pavel Bordan, loan Bol
dea, Petru Radu și Ioan Moțiu, șe
ful comisiei sport-turism al Con
siliului județean al sindicatelor, vi
cepreședinți, Adrian Damșa și Mi
hai Purice, secretari, și încă 7 
membri.

în cuvîntul rostit de către to
varășul Radu Bălan, și în telegra
ma adresată C.C. al P.C.R., tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, a 
fost subliniat angajamentul de a se 
depune întreaga putere de muncă, 
experiența și priceperea pentru 
transpunerea în viață a sarcinilor 
încredințate de partid mișcării spor
tive.
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MIȘCAREA SPORTIVĂ IEȘEANĂ
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faptul că existența unei facultăți de 
profil — așa cum remarca conf. 
univ. Petre Mîlcomete, secretar al 
Comitetului județean de partid — 
n-a avut, pînă acum, un efect con
cret, aceasta nu s-a manifestat nici 
măcar ca factor dinamic de îndru
mare a activității sportive de masă. 
Nu poate fi trecută cu vederea nici 
lipsa de interes acordată activității 
sportive la sate. în cuvîntul său, to
varășul Ilie Dodea, șef de secție la 
Comitetul județean de partid, a ți
nut să releve imaginea săracă a 
sportului sătesc ieșean, slăbiciune de 
care se fac vinovați mal ales repre
zentanții organizațiilor de tineret și 
eei ai mișcării sportive din județ. 
Este semnificativă și. observația că 
din componența Consiliului județean 
pentru educație fizică și sport lip
sesc reprezentanți ai satelor, aspect 
care va trebui remediat în viitor.

In ceea ee privește problema 
participării elementului feminin în 
sport, prof. univ. Elena Jeanrenaud, 
președinta Comitetului județean al 
femeilor, a pledat pentru atragerea 
într-un mod mai eficient a tinere
tului feminin din școli, uzine și fa
brici, de pe ogoare în practicarea 
exercițiului fizic. Vorbitoarea a a- 
Sigurat Biroul Comitetului județean 
de partid că va da tot sprijinul pen
tru crearea unei opinii de masă în 
favoarea acestei idei. Pentru reuși
ta activităților sportive de masă va 
trebui demarat, însă, de la nivelul 
preșcolarilor, schimbînd într-un mod 
curajos mentalitatea unor părinți ca
re consideră că sportul nu poate 
face casă bună cu învățătura. Este 
ideea dezvoltată de prof. emerit 
Stere Rădoi, inspectorul general al 
Inspectoratului școlar județean. în 
această direcție șl medicii greșesc, 
dovedindu-se mult prea concesivi, 
cind este vorba să acorde scutiri 
medicale.

Precizînd unele reușite In dome
niul performanței, nu poate fi indi
ferent faptul că posibilitățile tinere
tului ieșean sînt cu mult mai mari. 
Din păcate munca de instruire în u- 
nele asociații (Voința) și cluburi (A-

gronomia, Universitatea, Medicina) 
se desfășoară sub nivelul cerințelor. 
Comoditatea, și, pe alocuri, blaza
rea unor antrenori și profesori de 
educație fizică reprezintă o frină 
pentru sportul de performanță din 
județ. Un caz tipic îl oferă lectorul 
Mircea Avram de la I.M.F., care a 
activat cu ani în urmă ca antrenor 
de baschet, avînd excelente rezulta
te. Acum el se limitează Ia activita
tea de la catedră. Alții se refugia
ză în așa-zisa activitate de cerceta
re științifică. Dar, cum s-a făcut re
marca, pînă la această dată lucrările 
de cercetare n-au abordat nici una 
din problemele care să reflecte feno- 
monul sportiv din acest județ, cu 
multiplele lui fațete.

O parte a discuțiilor s-a referit 
la baza materială a sportului. S-a 
recunoscut că și în acest sector e- 
xistă posibiltăți pentru a valorifica 
cu mai mult spirit gospodăresc in
ventarul existent (a se vedea cazul 
Institutului agronomic, unde terenu
rile și sala de sport nu sînt folosite 
cu suficientă chibzuință), că acțiu
nea de amenajare a unor terenuri 
simple în școli trebuie continuată, 
paralel cu confecționarea unor ma
teriale sportive în atelierele-școală, 
că în problema spațiilor de joacă 
pentru copii în cartiere, a amena
jărilor de la Repedea, Ciric, Bîrno- 
va etc. inițiativele, concepțiile și e- 
forturile trebuie să îmbrace un ca
racter unitar și colectiv.

în încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul Gheorghe Cilibiu, 
secretar al Comitetului județean de 
partid, care a apreciat utilitatea a- 
cestei analize. Vorbitorul a recoman
dat reprezentanților organelor cu 
răspunderi sau responsabilități in 
domeniul educației fizice și sportu
lui, o colaborare mai strinsă, mai 
fructuoasă, singura în măsură să eli
mine neajunsurile semnalate și să 
dea conținut muncii, eforturilor de a 
face să propășească neîncetat acti
vitatea sportivă de masă și de per
formanță. Este evident o cerință a 
epocii pe care o trăim, o caracteris
tică a orlnduirii noastre sociaiiste, 
un răspuns ferm de angajare a în
tregului tineret din județ In practi

carea exercițiului fizic, a sportului, 
după aptitudini și preferințe, așa 
cum prevede și Hotărirea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 
martie, document de mare impor
tanță care subliniază că educația fizi
că și sportul constituie activități de 
interes național.

NATATIE
Trei obiective principale stau, în 

acest an, în fața celor mai buni îno
tători românii întrecerile „Cupei 
Europei" (grupa B), cele ale Bajca» 
niadei și campionatele mondiale de 
la Belgrad. Cum s-au pregătit spor
tivii noștri în primul ciclu (de iar
nă) și ce perspective se întrezăresc, 
după' recentele lor evoluții în pri
mul campionat național în bazin a- 
coperit ? Iată problemele pe care am 
vrea să le punem în discuție, în 
rîndurile ce urmează.

Cu două luni *n urmă, cîțiva din
tre performerii înotului românesc 
atrăgeau atenția printr-o serie de 
recorduri în bazin scurt Antrenorii 
lui Slavic. Aimer, Wetterneck, Res- 
ler, Miciăuș, Gropșan sau Nuțcanu 
au început să creadă că revirimen
tul așteptat de atîta vreme se va 
produce în această primăvară, deși 
o atitudine mai rezervată față de 
aceste rezultate, dublată de o inten
sificare a muncii și așteptarea con
firmării cifrelor (sau apropierea de 
acestea) se impunea în primul rînd.

Ca și în alțî ani, examenul de 
primăvară ne-a demonstrat că pen
tru înotătorii români, timpii reali
zați în bazin de 25 m rămîn iluzo
rii deoarece reeditarea lor în con
diții normale (piscină de 50 m) este 
aproape de fiecare dată ratată Așa 
se face că la Mamaia, eu foarte mici 
excepții, rezultatele competitorilor 
la titlu nu merită a fi luate în con
siderație. Chiar și cele mai bune 
dintre acestea (Slavic 55,0 — 100 m 
liber si 1 59.2 — 200 m liber, Aimer 
17.02,1 — 1500 m liber, Rosier 70,0 
— 100 m bras, Miciăuș 60,9 — 100

MIINE, START

lon GyOrfȘi, candidat la categoria 
mijlocie
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ÎN „CUPA OLIMPIA"
Cursele internaționale de lung ki

lometraj continuă. Astfel, la sfîrși
tul acestei săptămîni, cei mal buni 
rutieri din țara noastră (cu excep
ția celor aflați la Roma la „Pre
miul Eliberării") își vor disputa în
tîietatea, împreună cu o selecțio
nată a orașului Gabrovo, în cadrul 
„Cupei Olimpia".

Actuala ^ediție a competiției, care 
constituie și un criteriu de selec
ție a alergătorilor vizați pentru di
ferite confruntări internaționale 
peste hotare, se va desfășura astfel :

sîmbătă : București — Alexandria 
și retur (140 km)

duminică: București — Oltenița 
și retur (120 km).

Startul în prima etapă se va da 
la ora 14, de la km 24 (ieșirea din 
comuna Mihăllești)

• După eum am mai anunțat, a 
XJV-a ediție a „Cursei munților" se 
va desfășura între 3—5 mai, pe un 
traseu ales în jurul cunoscutei sta
țiuni montane, Sinaia, 
cicliștii români vor 
tivi din U.R.S.S., 
Cehoslovacia.

• Toate secțiile 
au fost invitate Ia 
internațional, care 
zilele de 12 și 13 
zarea 
Plopeni.

’ . Alături de 
concura și spor- 
R.D. Germană și

de performanță 
un 
va avea loc în 
mai, în organi- 

asociațlei sportive Metalul 
__ La întreceri și-a anunțai 
participarea și o selecționată a Slo
vaciei.

• în ultima sa șerhhță, biroul fe
deral a reprogramat cea de a H-a 
etapă a „Cupei orașelor" in zilele 
de 9 și 10 mai. cu plecările și so
sirile în București.

nou concurs

I
I

PRINTRE CULOARE
• în cadrul unui concurs desfă

șurat pe stadionul Tineretului din 
București, Dan Bîgu, elevul fostei 
campioane Florica Oțel, a realizat 
un nou record de juniori III la 
1000, probă în care a obținut 2:42,4 
(v.r. 2:42,8 — Vasile Geleș).

• Școala sportivă de atletism va 
organiza sîmbătă, de la ora 15, pe 
stadionul Tineretului, un concurs 
deschis juniorilor, la care pot par
ticipa — ca invitați — și seniorii. 
Concursul este dotat cu „CUPA 
Ș.S.A.".

manifestat o slabă formă 
la recentul turneu inter-

niadă, a 
sportivă 
național,

în aceste zile, boxerii noștri se 
află în pregătire la Centrul „23 Au
gust”, iar antrenorul federal prof. 
Alexandru Vladar și antrenorul 
emerit Ion Stoianovici, au alcătuit 
un program în care este prevăzută 
recuperarea forțelor după ultimele 
două turnee în care au fost angre
nați majoritatea sportivilor, precum 
și perfecționarea combinațiilor pre-

ferate de lovituri ale fiecărui pu
gilist în parte.

După reunirea lotului a urmat 
un atent control medical, iar re
zultatele înregistrate sînt conside
rate satisfăcătoare pentru toți spor
tivii, mai puțin Dinu Condurat, 
fapt pentru care, deocamdată, s-a 
renunțat 
recentă 
federal 
spus că, 
mâni vor face tot ce le va sta 
în putință pentru a reprezenta cu 
cinste culorile țării.

Sportivii sînt dornici să confirme 
speranțele ce se pun în ei și nu 
precupețesc nici un efort pentru 
perfecționarea continuă a pregătirii. 
Multiplul campion Calistrat Cuțov, 
afectat vizibil, după ultimul minut 
din partida cu rivalul său Paul 
Dobrescu, cînd a slăbit ritmul ac
țiunilor și a determinat victoria co
legului său de club, a spus că în 
perioada următoare va depune efor
turi înzecite la antrenament și va 
dovedi că tot el este cel mai bun 
„ușor" al tării. Desigur, rezultatul 
înregistrat de Paul Dobrescu la 
„Centura de aur" îi dă acestuia 
dreptul de a evolua în cadrul cam
pionatelor europene de la Belgrad, 
iar Cuțov speră ca la Balcaniadă 
să intre din nou în posesia titlului 
pe care ii deține de la ediția trecu
tă, de la Ankara.

Avem convingerea că la Balca
niada de la Atena pugiliștii români 
vor înregistra rezultate pe măsura 
renumelui de care se bucură boxul 
nostru în arena internațională.

la serviciile lui. într-o 
convorbire, antrenorul 

Alexandru Vladar, ne-a 
la Balcaniadă, boxerii ro-

Paul IOVAN

JUCĂTOARELE NOASTRE AU PLECAT LA PRAGA Șl BAD HOMBURG

...TENIS' q
Ieri a părăsit Capitala reprezen

tativa feminină de tenis a Româ
niei, participantă la competiția in
ternațională pe echipe „Cupa Fe
derației", care se desfășoară la Bad 
Homburg (R.F.G.) între 30 aprilie 
și 6 mai. Echipa este formată din

jucătoarele Iudit Gohn, Virginia Ra
ziei și Mariana Simionescu, fiind 
însoțită de antrenorul emerit Ion 
Ha co viță.

în drum spre Bad Homburg, e- 
chipa noastră face o escală la Praga, 
unde va susține, la sfîrșitul săptă- 
mînii, meciuri pregătitoare cu jucă
toare fruntașe din Cehoslovacia.

LA KISKUNHALAS
Ieri seară a plecat spre Kiskun- 

halas (Ungaria) un lot de călăreți, 
pentru a participa, între 29 apri
lie — 1 mai, la tradiționalul con
curs internațional de obstacole or
ganizat în această localitate. Au fă
cut deplasarea Cornel Ilin, Ale
xandru Bozan și Ion Popa, însoțiți 
de antrenorul Nicolae Marcoci.

Ș: BASCHET ■
Turneul divizionar feminin

SĂNĂTATEA SATU MARE-„U“ CLUJ,

De astăzi pînă duminică, cele 10 
divizionare A feminine își dispută, 
in sala Constructorul din Capitală, 
etapele 20, 21 și 22 din cadrul ul
timului tur al competiției. Turneul 
prezintă interes în primul rînd prin 
faptul că programează o serie de 
meciuri importante pentru echipele 
amenințate să retrogradeze, dar și 
pentru că el prilejuiește baschetba
listelor selecționabile în lotul națio
nal ocazia de a se evidenția. Deci, 
va fi o întrecere utilă și pentru an
trenorii reprezentativei țării, care 
vor putea face o trecere în revistă 
a celor mai bune jucătoare ale 
țării.

Din programul de astăzi, mențio
năm partida dintre Sănătatea Satu 
Mare și Universitatea Cluj, formații 
care, în disputele anterioare, și-au 
împărțit victoriile.

Iată, însă, programul complet fin
ire paranteze, rezultatele din turu
rile anterioare) : de la ora 10 : Vo
ința Tg. 
(55—113, 
Mare — 
45—74) ;
Universitatea Timișoara (68—37, 
81—65), Crișul Oradea — Politeh
nica București (50—73, 47—58), Ra
pid — Constructorul București 
(64—45, 60—46).

Mureș — Voința București 
61—67), Sănătatea Satu 

Universitatea Cluj (76—57, 
de la ora 16 g. I.E.F.S, — 

Timișoara

FĂRĂ UN VOLUM
NU SE POATE

Turneul final al campionatului mas 
culin pentru locurile 1—6 încheiat la 
sfîrșitul săptămînii trecute, la Pitești, 
cu victoria comodă a dinamoviști- 
lor bucureșteni, antrenați de George 
Erernia, nu a dezmințit observațiile 
de principiu, pe care le făceam după 
terminarea returului, în legătură cu 
nivelul celei mai importante compe 
tiții voleibalistice interne. Dacă am 
face o scurtă retrospectivă a celor 15 
partide, nu am putea alege 
două care să merite un 
bun : I.E.F.S. — „U" Cluj

decît 
calificativ 

și Dinamn

PE MARGINEA CAMPIONATULUI MASCULIN >

DE MUNCA SPORIT LA ANTRENAMENTE
REALIZA SALTUL CALITATIV AȘTEPTAT

cursul competiției la care ne referim 
și, cu puține excepții („U“ Cluj, Vii
torul Bacău, I.E.F.S. care, în anumite 
perioade ale campionatului, au arătat 
cile ceva și la acest capitol), divizio
narele A au demonstrat cu prisosință 
că fac antrenamente puține și de o 
calitate nu tocmai strălucită. Poate 
că renunțarea tot mai evidentă la 
jocul combinativ (rara avis în cam
pionat și turneele finale), a fost o 
consecință firească a incompletei 
pregătiri atletice a jucătorilor.

La acest mare neajuns al campio

altfel, șj mai multă mobilitate tn 
teren (apărarea în linia a doua ră- 
mînînd, în continuare, un „călcîi sl 
lui Achile" in voleiul nostru). Pe as
pectul tactic al campionatului înche
iat și-a pus, fără îndoială, pecetea 
criza' de ridicători valoroși sau insufi
cienta pregătire (și, de aici, Ineonr 
stanța) celor consacrați « Stamate, < 
Oros. Pe aceste posturi-cheie o ma» 
bună impresie au lăsat, alături de 
Drăgan. ridicătorii Chiș (I.E.F.S.), 
Balaș și Popa („U“ Cluj), Duduciuc 
(Steaua), acesta din urmă aflat într-ș
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IN CAMPIONATUL PE ECHIPE
In runda a 8-a a campionatului de 

șah pe echipe, Constructorul a mai 
făcut un pas spre titlu, învingînd cu 
6—1 pe C-S.M. Cluj, unul dintre sco
rurile cele mai mari înregistrate pe 
parcursul competiției. In cursa pen
tru locul secund, Petrolul și Univer
sitatea au obținut noi victorii: plo- 
ieștenii au învins pe A.S.E. cu 4’/i— 
2*..'s, iar studenții la limită pe I.T.B. 
(4—3), în lupta pentru evitarea re
trogradării, Politehnica a înregistrat 
un succes prețios în fața Electronicii: 
4'/2—Abia ultima rundă, însă, va 
hotărî pe deținătoarea locului 9 (ul
tima este — inevitabil — A.S.E.). în 
întîlnirea dintre „Medicine" — Timi
șoara și Iași — prima conduce cu 
31/.—2V1, o partidă fiind întreruptă.

înaintea ultimei runde, pe primul 
loc se află, în continuare, Construc
torul cu 13 p, urmată de Petrolul și 
Universitatea — 11, I.T.B. — 9, Me
dicina Timișoara și Medicina Iași — 
8 (1), Electronica, C.S.M. și Politeh
nica — 6, A.S.E. 0 puncte.

In clasamentul 
torul și Petrolul 
Universitatea — 
nin : Medicina 
Constructorul — 
și Universitatea — 9 puncte.

Voleibaliștii de la Di
namo au cucerit, din 
nou, titlul de campioni. 
In imagine: Marian
Păușeseu. Gabriel Udiș- 
teanu. George Uremia 
(antrenor). Cornel O- 
ros. Traian Marinescu 
(sus). Alexandru Păsat, 
Gheorghe Stoian. Wili
am Schreiber, Mihai 
Tîrlici. Petre Vranifă.

Foto :
Paul ROMOȘAN

masculin: Construc- 
— 25 p, I.T.B. — 24, 
21. iar în cel femi- 
Timișoara — 12'/2,
lO'/j, Medicina Iași

adăuga, cu 
din celelal- 

__ ....... bunăvoință 
am manifesta față de divizionarele A 
masculine, nu putem să acceptăm 
mediocritatea în care ele s-au com
plăcut în această ediție a campiona
tului. Turul, returul și turneele fina
le au pus în lumină mari carențe în 
pregătirea care se efectuează la ma
joritatea crahurilor. în primul rînd, 
condiția atletică (neglijată cam de 
mult timp la echipele noastre de vo
lei, dar repusă în drepturi de antre
norul federal N. Sotir la echipa na
țională) a fost precară pe tot par-

— I.E.F.S. Am mai putea 
bunăvoință, clteva seturi 
te. -Și atît. Dar, oricîtă

natului trebuie să adăugăm imperfec
țiunile tehnice ale sportivilor, caren
țele mari pe care le au în executarea 
procedeelor de bază, în utilizarea di
verselor nuanțe ale acestora. Absența, 
în proporție îngrijorătoare, a jocului 
combinativ, ne scutește de aprecieri 
asupra tacticii adoptată de echipe 
Au fost prea rare — chiar și la Di
namo sau Steaua (echipe cu mai 
multe posibilități în acest sens) com
binațiile de subtilitate. O idee mai 
clară de joc tătic colectiv ne-au ofe
rit uneori echipele „U“ Cluj (antre
nor C. Bengcanu) și I.E.F.S. (antre
nor Șt. Stroie), care au arătat, de

RECORDURILE ÎN BAZIN SCURT AU RĂMAS
m delfin, VVetterneck 2:16,3 — 200 
m mixt și 4:55,4 — 400 m mixt) nu 
pot oferi specialiștilor prea mari 
motive de satisfacție, acum cind 
au mai rămas practic doar 4 luni 
pînă la campionatele mondiale.

Ar fi putut realiza noii noștri 
campioni mai mult în domeniul per
formanței, la această competiție ? 
Exceptîndu-1 pe M. Slavic, care pa-

fac — in continuare — pe sportivii 
noștri să piardă secunde prețioase, 
în special pe distanțele lungi. In 
egală măsură ne-am convins că per
formerii înotului din țara noastră nu 
au învățat încă să respecte un gra
fic de cursă și adesea ei sînt aju
tați de pe margine, prin diverse 
mijloace, care nu sînt permise an
trenorilor în marile competiții. Cea

• CAMPIONII ȚĂRII NU ȘI-AU MAI REEDITAT REZULTATELE 
DIN FEBRUARIE • DEFICIENȚE MAI VECHI Șl MAI NOI • 
PERSPECTIVELE ECHIPEI NAȚIONALE PENTRU SEZONUL DE 

VARĂ NU

re să fi atins plafonul maxim al 
posibilităților, ceilalți înotători frun
tași aveau dreptul să spere la mai 
mult, nivelul recordurilor personale 
fiind Încă departe de posibilitățile 
lor fizice și tehnice. Constatarea es
te valabilă atît pentru O. Reslcr, 
care parcurge 100 m bras în 70,0, 
o'ar la 200 m realizează doar 2:36,0, 
sau pentru I. Miclăuțs cronometrat cu 

60,9 la 100 m delfin și cu numai 
2:21,0 la 200 m delfin, dar mai ales 
pentru E. Aimer și D. Wetterneck, 
care nici măcar nu s-au apropiat de 
rezultatele înregistrate în sezonul 

trecut, primul Ia 400 m liber, iar 
al doilea la 400 m mixt.

Cauzele stnt multiple și ele au deve
nit general valabile pentru participan- 
ții la acest campionat. Startul și în
toarcerile, la nivelul anilor ’60, îl

SINT ROZE

gravă deficiență subliniată din 
de întrecerile de pe litoral o

SPERANȚE DEȘARTE

ni ai 
Plin 
constituie lipsa de rezistență a îno
tătorilor. Conștient! de aceașta, cei 
mai mulți dintre ei manifestă o tea
mă vizibilă de a porni în cursă în
tr-un ritm ridicat, care i-ar putea 
duce la o eventuală sufocare în 
final.

Asupra acestor lucruri am mai 
atras atenția și în alte rînduri. mai 
ales că din cauza lor, reprezentanții 
noștri continuă să piardă teren în 
disputa indirectă cu marii record
mani al continentului. Astăzi, în ma
joritatea țărilor, specialiștii pun ac
centul pe dezvoltarea rezistenței In 
toată perioada primului ciclu, iar 
la concursuri, Înotătorii de valoare 
participă de regulă, In 60 -90 de mi
nute, la cite două și trei probe, ob-

ținînd rezultate înalte. în secțiile 
noastre, sportivii ating rareori în 
pregătirea zilnică un număr de ki
lometri corespunzător cerințelor an
trenamentului modern, iar în puți
nele cazuri cînd aceasta se întîmplă, 
intensitatea efortului este insuficien
tă. Cei doi recordmani reșițeni, Ai
mer si VVetterneck — ne spunea 
antrenorul F KSnig. au fost bine 
pregătiți pentru acest campionat. 
Dar fiecare nu a luat startul decît 
în două probe, test cu totul needifi
cator pentru patru reuniuni, iar re
zultatele lor nu au fost cele aștep
tate. Concluzia este lesne de tras...

Dacă echipa națională ar trebui să 
se prezinte în zilele următoare în 
Întrecerile balcanice sau în cele ale 
„Cupei Europei" (pentru că de o 
participare la C.M., cu asemenea re
zultate, nici nu se poate vorbi), 
șansele reprezentanților noștri nu ar 
fi prea mari. O simplă comparație 
între rezultatele de la Mamaia ale 
înotătorilor români, cu cele ale spor
tivilor bulgari (la meciul cu Franța 
B și Elveția), ne arată că princi
palii noștri adversari la J.B. și în 
lupta pentru evitarea retrogradării 
din grupa B a „Cupei Europei" și 
nu ne este deocamdată, favorabilă. 
Aceasta ar trebui să constituie cel 
mai serios motiv de îngrijorare, ca
re să ducă implicit la o revizuire a 
planurilor de pregătire ale sportivi
lor noștri fruntași șl mai ales la un 
control riguros al modului cum 
acestea slnt duse la îndeplinire. 
Deocamdată se mai poate face ceva; 
ir,ai tîrziu, cu siguranță, nu I

Adrian VASILIU

evidentă ascensiune. O așteptată lan
sare pe acest post, în team-ul dina- 
movist, a lui Traian Marinescu nu 
s-a produs încă. Surprinzător 1

Puțini trăgători au ieșit în eviden
ță, iar cel pe care-i indicăm mai jos 
(din necesitatea de a face, totuși, 
distincții) au manifestat, fără excep
ție, destulă inconstanță. Ne referim 
în primul rînd la dinamoviștif (deși 
calitățile lor native le-ar fi oferit 
mult mai mari disponibilități) Uai.ș- 
teanu, Tîrlici, Dumănoiu, Păușeseu 
(Schreiber a jucat mai puțin), la P. 
Ioneseu și Bartha (Steaua), Arbuzov, 
Mânu, Stancu, I’ăștean (I.E.F.S.). Bin- 
da („U“ Cluj), Chițigoi, Penciulescu 
(Rapid), Gavrilă (Viitorul Bacău). 
Dintre tinerii care-și anunțau „sal
tul spre performanță" doar trei (P- 
Ioneseu, Păușeseu și Gavrilă) au 
izbîndit pe deplin, în timp ce alții 
(Chifu, Iuhasz, Marinescu) fac tușă 
la echipele fruntașe. Ce folos ? ,

Cu excepția a patru formații („U“ 
Cluj. Viitorul Bacău, I.E.F.S. și Uni
versitatea Craiova) care și-au depă
șit valoarea de anul trecut, celelalte 
divizionare A s-au prezentat mult 
mai slab. Dinamo a dominat pentru 
că dispune de elemente mai dotate 
și mai experimentate, dar n-a strălu
cit la nivelul ediției anterioare. 
Steaua, care și-a rotunjit Iotul cu tot 
ce a „văzut" mai bun în jur (făcînd 
necazuri altor trei divizionare A ■ 
Rapid, Tractorul și Viitorul), nu a 
reușit să formeze încă o echipă). 
C.S.U. Galați a căzut în plutonul doi, 
Rapid era cît p„aci să ajungă și ea 
acolo, dacă nu se întîmplă minunea 
din ultima etapă a returului (meciul 
cu Dinamo). Progresul și-a dus su
porterii de la entuziasm Ia disperare, 
dar a trecut cu bine examenul si In 
acest an. Tractorul era pe punctul d? 
a retrograda, iar cele două promo
vate cu un an înainte (Electra si Vo- 
mța) s-au reîntors în B păci n-au 
avut jucători de A.

Cele cîtev? considerații pe margi
nea campionatului nu epuizează nici
decum problematica pe care o ridică 
voleiul nostru masculin la ora actua
la. Se impune o analiză mai detaliată 
și mai profundă a diverselor aspecte 
șt cauze care împiedică creșterea va
lorică a acestui sport. Rubrica noas
tră invita pe specialiști să-și expună 
punctul de vedere asupra situației 
voleiului nostru și să indice remedii, 
soluții, măsuri pentru îndreptarea a- 
cestei stări de fapt.

Aurelian BREBEANU
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PUSTII...!
9

de la 
fetele 
exce- 

nici

asta, cînd 
și Voines- 

cu 5—0, 
un meci 

antrenorul 
care are

,Venus", dacă 
naționala de

...Și juniorii, de la rubgy sînt buni I Și ăi 
fotbal, ți de la handbal, nu mai spun de 
de la tenis și de la gimnastică. Se pare că-s 
lente și junioarele de la ping-pong — nu-s răi 
puștii din hochei, box și scrimă. Mă ține — in con
tinuare — un oftat.

Mă ține cam de pe vremea arenei 
mai știți unde era arena 
juniori, cu Nicușor în față 
cu în poartă, făcea praf, 
naționala maghiară, după 
pe care n-am să-l uit, iar 
ungur zicea că : ,,O țară
băieți ca ăștia, poate dormi liniștită 
în fotbal...", sau așa ceva, nu con
tează, un porumbel îi ieșea pe gu
ră... Pe urmă a fost naționala de ju
niori căreia i s-a spus și „Viitorul" — 
ceea ce m-a dus la un oftat și mai 
lung. Eu nu știu să fi avut vreodată 
juniori nedotați și fără viitor, și asta 
nu numai Ia fotbal. De unde un sus
pin și mai adine în 
cîte ori aud și văd 
de mare talent, mă 
șl cu unul rece, de

Mâ uitam — atît 
pe Giuleștî, ........ ..
posibil ca telegenie, „camerele" instalate la 
buna I fiind acoperite de stilpi, bare și chiar

namo — Jiul, că nu vom greși. De cîte ori 
văzut noaptea asta ? — vorba poetului. E fotbalul 
nostru — stas; fotbalul de oameni-mari, cu 
înaintași care nu știu să desfacă o apărare erme- 

o sută de cornere din care nu iese ni- 
antrenori care strigă în pustiu, după ce 
cu „băieții" zeci de jocuri școală împo-

WWW!*Sportul

tică : cu 
mic ; cu 
au făcut 
triva apărărilor supraaglomerate ; cu lungi suspine 

în tribune ; cu nesfîrșite amintiri des
pre ce-o mai fi cu Renie, il mai ți
neți minte pe ăla . micu’, ce talent, 
ce talent I... Da’ șutul lui Georges- 

I cu ? Da’ România — Ungaria, pe 
I „Venus", în '48, 5—0 pen'noi...

Asta-i în fotbal — dar în box, 
ciți ajung la Dobrescu — Cuțov, cea 
mai frumoasă, cea mai dramatică 

I rivalitate sportivă din cîte avem la 
I ora actuală ? Și ciți juniori vor re

aliza clipa de glorie a lui Lucică Po
pescu ? Ciți sînt dispuși să tragă și 
să pătimească — după ce primul 
elan al copilăriei s-a stins și in 
față a apărut viața cea aspră, de 

care talentul nu mai e totul • ci 
și puțină sudoare, și puțină lacrimă, și

f

pieptul meu. De 
că avem juniori 
ia cu un fior cald 
nu știu ce pandalie...
cit îmi permitea transmisia 

teren drag inimilor noastre dar

de mindrie,

de 
im- 
tri- 

. - --- -- —. ----- ,. -------  ca
petele spectatorilor ! — mâ uitam la puștii aceia 
fantastici, după victoria asupra unei echipe ca a- 
ceea a Franței, victorie incredibilă, în fața cîtorva 
sute, de oameni... Jumătate din echipă căzuse la 
pămînt de fericire. Cealaltă jumătate mergea pe 

beată de bucurie, căutîndu-și antreno
rii, sa-i sărute, sa le plîngă pe umeri. Era o ima
gine superbă, la granița tristeței cu sublimul. Mi-au 
dat lacrimile și om închis aparatul : ce se va în- 
timpla cu ei ?

...Căci ce se întimplă mai departe? Mai departe 
— ca un făcut, ca un blestem — puștii devin oa
meni mari și intră în scenariul cunoscut și arhicu
noscut, fără început și fără sfîrșit, ca acela de 
duminica trecută, ca acela, din urmă cu patru 
auminici, cu patruzeci de duminici, — ziceți-i Di-

om-mare, în 
mal trebuie . , ___ ___ . _ .......... __
multă incrîncenare, și un dram de nebunie pentru 
a te opune uzurii timpului ? Ciți dintre ei sînt gata 
să se bată ca să răzbată, înainte de a se pierde în 
neant ?

Îmi 
vină 1 
mină, 
șescu 
cîțiva 
sile Popescu la baschet, Trofin de la handbal, 
doamne, ce viață-i și acolo pe banca acuzării ! Eu 
m-aș gîndi de o mie de ori înainte de 
această piatră, intr-acolo...

veți spune că antrenorii... antrenorii sînt de 
Să-i muștruluiască pe puști, să-i țină bine in 
să nu-i ierte, l-am văzut in filmul lui Vătă- 
— film care putea fi și mai bun —, erau 
oameni de neuitat, Titi Dumitrescu la box, Va-

a arunca

Sebastian
dv. apre-

CORESPONDENTA : A. Silvan — str.
171 — București: De acord cu bunele
cieri la adresa hocheiului, ca sport, hocheiștilor noș
tri, ca performeri, și comentatorilor noștri Diaman- 
topol și Antonescu.

BELPHEGOR

NOUL SISTEM COMPETIȚIONAL UN EXPERIMENT REUȘIT
,La. sfîrșitul sâptămînii trecute, în trei localități din țară (Galați, 

Uiuj și Craiova), s-au disputat turneele individuale pe categorii din 
cadrul campionatului național pe echipe de lupte greco-romane. Această 
noua formula de organizare a întrecerii, inițiată de federația de spe
cialitate, a suscitat un deosebit interes Tn rîndul specialiștilor și al spor- 
îviior participant la întreceri. Acum, cînd primul concurs de acest 

gen s-a încheiat, am considerat necesară o discuție cu doi dintre repu
tații tehnicieni ai forului de resort, -------- ’ • -
maestrul emerit al sportului (acum,

Interlocutorii noștri au fost soli- 
-itați să răspundă unor întrebări 
legate de comportarea luptătorilor 
fruntași, cit și a celorlalți partici- 
penți, de perspectivele extinderii a- 
cestui sistem competițional și la 
campionatele individuale.

ION CORNEANU: „Din dorința 
de a găsi un sistem competițional 
în care sportivii să fie solicitați 
cam in aceeași măsură ca la marile 
concursuri internațio
nale, a fost introdusă 
această nouă formulă, 
chiar în campionatul 
pe echipe, care, altfel, 
nu constituia o între
cere destul de eficien
tă. Acum, după ce am 
urmărit 
Ia Cluj, 
că acest 
cel mal

care 
Solicitările

antrenorul emerit Ion Corneanu și 
antrenor al lotului) Ion Cernea.
determinat să lupte la cat. 62 kg. 
după ce el câștigase două turnee in
ternaționale în ultima vreme. Ia cat. 
57 kg, categoria lui obișnuită. Cei
lalți componenți ai Iotului prezenți 
Ia Cluj: N. Neguț, Z. SziJak, 1. 
ITscuteanu și chiar T. Horvath au 
suportat bine efortul pînă la sfîr- 
șitul turneului» Am remarcat com
portarea foarte hună a unor tineri 
ca I. Marton (Mureșul) — cat. 
kg, FI. Durgheu (Crișul) — cat.

Turneul pe categorii din cadrul diviziei

52
62

de lupte
greco-romane in discuția a doi reputați tehnicieni:

disputele 
pot 
sistem 
bun 

le-amtoate
dată. __„___ _ .
supuși concurența

de 
aprecia L 

este 
dintre 

folosit 
Ia care 

sînt

ION CORNEANU și ION CERNEA

IO COMPORTARE EXEMPLARA LA TIRANA i (Urmare din pag 1)

I
I

Ibine, în ciuda jocului slab pe care 
echipa noastră l-a făcut la Kiev, 
simpla prezență a lui Dinu ar fi

I putut răsturna complet lucrurile, 
printr-o mai bună organizare a a- 
p arării.

ILa Tirana vom juca un meci ho- 
tărîtor. Adversarii sînt puternici. 
Nu-mi aduc aminte, în ultimii ani, 

de o echipă care să fi învins Al
bania, la Tirana, cu mai mult de 
un gol diferență. Printre acestea se 
numără R. F. Germania. Din feri
cire, printre acestea se numără șiI echipa noastră olimpică. Dacă e- 
chipa României va ști să se ajute 
— și cînd spun asta, mă gîndesc 
la fiecare compartiment și la fie
care om în parte, vom obține vic
toria. Eu unul, mă angajez să fac 
tot ,ce-mi va sta în puteri".

AUGUSTIN DELEANU (Dinamo) : 
„Jocul cu Albania ar fi cel de-al 
24-lea meci al meu sub culorile 
naționalei. Și, firesc, îmi doresc o 
partidă bună, încununată de succes. 
Acest ideal personal reprezintă, de 
fapt, un țel comun, fiecare jucă-

I
I
I
I
I
I
I

tor din lotul convocat pentru a- 
ceastă importantă partidă vizînd 
victoria și 
încrederea
Tirana se 
de care a 
tră națională în atîtea jocuri grele, 
și cred că — și la 6 mai —- vom 
reuși printr-un joc calculat, ma
tur, să depășim elanul gazdelor — 
argumentul lor principal. Dar pri
ma condiție pentru o victorie la 
Tirana este de ordin moral. Tre
buie să abordăm jocul acesta așa 
cum am făcut-o și în partida de 
la Helsinki din cadrul Campionatu
lui European, cînd am învins cu 
4—0. Atunci, aveam nevoie de o 
victorie la scor în deplasare. Acum, 
avem nevoie de același lucru. Și 
șînt convins că echipa națională se 
va mobiliza total pentru dobîndi- 
rea acestui succes, posibil și atît 
de necesar nouă".

DAN ANCA („U“ Cluj) : „Sînt 
unul dintre vechii component; ai 
lotului național. Mai întotdeauna 
mi-a revenit misiunea să suplinesc 
golurile create de unele indisponi
bilități și să joc în partide dificile.

pregătindu-se pentru ea. 
mea într-o izbîndă la 
bazează pe maturitatea 

dat dovadă echipa noas-

Mă gîndesc la meciurile de la Lon
dra și Bratislava sau la partida 
de mare importanță, de la București, 
cu Cehoslovacia. Așadar, sînt, cum 
s-ar spune, un jucător călit în bă
tălii aspre. Desigur, nu ne va fi 
ușor nici la Tirana. Sînt hotărit, 
însă, să fac totul pentru a contri
bui la succesul nostru. Cunoscînd 
calitățile fizice și dîrzenia fotbaliș
tilor albanezi, e obligatoriu să_ ne 
prezentăm cît mai bine pregătiți 
fizic. Nu trebuie să existe excepții 
în acest sens; mai ales în linia 
noastră a mijlocașilor, care vom 
avea un cuvînt greu de spus în 
acest .

RADU TROI (F. C. Argeș) : „Din 
clipa cînd s-a terminat partida de 
la Kiev am reflectat mult asupra 
comportării mele în acel joc de 
debut în reprezentativă. îmi dau 
seama că, poate influențat și de 
momentul atît de important al de
butului în echipa națională, nu am 
avut luciditatea ~ ~ "
fructifica 
avut. Și 
Cred că 
întîlnirea

ÎN OBIECTIV, DIVIZIA C

necesară spre a 
baloanele pe care le-am 
ele nu au fost puține, 
tocmai învățămintele din 

de săptămîna trecută

mi-au dat cel mai util fond de 
pregătire pentru întîlnirea cu se
lecționata Albaniei. în antrena
mentele ulterioare și în partida de 
la Ploiești, am încercat corijarea 
acelor defecte, mai cu seamă de or
din tactic, ale comportării mele. 
Doresc din inimă să prestez la Ti
rana un joc care șă justifice nu
meroasele dovezi de încredere pe 
care antrenorii loturilor reprezen
tative și cei ai clubului meu mi 
le-au arătat. Doresc mai cu seamă 
aceasta pentru fotbalul nostru ; în 
special noi, cei tineri, avem dato
ria să luptăm pînă la epuizare 
fiindcă trebuie să continuăm o fru
moasă perioadă a echipei naționale, 
perioada ultimilor ani“.

DUMITRU MARCU : (Universita
tea 
tept 
îmi 
mă 
așa

vreo- 
sînt 

mult 
mai mari decît cele din campiona
tele individuale. în numai trei zile, 
toți concurenții sînt obligați să sus
țină cîte opt meciuri, indiferent de 
rezultatele pe care Ie obțin, în timp 
re la campionatele individuale, după 
două înfrîngeri, luptătorii părăsesc 
întrecerea, rărnînînd în competiție 
Un număr mult mai mic de partici
pant!. tn plus, noul sistem (fie
care cu fiecare) elimină orice posi
bilitate ca unii sportivi să fie fa
vorizați (sau defavorizați) prin tra
gerile la sorti. Este adevărat, încăr
cătura efortului Ia care au fost su
puși sportivii a fost cam mare pen
tru unii luptători care n-au avut o 
pregătire corespunzătoare, 
competiția a servit pe deplin Intere
selor noastre de a verifica poten
țialul de luptă al tuturor concuren- 
tîlor într-un asemenea gen de con
curs, acum, înaintea campionatelor 
europene. Rezultatele tuturor spor
tivilor care sînt în vederile noastre 
au fost bune Am notat o singură 
excepție: Ion Baciu. Acesta a su
ferit două infringeri în primele 
zile de concurs, dar apreciez că nu 
datorită slabei sale eoniportări, ci 
unei greșeli a antrenorilor care l-au

Șt. Ștefan (C.F.R. Timișoara) —
68 kg, M. Gali (A.S.A. Cluj) —
82 kg șj V. luga (Mureșul)

Dar,

kg, 
cat. 
cat. 
cat grea, sportivi-care jiu intrat în 
Vederile noastre. Referindu-mă la e- 
chipe, trebuie să remarc prezența 
multor tineri bine pregătiți în for
mațiile A.S.A. Cluj, C.S. Arad șj 
C.S.M. Reșița.

Constatînrl eficiența și oportunita
tea unui astfel de sistem competitio
ns, m-am gindit ca pentru anul 
viitor să propun Biroului federal 
organizarea finalei campionatelor 
individuale după un sistem asemă
nător, în această fază urmînd să 
participe primii 10 sportivi Ia fie
care categorie, calificați din fazele 
de zonă."

ton CERNEA; 
cerii unui astfel 
rirul diviziei s-a 
într-o întrecere de acest gen, în 
care • ompcti'nrii ii întîlnesr ne toti 
ceilalți, evaluarea potențialului lor 
se poate realiza la modul cel mai 
real. Dar. fiind vorba de o soitei, 
tare deosebită, gradul de pregătire 
al sportivilor trebuie să fie foarte 
ridicat. Nu este de Ioc ușor ca în 
trei zile un sportiv să susțină opt 
meciuri. Nici ia cele mai mari con
cursuri internaționale, de genul cam
pionatelor mondiale sau al Jocurilor

Olimpice, un luptător, fie chiar și 
cîștigătorul. nu luptă în mai mult 
de 6—7 întîlniri. Concursul ne-a pri
lejuit și unele constatări interesan
te privitoare la gradul de adaptabi
litate diferit al sportivilor selecțio
nați (care au efectuat același pro
gram de antrenament) Ia acest gen 
de efort. De pildă, în timp ce V. 
Dolipschi, C. Alexandru. N. Horni- 
ceanu (Dunărea Galați) I. Păun, I. 
Enache, C. Virtosu s-au comportat 
bine de Ia început pînă la sfîrșit, 
alții, ca P. Arcade, Th. Lucescu, 
n-au suportat efectul pe întreg nar- 
ctirsul competiției. Chiar și N. Mar
ti nescu s-a resimțit în urma acestor 
solicitări.

Un alt aspect, remarcat cu 
zia întrecerilor de Ia Galați, a 
acela că in cadrul secțiilor, 
și-au trimis reprezentanții la i 

concurs, nu s-a 
tuat o pregătire 
cicluri de 3--4 I 
pe zi, așa cum ar 
fost necesar pentru 
competiție de 
gen. Concluzia 
desprins-o în urma e- 
voluțiilor diferite 
unor luptători ca 
Palade (Dunărea 
lăți). D. Bacalu 

nărea Țuleea). A. Neagu și 
Secoșan (Farul)), care în primele 
zile au luptat foarțe bine, iar în ul
tima parte a întrecerilor a” 
aproape de nerecunoscut. Sportivii 
din lot, pregătiți conform cerințelor 
unui astfel de turneu, au avut o 
comportare constant bună pe tot 
parcursul întrecerilor. Chiar și cei 
ce n-au cîștigat concursul au fost 
învinși do adversari cn o- 
asemănătoare eu ă lor. Consider că 
ar fi foarte bine ca și campionatele 
naționale individuale să se dispute 
după același sistem".

Mihai TRANCA 
Costin CHIRIAC

oca- 
i fost 
care 

acest 
ef ce

pe 
lupte 

fi 
o 

acest 
am

ale 
Șt. 

Ga- 
(Du-

M.

CUPA FABRICII DE

Timp de trei zile stadionul Tine
retului din Bîrlad a găzduit o in
teresantă competiție rugbystică do
tată cu trofeul „A XX-a aniversare 
3 F.R.B." organizată cu prilejul 
Împlinirii a două decenii de la in
trarea în funcțiune a Fabricii de 
rulmenți Bîrlad, Au participat pa
tru divizionare A (Politehnica Iași,

(Urmare din pag. 1)

un pic murdar. Ei au spart gea
murile. ;

— Și pe afară e cam dezordine. 
Gardul din sîrmă e rupt...

— L-am lăsat așa, ca să nu mai 
ocolească cei care marchează tere
nul cu var. E ceva normal.

Noi credem că nu e normal...

RESTANTE

deAsociația sportivă „Prahova", 
pe lîngă uzina de utilaj petrolier 
„1 Mai” Ploiești, dispune de un 
complex sportiv cu care pe bună 
dreptate se mîndrește. Există aici, 
bine întreținute, terenuri de tenis 
de cîmp, handbal, volei, fotbal și 
Un modern ștrand. Complexul dis
pune de stație de radio-amplifi- 
care în aceste condiții nu este de 
mirare că aproape în permanență 
instalațiile sportive sînt folosite cu 
plăcere de salariații marii uzine 
ploieștene.

La o privire mai atentă, constați 
Insă și unele neajunsuri, care par 
ca niște pete pe haina bunului 
gospodar. E vorba, de fapt, de vi
nele restanțe în amenajarea tota
lă a complexului respectiv Nici a- 
cum tribuna nu e terminată, Iar

I
I

„Ideea in<rodu- 
de turneu în ca- 
floverflt ev ■■■■<> jț.

îi întîlnesr ne țntj

RULMENȚI BÎRLAD
Gloria București, Precizia Săcele 
și Rulmentul Bîrlad) care și-au 
disputat aprig cupa pusă în joc. 
Trofeul a revenit echipei Rulmcn- 
tul-Bîrlad. Pe locul II s-au cla
sat formațiile Politehnica Iași și 
Gloria București, iar Pe locul ultim 
Precizia Săcele.

Bune, arbitrajele bucureșteanului 
P. Niculescu.

Eliade SOLOMON, coresp.

pista de atletism așteaptă șă fie 
pusă la punct cu zgura necesară. 
O impresie neplăcută lasă mor
manele de nisip și 
cinta terenului de

LACATE MARI
în inima orașului, 

publicii, o firmă atrage atenția tre
cătorilor : Baza sportivă „Fulgerul" 
P. Tc. Dacă vrei să pătrunzi în 
incinta ei, nu poți din cauza lacă
telor de la poartă.

Aici s-au amenajat cîndva tere
nuri de volei și handbal, însă des
pre activitate nu se poate vorbi. 
De la un timp, baza amintită a 
fost lăsată în părăsire. Ea se află 
într-o stare jalnică, deși peste tot 
se spune că ducem lipsă de baze 
sportive.

gunoi din in- 
fotbal.

LA PORJI
pe strada Re-

★
Am vizitat, desigur, și alte baze 

sportive ale municipiului Ploiești. 
O impresie bună ne-au lăsat cele 
de la clubul sportiv „Petrolul", 
asociația „Rafinăria" Teleajen. Al
tele însă nu sînt pregătite așa cum 
se cuvine pentru sezonul cald. Iată 
de ce consiliile asociațiilor respec
tive au datoria să ia măsuri ca 
în cel mai scurt timp bazele lor 
să devină locuri de atracție pentru 
amatorii de mișcare și sport.

0 ETAPĂ CU MULTE DERBYURI DAR Șl CU 
NUMEROASE ACTE DE INDISCIPLINĂ

în cea de a treia categorie a 
campionatului național de fotbal, 
Divizia C, duminică s-a desfășurat 
etapa a XVIII-a, care a prilejuit 
numeroase derbyuri. Rezultatele, în 
linji mari, au fost cele așteptate, au 
cîștigat gazdele sau formațiile eare 
porneau favorite. Dar au fo6t și u- 
nele excepții, ca de pildă, înfrîn- 
gerile suferite de către cele două 
fruntașe, considerate de pe acum 
virtuale cîștigătoare în serii, Mure
șul Deva (seria a VIII-a) și Celu
loza Călărași (seria a V-a), care 
deși aveau, teoretic, prima șansă 
au pierdut la limită (Mureșul la 
Timișoara, cu Electromotor 0—1 și 
Celuloza Ia București, cu Autobuzul 
1—2). Cu toate aceste înfrîngeri, 
cele două echipe continuă să aibă 

Iun consistent avantaj de puncte față 
de următoarele clasate : Celuloza 7, 
Mureșul 6 puncte.

I Iubitorii fotbalului urmăresc cu 
viu interes spectaculoasa luptă pen-

--------  io

I

I
I
!
I
I

tru șefie din cîteva dintre cele 12 I serii. Un pasionant „duel" se dă în
seria a Vil-a, între Minerul Motru 
și Vulturii Textila Lugoj, două țea- 

Imuri sensibil egale, care de la în
ceputul returului conduc cu schim
bul în clasament, ambele avînd 
după 18 jocuri același număr de 
puncte,' 26. Aproape identică este 
situația și în seria a IX-a, unde 
două echipe miniere luptă pentru 
șefie; e vorba de Minaur Zlatna 
și Aurul Brad, dar ele au un avan
taj mic, de unul sau două puncte 
față de principalele adversare, A- 
rieșui Țurda, țJnirea Dej și Indus
tria sîrmei Cîmpia Turzii, echipe 
care, pu toate că au un handicap 
de 4 puncte (fiind penalizate de 
către F.R.F.), ocupă locurile 3—5. 
Industria sîrmei, de pildă, și-a îm
bunătățit situația în clasament prin 
victoria cu 2—0 în fața Arieșului

I
I
I
I
I
s

Craiova) : „Se înțelege că aș- 
cu emoții jocul de la Tirana ; 
dau seama că, de modul cum 
voi comporta într-o întrecere 
de importantă, depinde viitoa

rea mea evoluție ca jucător de per
formanță. Știu că, dacă mă voi 
găsi printre cei 11 aleși să înceapă 
meciul, voi lupta fără reținere spre 
a corespunde încrederii. Știu că tre
buie să-mi corijez o serie de defec
țiuni din jocul meu și știu că pri
ma dintre ele rămîne aceea a unei 
mai insistente activități atunci cînd 
nu sînt în posesia mingii; sarcinile 
defensive, de supraveghere a ad
versarului direct — în cazul meu 
a fundașului dreapta — au devenit 
o lege a jocului modern. Am însă 
toată încrederea că, sprijinit de 
coechipierii cu mai multă expe
riență în echipa națională, îndru
mat de ei și în timpul partidei, voi 
reuși să mă achit de misiunea mea. 
Aștept — plin de speranțe — par
tida de la Tirana și am convinge
rea că’ selecționata va reuși acolo 
un joc valoros și un rezultat care 
s-o mențină în lupta pentru cali
ficarea în turneul final al campio
natului lumii".

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI
A XXI-a A DIVIZIEI B

SERIA I

C.F.R. PAȘCANI — GLORIA BUZAUS 
M. Cițu. ajutat la linie de A. Grigorescu 
șl M. Haimovicl (toți din București •

C.S. TÎRGOViȘTE — ȘTIINȚA 
CÂU : C. Dragoteșcu, ajutat de 
Mqtorga și Gh. Vasilescu II (toți din 
București);

PUNAKSA giurgiu 
BUCUREȘTI :

c.
A-

Gh.

Un aspect din jocul
Cîmpina, disputat

echipelor prahovene, Caraimanul Bușteni și I.R.A. 
pe stadionul

invers, cumCîrnpia Turzii (și nu 
dintr-o eroare de recepționgre tele
fonică, a 'ăpătlil" îri ziarul nostru 
de marți).

Miercuri, la Craiova, o partidă 
restantă în campionatul nostru, 
o partidă oarecare în aparență, 
expediată printr-o programare la 
mijlocul sâptămînii, s-a dovedit a 
fi, printr-un joc al întîmplării, o 
înttlnire încrîncenată, disputată 
sub semnul mizei importante. în
cărcătura emoțională a fost ali
mentată de situația specială a ce
lor două protagoniste! Universita
tea Craiova găsea în rezultatul 
partidei o șansă de a urca pe pri
mul loe ai 'clasamentului; parte
nera sa, A.S.A. Tg. Mureș, putea 
să se smulgă de pe poziția unei 
echipe retrogradabiie sau, din con
tră, să rămînă strivită pe pericu
losul loc 15. Spectatorii craioveni 
au onorat cum șe cuvine (în pri
mul rind cantitativ) acest meci cu 
semnificații majore. Ei au asistat 
însă cu un sentiment de nemulțu
mire, pici măcar disimulată, la o 
promovare forțată a echipei lor, 
în urma cîtorva greșeli flagrante 
de arbitraj

Să revenim cu amănunte supli
mentare la cronică: in min. 57 un 
contraatac al oaspeților îl găsește 
pe Mureșan în poziție avansată, 
cu fundașul craiovean, Niculescu, 
în fața sa. O minge „llftată", ba
lonul îl ocolește pe Niculescu, fi
ind reluat de Naghi, țîșnit de pe 
aceeași linie cu coechipierul său. 
In condițiile acestea nu putea fi

vorba de ofsaid, cu atît mai mult 
cu cît și Velea, mai departe de 
fază, ocupa o poziție frontală, ul
tim apărător între Manta și cei
lalți jucători. în fine, Naghi a 
expediat balonul cu boltă peste 
portarul craiovean și mingea s-a 
oprit în plasă. Cum orice infrac
țiune era exclusă, tușierul Munich 
nu a semnalizat nimic și arbitrul 
de centru Dinulescu a arătat ferm 
centrul terenului. Ce a urmat în 
continuare? Jucătorii craioveni 
s-au repezit la tușier, apoi la 
conducătorul de joc. După oare- 
cari împotriviri, C. Dinulescu ce
dează, se deplasează la tușă, se 
consultă cu colegul său și cedea
ză, anulind un. gol, după părerea 
noastră și după părerea sa inițială, 
perfect valabil.

Penal ty-ul ratat în min. 79 
Oblemenco este o poveste la 
de neplăcută, înlănțuindu-se 
greșeala anterioară. Unchiaș 
deposedat corect pe Marcu 
careu, mingea a ieșit în corner, 
după care înaintașul craiovean a 
căzut în suprafața de pedeapsă. 
Nu fusese fault și noj sîntem ten
tați să credem că arbitrul a amen
dat, prin dictarea unei lovituri de 
la 11 m, eventualele agresiuni 
verbale ale oaspeților, după golul 
lor prețios anulat fără justificare.

Ion CUPEN

★
Din păcate, nici duminica aceasta 

n-a fost liniște deplină la meciurile 
Diviziei C. Răsfoind o parte din foile 
de arbitraj, cele care au sosit pînă 
miercuri la prînz la F.R.F., constatăm 
că la multe jocuri s-au înregistrat 
acte de nesportivitate, mai mult 
sau mai puțin grave, pentru care 
arbitrii au dictat zeci și zeci de a- 
vertismente, și chiar au eliminat 
fotbaliști de pe teren.

Numărul jucătorilor care au pri
mit... cartonașe galbene este foarte 
mare. Motivele au fost, peste tot, 
cam aceleași : faulturi repetate, vo
ciferări, proteste vehemente Ia de
ciziile arbitrului și chiar injurii la 
adresa conducătorilor de joc. Din
tre zecile de jucători avertizați vom 
aminti doar pe unul, și anume. 
C. Firici, de la Letea Bacău, care 
a primit sancțiunea dună consuma
rea celor 90 de minute de joc ; el 
a adresat grave injurii arbitrului 
C. Teodorescu (Buzău), care, după 
cum a relatat corespondentul nos
tru, a condus mulțumitor partida 
(2—2 cu Minerul Comănești). O a- 
devărată „ploaie" de cartonașe gal-

din cunoscuta stațiune montană.
Foto : V. ZBARCEA — coresp.

bene a căzut Ia derbyui seriei a 
VIII-a, Electromotor Timișoara — 
Mureșul Deva. Corespondentul din 
localitate a menționat în transmi
sia sa de la această partidă că am
bele formații au jucat dur, iar, la 
un moment dat, cițiva dintre spec
tatori au intrat pe teren și au lo
vit pe unii dintre jucători. în ge
neral, organizarea a lăsat de do
rit Ia acest important meci.

în încheiere, amintim pe cîțiva 
dintre fotbaliștii certați cu disci
plina, sportivitatea, care au fost e- 
liminați de pe teren : C. Vajna și 
I. Jakab (Textila Odorhei), Gh. Vo- 
roneanu (Arieșul Cîmpia Turzii), 
E. Kadar (Foresta Bistrița), I. Hgrca 
(Avîntul Frasin), C. Coman (Mine
rul Cavnic). Dar lista acestora este 
mult mai mare I

Față de noile grave abateri de la 
conduita sportivă, așteptăm ca ofi
cialii F.R.F. să dea dovadă de cu
venita severitate în sancționarea vi- 
novaților ; jumătățile de măsură, fo
losite pînă acum, s-au dovedit gre
șit înțelese pentru că atît numărul 
cît și gravitatea actelor de nespor
tivitate au crescut.

T. RABȘAN

METALUI.
___ TTr„_ M. Moraru, ajutat de V. 

Gligorescu și M. Marlnciu (toți din Plo
iești) ;

C.S.U. GALAȚI — PROGRESUL BRĂI
LA : Gh. Manole. ajutat de A. Piiosian 
și D. Agopian (toti din constanța):

CHIMIA RM. VlLCEA - F.C. GA
LAȚI : Em. Vlaiculescu, ajutat de L 
Chiriță și R. Avramescu (toți din Plo
iești) ;

PROGRESUL BUCUREȘTI — POLI
TEHNICA IAȘI : C. Ghiță (Brașov), a- 
jutat de C. Braun (Brașov) și Z. Dră- 
ghici (Constanța);

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — DELTA 
TULCEA : C Prusac (Botoșani), ajutat 
de T. Grosan (Botoșani) și N. Prusac 
(Dorohoi);

S.N. OLTENIȚA
PENI: EL. __ , _____
dor și M. Hanganu (toți din București).

SERIA A II-A

METALUL PLO-
Gh. Retezan, ajutat de G. Fo-

J.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — NITRA- 
MONIA FAGARAȘ : Gh. Micu (Tg. Jiu), 
ajutat de G. Cojocaru și S. Drăgulici 
(ambii din Drobeta Tr. Severin);

METALURGISTUL CUGIR — F.C, BI
HOR : C. Dinulescu, ajutat de M. Tu* 
dor și Gh. Vasilescu I (toți din Bucu
rești) ;

ELECTROPUTERE CRAIOVA — C.S.M. 
SIBIU : Gh. Dragomir, ajutat de
Roibănescu și V. Murgășan (toți din 
București);

MEȚKOM BRAȘOV — .^HNERUL ANI
NA : I. Puia, ajutat de I. Dancu și D. 
Ghețu (toți din București);

C.F.R. ARAD — OLIMPIA SATU 
MARE ; a. Ene, ajutat de V. Gligores
cu și N. Mogoroase (toți din Craiova);

GLORIA BISTRIȚA — C.F.R. TIMI
ȘOARA : Gh. Veres, ajutat de T. Gaboș 
și I. Tifrea (toți din Cluj);

OLIMPIA ORADEA — CORVINUL 
HUNEDOARA : A. Munich, ajutat de 
I. Urdea și S. Stâncescu (toți din Bucu
rești) ;

METALUL DROBETA TR. SEVERIN -r- 
MINERUL BAIA MARE : V. Neacșu. a- 
jutat de N. Moroianu și A. Bădulescu 
(toți din ploiești).

PE TEMELE JOCULUI

NUME M LOTUL DE TINERET

de 
fel 
cu 
l-a
în

Pentru meciul cu reprezentativa simi
lară a Albaniei, de la 6 mal, la Bucu
rești, in cadrul campionatului european 
rezervat echipelor de tineret, antrenorul 
Cornel Drăgușin a convocat pentru du
minică seara. în Capitală, lotul național 
în care au apărut și nume noi. E vorba 
de fundașii laterali Mateescu (Steagul 
roșu) și Purima (U.T.A.), chemați pen
tru a-1 înlocui pe Tănăsescu, promovat 
în lotul primei reprezentative, și de 
atacanții Dudu Georgescu (C.S.M. Re
șița) și Petrescu (C.F.R. cluj), care de
țin o formă foarte bună actualmente.

Ceilalți component) ai lotului sînt : 
Ștefan („U“ Cluj) și Cavai (Dinamo) — 
portari ; Anghelini (Steagul roșu), Ciu- 
garin (Steaua), Sătmâreanu II și G. 
Sandu (Dinamo) fundași; Dumitriu 
IV (Steaua), Moldovan (Dinamo) și Vi. 
șan (C.F.R. Cluj) — mijlocași; Anghe! 
(Steagul roșu), Mulțescu, Roznai (Jiul), 
șl LucacI (sportul studențesc) — înain
tași.

BANI, AUTOTURISME Șl EXCURSII LA TRAGEREA SPECIALĂ

PRONOEXPRES DE DUMINICĂ 29 APRILIE 1973
Două zile au mai rămas pînă la 

închiderea vînzării biletelor pentru 
tragerea specială Pronoexpres din 
29 aprilie 1973, tragere la care se 
acordă autoturisme DACIA 1300 și 
TRABANT '601, excursii în U.R.S.S. 
la Soci, în FRANȚA și SPANIA și 
excursii in SUEDIA și FINLANDA, 
în afara premiilor în bani de va
loare fixă și variabilă.

• Cîștigătorii excursiilor în Bul
garia la NISIPURILE DE AUR 
(cîte 1 loc) de la tragerea specială 
Loto din 13 aprilie în continuare : 
16. Barabas Carol — Sîngeorgiu de 
Mureș jud. Mureș ; 17. Kallo Gas
par — Iernut jud. Mureș ; 18. Ne- 
culai Gh. Ioan com. Tămășeni sa
tul Adjudeni jud. Neamț : 19. Mi- 
nea Victoria și 20. Tudorie Elena 
din Ploiești : 21. Stracmuțch! Ma- 
ria-Oltea corn. Vama jud. Su
ceava : 22. Graure Andrei și 23. 
Sommer Oscar din Timișoara ; 24. 
Velic Ion — Jimbolia jud. Timiș ;

25. Alexiu Adriana ; 26. Mareș Ste
la ; 27. Ciucă Sofia; 28. Ifrim
Gheorghe ; 29. Cățelu Constantin ;
30. Toma Ioana și 31. Oprescu Ca- 
sandra toți din București. Catego
ria P (19 excursii în Bulgaria NI-

PRONOEXPRES

AUR de cite 1 loc):
Arad : 2. Cîrs-

ȘIPURILE DE
1. Stoicuț Nicolai
tea Ion — Băiculești jud. Argeș ; 3. 
Stoica Ion — Curtea de Argeș jud. 
Argeș ; 4. Pișeoran Ianoș — Ora
dea ; 5. Groza Sav — Beiuș jud. 
Bihor; 6. Criste Gheorghe — co
muna Pietroasa sat Chișcău jud. 
Bihor ; 7, Răduțoiu Ioan — S.M.A. 
Bărăganul jud- Brăila ; 8. Conschi 
Vătlau — Galați ; 9. Popovici Cos- 
tică — Valea Mărului jud. Galați ; 
10. Aanei Constantin — Iași ; 11. 
Suciu Petru —- Tg. Mureș ; 12. Ke- 
lemen Jeno — Sihlea jud. Vran- 
cea ; 13. Rozica Neacșu — Slatina ; 
14. Dragomir Pantaze și 15. Ata- 
nasiu Ermil din Ploiești ; 16 Du
mitrescu Corneliu — Cîmpina : 17. 
Vasile Gheorghe ; 18, Dinu Ion și 
19. Radu Gheorghe toți din Bucu
rești.

Rubrică redactată de 
LOTO — PRONOSPORT

Un scor record (25—1), reprezen- 
tînd raportul de cornere în desfă
șurarea unei partide din prima di
vizie (A.S.A.—C.F.R.) pe-a atras din 
nou atenția (pentru a cîta oară ?) 
asupra eficienței unuia dintre mo
mentele fixe ale jocului care, odini
oară, echivala, în practică chiar, cu 
jumătate de gol. Și, plecînd de la o 
astfel de înregistrare statistică-rela- 
tivă desigur, în contextul general 
al eficacității, dar oricum suficient 
de orientativă, prin caracterul său 
obiectiv — am ajuns, însumînd nu
mărul loviturilor de colț pe ansam
blul primelor șase etape ale returu
lui, la cifra respectabilă de 624 !

Așadar, în spațiul de decizie a 
acțiunilor de atac au fost executate 
624 lovituri libere directe, teoretic 
periculoase, din care în mod nor
mal era de așteptat să rezulte un 
număr oarecare de goluri. Evident 
că nu într-un procent de 50 la su
tă, ca pe vremea marcajului în zo
nă a sistemului cu doi fundași sau 
ca în meciurile de copii, în care 
cornerul se bate dintr-un punct si
tuat la aproximativ jumătatea dis
tanței între fanionul de la colțul te
renului șl poartă.

Pretențiile noastre — dacă le pu
tem numi astfel — șe rezumau, ți- 
nînd seama de perfecționarea con
tinuă a defensivei, la realizări me
nite să scoată, cît de cît, la iveală 
aportul de eficacitate ofensivă pe 
care cornerele trebuiau să-l aducă, 
în virtutea unor prevederi regula
mentare avantajoase în realitate 
însă, referindu-ne la cele 48 de în- 
tîlniri, disputate pînă acum în acest 
sezon de primăvară, contribuția lo
viturilor de colț Ia nroducția de go
luri a camnionatului se Identifică 
cu o cantitate comnlet negl’labîlă, 
de-a dreptul ridicolii prin dimen
siunile ei. Mai precis spun, din nu
mărul de 111 goluri înscrise in șase

etape de campionat numai două 
(Moldoveanu, in meciul Steagul ro
șu — Sp. studențesc si Pușcaș, 
partida C.S.M. Reșița — Jiul) 
rezultat din executarea celor 624 
vituri de colț. Adică un procent 
trei la mie !

Comparînd aceste date cu cele 
care ni le oferă statistica anilor 
competiționali precedenți, constată
rile noastre confirmă o scădere ver
tiginoasă a gradului de eficiență 
practică procentuală a cornerelor —- 
de la aproximativ trei la sută în 
1968—1969 și unu la sută în 1970— 
1971 la... trei la mie în prezent. 
Ceea ce înseamnă de zece ori mai 
puțin, într-un interval de numai 
cinci ani 1 De aicj și concluzia că 
loviturile de colț au devenit astăzi, 
în modul de acțiune al echipelor di
vizionare, situații tactice banale, un 
fel de aruncare de la margine eu 
piciorul (la propriu și la figurat), 
o formalitate atît pentru aiacanțî 
cît și pentru apărători aflați — 
teoretic — sub 
Și-atunci, dacă __ , ........
mai surprinde oare un raport de 
cornere de 25—I, ca cel de la Tg 
Mureș de pildă, din care gazdele, 
în speță A.S.A., n-au reușit să tra- 
gă nici un folos, părăsind propriul 
teren învinse ?

Admițînd. să spunem, că spectato
rul s-a obișnuit într-un fel să con
sidere lovitura de colț ca pe ceva 
cu totul anodin în economia tacti
că a echipelor noastre, surprinde to
tuși atitudinea, cu totul străin? de 
spiritul performantei, potrivit că
reia antrenorii si jucătorii. în spe- 
cial. își permit luxul să renun+e Ia 
una dintre căile sigure de îmbună
tățire a indicilor de eficacitate.

Pînă cînd acest lucru ? Este toc
mai ceea ce am vrea și noi să știm.

în 
au 
lo
de

pe

amenințarea golului 
așa stau lucrurile.

Mihai IONESCU



ÎN PRIMA ZI
A „CUPEI DINAMO"

LA TIR

AZI. LA PESCARA

Turneul de baschet de la Sofia

BUCUREȘTI - SOFIA A 61-67

zi a concursului 
Dinamo" la arme

LA BUDAPESTA

I
I

Ieri, în prima 
republican, „Cupa 
cu glonț, organizat în cinstea ani
versării a 25 de ani de la înfiin
țarea clubului Dinamo București, 
timpul a fost potrivnic întrecerilor. 
Dacă la probele de pușcă cerul 
■noros, vizibilitatea redusă, n-a con
stituit un impediment serios, în 
schimb la pistol a influențat mult 
rezultatele. Au fost momente, mai 
ales cînd s-a tras manșa a II-a la 
pistol viteză, că în „țarcul" împrej
muit cu copaci unde sînt standurile 
era întuneric și se vedea flama de
la pistol în timpul tragerii. Așa se I 
explică rezultatele slabe din par- | 
tea a doua a concursului. După 
manșa I, cei doi favoriți, I. 
și M. Roșea conduceau cu 
tate excelente, 299 și, respectiv, 
298 p din 300 posibile. La ultimele 
30 de focuri, însă, Tripșa a avut 
și un 
288 p, iar Roșea a 
luetă" la 6 secunde și a înscris nu
mai 284.

La armă liberă calibru redus se
niori 60 f culcat a cîștigat Gheor- 
ghe Vasilescu, din lotul național, 
care doar cu cîteva zile în urmă 
a avut o comportare inexplicabil de 
slabă la Balcaniada de la Belgrad. 
La fete — armă standard 60 focuri 
culcat — două sportive au totalizat 
,cîte 592 p, ceea ce pentru timpul 
care a fost ieri pe poligonul Tunari 
constituie un rezultat mai mult 
■decît mulțumitor. Cele mai precise 
țintașe au fost dinamovis a Mariana 
Feodot și reprezentanta Institutu
lui de educație fizică și sport, Ioana 
Soare. La probele de juniori — tot 
la armă standard — trofeele au re
venit provinciei. La fete a cîștigat 
Aurora Podaru, de la Unirea Foc
sani, iar la băieți S. Daraboș, de 
la Medicina Cluj.

REZULTATE TEHNICE ; pistol 
viteză 6 f seniori : 1. Tripșa (Dina
mo) 587 p (299—288), 2. L. Giușcă 
(I.E.F.S.) 585 p (297—288), .3. M. 
Roșea (Dinamo) 582 p (298—284),
4. R. Vidrașcu (Steaua) 578 p, 5. G.
Maghiar (Dinamo) 574 p, 6. M. Țapu 
(I.E.F.S.) 573 p. Dintre juniori, cel 
mai bun rezultat l-a înregistrat 
G. Calotă (I.E.F.S.) 570 p. Armă
standard 60 f. culcat senioare : 
1. Mariana Feodot (Dinamo) 592 p 
(ultima decadă 100), 2. Ioana Soare 
(I.E.F.S.) 592 p (98), 3. Mariana To- 
mescu 590 p, 4. Veronica Stroe 587 p,
5. Ioana Șerbănescu 586 p (toate 
de la Dinamo), 6. Edda Baia 
(I.E.F.S.) 582 p ; junioare : 1. Au
rora Podaru (Unirea Focșani) 575 p 
(98), 2. Angela Tudorică (Dinamo) 
575 p (96), 3. Clara Bendi (Activul 
Brașov) 572 p ; juniori : 1. S. Da
raboș (Medicina Cluj) 588 p, 2. T. 
Alberti (Dinam-o) 587 p, 3. M. Teo- 
doru (Steaua) 586 p. Armă liberă 
calibru redus 60 f culcat seniori :
1. Gh. Vasilescu (Olimpia) 593 p,
2. St. Caban 592 p, 3. M. Ferecatu 
591 p, 4. C. Codreanu 590 p (toți 
de Ia Dinamo), 5. T. Ciulu (Steaua) 
588 p, 6. Gh. Adam (Metalul) 588 p.

Tripșa I 
rezul- I

I
I„șeptar" și a marcat doar

„scăpat" o „si-
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SOFIA, 26 (prin telefon de Ia co
respondentul nostru). Partida cen
trală din ziua a treia a competiției 
de baschet masculin dotată cu „Ma
rele Premiu al orașului Sofia" s-a 
disputat între selecționatele orașelor 
Sofia și București. Meciul s-a înche
iat cu victoria baschetbaliștilor bul
gari la scorul de 67—61 (40—30).

Gazdele au dominat prima parte a 
întîlnirii, de-a lungul căreia tabela 
de marcaj a indicat o singură dată 
egalitate (4—4), asigurindu-și un 
avantaj de 10 puncte. La reluare, 
echipa română joacă mai bine, re
duce treptat din handicap și reu
șește chiar să ia conducerea: 56—55. 
Ieșirea de pe teren pentru 5 greșeli

personale 
este însă ____ _  ___
dele se impun. '

Au marcat i Dumitru 4, Oczelak 
20, Țarău 8, Riihring 4, Novac 2, 
Cernat 8, Zdrenghea 10, Mănăilă 5, 
respectiv Golomeev 17, Paitdov 5, 
Romanski 4, Peicev 12, Hristov 23, 
Filipov 1, Raicev 5.

Miercuri seara tîrziu s-au dispu
tat partidele Sofia B — Praga 78—57 
(38—28) și Sofia A — Havana, în 
care victoria a revenit, după un 
meci extrem de disputat, care a ne
cesitat prelungiri, echipei sofiote cu 
68—67 (27—32, 61—61).

TOMA HRISTOV

a Iui Oczelak și Novac 
resimțită și în final gaz-

• împotriva jocului dur ® Se propune o formulă ca in baschet

• Singurul remediu:
„Nu înmormîntați handbalul!“ 

scrie o cunoscută publicație săptămî- 
nală vest-germană, „Sport Illustrier- 
te“, comentînd numeroasele cazuri 
de brutalități înregistrate în parti
dele internaționale din ultima vreme. 
Dar cine are oare o asemenea in
tenție, cînd acest joc spectaculos a 
declanșat tot mai multe pasiuni, în 
ultimele două decenii, In rîndurile 
tinerilor din majoritatea țărilor de 
pe glob, într-o asemenea măsură, In
cit, marele for olimpic l-a și intro
dus în programul întrecerilor sale ?

Și totuși, în presa de specialitate 
din Europa se fac auzite tot mai des 
vocile unor personalități care-și ma
nifestă îngrijorarea față de eventua
lele căi pe care s-ar putea rătăci în 
viitor handbalul. Se apreciază că în 
multe din partidele internaționale eu 
scop de verificare în vederea cam
pionatului mondial din 1974 au fost 
consemnate cazuri de brutalități și 
violență, care nu au nimic comun cu 
handbalul ; mai mult chiar, ele duc 
la ratarea aproape totală a specta
colului și denaturarea în mare mă
sură a spiritului întrecerii sportive. 
Ca o culminantă a unor asemenea 
exemple — remarcă ziarul „Les 
Snorts" din Bruxelles — ne-a fost 
oferită recenta finală de la Dort
mund, în care cțpuă echipe de mare 
valoare în handbalul continental 
și-au disputat titlul de campioană a 
R. F. Germania. Piedici, lovituri bru
tale, îmbrînceli — iată numai cîte
va elemente din arsenalul „tehnic" 
folosit de jucătorii celor două for
mații pentru obținerea victoriei.

SE POATE JUCA Șl FRUMOS

INCEP COMPETIȚIA CUPA EUROPEI
BUDAPESTA, 26 (prin telefon de 

la trimisul nostru). — Joi la prînz 
echipa de sabie a clubului Steaua 
alcătuită din C. Nicolae, Gh. Cul- 
cea, Al. Nilcă, C. Marin și Gh. 
Alexe a sosit la Budapesta în vede
rea competiției pe echipe de club 
Cupa Europei. Trăgătorilor din for
mația campioană a țării noastre li 
s-a adăugat și sabrerul ieșean D.

LA RĂSCRUCE
HANDBALUL

trebuie cu toțiieste drumul pe care 
să-l urmăm".
ELIMINAT PENTRU 5 GREȘELI ?

O fază de catcn 7 Nici
decum. Doi handbaliști 
luptă pentru balon (in 
meciul Suedia — R. F. 

Germania).

Irimiciuc care va participa la „Cupa 
Hungaria", turneu individual, pro
gramat după
ropei.

Antrenorul
Mustață ne-a declarat că deși echi
pa se află într-o fază de tranziție 
(după retragerea din activitate a 
trăgătorilor H. Bădescu și O. Vin- 
tilă) speră să reediteze frumoasa 
performanță din anul 1971 cînd 

-ul“ Stelei

terminarea Cupei Eu-

sabrerilor Stelei, D.

a terminat pe

ediție participă

locul

echi-La actuala 
pele campioane din 12 țări, printre 
acestea aflîndu-se la prima partici
pare formațiile din Olanda și Tur
cia. Printre celelalte țări se află 
U.R.S.S. (în frunte cu V. Sidiak), 
R.D. Germană, Bulgaria, Italia (cu 
campionul mondial M. Maffei în 
formație), Cehoslovacia, Franța, 
R. F. Germania etc. Țara gazdă 
participă »u două echipe i Hon- 
ved și Vasas. De reținut, totodată, 
absența foarte probabilă a echipei 
campioane din Polonia. Competiția 
începe vineri (N.R. azi) dimineață 
în sala mică de la Nepstadion.

T. STAMA

Turneul de la Madrid
NASTASE Șl TIRIAC 

OBȚIN VICTORII
MADRID. 26 (prin telefon). — în 

primele lor meciuri susținute în ca
drul turneului internațional de tenis 
de la Madrid, dotat cu Trofeul Me
lia, jucătorii români au obținut vic
torii. Ilie Năstase l-a întîlnit în pri
mul tur pe italianul Toci, de care a 
dispus cu 6—1, 6—1. Ion Tiriac a ju
cat împotriva columbianului Mollina, 
obținînd victoria cu 6—4, 6—7, 6—2. 
Al doilea adversar al lui Tiriac a fost 
francezul J. C. Barclay, învins și aces
ta cu 7—5, 6—3.

PESCARA, 26 (prin telefon). De 
miercuri seara, cei 11 poloiști din 
echipa națională a României se a- 
flă în localitate, așteptînd cu ne
răbdare primele întreceri din ca
drul „Trofeului Hungaria", compe
tiție de mare amploare care reunește 
șase din primele opt clasate la 
J.O. de la Munchen.

Sportivii noștri au călătorit bine 
pînă la destinație și în cursul zilei 
de joi au și efectuat un antrena
ment de 90 de minute în piscina 
(cu 3 000 de locuri) ce va găzdui 
de vineri seara partidele turneului. 
Pînă la ora convorbirii telefonice 
mai sosiseră la Pescara reprezen
tativele Ungariei (identică cu cea 
de la ultima ediție a J.O.) și cea a 
Italiei, care mai păstrează din ve
chea gardă pe De Magistris, Si- 
meoni, Mamsili I și Marsili II.

Programul competiției opune re
prezentativei române în primul 
meci echipa Iugoslaviei. Cele două 
formații s-au întîlnit ultima oară 
în august, la Munchen, și atunci 
iugoslavii au cîștigat, la capătul u- 
nui joc dramatic, cu 8—7. Celelalte 
întâlniri de vineri : Ungaria — R. FJ 
Germania și Italia — Olanda. Po-> 
[oiștii noștri vor juca în continuare 
cu Ungaria (sîmbătă), Italia (dumi-; 
nică), Olanda (marți) și R. F. Ger-; 
mania (miercuri). Antrenorii forJ 
mației noastre vor alinia la Pescară 
următorii jucători : FI. Slăvei (Hu
ber) — Nastasiu, C. Rusu, Schervani 
D. Popescu, I, Slăvei, V. Rus, Lazăr, 
Erin cu și R&ducanu.

Toate partidele acestui turneu vor 
fi conduse de arbitrii internaționali 
Exerov (Bulgaria), Tsandas (Gre
cia), și Asenzio (Spania).

Un nou test in așteptarea C. E. de popice

ECHIPELE DE JUNIORI LA TRIUNGHIULARUL
DE LA BUDAPESTA

Loturile reprezentative de juniori 
ale țării noastre se află în plină 
pregătire în vederea apropiatului 
start în campionatele europene, 
programate în localitatea ceho
slovacă Prerov. Astfel, sîmbătă șl 
duminică, tinerii popicari vor sus
ține un nou meci de verificare, par
ticipând la triunghiularul Ungaria — 
R. D. Germană — România, care 
va avea loc pe arena cu șase piste 
Elore din Budapesta. Se va juca 
contra scor, la probele clasice de 
100 bile mixte femei și 200 bile 
mixte bărbați, alcătuindu-se numai 
un clasament pe echipe.

în urma mai multor antrenamente 
controlate, cei doi tehnicieni ai lo
turilor republicane, Tudor Buzea (f) 
și Roger Cernat (m) au reținut pen
tru aceste întreceri pe următorii 
sportivi : feminin : Vasilica Pințea, 
Elena Gonciar, Erika Szasz, Elisa- 
beta Szilaghi, Maria Todea, Bălașa 
Mirică, Eugenia Hollesch; mascu
lin — M. Grigore, V. Pișcoi, I. 
Stefutz, A. Molner, C. Lebălă, I.

Szasz și L. Moldovan. Popicarii noș-ț 
tri vor părăsi Capitala în cursul di*ț 
mineții de astăzi.

6ASCHFTBAIIȘTII CHINEZI
IN fRANȚA

PARIS, 26 (Agerpres). — Selecțio
nata masculină de baschet a R.P. 
Chineze a întîlnit la Caen repre
zentativa Franței pe care a între
cut-o cu scorul de 82—77 (41—38).

In cea de-a treia Intîinire amicală 
de baschet dintre reprezentativele 
feminine ale Franței și R.p. Chi
neze, disputată în localitatea CuA 
beii Essonnes, la capătul unui joo 
spectaculos, baschetbalistele fran
ceze au obținut victoria cu scorul 
de 77—72 (42—31).

a concursului amical dintre spor
tivii celor două țări. Au fost pro
gramate numai probe pe distanțe 
de 50 m, care au oferit oaspeților 
posibilitatea de a-și confirma cali- 

■ tat.ea de sprinteri (Ann Marshall
28.6 — 50 m liber, Cathy Carr 36,1
— 50 m bras, Linda Stimpson 30,8
— 50 m spate sau Mark Chatfield
29.7 — 50 m bras). Toate cursele 
au revenit oaspeților, cu excepția 
celei de 50 m delfin, în care Ion 
Mielăuș (26,8) l-a întrecut pe T. 
Szuba (27,3). Evoluții onorante au 
mai avut și M. Slavic (25,8) fată 
de Szuba (25,7) la 50 m liber, T. 
Nuteanu (29,6) față de D. Johnson 
(29.0) la 50 m spate și Minola Va- 
siliade (32,4) fată de Jenny Bartz 
(32.1) la 50 m delfin.

Intîlnirile la masa rotundă și în 
piscina de înot („23 August") din
tre sportivii și tehnicienii celor 
două tari continuă astăzi, (a.v.)
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nată, a început partida cu singura 
tactică ce-i putea aduce un scor 
mai strîns (atacuri lungi și șuturi 
la poartă numai din poziții clare), 
dar pripeala lui Dima (din 16 șu
turi a înscris numai de două ori !) 
și nesiguranța lui Olteanu au făcut 
ca diferența de valoare dintre cele 
două echipe să apară și mai preg
nant în joc. Principalii realizatori: 
Gațu (8) și Kicsid (7) pentru Stea
ua, respectiv Anghel (3). Au arbi
trat modest N. Andreea și V. Ra
dulescu (Craiova).

DINAMO BUCUREȘTI — DINA
MO BRAȘOV 16—12 (9—5). Victo
ria meritată a handbaliștilor bucu- 
reșteni, dar obținută la capătul u- 
nui joc confuz, abundent în duri
tăți După ce au condus lejer la 
început (5—1 : min. 12), lăsînd im
presia că vor cîștiga ușor, jucăto
rii de la Dinamo București au a- 
vut posibilitatea să se detașeze — 
grație numeroaselor greșeli ale ad
versarilor lor — dar n-au reușit.

La începutul reprizei secunde, 
brașovenii, ceva mai atenți în atac, 
au fost aproape de egalare (9—11 : 
min. 39 și 10—12 : min. 43), * dar 
pripindu-se în atac au irosit cîteva 
situații bune (timp de aproape 
două minute au avut doi oameni 
în plus pe teren !) și au fost ne
voii să părăsească terenul învinși 
clar. Principalii realizatori : Mol
dovan (4) și Samungi (3) pentru 
Dinamo București, respectiv Mes
smer (4) și Willisch (3).

îngăduitor si lipsit de_ autoritate 
arbitrajul cuplului C. Cristea (Con
stanța) și Gh. Ivănoiu (Galați).

C. A.

La un pol exact opus — subliniază 
cotidianul „Ceskoslovensky Snort* 
din Praga — a fost superba finală 
a Cupei campionilor europeni, desfă
șurată în aceeași sală din Dortmund, 
între M.A.I. Moscova si Partizan Bje- 
lovar. Jucătorii ambelor finalistenu 
au avut decît o singură preocupa
re : să înscrie cit mai multe goluri. 
$i după 14 minute de ioc, scorul de 
pe tabelă indica 11—11 ! Iar Vlado 
Stenzel, fostul conducător tehnic al 
reprezentativei iugoslave, campioană 
olimpică, declara dună acest meci : 
..Deci se poate juca handbal (și încă 
de ce calitate !) si în spiritul celui 
mai deplin fair-play. Atunci cînd an
trenorii si jucătorii sînt preocupați, 
în special, de adoptarea celor mai 
corecte mijloace pentru deposedarea 
adversarului de balon și caută tot 

tactici variate pentru concre- 
acțiunilor ofensive, sportul 

nu are decît de cîstigat. Din 
multi tehnicieni sfătuiesc iu- 
să adopte un stil cît mai bă-

•impui 
tizarea 
nostru 
năcate, 
cătorii 
tăios (în sensul rău al cuvîntuiui) în 
fata propriului semicerc, iar în a- 
tac, să prelungească fazele (în de
trimentul spectacolului sportiv) pînă 
la enervarea si provocarea adversa
rului. Este calea cea mai facilă, dar 
care sigur va duce sore un punct 
mort al handbalului. Să fii violent 
si brutal nu este prea greu : mult 
mai dificil (dar în spiritul fair-play- 
ului) mi se pare să aiungi Ia o to
tală perfecțiune în mînuirea mingii, 
în executarea loviturilor Ia poartă, să 
te aperi corect în limitele permise 
de regulament și să folosești in a- 
tac cele mai variate miiloace tacti
ce, cu care să-ți pui adversarul în 
evidentă dificultate. Acesta, cred eu.

MINAUR BAIA MARE — TRO- 
TUȘUL GH. GHEORGHIU-DEJ 
26—10 (14—6). Pe un timp splen
did, peste 1500 de spectatori au 
luat loc în tribunele terenului din 
localitate pentru a urmări această 
partidă care se anunța deosebit de 
interesantă. Deși băimărenii au in
trat pe teren fără Palko 
tat), oaspeții n-au reușit 
nici o problemă echipei 
de Lascăr Pană, aceasta 
pur și 
foarte 
mescu 
cepții 
șit să încline balanța 
partea echipei gazdă, 
și apărarea formației 
funcționat foarte bine, 
proape total pe cei doi aruncători 
de la distanță ai Trotușului. De-a 
lungul partidei s-au dictat 8 arun
cări de la 7 m, cîte 4 pentru fie
care echipă, Minaur fructificîndu-le 
pe toate, în timp ce Trotușul a ra
tat trei (apărate de Negovan). Prin
cipalii realizatori i Panțîru (5), Stoi
ca (5) și Rotaru (4) — Minaur, res
pectiv Blaj (3) și Paizan (3). Au 
arbitrat foarte bine P. Radvany și 
I. Lucaci (Cluj).
T. TOHATAN — coresp. județean. 

INDEPENDENTA SIBIU — PO
LITEHNICA TIMIȘOARA 11—11 
(6—4) ! Meci extrem de disputat, 
în care handbaliștii sibieni puteau 
obține victoria. De notat că ei au 
ratat, în minutul 60, o aruncare de 
la 7 m prin Oană. Principalii rea
lizatori : Oană (5) pentru Indepen
dența, respectiv Schragner (4). Au 
arbitrat I. Mihăilescu (bine) și VI. 
Cojocarii (slab) — ambii din Cra
iova. I. IONESCU-coresp, județean.

(acciden- 
să pună 

antrenate 
zburdînd 

simplu pe teren. O evoluție 
bună a avut cuplul Avra- 
— Panțîru care, prin inter- 

și contraatacuri dese, a reu- 
victoriei

De notat 
Minaur 
anihilînd

de 
că 

a 
a-

Nu de mult, ziarul „Sport" din Zu
rich punea în discuție o interesantă 
propunere, primită din partea unui 
grup de tehnicieni. Ideea, vizînd re
ducerea la maximum a durităților în 
handbalul modern, se referea la în
cercarea de a adopta sistemul de pe
nalizare a sportivilor după modelul 
baschetului. Mai precis s renunțarea 
la eliminările temporare pe timp de 
două minute (să fie păstrate numai 
acele eliminări care sancționează 
brutalitățile excesive și cazurile de 
nesportivitate) și adoptarea elimină
rilor definitive după 5 faulturi

Fără îndoială, o asemenea hotărîre 
ar duce în mod cert la reducerea 
faulturilor, care intr-un meci de 
handbal sînt mult mai numeroase de- 
cît într-o partidă de baschet. Dar un 
joc de handbal între două formații 
de atleți, care se angajează deplin 
din punct de vedere fizic (perfect

regulamentar) aceasta întrecere,
duce în mod inevitabil Ia o frecven
ță sporită (față de baschet) a con
tactelor directe dintre adversari. Ca 
atare, o formație cu jucători robuști, 
mai puternici, atacînd și apărîndu-se 
în limitele permise de regulament, 
s-ar putea trezi totuși într-un final 
de meci cu numai șase sau chiar 
cinci jucători în teren. Și atunci, e- 
fectul ar fi exact cel contrar. In 
plus, s-a ajuns la concluzia că o a- 
semenea prevedere regulamentară ar 
duce implicit la o îngreunară a sis
temului de înregistrare

Mai multe discipline sportive și-au 
modificat în ultima vreme regu
lamentele. Poate și tehnicienii hand
balului ar trebui să întreprindă ceva. 
Dar regulile trebuie bine formulate 
și apoi experimentate, pentru ca, 
odată adoptate, ele să constituie un 
factor important pe drumul spre în
frumusețarea 
cum o frînă 
cestui sport.

„MARELE PREMIU 
AL ELIBERĂRII ITALIEI * 

LA CICLISM

spectacolului și nicide- 
în calea dezvoltării a-

Adrian VASILIU

LONDRA, 26. — Cunoscuta jucă
toare australiană de tenis Margaret 
Court, împreună cu englezoaicele 
Jill Cooper și Corinne Molesworth, 
au părăsit circuitul de turnee „Vir
ginia Slims", organizat de o gru-' 
pare profesionistă, patronată de a- 
mericanca Gladys Helman. Jucă
toarele sus-menționate vor putea ast
fel participa la turneele de la Ro
land Garros, Wimbledon și Forest 
Hills, ca și la apropiatele 
pentru „Cupa Federației" 
Hamburg.

Federația internațională 
(F.I.L.T.) precizase, într-un 
cat dat publicității la Londra, că 
orice jucătoare va fi suspendată, în 
caz că participă la turnee profe-

sioniste. Se așteaptă și răspunsul 
altor jucătoare de tenis, angajate 
in Circuitul „Virginia Slims11, prin
tre care americancele Billie Jean 
King, Rosemary Casals și cam
pioana franceză Franțoise Durr.

ROMA, 26 (Agerpres). — Competl-* 
ția ciclistă „Marele premiu al eli
berării Italiei", disputată în apro
piere de Roma, la Fiumicino, a fost 
cîștigată de rutierul .sovietic I. Tri
fonov, cronometrat pe distanța de 
163 km în 4h 10:30 (medie orară 
39,032 km). Pe locul doi, la 3 se
cunde, a sosit Stejskal (Cehoslova
cia).

ECHIPAJUL J. ICKX-B. REDMAN
întreceri 
la Bad

de tenis 
comuni-
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fost desemnați finaliștii cupelor europene
AJAX AMSTERDAM - JUVENTUS TORINO
Salonic) A. C. MILAN - LEEDS UNITED

In dispute echilibrate au
C.C.E. (30 mai, la Belgrad): 
CUPA CUPELOR (16 mai, la
CUPA U.E.F.A. (9 și 23 mai, la Liverpool și Monchengladbacli): F. C LIVERPOOL - BORUSSIA MONCHENGLADBACH

Se poate spune că șase din cele 
mai bune echipe participante în 
cupele europene s-au calificat în fi
nalele celor trei competiții. într-a- 
devăr, finalistele actualelor ediții 
ale C.C.E., Cupei cupelor și Cupei 
U.E.F.A. sînt printre acele formații 
care au fost favorite încă înaintea

deplasare. Ajax 
un joc tactic —

miercuri seara în 
a făcut la Madrid 
elogiat de toți comentatorii — pen
tru faptul cum a știut să se apere 
bine și chiar să pericliteze, prin 
Cruyff și frații Muhren, poarta din 
nou excelent apărată de 
Garcia. Singurul

Ramon
gol a fost înscris

Real departe de valoarea avută a- 
cum un deceniu, dar 
trebuie lăudat pentru 
rabil în care a părăsit

La Derby, Juventus
partidă remarcabilă, mai ales în ce 
privește sobrietatea cu care s-a a- 
părat pînă spre jumătatea reprizei

STENOGRAMA MECIURILOR
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

REAL MADRID - AJAX AMSTERDAM 0—1 (0—0).
Madrid. Stadionul Bemabeu. 125 000 de spectatori. 

Ploaie cernută în prima repriză, temperatură ideală. 
A marcat G. Muhren (min. 51). Arbitru : Loraux (Bel- 
gia)REAL : Garcia Ramon — Jose Luis. Benițo, Zoco, 
Tourino, Gonzales, Grande, Velasquez, Amancio, Pirn, 
Aquilar.^ . — suurbier. Hulshoff, Blankenburg,
Krol, A. Muhren. Neeskens, G. Muhren, Cruyff, Haan, 
RePDERBY COUNTY — JUVENTUS TORINO 0—0. Der- 
by. Stadion „Baseball Ground". 40 000 de spectatori. 
Timp excelent. A arbitrat : M. Lobo (Portugalia).

DERBY : Boulton — Webster. Nish, Powell (Dur
ban), Daniel (Sims). Todd. McGovern. O'Hara, Davis, 
Hector. Hinton. „ . n

JUVENTUS : Zoff — Spinosi, Marchetti. Funno, 
Morini, Salvadore, Causio, Cucureddu (Longobucco), 
Anastasi, Capello, Altafini.

CUPA CUPELOR
SPARTA PRAGA — A.C. MILAN 0—1 (0—0). Praga.

Stadion Sparta. 33 000 de spectatori. Timp frumos. A 
arbitrat : Sanchez-Ibanez (Spania). Z -------- * ‘
rugi (min. 74).

SPARTA : Brabec — Princ, Urban, 
borski, Bonsku, Stranski, Mașek, B. 
Barton.

MILAN: Vecchi — schnellinger,

A marcat : Chla-

Chuvanec, Ta- 
Vesely, Kara,

Doici, Anquiletti,

PRIMUL PE CIRCUITUL DE LA MONZA
HOMA, 26 (Agerpres). — Competiția 

automobilistică pe circuit „1 000 km de 
la Monza" conttnd pentru campionatul 
mondial al constructorilor de automo
bile a revenit la această ediție echipa
jului Jacky Ickx (Belgia) — Brian Red
man (Anglia) pe o mașină Ferrari. In-

parcurs 174 ture (1000 km)vlngătorU au ,______ ___ ,_____ ___.
în 4h 07:34, cu o viteză medie orară de 
242,473 km. După un tur a sosit echipajul 
francez Reuteman — Schenken pe Fer
rari. Al doilea echipa) francez alcătuit 
din Pescarolo — Larousse, pe Matra, a 
ocupat locul trei după 11 ture.

care totuși 
modul ono- 
competiția".
a făcut o

Zignoli, Rosato, Turone, Biasiolo. Rivera, Bigon, Chia- 
rugi.

HAJDUK SPLIT — LEEDS UNITED 0—0. Split. 25 OTO 
de spectatori. Timp răcoros. A arbitrat R. Helies 
(Franța).

HAJDUK : Sirkovlcl — Djoni. Boljat, Boșkovicl, Hol
ter. Buljan, Hlevnjak, 
(Mijlnicl). Surjak.

LEEDS : Harvey — 
rath, Hunter, Lorimer,

CUPA U.E.F.A.

jerkovici, Nadove'za, iovanici

Bremner, Yo- 
Giles, Madeley.

Reaney. Cherry, 
Jones, Jordan.

(0—0). Londra, 
spectatori. Timp

semi- 
semi- 
unele

desfășurării partidelor tur din 
finale. După prima, etapă a 
finalelor se puteau contura 
surprize, mai precis eliminarea lui 
Juventus, Milan și Ajax. Dar iată 
că toate aceste trei echipe și-au a- 
părat excelent șansele, pășind în 
finale.

Așadar în finala C.C.E. (30 mai) 
se vor întîlni la Belgrad, dețină
toarea trofeului, Ajax Amsterdam 
și o debutantă în finală, Juventus 
Torino. Două echipe în mare for
mă, care au jucat foarte bine

Alarmă la poarta Realului! Hulshoff (dreapta) și Rep (stingă) urmăresc 
balonul respins de Ramon Garda. Fază din meciul Real — Ajax 0_ 1,

din returul semifinalelor C.C.E
Telefoto A. P. — AGERPRES

TOTTENHAM — LIVERPOOL 2—1 
Stadion „White Hart Lane". 47 000 de 
frumos. A arbitrat: Losew (Suedia). Au marcat: Pe
ters (mtn. 49 și 71) pentru Tottenham, respectiv Heigh- 
way (mln. 54).

TOTTENHAM : Jennings 
tes. England, Beal, Gilzean, 
Pratt.

LIVERPOOL : Clemence 
son. Tommy Smith. Lloyd, 
Hall. Heighway, Callaghan.

F.C. TWENTE ENSCHEDE — BORUSSIA MONCIIEN- 
GLADBACH 1—2 (1—1). Enschede. 40 OTO de spectatori. 
Timp răcoros. A arbitrat : Carpenter ; ‘ ‘
marcat : Drost (min. 13 pentru gazde), respectiv Rupp 
(min. 26) șl Heynckes (min. 72).

TWENTE : Schrijvers — Van Iersel, 
Oranen, Huwe, Notter, Van Den Vaal, 
ring. Pahlplatz.

BORUSSIA : Kleff — Vogts, Suran, Sieloff. Bonhod, 
Danner, Netzer. Kulik. Jensen, Rupp, Heynckes.

— Kinnear, Knowles. Coa- 
Perryman, Chivers, Peters,

— Lawler, Phill Thomp- 
Hughes, Keegan, Boersma,

(Irlanda). Au

Devrles, Drost, 
Kerkhof, Jen-

după o combinație spectaculoasă în
tre Krol și A. Muhren, 
centrare a fost respinsă 
de Zoco în picioarele 
Muhren, autorul principal 
tului (în traiectoria lui, 
fost deviat în poartă de 
tor spaniol).

Comentatorul postului
Madrid a elogiat „tactica impusă 
de antrenorul Ștefan Covaci, în fata 
căreia madrilenii nu au găsit nici 
un antidot. Victoria Ajaxului este 
pe deplin meritată — în fata unui

a cărui 
cu capul 

lui G. 
al punc- 

balonul a 
un apără-

de radio

secunde, cînd gazdele au asediat 
pur și simplu poarta lui Zoff. Me
ciul a avut două momente psiholo
gice : primul se referă la ratarea 
unui penalty executat de Alan Hin
ton (min. 57). dictat în urma unui 
fault comis de Spinosi asupra lui 
Hector, iar al doilea, la elimina
rea lui Davis (Derby) care l-a faul
tat grosolan pe Morini. Jucînd timp 
de 30 de minute în 10 oameni, 
Derby n-a mai avut forța de a în
scrie vreun gol.

Dacă spectatorii din Derby au

plecat decepționați de la acest meci, 
în schimb, satisfacția suporterilor 
lui Leeds United și F. C. Liverpool 
a fost deplină. Ambele echipe en
gleze sînt în finale ! Prima în Cupa 
cupelor, a doua în Cupa U.E.F.A.

Dar să notăm un lucru extrem 
de important, peste care probabil 
s-a trecut cu vederea. Aceste echipe 
s-au întîlnit luni (deci cu două zile 
înaintea partidelor din semifinalele 
de miercuri) în derbyul campiona
tului Angliei ! Două meciuri atît de 
grele la un interval de numai trei 
zile, constituie o performanță deo
sebită, care relevă încă o dată po
tențialul fizic al formațiilor engleze. 
Leeds reușește în Cupa cupelor scor 
alb la Split, cu Hajduk, iar Liver
pool în Cupa U.E.F.A., deși învinsă 
de Tottenham, se califică grație u- 
nui gol marcat în deplasare !

Remarcabilă este și performanța 
lui Milan, victorioasă la Praga cu 
același scor ca și pe teren propriu 
(1—0). Milan, ca și Juventus (și 
lista altor formații peninsulare ar 
fi încă lungă) demonstrează încă 
o dată că echipele italiene joacă la 
fel de bine în deplasare ca și a- 
casă...

în fine, Borussia Monchenglad- 
bach, calificată în finala Cupei 
U.E.F.A. (singura reprezentantă a 
fotbalului vest-german în aceste fi
nale), se pare că a reintrat în for
mă odată cu prezența foștilor inter
naționali Netzer și Vogts — multă 
vreme indisponibili.

Așadar, să recapitulăm prezențele 
în actualele finale ale cupelor eu
ropene : două echipe din Italia, 
două din Anglia, cîte una din O- 
landa și R. F. Germania. Acestea 
sînt de fapt tot ce are mai bun la 
ora actuală fotbalul european. Să 
le urmărim în finale.

ȘTIRI, REZULTATE
• în meci pentru „Cupa balca

nică", echipa iugoslavă Sutjeska 
Niksici a învins cu scorul de 1—0 
(1—0) formația albaneză Labinoti 
Elbasan. La Istanbul, echipa locală 
Besiktas a cîștigat cu scorul de 2—1 
(2—0) partida cu Aris Salonic.

• Federația internațională de fot
bal a făcut cunoscut că nu este de 
acord cu proiectatul turneu în Re
publica Sud-Africană a selecționa
tei regionale din Bavaria. Un pur
tător de cuvînt al federației vest- 
germane de fotbal a declarat că 
selecționata bavareză a fost invitată 
să susțină un meci amical în R.S.A.

• „Cupa Elveției" a fost cîștigată 
de F. C. Ziirich, care, în finala 
disputată la Berna, a învins cu sco
rul de 2—0 (0—0) echipa F. C. 
Basel. La sfîrșitul celor 90 de mi
nute regulamentare de joc scorul 
a fost egal : 0—0, ambele goluri ale 
învingătorilor fiind înscrise în pre
lungiri de Marti (min. 92) și Kunzlî 
(min. 101).
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