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IN PREZENȚA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

A AVUT TOC ȘEDINȚA INAUGURALĂ A SESIUNII 
DE PRIMĂVARĂ A DNIIIMI INEERPARI AMENIADE

în prezenta președintelui Republi
cii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, marți, 16 aprilie, la 
ratatul Marii Adunări Naționale a 
avut loc ședința inaugurală a sesiunii 
de primăvară a Uniunii Interparla
mentare.

La ceremonia deschiderii au luat 
parte tovarășii Emil Bodnaraș, 
Gheorghe Cioară, Emil Drăgănescu, 
Manca Mănescu, Gheorgbe Pană, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Radules
cu. Ștefan Voitec, Cornel Burtică, 
Mihai Dalea, Ștefan Andrei.

De asemenea, au fost prezenți vi
cepreședinți ai Marii Adunări Națio
nale. secretarul Consiliului de Stat, 
ministrul afacerilor externe, membri 
ai Consiliului de Stat, președinți ai 
comisiilor permanente ale Marii Adu
nări Naționale, reprezentanți ai vieții 
publice din România.

Sosind la Palatul Marii Adunări 
Naționale, președintele Republicii a 
fost salutat cu cordialitate de pre
ședintele ad-interim al Consiliului 
Interparlamentar, G. S. Dhillon (In
dia) și vicepreședintele E. .1. Der- 
xvinski (S.U.A.), de secretarul gene
ral al Uniunii Interparlamentare, P. 
C. Terenzio, precum și de alte perso
nalități politice care au adus pre
ședintelui României un cald omagiu. 
A urmat o scurtă conversație carac
terizată de convingerea exprimată de 
președintele Nicolae Ceaușescu în

succesul misiunii de pace și largă 
cooperare pe care Uniunea Interpar
lamentară și-a asumat-o, în contri
buția pozitivă așteptată din partea 
sesiunii de Ia București. Cei prezenți 
au exprimat sentimente de gratitudi
ne pentru aprecierile și cuvintele 
încurajatoare rostite de șeful statu
lui român, mulțumiri pentru ospita
litatea oferită de România lucrărilor 
sesiunii din această primăvară.

Ora 10. Cei aproape 400 de parla
mentari din 62 de țări au salutat cu 
vii aplauze sosirea în aula Marii 
Adunări Naționale a Președintelui 
României.

Ședința inaugurală s-a deschis prin 
intonarea Imnului de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

Tovarășul Corneliu Mănescu, pre
ședintele Grupului român din Uni
unea Interparlamentară, a mulțumit 
președintelui Ceaușescu pentru cinstea 
de a fi onorat cu prezența sa inau
gurarea lucrărilor sesiunii și a adre
sat tuturor participanților salutul 
denutaților români.

In continuare, a luat cuvîntul to
varășul Miron Constantinescu, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
care, adresînd participanților salutul 
Marii Adunări Naționale, a relevat : 
însăși prezența la ședința inaugurală 
a președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. pentru 
care îi adresăm respectuoasele noas

tre mulțumiri, este o mărturie a sen
timentelor de prietenie pe care po
porul român le nutrește față de po
poarele de pe toate meridianele globu
lui, avînd in același timp semnificația 
recunoașterii rolului important pe 
care îl au parlamentele și parlamen
tarii în statornicirea unui climat de 
pace și colaborare, în făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte.

Secretarul general al Uniunii Inter
parlamentare, Pio Carlo Terenzio, a 
transmis mesajul adresat de secreta
rul general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
reuniunii de Ia București.

însoțit de aplauzele întregii asis
tențe, a urcat la tribună președintele 
României, NICOLAE CEAUȘESCU.

în numele parlamentarilor prezenți 
la sesiune, președintele Grupului ro
mân a exprimai mulțumiri președin
telui Nicolae Ceaușescu pentru înalta 
apreciere dată activității Uniunii In
terparlamentare. „Ideile generoase 
cuprinse în cuvîntarea șefului statu
lui român oferă lucrărilor sesiunii 
noastre cele mai fericite auspicii. Ele 
vor anima — sînt convins — dezba
terile și hotărîrile care vor fi adop- 
tatc“.

A luat apoi cuvîntul Gurdial Singh 
Dhillon, președintele ad-interim al 
Consiliului Interparlamentar.

Cu aceasta, s-a trecut la lucrările 
Pe comisii.

Rezultatul imediat al adunării de dare de seamă la asociația sportivă a întreprinderii „Munca textilă" a fost 
introducerea gimnasticii la locul de muncă, tntreprinză toare și excelentă sportivă, tinăra juristă Simona Vîlcea- 
nu a întocmit ansamblul de exerciții și și-a asumat sarcina conducerii exercițiilor în 3 secții. In foto : „re
priza" de gimnastică de la ora 10 în secția confecții- finisaj. Foto : Paul ROMOȘAN

OPINII DUPĂ CAMPIONATELE MONDIALE DE SCRIMĂ PENTRU TINERET

DOUA MEDALII DE AUR
Șl PLĂCUTUL LOR ECOU

Presa din Istanbul și specialiștii prezenți la competiție elogiază
succesele sportivilor noștri: A. Kuki și I- Pop

ISTANBUL, 16 (prin telefon). — 
Cu cele două medalii de aur cuce
rite, de Adalbert Kuki la floretă 
și Ion Pop la sabie, în recent în
cheiata ediție a campionatelor mon
diale de tineret, speranțele scrimei 
românești au realizat o performan
ță fără precedent în istoria parti
cipării lor la această importantă 
competiție și, în mod firesc, s-au 
situat în centrul atenției ziariști
lor. specialiștilor și oficialilor aflați. 
în aceste zile, în tribunele 
Sergi Saray din Istanbul.

Cotidianul „Miliyet", după 
reliefat, duminică, valoarea 
lei de floretă-băieți și calitățile de 
mare tehnician ale sportivului nos
tru Kuki, publică marți dimineață, 
sub semnătura lui Siiha Bașaran, 
un comentariu pe marginea finalei 
la sabie în care scrie printre alte
le : „Toți campionii au convins pu
blicul că își merită titlurile. Totuși 
sabrerul român Pop a făcut ceva 
mai mult; el i-a cucerit și pe spec
tatori prin finețea execuțiilor sale 
ca urmare a unei tehnici bine pusă 
Ia punct. Kuki, Sidorova, Poffet au 
făcut scrimă, dar Pop ne-a oferit 
și un mare spectacol sportiv". Zia
rul „Cumhuriyet" își situează și el 
comentariul pe linia unor aprecieri 
la fel de elogioase la adresa tineri
lor noștri sportivi.

Luni seara, în vastul hol al ho
telului Hilton, aflat în apropierea 
sălii care a găzduit campionatele, 
am avut prilejul să aflăm și opi

sălii

ce a 
fina-

niile unor specialiști' și oficiali cu 
o îndelungată activitate in donie- 
niul scrimei mondiale $i care, aici, 
au urmărit cu atenție asalturile ce
lor 266 de trăgători, reprezentînd 
29 de țări. Iată, de exemplu, păre
rea secretarului general al federa
ției internaționale de specialitate, 
Edgar Mercier (Franța): „Cunosc 
valoarea școlii românești de scri
mă. Mă așteptam chiar la un suc
ces al trăgătorilor dvs. Totuși, aici 
la Istanbul, ei m-au uimit pur ți 
simplu. Kuki și Pop sînt doi scri- 
meri inteligenți, cu un stil modern, 
ofensiv, care știu să-ți pregătească 
acțiunile ți, mai ales, să le finali
zeze. Le prevăd un viitor... de con
sistența medaliilor cucerite. Fireș
te, dacă vor continua să-și desă- 
vîrșească frumoasele lor calități”.

Președintele directoratului tehnic, 
Max Geuter (R. F. Germania) a 
remarcat , și el combativitatea scri- 
merilor noștri. „Kuki — ne-a spus 
el — ți-a adjudecat titlul pentru 
că a plecat Ia atac cu o zecime

de secundă înaintea lui Behr, pie- 
truska și a celorlalți finaliști. A 
fost, indiscutabil, cel mai hotărît 
din cei șase, meritînd victoria. Pop 
este și el un exponent al stilului 
ofensiv ; își impune clar inițiativa 
și nu o cedează dec.it pentru moti
ve tactice. Acum, el trece în rîndu! 
seniorilor și, în cei doi ani care 
ne mai despart de Montreal, cred 
că poate ajunge un adversar de 
temut pentru toți aspiranții la me
daliile olimpice**.

Experimentatul arbitru bulgar 
Assen Diakovski, foarte solicitat 
în aceste campionate (el a condus 
de altfel ambele final? de floretă) 
ne-a vorbit despre Kuki și Bartoț. 
„Victoria lui Kuki — a început el 
— a fost la fel de clară ca acelea 
obținute de Sidorova, Pop și Pof- 
fet. Sportivii dvs. pe care îi cu
nosc foarte bine au adus pe plan-

Tibtriu STAMA

(Continuare in pag. a 4-a)

Azi, pe Stadionul Tineretului

ETAPA PE CENTRU

UNIVERSITAR BUCUREȘTI

ÎN

„CUPEI

CADRUL

TINERETULUI H

amiază, StadionulAzi după
Tineretului și terenul de fotbal 
de la Institutul agronomic „Ni
colae Bălcescu" din București, 
vor găzdui întrecerile pe centru 
universitar din cadrul ediției de 
vară a „Cupei tineretului". Cei 
mai buni sportivi și 
din Capitală își vor măsura 
țele pentru ocuparea unui 
în finalele pe țară ce se 
disputa la Cluj între 24 și 
aprilie a.c

Vor participa aproape 1000 de 
studenți și studente. Dintre a- 
ceștia se remarcă reprezentanții 
Academiei de Studii Economice 
(cu 6 echipe : volei fete și bă
ieți, baschet fete și băieți, 
handbal fete și fotbal), Politeh
nica (4) și I.E.F.S. (3).

1 lată programul întrecerilor 
de pe stadionul Tineretului:» 
ora 16,00: festivitatea de des
chidere. ora 16,30, meciuri d- 
volei, baschet și handbal (pe 
cite două terenuri), atletism, 
iar de la ora 16,45 fotbal. Fes
tivitatea de închidere și premie
rea, la ora 18,30.

sportive 
for- 
loc ’ 
vor 

26

LA NOAPTE, LA SAO PAULO, lN MECI AMICAL
A

ECHIPA DE FOTBAL A ROMÂNIEI iNTlLNESTE
5

BRAZILIA, CAMPIOANA LUMII
ADUNĂRILE DE DĂRI DE SEAMĂ Șl ALEGERI • Intențiile

• Francezul

tactice ale celor doi antrenori • Formațiile probabile

Robert Wurz va conduce jocul

In asociațiile sportive

mai, viața aso
ciațiilor sportive sindicale, școlare, universitare, ale cooperației meș
teșugărești și ale cluburilor sportive este marcată de adunările de 

dări de seamă și alegeri, prilej de analiză multilaterală și exigentă a 
întregii activități desfășurate pe parcursul ultimului an la nivelul verigilor 
de bază ale mișcării sportive. Se discern, în spirit critic și autocritic, 
rezultatele muncii depuse în vederea transpunerii în viață a prevederi
lor Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire la dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportului. Pe baza succeselor obținute, a experienței 
acumulate, in urma depistării lipsurilor și determinării cauzelor care le-au 
generat, adunările trebuie să adopte planuri de muncă noi, concrete, 
pentru ca activele alese să poată depune o muncă mai susținută, mai 
rodnică, in domeniul educației fizice și sportului, conform prețioaselor 
indicații trasate de partid.

15 imp de o lună și jumătate, între 1 aprilie și 15 
citațiilor sportive sindicale, școlare,

• *___ x.__ x: -I- _l. .1,. I~-

ATENȚIE DEOSEBITA
BAZEI MATERIALE

SAO PAULO,
Miercuri seara,
(n.r.,

16 (prin telefon), 
la ora locală 21 

joi noaptea Ia ora 2, ora 
Bucureștiului), se va da lovitura

DIPLOMA PRIMITĂ 
ANUL TRECUT OBLIGĂ!
Cind un consiliu al 

unei asociații sportive 
întocmește o dare de 
seamă de trei file, iar 
aproape două dintre ele 
conțin observații auto
critice este, oricum, un 
semn bun ! Poate că nu

astfel ar fi trebuit să se 
petreacă lucrurile la în
treprinderea bucureștea- 
nă „Munca textilă", din 
moment ce asociația 
sportivă de aici a primit 
— pentru anul 1973 —
diploma de asociația

fruntașă în activitatea 
de masă, oferită de 
C.M.E.F.S. București.

Ion GAVRILESCU

(Continuare 
în pag. a 3-a)

Majoritatea asociațiilor sportive 
din sectorul II al Capitalei și-au 
ținut la datele fixate adunările de 
dări de seamă și alegeri, ședințele 
constituind un bun prilej de anali- 

a activității desfășurate. Astfel, 
asociația sportivă Tranzistorul, 
pe lingă întreprinderea de pie- 
radio și semiconductor! 
s-a apreciat ca pozitivă 

depusă de tineretul fabricii 
amenajarea bazei sportive, 
acum a fost pus la punct 
de fotbal și sînt în curs de ame
najare două terenuri de tenis de 
cîmp, două de volei și unul de bas
chet. în planul de măsuri au fost 
menționate ca foarte urgente acor
darea unei mai mari atenții cro
surilor organizate de către asocia 
ție și înființarea unor 
handbal șl volei.

La „Sintrofarm", ca 
al asociației sportive a

ză 
la 
de 
se
sa,

tehnicianul Mircea Bălan, un 
harnic și bun gospodar. Anul tre
cut, asociația sportivă a achizițio
nat două mese de tenis de masă 
care au fost instalate într-o sală, 
cedată de întreprindere, care func
ționase ca depozit de gheață. într-o 
altă sală au fost aduse mese cu 
table de șah.

Fostul președinte al asociației a 
fost reales și la I.S.P.E., întreprin
dere de pe Bd Lacul Tei. Inginerul 
Florin Constantin a fost apreciat 
ca un bun organizator, reușind să 
amenajeze la insistențele sale, prin 
muncă voluntară, cu membrii aso
ciației, o platformă bituminată, pe 
care au fost marcate patru tere
nuri de tenis de cîmp, unul de 
volei și un altul de baschet. Toate 
acestea au fost evidențiate cu pri
lejul adunării de dare de seamă și 

președinte alegeri, ținute în sala de festivi- 
fost reales

Bănea- 
munca 
pentru

Pînă 
terenul

echipe de

ÎNOTĂTORII fruntași in preajma
A

CAMPIONATELOR REPUBLICANE
Cite recorduri vor rezista in piscina de la Cluj ? După „naționale11

LVCESCU

fața fundașilor, avînd și sarcina 
marcării conducătorului de joc. 
Dudu Georgescu și Iordănescu vor 
asigura declanșarea ofensivă a e- 
chipei. Extremele urmează să-și 
mărească raza de acțiune, pentru a 
contracara mobilitatea fundașilor 
laterali adverși. Se mizează în mod 
special pe travaliul lui Lucescu, ca 
și pe aportul în fazele de apărare 
al lui Dudu Georgescu și Iordă
nescu, mai ales în fața adversa
rilor lor direcți, Rivelino și Clo- 
doaldo.

Brazilienii s-au antrenat marți 
după amiază pe stadionul Morumbi. 
în tabăra gazdelor nu există nici 
un accidentat. Cu toate acestea, 
Zagalo se abține de a comunica

formația definitivă. Aici, presa cere 
un meci mare, un rezultat net 
prezența a cit mai multor „pau- 
listas" (din Sao Paulo). în formație, 
lingă Ferreira, Ze Maria, Leao, Ri- 
velino, Edu, Leivînha: 'Se cere cu 
insistență reintroducerea lui Ade- 
mir da Guia, Se pare că Zagalo 
va ceda, deși nu îl agreează. îi re
proșează jocul lent.

Deși formația braziliană nu a 
fost anunțată oficial, Zagalo a co
municat că nu va opera schimbări 
în apărare, unde Piazza va rămîne

Eftimie IONESCU

(Continuare în pag. a 3-a)
i

De mi ine, la Cluj și Oradea,

ÎNTRECERILE FINALE ALE ■ț,

tăți a întreprinderii, în prezența 
unei numeroase asistențe.

La Uzina de 
rea de dare de 
fost amînatâ și 
avea loc.

de începere în al doilea joc Bra
zilia — România din istoria celor 
două echipe. Aici, în Brazilia, acest 
meci este socotit deosebit de im
portant, el fiind primul angajat cu 
acordul celor două federații.

în așteptarea meciului, echipa 
noastră a repetat antrenamentul la 
ora 20, la lumina reflectoarelor. în 
cursul dimineții de marți a avut 
loc o ședință tehnică. Antrenorii 
mențin formația anunțată. în cadrul 
ședinței tehnice s-a conturat pro
gramul „tactic" al echipei. Anto
nescu va fi folosit fundaș de aco
perire, Sameș va juca la centrul 
atacant advers, Dinu va opera în

Ediția a 25-a a campionatu
lui republican feminin de bas
chet se va încheia duminică, în 
Sala sporturilor din Cluj și în 
sala A.S. Armata din Oradea, 
odată cu terminarea turneelor

a baschetbalistelorlej de selecție
care vor alcătui lotul reprezenta
tiv, participant — anul acesta — 
Ia campionatul european din Sar
dinia.

Programul jocurilor de mîine

Activitatea competițională a îno
tătorilor noștri în bazin acoperit, 
extrem de săracă în acest sezon (un 
singur concurs de seniori la Brăila 
și recenta competiție a copiilor de 
la Mamaia) se apropie de sfîrșit- 
Ultimul și cel mai important exa
men îl oferă întrecerile campiona
telor naționale în bazin acoperit, 
pe care le vom urmări, de joi 
pînă duminică,, la Cluj.

După cum se știe, datorită unor 
eforturi speciale ale F. . R. Natație 
și Ministerului Educației și învăță- 
mîntului cei mai mulți dintre spor
tivii fruntași au avut la dispoziție 
în ultimele luni, condiții superi
oare de pregătire. Fiind vorba de 
un început în noul sistem de orga
nizare al activității, în mod firesc, 
nu se poate afirma că au fost gă
site metodele ideale, că s-a făcui 
absolut totul pentru ca înotătorii 
noștri să se poată antrena la nive
lul celor mai înalte cerințe ale 
performanței. în mod sigur însă 
ei au avut posibilitatea de a lucra 
mult mai mult decît în anii trecuți. 
în ce măsură sportivii și antrenorii 
au folosit cu maximă eficacitaie 
condițiile de pregătire din lunile 
de iarnă ? Iată o problemă la care 
campionatele de Ia Cluj ne vor da 
un prim răspuns.

Pe de altă parte, concursul de la 
sfîrșitul acestei săptămîni va în-

o primă selecție in vederea C.E.
actuale-un veritabil test alsemna —

lor posibilități de care dispun cam
pionii și recordmanii țării. Rapor- 
tînd rezultatele pe care aceștia le 
vor obține în piscina clujeană la 
nivelul celor mai bune rezultate 
înregistrate în ultima vreme pe 
plan european ne vom da seama — 
desigur cu aproximație — de șan
sele eventuale ale înotătorilor ro
mâni la campionatele continentului

de la Viena
programate în luna august la Vie
na. F. R. Natație, consultînd cei 
mai buni specialiști din țară, a 
fixat o serie de haremuri, absolut 
obligatorii, pentru ca înotătorii 
români să poată ajunge, în vară,

A. VASILIU

(Continuare în pag. a 2-a)

ceala Cluj și
200 m

Mircea Hohoiu, recordmanul țării la 100 m spate, vizează 
mai bună performanță românească pe distanța de

Cinescoape, aduna- 
seamă și alegeri a 
nu se știe cînd va

Astăzi, pe patinoarul „23 August

Gh. ȘTEFAN ESCU

Start în concursul internațional

Astăzi dimineață, între orele 7 șl 
11, participantele Ia concursul in
ternațional de patinaj artistic vor 
demonstra în fața arbitrilor cunoș
tințele lor la figurile de școală.

După cum am anunțat, la aceas
tă a VIII-a ediție a concursului 
internațional de patinaj artistic re
zervat tinerilor pînă la 12 ani, par
ticipă patinatori și patinatoare din 
Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Franța. R. F. Germania, Polonia, 
Ungaria și România. Apreciată în 
lumea patinajului artistic euro
pean ca una dintre cele mai im
portante întreceri de pe continent 
ale. tinerelor talente, competiția 
ce-și începe desfășurarea astăzi 
este înscrisă în calendarul interna
țional al I.S.U.

Iată acum programul complet al 
acestui concurs. După debutul din 
această dimineață, cu proba de 
școală pentru fete, după-amiază, 
de la ora 16, competiția va fi re
luată cu festivitatea de deschidere, 
după care fetele își vor continua 
întrecerea în cadrul programului 
scurt. Acesta va dura pînă către 
ora 18,30. Joi dimineață, de la ora

8, întră în competiție băieții 
aceleași figuri de școală, urmînd 
ca după-amiază, de la ora 16,40. 
tinerii patinatori să-șl măsoare și 
ei forțele la programul scurt. UI 
tima zi a concursului, vineri 19 
aprilie, este rezervată figurilor li 
bere, întrecerile începînd, atît pen
tru băieți cit și pentru fețe, <țupă- 
amiază de la ora 15, La sfîrșitul 
concursului, în jurul orei 17,30, 
va urma o demonstrație a laurea- 
ților și festivitatea de premiere.

TENISMÂNI ROMÂNI
LA TURNEUL OE LA SOCI

Au plecat la Soci — pentru a 
lua parte la un turneu în această 
stațiune balneoclimaterică 
Marea 
Mihai 
mona 
giu.

Sportivii români, sînt însoțiți de 
antrenorul E, Takacs.

de la 
Neagră — tenismanii români 
Tăbăraș, Traian Marcu, Si- 
Nunweiller și Mariana Had-

De Ia stingă la dreaptaPorțile, Szekely, Diaconescu și Farkas, într-un 
derby „U“ Cluj — „U“ Timișoara care va fi reeditat cu prilejul ultimului 

campionatului feminin de baschet.
Foto : Dragoș NEAGU

ft
turneu al

începînd de 
orașe. Deși

ce se 
miine, 
lupta 
încheiată, 
acumulînd încă din turneul an
terior • punctele necesare cuceri
rii locului I. întrecerea de la Cluj 
prezintă un i’eal interes, deoarece 
programează o serie de meciuri 
între . echipe de valori. apropiate, 
adevărate derbyuri, cum sînt 
Politehnica — I.E.F.S., Politehni
că -—Voința, Universitatea Cluj
— Universitatea Timișoara. Rapid
— Politehnica, I.E.F.S. — Voința. 
La Oradea va fi stabilită a doua 
echipă care va retrograda în di
vizia B (prima fiind deja cunos
cută : Voința Tg. Mureș). Con
curente principale: Olimpia și 
Sănătatea, care, vor susține par
tida directă sîmbătă seară.

în sfîrșit, este cazul să amin
tim că turneele de la Cluj și de 
la Oradea constituie ultimul pri-

vor desfășura, 
în cele două 
pentru titlu este practic

Politehnica București

(între paranteze, rezultatele din 
tururile precedente): CLUJ: Po
litehnica București — Universita
tea Cluj (62—54. 74—68, 82—56, 
82—68). Voința București — Ra
pid (64—55, 74—69. 97—78,. 75— 
74), I.E.F.S. — Universitatea Ti
mișoara (66—48, 66—62,
85—67) ; ORADEA : Crișul 
dea — Sănătatea Satu 
(66—39. 65—49, 66—71,
Constructorul București — 
pia București (54—46.
Ti—53, 35—46). Universitatea 
Iași — Voința Tg. Mureș (48—43, 
41—i"* — — - -

Ordinea < 
GRUPA 1—6: 
p, 2. I.E.F.S. 
București 46 p, 4. Rapid 43 p. 5. 
„U“ Cluj 37 p, 6 ~ •,
37 p ; 7—12 : 1. Crișul 44 p, 
Constructorul 41 p, 3. „U“ Iași 40 
p, 4. Olimpia 37 p. 5. Sănătatea 
36 p, 6. Voința Tg. Mureș 28 p.

79—47, 
Ora-* 

Mare' 
71—86), 

Olim-
53—57,

•48, 65—63, 2—0). 
actuală a echipelor :' 

Politehnica 51 
p, 3. Voința

1.
46

„U“ Timișoara 
‘ ‘ , 2.
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O datorie de onoare a gimnastelor noastre
fruntașe—apărarea prestigiului international

Marginalii la
Campionatele internaționale de ■ 

gimnastică ale României, aflate la 
cea d» a XVII-a ediție, competiție 
de reputație europeană și care, de 
flecare dată, n bucură de participa
rea unor autentice valori ale gim
nasticii continentale, au prilejuit și 
fn acest an un spectacol spbrtiv in
teresant, pe care publicul bucureș- 
tean, mai numeros decît la alte com
petiții similare, l-a urmărit. i cu 
siguranță, cu reală satisfacție. Fi
rește, pe primul plan al întrecerii 
s-au aflat sportivii români, prezenți 
în număr mare la start (10 gimnaști 
și 5 gimnaste) și avînd, neîndoios, o 
valoare intrinsecă recunoscută.

Nu vom insista prea mult asupra 
succeselor repurtate de reprezentanții 
gimnasticii noastre, pentru că ele au 
fost remarcate de noi în zilele pre
cedente, iar spectatorii au fost bucu
roși să aplaude cu căldură evoluția 
constant bună a campionului nostru. 
Dan Grecu, care a oferit iubitorilor 
de sport prezenți în sala Floreasca 
momente de reală îneîntare. Au fost 
primite cu satisfacție și reușitele 
Ancăi Grigoraș sau cele ale Elenei 
Ceampelea, la unele aparate, clasa
rea iui Mircea Gheorghiu pe locul 
secund Ta individual compus în dispu
ta băieților, revenirea Elisabetei 
Turcu in rîndurile elitei gimnasticii 
noastre feminine (după ce. nu mal 
departe acum cîteva luni, șansele ei 
de a păstra contactul cu marea per
formanță păreau cu totul compro
mise), pe-a bucurat afirmarea, tine
rei Mariana Constantin (de la Pe
trolul Ploiești), debutantă de data 
aceasta într-o mare întrecere, care 
promite să devină cdrlnd o maestră 
veritabilă. Și, desigur, ar mai fi și 
alte lucruri bune de spus despre a- 
efest prim concurs de anvergură ai 
anului, în care au fost angajați cei 
rnal buni gimnaști români .

Tot atît de firesc ni se pare insă 
să ne oprim și asupra altor aspecte 
nu la fel de îmbucurătoare, care lasă 
să se întrevadă unele fisuri în pre
gătirea loturilor noastre republicane, 
și o facem acum, pentru că avem 
convingerea că nu e prea tîrziu spre- 
a se acționa în vederea remedie
rii lor.

O știm și noi prea bine, au subli- 
r.iat-o, repetat, și unii dintre specia
liștii autorizați ai gimnasticii noastre, 
că, în acest an, campionatele inter
naționale au constituit, pentru cei 
mai mulți dintre gimnaștii români 
prima ieșire publică, după o perioadă 
îndelungată de pregătire. Fiind vor
ba de un concurs cu caracter inter
național, această apariție trebuia pre
gătită temeinic, sub toate aspectele, 
spre a se asigura obținerea unor re
zultate bune. Gimnastica noastră și-a 
ciștigat, în ultimii ani. un deosebit 
prestigiu pe plan mondial și acest 
prestigiu trebuie apărat cu strășnicie 
ori de cîte ori reprezentanții noștri 
evoluează în întreceri internaționale. 
Or, din acest punct de vedere, nu se 
poate spune că toți cei 15 sportivi 
prezenți fn competiție și-au făcut pe 
deplin datoria, că au evoluat la ni
velul eșțeptat. Ni se pare, mai ales, 
eă cele cinci gimnaste selecționate să 
ne reprezinte în această competiție 
de valoare europeană nu ne-au ofe
rit un tablou concludent al pregăti
rilor efectuate pînă acum, în condi
ții dintre cele mai bune. în ciuda ab
senței Alinei Goreac, oprită să concu-
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CUPA STEAUA** LA CĂLĂRIE

Multe noutăți la început de sezon
7

pare și 
de ob- 
sportivi 
modern, 
militam CU OR

recentul concurs desfășurat in Capitală
reze din motive de boală, existau to
tuși premise ca sportivele noastre s& 
se impună, să obțină victorii mai de- 

jjcisive în această întrecere. Nu este 
wîn intenția noastră să diminuăm cu 

nimic meritele învingătoarei, gim
nasta sovietică Raisa Biciukina, dar 
sîntem nevoiți s-o spunem, pentru cei 
care nu cunosc, că — deocamdată — 
Biciukina s-a impus în U.R.S.S. în 
competiții școlare șl de tineret, ne- 
fiind încă selecționată în echipa re
prezentativă a Uniunii Sovietice. Și 
iată că sportiva sovietică le întrece 
— chiar la București — pe cele mai 
bune gimnaste românce ! Aceasta s-a

verehța, pasiunea și ambiția cu care 
ea se pregătește spre a fl mereu Ia 
Înălțimea renumelul »ău. Dar, gim
nastica cere astăzi din ee în ce mai 
mult, marile rezultate »e obțin foar
te greu și, obligatoriu, cu exerciții 
de foarte mare dificultate, cu ele
mente surpriză. Or, trebuie să ac
ceptăm că nu la toate aparatele 
exercițiile Elenei Ceampelea sînt la 
cel mal ridicat nivel internațional șt 
nu de puține ori ea este nevoită să 
suporte rigorile penalizărilor arbi
trajului internațional.

Nici Rodica Sabău nu s-a aflat 
în plenitudinea forțelor sale. La Kîos-

Concursurile de călărie cu care 
sîmbătă ?i duminică, pe baza hi 
pică din Calea Plevnei, a fost des
chis sezonul competlțional intern, 
ne-au prilejuit cîteva constatări 
demne de semnalat- Ne este plăcut 
să consemnăm faptul că, în pro
bele de dresaj șl obstacole din ca 
drul „Cupei Steaua" au apărut 
multe nume noi de sportivi șl de 
cai. Și aceasta în ciuda faptului 
că la competiție au luat parte re
prezentanți ai cluburilor bucu- 
reștene Steaua, Dlnamb și Olimpia 
(și doar 2—3 invitați din provincie 
la concursurile de selecție pentru 
lotul național de obstacole). Intre 
sportivii tineri care au evoluat cu 
succes în probele rezervate lor șl 
ale căror nume au fost întîlnite 
rar sau nu au apărut în clasamen
tele anilor trecuți, arh reținut pe 
Edith Codiță, Lucia Bacskany, Li 
gia Ungv.reami, Eduard Codiță, 
Răzvan Lințeanu, Răzvan Dundaru 
(toți de la Steaua), Ruxandra Bă- 
dulescu, Eva Qgrinjeanu, Andrei 
Preda (Olimpia), Ioana Scrioștea- 
nu, Victor Rus (Dinamo). De ase
menea, în concursuri au fost lan
sați mulți cai noi, unii dintre ei 
cu frumoase calități și perspective: 
Mister, Dac, Chimion, Dinar, Arca} 
(dresaj), Begonia, Uragan, Fatma, 
Razbec 34 și 7, Despot, Galanton, 
Chimion, Epigon, Atila, Berber, 
Ema, Drumeț, Milcov, Vișan, Eseu- 
lap, Barda, Cimbru (obstacole). Ceea 
ce ne face să credem că lunga va
canță hivernală a echitației noastre 
nu s-a consumat în zadar. Cîțiva 
dintre caii mai noi, încredințați 
unor sportivi consacrați (Oscar Re- 
cer. Constantin Vlad, Anghel Do- 
nescu, Andrei Costea, Cornel Ilin, 
Mihai Aluneanu etc.), au arătat 
încă de pe acum perspective ne
îndoielnice. Aceștia pot realiza re
zultate de valoare internațională,

firește cu condiția să fie în conti
nuare supuși unei pregătiri adec
vate și permanente. Abundența 
lor în acest început de sezon este 
de natură să ne creeze satisfacții, 
știut fiind faptul că hu arareori 
specialiștii noștri în echitație de- 
plîngeau lipsa cailor valoroși, se
lecția nejudicioasă care se făcea. 
Ne gîndlm că și celelalte secții din 
Ploiești, Sibiu, Craiova, Lugoj, Iași, 
Cluj, Mangalia si Timișoara, care 
n-au participat la „Cupa Steaua“ 
vor prezenta în concursurile urmă
toare noutăți notabile, astfel îneît 
bănuim că numărul valorilor caba
line în devenire va fi și mai mare.

Demnă de reținut hi se 
înscrierea în concursurile 
stacole a celor mai buni 
bucureșteni In pentatlon 
Cu vreo doi ani în urmă
pentru participarea lor la competi
țiile principale interne ale discipli
nelor care compun pentatlonul 
modern. Iată deci, că și la călărie 
s-a trecut la înfăptuirea acestui 
deziderat. Campionul Dumitru 
Spîrlea s-a numărat, cu acest 
lej, printre concurenții care au 
minat parcursul probei „pînă 
categoria mijlocie" fără nici o 
nalizare !

„Cupa Steaua" a relevat,
odată, preocuparea minoră a sec
țiilor pentru proba de dresaj. Nu
mai Steaua prezintă concurenți la 
toate probele. Și aceasta de mai 
multă vreme. Am mai insistat și 
în alte rînduri asupra importanței 
dresajului, atit pentru formarea ti
nerilor călăreți cît și pentru mai 
buna instruire a cailor, 
aceasta și la 
sezon, cu 
joritătea) 
dresajului

Aurelian BREBEANU

pri- 
ter- 

la 
pe-

Repetăm 
inaugurarea noului 

speranța că secțiile (ma
de călărie îi vor acorda 
atenția cuvenită.

tot-

CLASAMENTELE DIVIZIEI
LA VOLEI FEMININ

SERIA D

Elena Ceampelea evoluînd la bîrnă, aparat pe care l-a ciștigat
Foto : D. NEAGU

datorat, după opinia noastră,. pregă
tirii insuficiente pentru acest exa
men internațional și, probabil, ușu
rinței cu care fetele chemate să ape
re culorile țării au tratat misiunea 
încredințată. Am remarcat in mai 
multe rînduri calinul Ancăi Grigoraș, 
stăpînirea ei de sine în cele mai gre
le momente ale disputei sportive. De 
data aceasta ea a fost vizibil stîn.ie- 
nită de ambianța înconjurătoare, a e 
voluat crispat, reținut, fără, suficientă 
expresivitate, temătoare parcă, avînd 
și ratări, ceea ce i se întîmplă des
tul de rar. Elena Ceampelea a fost 
foarte aproape de un remarcabil suc
ces, care i-ar fi recompensat perse-

S35

„CURSUL DE PERFECȚIONARE
A ANTRENORILOR DE CANOTAJ

cova și Riga ea a repurtat frumoase 
succese la sărituri, într-o selectă 
companie internațională, dar n-a pu
tut repeta performanța la București. 
Și aceasta pentru rezultatul modest 
de la exercițiile impuse. Notele bune 
Obținute pentru executarea săriturilor 
Tsukahara au fost serios diminuate 
de acel 8,70 primit la impus, Or, după 
cum se știe, soarta unei mari compe
tiții internaționale se hotărăște, de 
cele mai multe ori, tocmai la exeeu- 
area programului impus, ceea ce re

clamă o pregătire corespunzătoare a 
acestei părți a evoluției gimnastelor 
noastre. Să mai amintim de aseme
nea, că Rodica Sabău a avut șl o 
cădere la bîrnă, ceea ce constituie un 
motiv în plus sâ-i atenționăm pe an
trenori asupra pregătirii ei.

Nu ne îndoim, antrenorii și specia
liștii care lucrează în gimnast'ca 
noastră feminină au tras șl mai mul
te concluzii din desfășurarea acestei 
ediții a campionatelor Internationale 
și vor lua toate măsurile pentru ca 
neajunsurile evidențiate să fie înlătu
rate. în cel mai scurt timp.

Constantin MACOVEI

La aflrșltul acestei sâpt&mini, echipele 
de Divizia B, calificate pentru semifina
lele barajului pentru promovarea în pri
mul etalon volelbalhstic, susțin partidele 
tur. După ce, zilele trecute, am prezen
tat ierarhia finală în cele 4 serii mascu
line, astăzi publicăm clasamentele la fe
minin.

SERIA A

1. C.S.U, Galați
2. Universitatea lașj
3. Ceahlăul p. Neamț
4. Confecția București
5. știința Bacău
6. Tomistex Constanța

SERIA

29 15
20 15
29
20
29
20

13
7
7
3

5 59.’26 33
5 50:29
7 50:31

13 32:46
13 29:47
17 23:35

35
33
27
27
23

riac, cuplul de uur care a strălucit 
la Roland Garrost Charlotte ?i Roma. 
Este aci și o replică, de o deosebita 
pregnanță, la tot ce ar putea defor
ma o imagine reală prin filtrul apa
rențelor. „Pentru mine, dublul cu 
Iile Năstase a fost una din marile 
bucurii sportive ale vieții mele. Noi 
am fost, atunci etnd am fost, o pe
reche iubită pe toate terenurile din 
lume../4 — scrie Ion.

Vn desdvtrștt cunoscător al secre
telor tenisului purcede să ni le dez
văluie Intr-o serie de „anti^lecțti , 
cum spune el însuși, care sînt mat 
curînd foiletoane literare adresate 
publicului larg. Desigur, mai mult 
decit capitolele pur tehnice, capti
vante sînt acelea care descriu felul 
său propriu de a privi tenisul — 
fiindcă Țlriac este un jucător (le 
factură unică. Sau acela unde vor
bește de marii săi adversari, tot ath 
tei figuri pitorești ale courts-urilor.

tn totul, o lectură care poate pa
siona pe cititorii de diverse gusturi 
si categorii. Precum și un'succes de 
librărie, dinainte asigurat.

Radu VOIA
P.S. Șl totuși, n-am vrea — fiecare 

medalie are reversul el — ca tocmai 
aeest din urmă motiv să fi generat 
cele cîteva Inadvertențe, pe care ne 
permitem a le semnala acî : editurii 
— unele greșeli de corectură (supă
rătoare mal ales la numele proprii) 
șl slăbiciunea clișeelor, frumoase la 
origină, din fascicolul ultim; auto
rului — impreclzlunl la formulările 
privind tehnica jocului (vezi capito
lul despre „prize"); redactorului de 
eiirte — neacordarea unora dintre 
datele manuscrisului cu scurgerea 
inevitabilă a timpului, astfel că
Jimmy Connors, de. pildă, are și
acum doar... 19 ani; lăr Paul nomo- 
șan — să nu mai fotografieze, chiar 
cu artă, pe arbitrii noștri de linie, 
nplaudîndu-1, teren,
Tiriac...

B

1. Sparlac București
2. Universitatea București
3. Progresul București
4. C.P. București
3. Flacăra roșie Buc.
6. Viitorul București

SERIA C

A FOST BINEVENIT'
SCHIORI ROMÂNI

Ne declară antrenorul federal Victor Mociani LA CONCURSURI

20
20
20
20
20
20

58:21 
44:35 
41:41 
37:43
29:50
33:52

39
32
30
28
26
35

1. Voința Brașov
2. Voința M. Ciue
3. Daclă Pitești
4. Voința Craiova
5. Drapelul roșu Sibiu
6. I.G.C.M. Brașov

20
20
20

18
16

a

POPICARII ANA JANOSI

Și GRIGORE MARIN
ÎN IUGOSLAVIA

Cartea ce mi-am dorit-o atila, 
cititor de tenis, o am In sfirșit 
mină. Este cartea lui Ion Țiriac, 
despre Ion Tiriac. Și nu numai des
pre el. Sînt scrise, sau sugerate, în 
paginile ei cele — hal să 'spunem $1 
noi ! — o mie și unul de motive pen
tru care tenisul este frumos.

Pentru care stă, mereu, aproape de 
inima tineretului. O spune, tot în 
filele proaspăt ieșite de sub tipar 
(„Victorie cu orice preț“ ■— Ed. Sta
dion), un bătrin „grenadlr* din oas
tea de corifei ai jocului cu racheta. 
Călit în luptele dintre linii albe, pe 
toate meridianele globului, cu toți 
marii ași. Alături de el și împotriva 
lor.

Poate va părea surprinzător (și 
totodată atît de reconfortat) dar, 
tn această carte, Iile Năstase rămine 
partenerul credincios al lui Ion Ți-

TENIS DE CÎMP

Deva
Tg. Mureș
Timișoara

20
20
20
20
20
20

17
14
13io io
4 16
3 17

37
34
32
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Din inițiativa federației de spe
cialitate, la Snagov s-a desfășurat, 
timp de o săptămînă, un curs de 
perfecționare a antrenorilor de ca
notaj, la care au fost invitați să 
participe toți specialiștii din secți
ile afiliate. Acestei inițiative i-au 
răspuns cu deosebit interes majo
ritatea secțiilor (în „bănci" au luat 
loc peste 40 de antrenori), dar au 
existat — din păcate — și cazuri 
cînd cluburi consacrate au dove
dit un total dezinteres în fața ac
țiunii, care le facilita, de fapt, ob
ținerea unor rezultate cît mai bune 
în viitor. Ne referim, în special, la 
clubul Olimpia București, care n-a 
găsit de Cuviință să trimită măcar 
Unul dintre antrenorii săi, deși 
cursul avea loc•la Snagov, adică 
la... doi pași de Capitală.

Trecînd peste acest aspect, în 
dorința de a oferi iubitorilor cano
tajului cîteva amănunte privind 
desfășurarea cursului, l-am rugat 
pe antrenorul federal Victor Mo
ciani să ne răspundă la cîteva în
trebări.

— Considerați eă inițiativa de a 
organiza acest curs de perfecțio
nare a fost de -bun augur ?

— Fără îndoială că da. Antreno
rii noștri lucrau după sisteme dife
rite, aveau concepții și păreri dife
rite în privința selecției, a metodi
cii antrenamentului, în fine, a mul
tor probleme. Cursul a fost de na
tură să precizfizq linia cea mai

bună de urmat în întregul proces 
de instruire a schifiștilor. Și, după 
părerea mea, rezultatele nu vor în- 
tîrzia să apară.

— Problematica abordată a fost 
variată ?

— în decursul celor 7 zile de 
curs s-au predat nu mai puțin de 
23 de teme, fiecare mai interesantă 
decît cealaltă. Pe marginea tuturor 
temelor expuse au avut loc discuții 
și consultări la fel de atent pri
mite de participanți. De altfel, suc
cesul cursului a constat tocmai în 
dezbaterile pe marginea temelor, 
care au adus multe probleme im
portante în discuție.

— Care credeți că este cel mai 
mare cîștig al cursului ?

— Fără îndoială, uniformizarea 
concepțiilor privitoare la procesul 
de selecție și Ia metodica antrena
mentului, Clarificate pe deplin cu 
această ocazie. Totodată, voi re
marca și ideile moderne aflate la 
baza acestor concepții.

— Cine a mai contribuit, alături 
de federație, la reușita cursului de 
perfecționare ?

— Un mare aport au avut Secto
rul de propagandă și pregătirea ca
drelor din C.N.E.F.S., Centrul de 
cercetări științifice, Centrul de me
dicină sportivă și catedra de spe
cialitate de Ia I.E.F.S.

INTERNAȚIONALE
Partlclplnd la două concursuri 

desfășurate la Tauplltz (Austria) șl la 
Brezovica (Iugoslavia), schiorii români 
au obținut următoarele rezultate: LA 
TAUPUTZ (Ta de concurențl din 9 țări), 
slalom special (cîștlgat de Strobmaler — 
Austria): ' ' ' ‘
Vulpe 9, 
tigat de 
Vulpe 6;
4, Crețoi .,__ ..................
slalom special: Vulpe locul 1, Munteanu 
2. Pe locul 3 s-a clasat D. Yaunlk, vlce- 
campion balcanic și campion al iugo
slaviei.

D. Munteanu locul 6, Gh. 
N. Crețoi 10; slalom uriaș (ciș- 
M. Zebnlc — Austria): Gh. 
combinată: Vulpe 3, Munteanu 
7: LA BREZOVICA (3 țări).

Recent a avut loc in loca
litatea Iugoslavă Radenske Turneul In
ternațional de țwplce „Radenska" la 
care au participat concurenți din Aus
tria, Bulgaria, E.F. Germania. Italia, 
Polonia, Romania. Ungaria și iugoslavia 
(cu 13 perechi). Tara noastră a fost re
prezentată de Ana Janosi (Voința Tg. 
Mure?) șl Grigore Marin (Rapid Bucu
rești). Cei doi sportivi români au avut 
o comportare mulțumitoare, Janosi s-a 
clasat, la individual femei, pe primul loc 
dintre jucătoarele străine, iar Grigore 
al doilea dintre popicarii oaspeți. Ja
nosi a realizat la proba dublă de 200 
lovituri mixte 887 pd (locul V In clasa
mentul general), iar Grigore (la 400 lo
vituri) a ocupat locul IX cu 1841 pd (el 
a fost Întrecut dintre străini doar de 
austriacul Baumgartner — 1832 pd). La 
perechi reprezentanții noștri au ocupat 
locul 7 (primii dintre străini) cu 2710 
pd.

Horia ALEXANDRESCU

ÎNOTĂTORII fruntași in preajmă 
CAMPIONATELOR

A

REPUBLICANE
(Urmare din pag. I)

pe blocstarturile piscinei vieneze. 
Cifrele sînt destul, de ridicate, dar 
accesibile, deși pentru a le realiza 
înotătorii noștri ar trebui 
lească noi recorduri ale 
probe la care acestea se 
Un nivel mai scăzut.

O serie de performanțe 
de Marian Slavic, Anca Georgescu, 
Octavian Resler, IJietmar Wetter- 
neck, Zeno Oprițescu, Ion Miclăuș, 
Mircea Hohoiu, Luis Șoptereanu în 
bazin de 25 ni. sau mai recent de 
către Anca Groza, Camelia Hoțes- 
cu, Adrian Horvat la concursurile 
internaționale de la Praga Și Ber
lin ne-au reținut atenția în acest 
sezon. Toți aceștia au evidente po
sibilități ca acum, la Cluj, să re
pete, ba chiar să-și îmbunătățească 
rezultatele optime., pentru a intra 
în vederile selecționerilor.

Specialiștii așteaptă, îndeosebi dc 
la grupul de înotători al clubului 
Steaua, cel mai valoros și mai omo
gen. rezultate de valoare. Din pă
cate însă la antrenamentele din 
ultima vreme au intervenit o serie

să stabi- 
țării în 
află la

realizate

de neînțelegeri între sportivi 
antrenori (Gh. Dimeca), care 
putea avea serioase repercusiuni 
asupra rezultatelor. Sperăm însă că 
M. Slavic, O Resler, M. Hohoiu 
Z. Oprițescu și coechipierii lor se 
vor mobiliza (așa cum au făcUt-c 
și în luna februarie. La Brăila; 
pentru a onora campionatele na
ționale cu cifre de valoare.

Vești mai bune ne-au parvenit 
din tabăra dinamoviștilor pregătiț' 
de maestra sportului Cristina Ba- 
laban-Șoptercanu. Aceasta își pune 
mari speranțe în evoluțiile Aneăi 
Groza (200 m liber, 200 m mixt și 
probele de delfin), care va ataca 
recordurile naționale și ale surori
lor Georgescu. Daniela pare capa
bilă să înoate la această oră 100 m 
liber în 62 secunde, iar Anca 
este dornică să reintre în posesia 
recordului la 200 m bras pierdut 
în urmă cu două săptămîni (Came
lia Hoțescu 2 : 50,1 este actuala de
ținătoare). în fine, este așteptată 
cu interes și evoluția campionului 
tetratloniștilor, Dietmar ÎVetterneck, 
care s-a pregătit intens în această 
iarnă.

ȘÎ 
ar

volum care atestl nivelul înalt de 
înțelegere a jocului de tenis in țara 
noastră. Din punctul nostru de ve- 
dere, un singur mister însoțește 
cartea : titlul ei, care sună : „Tenis 
de cîmp“, deși de-a lungul celor 190 
de pagini cuvlntul tenis (absolut su
ficient după părerea noastră pentru 
a defini jocul) nu este niciodată sus
ținut cu adaosul, de altfel inutil, 
străin, aproape Ilariant de cîmp J 
(vlb),

Rsu,ițele lui Năstase și Tiriac, pre
zentele noastre frecvente in finalele 
Cupei Davis, transmisiunile c’e tenis 
c.le televiziunii au produs un incre
dibil interes pentru un sport care 
Ti.mS.sese multi vreme limitat la 
practica unui cerc restrtns. Ștefan 
Georgescu a valorificat foarte bine 
acest moment, arălindu-se prolific 
tn domeniul publicistic. Competenta 
sa — recunoscutei jucătorului si an
trenorului — a fost mult sporita de 
experiența acumulată tn perioada cit 
a funcționat în calitate de căpitan 
al echipei noastre de Cupa Davis, 
înclinat spre studiu, pedagog prin 
Vocafle șl profesie, Ștefan Georges
cu nu ne mai uimește, acum, cînd 
se află la cea de a patra sa carte 
despre tenis, publicată in editura 
„Stadion".

Apărut recent, volumul „Tenis de 
ctmp" este concentrarea experienței 
autorului tn domeniul metodicii 
sportive. El îșl spune cuvlntul — 
cu multă autoritate — in controver
sata problemă a succesiunii elemen
telor tehnice șt a acțiunilor tactice 
In procesul de învățare șl de per
fecționare. tn parcurgerea etapelor 
ăidacttce, Ștefan Georgescu ne pro
pune cinci trepte metodice pentru 
însușirea corectă a numărului mi
nim da lovituri care asigură înaltul 
randament in joc. Abia pe urmi S3 
trece la „cristalizarea concepției in
dividuale de joc".

O culegere de exerciții, Ilustrații 
fotografice (avînd ca demonstranta 
pe Virginia Ruzici, campioana Ro
mâniei) șl grafice, completează acest

3 55:20
6 47:23
8 43:36

37:36
25:52 24
18:53 21

1. Corvinul
2. Medicina
3. Medicina
4. Constructorul Arad
5. C.S. Zalău
6. Voința Oradea

Primele două formații . . 
serie vor juca in semifinale, in 
Duminică sint programate i *___
Universitatea lași — Voința Brașov. Vo
ința M. Ciue — C.S.U. Galați. Medicina 
Tg. Mureș — Spartao București, Univer
sitatea București — Corvinul Peva, ur- 
mtnd ca după o săptămînă să se des
fășoare returul acestor îniîlnirl, clști- 
gătoarele callflcîndu-se In turneul fi
nal al barajului. Echipele clasate pe ul
timul loc în serii retrogradează.

din flecare 
i i cruciș, 
partidele :

A

AU FOST DESEMNAJI CÎȘTIGATORII FAZEI DE ZONA
A CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE BOX AL JUNIORILOR

La sfîrșitul săptămînii trecute, în 
5 localități din țară (Constanța, 
Tirgoviște, Salonta, Cimpia Turzii 
și Piatra Neamț) s-au disputat în
trecerile fazei de zonă a campio
natului republican de juniori, pri
lej cu care au fost desemnați par- 
ticipanții la finala competiției ce 
va avea loc la Craiova, între 20 și 
26 mai. Iată-i pe învingătorii la 
ambele categorii de vîrstă, în or
dinea categoriilor :

CONSTANȚA (juniori mici) : Al. 
Gheorghiu (B. C. Brăila), T. Geor- 
gea (Șc. sp. Brașovia), 
(B. C. Brăila), Gh. Lazăr 
Constanța), P. Stan (B. C. 
N. Rădan (B. C. Brăila), 
niața (Progresul Brăila), A, 
(Șc. sp. Constanța), P.

V. Bacs 
(Șe. sp. 
Brăiia). 
V. Dă- 

Popescu 
Andreescu 

(I.M.U. Medgidia), Cr. Dobrea (Vo
ința Brăila), N. Grigore (Portul 
Constanța), V. Crăeiunescu (Șc. sp. 
Constanța) ; Juniori mari : A. Săli 
(Șc. sp. Constanța), Gh. Jipa (Vo
ința Constanța), C. Voinescu (B. C.

DUPĂ „CUPA FEDERAȚIEI" LA BASCHET

SATISFACȚII, DAR Șl DEZAMĂGIRI
La numai o săptâmină după fru

moasa evoluție avută în turneul in
ternațional de la Kosice (unde s-a 
clasat pe locul secund, în urma re
prezentativei Cubei — medaliată cu 
bronz la Jocurile Olimpice și cam
pioană a Jocurilor Panamericane, 
dar înaintea selecționatelor R.S.S. Li
tuaniene, Cehoslovaciei — seniori, 
Bulgariei și Cehoslovaciei — juniori), 
echipa masculină de baschet a Româ
niei a cucerit locul I în ediția a V-8 
a „Cupei federației", devansînd for
mațiile Ungariei, R. T. I. Minsk și 
R.F. Germania. Ținînd seama de fap
tul că lotul este substanțial întinerit 
și că perioada de pregătire avută 
pînă la -respectivele competiții a fost 
de scurtă durată, apreciem că ara
bele performanțe sînt remarcabile.

Desigur, nu vom omite defecțiuni
le, dar ge cade să începem cu cali
tățile ca're au determinat victoriile 
realizate în Sala sporturilor din Cluj, 
în cadrul „Cupei federației". Ne. re
ferim, în primul rînd, la agresivitatea 
în apărare, element pe care îl consi
derăm decisiv în evoluția formației 
române. Datorită convingerii cu care 
au aplicat presingul, banchetbaliștii 
țării noastre au obținut intercepții și 
contraatacuri ce nu au putut fi stă
vilite de adversari. Ca urmare, Ro
mânia a condus pe R.T.I. Minsk la 
ttn moment dat cu 38 de puncte ('). 
iar în meciul cu R.F. Germania tabela 
electronică indica în minutul 15 sco
rul de 40—21 1 Combativitatea în de
fensivă, ritmul rapid spectaculozita
tea și eficiența unor- combinații în
treprinse între 2—3 jucători au smuls 
deseori publicului ropote de aplauze 
și au diminuat potențialul adver
sarilor.

În situația în care „5“-ul român 
avea avans substanțial, era firesc ca 
antrenorii Mihai Nedef și Petrică Va- 
siliu să ruleze și pe ceilalți jucători, 
deoarece „Cupa federației" constituia 
prilejul verificării întregului lot, așa 
cum vpr fi — de altfel — și alte 
competiții la 
ționata țării 
tor cînd va 
calificare 
european.

Dar, odată cu primele schimbări au 
apărut si fisurile. Ne referim, în pri
mul rînd, la scăderea agresivității în 
apărare, adică la diminuarea eficien-

ței principalei arme a 
tinerilor noștri jucători, 
fără de care devin o e- 
echlpă oarecare, expu
să înfrîngerii chiar în 
fața unei selecționate 
modeste. Apoi, circula
ția balonului și a jucă
torilor în atac deveneau 
lente, ceea ce ușura po
sibilitatea apărătorilor 
adverși de a-.și organiza 
sistemul. în sfîrșit, o 
treia și cea mai frecven
tă lacună a jucătorilor 
români a fost lupta sub 
panouri, în care au fost 
dominați destul de net. 
de toate cele trei parte
nere întîlnite. .-'.ceste -a 
re au determinat pier
derea avansului avut îr. 
fața echipelor R.F. Ger 
mania (pînă la un 
punct I) si R.T.I. Minsk 
(pînă la 23 de punctel și 
insuccesul în fața selec 
ționatei maghiare, ăces 
ta din urmă fiind in
fluențat și de absența 
lui Molnar (nerefăcul 
pînă în acea zi după 
un ușor accident suferii 
cu puțină vreme în 
urmă).

Cert este că au ieșit 
în evidență unele
rente profunde, eu ur
mări directe în posibi
litatea cîștigării unui 
meci. Dar, să nu uităm 
că rostul acestor turnee 
este tocmai de a testa 
potențialul fiecărui ju
cător, și că doar în con
dițiile utilizării tuturor 
selecționaților apare va
loarea reală a întregii echipe. Ceea 
ce s-a și petercut la Cluj, unde antre
norii au putut trage unele concluzii și, 
sîntem 
acum 
ca și

Brăila), I. Gheorghe (B. C. Brăila), 
Gh. Oncel (Voința. Buzău), Gh. 
Rusu (B. C. Brăila), Al. Podgoreanu 
(0. C. Brăila), M. Ungureanu (Rul
mentul Brașov), C. Nicolae (Viito
rul Vidra), M. Alexandru (Șc. sp. 
Constanța), Șt. Banu (Progresul 
Brăila), I. Fătu (Progresul Brăila).

TÎRGOVIȘTE (juniori mici) : Gh. 
Sorescu (Oțelul Tirgoviște), I. Neagu 
(Voința Tirgoviște), Fl. Toăder (Me
talul Tirgoviște), C. Bîrzan (Petro
lul Ploiești), Fl. Grecescu (Șc. sp. 
Olimpia Craiova), Gh. Bacriș (O- 
lirripia Craiova), Gh. Ciobanu (Da-, 
cia Pitești), N. Epure (C.F.R. Cra
iova), D. Văleanu (S. C. Muscelul), 
I. Mărgărit (Șc. sp. Ploiești), M. 
Trică (C.F.R. Craiova) — la cat. 
grea nu au fost concurenți ; Juniori 
mari : C. Cristea (Rafinorul Plo
iești), Fl. Constantinescu (Olimpia 
Craiova), C. Floricel (Olimpia Cra
iova), D. Stoica (Petrolul Ploiești), 
Gh. Oțelea (Dacia Pitești), V. Cicu 
(S. C. Muscelul), Gh. Benea 
(M.E.V.A. Drobeta Tr. Severin), 
I. Maiug (C. S. Vîlcea), N. Stoian 
(Aluminiu Slatina) A. Condilă (Pe
trolul Ploiești), D. Căpățînă 
Iul Drobeta Tr. Severin), P. 
reanu (S. C. Muscelul).

PIATRA NEAMȚ (juniori , 
M. Ionel (B. C. Galați), I. Ionașcu 
(Ceahlăul P. Neamț), C. Tismănaru 
(Voința Gh. Gheorghiu-Dej), M. 
Glogojanu (B. C. Galati), I. Porumb 
(B. C. Galați). V. Focaru (B. C 
Galați), I. Androne (B. C. Galați), 
Gh. Barah (Dunărea Galați), C 
Iorga (A.S.A. Bacău), C. Badea (Ni- 
colina Iași), I. Leancă (Nicolina 
Iași), I. Bofu (Laminorul Roman) : 
Juniori mari : T. Ghinea (B. C 
Galați), I. Lungu (Dunărea Galați). 
M. Donciu (Cehlăul P. Neamț). 
I. Gîrleanu (Unirea Focșani), I. 
Mantu (Ceahlăul P. Neamț), N 
Dolcan (Ceahlăul P. Neamț), St. Că- 
linescu (Nicolina Iași), N. Nicolaev

(Meta-
Ungu-

mici) :

(B. C. Galați), C. Argint (Unirea 
Focșani), N. Chipirog (Nicolina 
Iași), Fl. Bostan (Ceahlăul P. 
Neamț), G. Axente (Dunărea Ga
lați).

SALONTA (.juniori mici) : I. 
Traian (U. M. Timișoara), T. Vase 
(Metalul Salonta), N. Toth (C.S M. 
Reșița), I. Oros (C.S.O. Baia Mare), 
D. Tocuț (Bihorul Beiuș), C. Matula 
(U. M. Timiș), V. Szilagi (Metalul 
Salonta), I. Hoghir (Voința S. Mare), 
AI. Ciomoș (Crișul Oradea), N. To
por (C.S.M. Reșița), Gh. Propea 
(Șc. sp. Reșița), Tr. Luxemburger 
(C.S.M. Reșița) ; Juniori mari : 
I. Marchiș (C.S.M. Baia Mare), D. 
Buzancă (U. M. Timișoara), I. Vase 
(Metalul Salonta), I. Căprărescu 
(U. M. Timișoara), V. Moldoveanu 
(Metalul Oțelul Roșu), V. Fărcău 
(Gloria Arad), V. Tășcuță (Minerul 
Dr. Petru Groza), T. Crișan (C. S. 
Zalău), A. Pleșea (Voința Timi
șoara), A. Stana (Voința Timiș), 
I. Poteceanu (Metalul Bocșa Ro
mână), Al Gyulai 
Mare). •

CIMPIA TURZII 
Fr. Kotzor (C.S.M. 
lancea (Constructorul 
Tr. Ruja (Voința Cluj), M. 
(A.S.A. Tg. Mureș), C. Camilai 
(Metalul Sticeava), C. Pop (Șoimii 
Sibiu), I. Bănici (C.S.M. Cluj), Gh. 
Cojocaru (Șc. sp. Suceava). V. Si- 
laghi (Tehnofrig Cluj), I. Mocianu 
(Voința 
Huned.) 
firea ; 
(Constr. 
Lupeni), 
M. Tuguran (Constr. Huned.), 
Zoltan (I.S.C. Turzii), A. 
(C.S.M. Cluj), M. OLaru (Șoimii Si> 
biu), S. Naghi (Voința Cluj), C. 
Șavu (Metalul Suceava), Gr. Sasu 
(Metalul Suceava), I. Ștefaniuc 
(C.S.M. Cluj), M. Ciubotru (I.S.C. 
Turzii).

(Voința Sa tu

(juniori mici) :
Cluj). Gh. Bu-

Hunedoara). , 
Deliu /

Cluj), V. Codescu (Constr. 
— fără concurențl Ia cat. 
Juniori mari : P. Berki 
Cluj), M. Razbiț (Minerul 
N. Sidor (Tehnofrig Cluj), 

A.
Pop

ca-

_  _ 1 — și alte 
care va lua parte selec- 
noastre, pînă anul vii- 
pa: Tcipa la turneul d? 
pentru campionatul

- Timișul Lugoj 11—17 
20 ȘI 21 APRILIE Va 
Il-a interjudețeană a 
calificare pentru sa- 
feminin). Turneele 

campionat sînt pro-

TORTE SPORTURILE]

convinși, au luat de pe 
măsurile necesare pentru 
Viitoarele confruntări să 

consemneze buna comportare a 
reprezentativei României. Făcînci 
0 apreciere asupra comportării 
individuale, îi marcăm pe Popa. Molnar 
Cernat (excelent în atac, dar cu des
tul de multe defecțiuni în apărare). 
Oczelak și Tarău, ceilalți avînd fluc
tuații destul de mari sau evoluînd ne-

Cine va recupera mingea ? Fază din meciul 
România — R. F. Germania.

Foto : Marinei HUZONI — Cluj 
convingător, în orice caz sub valoa
rea manifestată în campionatul na
țional (ne referim în special la Bra- 
boveanu, Nlculescu, Pașea șl 
Mănăilă).

Să așteptăm, însă, următorul test
— „Marele premiu al orașului Sofia"
— cu speranța de a constata un pro
gres al tinerilor baschetbaliști ro
mâni. din partea cărora iubitorii a- 
cestui joc sportiv așteaptă promova 
rea într-un eșalon valoric onorant.

D. STANCULESCU

BASCHET Slmbătâ șl duminică s-au 
disputat partidele etapei a doua a celui 
de al patrulea tur (ultimul) al Diviziei 
B la baschet. Iată rezultatele înregis
trate: FEMININ: Unlvei sita tea Craiova
— Politehnica Timișoara 51—13 (33--13),
Voința Oradea — Știinla Sf. Gheorghe 
38—42 (20—16). Voința Brașov — Rapid 
Dava 52—37 (28—21); Institutul pedago
gic Tg. Mureș — Știința Mediaș 58-33 
(15—20) — partidă cu două reprize dia
metral opuse, în care gazdele, după un 
început mal slab s-au impus în partea 
a doua, obțlnlnd o victorie la scor: To
mistex Constanta — constructorul Galați 
59—66 (34—29). MASCULIN: Mureșul Tg. 
Mureș — Sănătatea Sala Mare 67—79 
(32—30); Știința Ploiești — Voința Tul- 
cea 145—31 (61—19) — baschctballștll plo- 
ieșteni, dominînd cu autoritate această 
întllnlre, au realizat scorul etapei ; Cri- 
șțil Oradea — I.M.F, Tg. Mureș 64—70 
(25—37) — derby-ul seriei a revenit ju
cătorilor din Tg. Mureș, care s-au dove
dit superiori, mai ales în finalul înltl- 
nirii, A.S.A. llacâtl — C.S.M. Iași 76—47 
(31—15): Știința Mediaș — U.M. Timi
șoara 82—60 (35—21). Universitatea Cra
iova — Olimpia Sibiu 93—78 (47—31).
C.S.U. Brașov — Constructorul Arad 
63—58 (25—29).

HANDBAL Federația de specialitate a 
aprobat afilierea unor noi secții: Meca
nica Timișoara. Textila Odorhel, Con
structorul Odorhel, Flacăra Lie. pedago- 
gle Galați. Voința Sebeș, Metalul Plo- 
penl, Voința Brașov, Voinicelul Bucu
rești, Unirea Buzău, Voința Turda, To- 
pltorul Baia Mare, Hldroamellatorul 
Constanța ® REZULTATE DIN DIVIZIA 
B, care ne-au parvenit ca intîrzlere:

Textila Sebeș — Voința Sf. GheorgJM 
11—8. C.S. Pitești. — Agronomia Iași 21— 
21, știința Lovrin - • • - .
C IN ZILELE DE 
avea loc etapa a 
campionatului de 
nloti (masculin șl 
finale ale acestui . ..................
gramate între lo și 12 mai în următoa
rele .orașe: Constanța. Bistrița. Hațeg ți 
Buzău (masculin), Brăila, Tg. Jiu, Hune
doara și Sf. Gheorghe (feminin) ® JU- 
CATORUI* ION SASU de la Rapid Bucu
rești a fost sancționat cu suspendarea 
pe timp de 4 clape în campionatul re
publican divizia B, eu începere de la 31 
inartie • viitoarea perioada de 
TRANSFERART va fl intre 13 și 31 iulie. 
Sportivii care vin sau pleacă de la echi
pele dlvizonare de seniori A și B vor 
depune actele regulamentare (în perioa
da amintită) pentru transfer numai la 
federația de specialitate. Ceilalți sportivi 
rezolvă transferurile prin comisiile ' 
dețene.

RUGBY. Duminică s-a disputat 
nouă etapă In divizia secundă. Cîteva 
zultate: seria I: Aeronautica — Petro
chimistul Pitești 6—9 (în . mln. 60 piteș- 
tenil s-au retras de pe terenj, Olimpia 
— Arhitectura 11—4, S.N Oltenița — Po
litehnica 13—3. Constructorul — A.S E. 
26—4. Rapid — Oțelul 48—7: seria a Il-a: 
Chimia II Năvodari — Albatros Eforie 
4—0, Portul Constanța — I.T.C. 7—4. Con
structorul — Farul II 26—8. ideal Cer
navodă — Cimentul Medgidia 0—25. Da
cia — Voința 18—10: seria a nl-a: An
cora Galați — U.R.A. Tecuci 28—0. 
neru! Gura Humorului — Agronomia 
Iași 3—4, C.S.M. Iași — Constructorul 
Buzău 0—45.

JU"

O 
re-

Mi-



SPORT LA CEA MAI FRAGEDA VIRSTA i
acțiune pionierească 1 
r duce la atragerea I

AZI, Pi STADIONUL DINAI

Peste puțin timp, se va împlini 
un sfert de veac de la înființarea 
Organizației pionierilor din Româ
nia. Moment solemn, evenimentul 
vă însemna o analiză a rezulta
telor obținute, va prilejui, tn toate 
județele, manifestări cultural-spor
tive și artistice prin care copiii 
patriei își vor manifesta dragostea 
și atașamentul față de Partidul 
Comunist Român, față de secretarul 
său general, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, părintele drag, ini
țiatorul și îndrumătorul tuturor 
realizărilor și succeselor pionierești.

Au trecut 25 de ani în carta pio
nierii țării și-au adus contribuția 
la reușitele acțiuni inițiate de or
ganizația lor. Au fost înregistrate 
creșteri valorice în toate domeniile 
lor de activitate.

Recent, președintele Consiliului 
Național al Organizației pionieri
lor din România, tovarășul Virgiliu 
Radulian, a avut, la București, o 
consfătuire cu tinerii săi locțiitori 
din majoritatea județelor țării. 
Prezența în Capitală a celor ma.i 
merituoși dintre pionieri ne-a în
demnat ca, acum, în preajma ani
versării a 25 de ani de la înfiin
țarea Organizației lor, să purtăm o 
discuție eu cîțiva dintre ei pe mar
ginea activității de educație fizică 
și sport.

Au răspuns la întrebările noas
tre locțiitorii președintelui C.N.O.P. 
Roxana Badrajan, elevă la liceul 
Emil Racoviță din Iași, Romeo 
Iroicu, elev la Școala generală de 
10 ani din comuna Hlipiceni (Bo
toșani), Dan Tndose, elev la liceul 
Industrial de 
muna Băbeni 
Popa, elev la 
din Țuicea.

— La 28 aprilie se împlinesc 25 
de ani de la înființarea organiza
ției voastre. Deși faceți parte din 
ea de mai puțină vreme, puteți 
să ne spuneți ce ați obținut în anii 
de eind sînteți pionieri, in dome
niul educației fizice și sportului ?

ROXANA BADRAJAN : „Trebuie 
să mărturisesc că SPORTUL este 
un mijloc minunat de întărire a 
sănătății. Cu acest crez format de 
părinți și întărit permanent de to
varășii profesori de educație fizică, 
la noi în școală această activitate 
este printre cele mai îndrăgite. în
cepând cu cei care vin în clasa I și 
terminînd cu cei aproape de absol
vire, fiecare participă cu tot entu
ziasmul la acțiunile sportive ini
țiate de organizația din liceul nos
tru. S-a creat o frumoasă tradi
ție handbalului și acum avem e- 
chipe de băieți și fete care se 
întrec cu multă ardoare în toate 
competițiile rezervate lor, iar re
prezentativele liceului participă cu 
succes la diferitele întreceri orășe
nești".

DAN TUDOSE : „La noi s-a for
mat o tradiție din desfășurarea 
duminicilor cultural-sportive. La 
fiecare sfîrșit de săptămână sute 
de pionieri se întrec la mai multe 
ramuri sportive. Aici vreau să re
marc ajutorul neprecupețit a! 
U.T.C.-iștilor în domeniul arbitra
jului și supravegherii disputelor. în 
zilele cînd tovarășul profesor de e- 
ducație fizică este plecat cu o e- 
chipă reprezentativă a școlii, noi 
pionierii ne auto-organizăm. A- 
ceasta se întîmplă și în cursul săp- 
tămînii cînd avem timp liber. Â-

tund, la propunerea unuia dintre 
noi, se inițiază diferite meciuri de 
handbal, volei, fotbal care atrag 
un însemnat număr de practicanți".

OCTAVIAN POPA : „Activitatea- 
sportivă s cunoscut o continuă 
dezvoltare. în școala mea baza ma
terială s-a îmbunătățit de la an 
la an. Aceasta a determinat, evi
dent-, o creștere substanțială a nu
mărului de pionieri care vin din 
ce în ce mai des pe terenurile de 
sport. Este un cîștig ce nu poate 
fi trecut cu vederea. Nu vreau să 
vorbesc acum despre rolul educa
ției fizice și sportului în educarea 
tinerei generații, dar vreau să 
subliniez că acest ROL este deo
sebit de important''.

ROMEO FROICU : „Pionierii din 
comuna mea au foarte multe reali
zări. în domeniul de care vorbim 
trebuie să remarc că, în afara 
multiplelor acțiuni sportive, de 
o atenție deosebită se bucură 
excursiile și drumețiile organizate 
în jurul comunei în căutarea unor 
noi date istorice. în acest mod, noi 
îmbinăm cu bune rezultate utilul 
cu plăcutul, istoria cu sportul".

Patzaîchin la o i_____
sînt sigur că ar duce________ ___
cîtorva zeci de colegi spre Secția 
de caiae-canoe a orașului nostru. I 
E6te doar un exemplu".

ROMEO FROICU : înțelegerea și 
exemplul părinților. Rolul lor este 
determinant. Mulți părinți consi
deră sportul drept o frînă în preo
cuparea pentru învățătură. Cînd va 
fi eliminată definitiv această men
talitate, atunci multe mii de pio
nieri vor fi cîștigațl pentru activi
tatea sportivă".

— Acum. în anul celei de a 
XXV-a. aniversări a organizației 
voastre, ce credeți că se poate iniția 
pentru a sărbători și pe tărîni spor
tiv acest eveniment ?

ROXANA BADRAJAN : „Orga
nizarea unor micro-cohcursuri în
tre detașamente și școli cu eviden
țierea celor mai buni. Ziarul „Spor
tul", care este atît- de citit, are o 
mare influență în popularizarea și 
atragerea pionierilor spre aceste ac
țiuni".

DAN TUDOSE : „Inițierea unor 
întreceri și pentru pionierii din cla
sele mici. Pentru ei se organizează

I
I
I
I
I
I
I

construcții din co- 
(Vîlcea) și Octavian 

Școala generală nr. 5

C.ei patru locțiitori ni președintelui C.N.O.P., care au răspuns întrebărilor 
noastre. Rotneo Froicu (Hlipiceni — Botoșani), primul din stingă, Roxana 
Badrajan (lași), Octavian Popa (Tulcea) și Dan Tudose (Băbeni-Vilcea).

— Ce considerați că trebuie în
treprins pentru atragerea tuturor 
pionierilor la o susținută și conti
nuă activitate sportivă ?

ROXANA BADRAJAN : 
mul rînd, asigurarea unei 
teria-le corespunzătoare, 
societății a determinat 
continuă a pretențiilor, în 
meniile de activitate, 
ce sportul să rămîhă în urmă. Te
renuri bine întreținute, 6ala de 
sport și bazinul de înot sînt, în 
unele locuri, necesități stringente. 
Rezolvarea lor ar duce la o creș
tere substanțială a celor ce prac
tică sportul cu regularitate".

DAN TUDOSE : „Cele spuse de 
Roxana sînt importante. Eu aș mai 
adăuga că o propagandă adecvată, 
o popularizare bună a diferitelor 
acțiuni sportive ar duce la creș
terea numărului celor atrași spre 
exercițiul fizic".

OCTAVIAN POPA : „Prezența 
marijor noștri campioni în mijlo
cul detașamentelor de pionieri a 
constituit, întotdeauna, un stimu
lent în atragerea copiilor pe tere
nul de sport. Prezența lui Ivan

„în pri- 
baze ma-

Evoluția 
creșterea 
toa te do- 

Nu văd de

prea puține concursuri. Or, după 
cum știm, practicarea exercițiului 
fizic se recomandă, în majoritatea 
cazurilor, de la o vîrstă cît mai 
fragedă".

OCTAVIAN POPA : „Să luptăm 
prin toate mijloacele împotriva se
dentarismului. Această boală a se
colului poate fi serios combătută 
prin SPORT".

ROMEO FROICU : „Marșuri tu
ristice, expediții pe plan local. Ale
gerea căpitanilor „expedițiilor cu
tezătorii" și din rindul fetelor".

★
Am consemnat cu atenție opiniile 

pionierilor. Majoritatea lor sînt în
temeiate, argumentate. Ținînd cont 
ele unele dintre sugestiile ce se 
desprind din ele, factorii răspunză
tori pot trage concluziile ce se 
impun.

Sîntem convinși că îh anul celei 
de a XXV-a aniversări a Organi
zației pionierilor cei mai tineri ce
tățeni ai țării vor consemna noi 
și noi succese pentru ridicarea con
tinuă a -performanțelor, pentru glo
ria sportivă a României.

Paul iOVAN
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PREA MULTE AMINĂRI Șl DOAR CÎTEVA EXCEPȚII.. I

ROMÂNIA-UNGARIA (tineret) SUB 21 DE ANI

Pînă marți, 16 aprilie, doar 8 din 
cele 48 de asociații sportive sindi
cale de pe teritoriul sectorului V< 
al Capitalei raportaseră ținerea 
adunărilor de dări de seamă și ale
geri. Consultând, împreună cu 
prim-vicepreședintele C.E.F.S., Au
rel Nemeș, programarea inițială a 
acestor acțiuni, am constatat că, 
din diferite motive, nu mai puțin 
ele 17 asemenea unități nu o res
pectaseră. Tată o situație care nu 
este de natură să ne satisfacă și 
împărtășim părerea interlocutorului 
nostru că: „în ciuda unor cauze 
obiective din cîtcva întreprinderii 
programarea adunărilor putea 
respectată 
ră“. Dată

fi 
in mult mai mare măsu- 
fiind această situație,

(Urmare

duce obligato- 
în prima jumă- 
adunărilor, fapt 
imposibilă asis-

amânarea repetată 
riu la aglomerarea 
ta te a lunii mai a 
care face aproape 
tarea la aceste acțiuni a forurilor 
sportive și sindicale de la nivelul 
sectorului. Controlul și îndrumarea 
organelor superioare asociațiile- 
sportive are, în consecință, numai 
de suferit.

Prima concluzie a celor afirmate 
mai înainte poate fi sintetizată, 
așadar, în faptul că unele (destul 
de multe) asociații sportive nu pri
vesc la adevărata el valoare adu
narea de dare de seamă și alegeri, 
această acțiune fiind 
un plan secundar.

DIPLOMA PRIMITA
din pag. Z)

ce am relatat
au fost cîteva
prilejuite de 
adunare de la 

textilă". în ca-

Ceea 
mai sus 
reflecții 
recenta 
„Munca 
Cirul căreia membrii aso
ciației au ascultat darea 
de seamă și au fost in
vitați să aleagă consiliul. 
Campionatul asociației la 
șah și tenis de masă, 
concursurile aproape 
săptămânale de orientare 
turistică, excursiile la 
locurile de agrement din 
preajma Bucureștilor, 
participarea la „Cupa 
textilistului" și la mani
festarea sportivă de ma
să cu caracter 
„Cupa Diana", 
rile între secții 
— iată pe scurt 
țile inițiate de

feminin 
întrecu

ta fotbal 
aetivită- 

... *__ consiliu)
asociației care nu trezit 
ecou favorabil in rindul 
celor mai mulți salariați.

Membrii asociației au 
luat act de aceste reali
zări, deși le cunoșteau, 
ceea ce nu i-a împiedi
cat să observe critic — 
iar consiliul asociației, 
autocritic — unele stări 
nefirești de lucruri. Mai 
intîi — cum aprecia Ni- 
colae Sava, membru in 
biroul organizației de 
bază P.C.R., — au fost 
inițiate prea puține ac
țiuni de atragere a sala
riatelor în practicarea 
exercițiilor fizice. fapt 
ce nu poate fi trecut cu 
vederea, din moment ce 
peste 50 la sută din nu
mărul celor care lucrea
ză Ia „Munca textilă" 
sint tinere- Chiar dacă, 
așa cum s-a preconizat, 
se va înființa o echipă 
de handbal, problema nu 
va putea fi considerată 
rezolvată. De asemenea, 
’n unele acțiuni s-a aș-

Vii

la 
di-

teptat invitația din par
tea C.E.F.S. al sectoru
lui VI, acordîndu-se mai 
puțină atenție activită
ții in secții, ateliere si 
în grupe sindicale.

Gimnastica la locul de 
muncă — această formă 
atit de accesibilă de o- 
bișnuire a salariaților 
cu mișcarea și exercițiile 
fizice ordonate și zilnice 
— se află încă la începu
turile ei. Simona Vâlcea- 
nu, o tânără juristă sta
giară la întreprindere, 
s-a oferit să devină in
structoare. Ea s-a și pre
gătit în acest scop : a 
discutat cu muncitoarele 
și a întocmit un ansam
blu de exerciții. Chiar 
in această săptămână 
trece la acțiune.

Am constatat 
„Munca textilă" un
mat favorabil, din partea 
tuturor factorilor, pentru 
extinderea activității 
sportive do masă. Dt 
aceea, la puțin timp 
după adunarea de dare 
de seamă și alegeri, am 
organizat o discuție co
lectivă, la sediul comi
tetului de partid al În
treprinderii, Au răspuns 
invitației noastre : ing- 
Petre Teleba, director, 
Vera lonescu. locțiitoa- 
rea secretarului comite
tului de partid. Mina 
Cristina, președinta co
mitetului sindicatului, 
Nieolae Sava, membru în 
biroul organizației de 
bază P.C.R.. Victor Că- 
tânoiu, secretarul comi
tetului U.T.C., Mihai Or
dog, președintele asocia
ției sportive și jurista 
Simona Vileeanu, în 
dezbatere au fost puse 
problemele activității 
sportive de masă reieșite 
din Hotărârea 
C.C. al P.C-R. 
februarie — 2

Plenarei 
din 28 
martie

trecută pe

1973, de 
lea care 
obiectul 
critice și 
adunarea 
seamă și c „ 
rul Petre Teleba, fără e 
mai trece în revistă rea
lizările obținute, s-a re
ferit la măsurile ce tre
buie luate pentru intro
ducerea gimnasticii la 
locul de muncă, precizînd 
și secțiile care oferă 
condiții pentru aceasta • 
finisaj și repănsat, ma
șini de cusut si 
mali ; s-a oferit 
sească soluții 
amenajarea unei 
care să fie instalate me
se de șah și o masă de 
tenis. Tovarășele Vcra 
lonescu și Mina Cristina 
și-au notat in agenda 
pentru i 
aprilie : 
ducerii 
locul de 
puțin o 
Vîlceanu 
jinul și 
fostă sportiva, iar Victor 
Câtânoiu și Mihai Ordog 
au fast unanimi in hotă- 
rîrea ce au luat-o ca 
începind din săptămîna 
în curs să discute cu sa- 
lariații apți Pentru exer
ciții fizice, astfel ca un 
prim rezultat să fie par
ticiparea la un cros aJ 
asociației.

Discuția despre care 
scriem a avut loc șîm- 
bătă 13 aprilie. Aflăm 
că un prim efect al ei 
s-a și produs '■ introdu
cerea gimnasticii la lo
cul de muncă în secția 
repansat și organizarea 
crosului...

Pe stadionul Veseliei 
— baza sportivă unde 
asociația are acces — 
vor începe și întrecerile 
pentru ediția de vară a 
„Cupei tineretului".

i fapt ace- 
au făcut și 
observațiilor 

autocritice din 
de dare de 

alegeri. Ingine-

secția 
să gă- 
pentriî 

săli în

săptămîna 15—21 
sprijinirea intre- 

gimnasticii Ia 
muncă in ecl 

secție ; Simona 
și-a oferit sț)ri- 
priceperea de

Profițjnd de întreruperea campio
natului, campioana țării noastre, Di
namo București, întreprinde un tur
neu de două jocuri în Cehoslovacia. 
In prima partidă, dinamoviștii bucu
reșteni au jucat luni după amiază la 
Praga cu Slavia-Praga, finalista din 
acest an a ,,Cup=i Cehoslo ' ' 
actualmente ocupanta locului 
clasamentul primei divizii. T........ ,
« peste 5 000 de spectatori, cele două 
formații au oferit o dispută de bun 
nivel tehnic, terminată cu un rezul
tat de egalitate : 2—2 (2—1). De re
marcat că fotbaliștii bucureșteni au 
condus cu 2—1 pînă în minutul 88, 
cînd au fost egalați. Golurile dina- 
moviștilor au fost înscrise de Sălcea- 
nu (min. 34) și Gojgaru (min.37).

Dinamo București a evoluat în ur
mătoarea alcătuire : Constantinescu 
— Chera», G. Sandu, Banciu, M. Ma
rian — R. Ntinweiller, Sătmăreanu, 
11 — Moldovan, Sălceanu. Gojgani. 
Custov. în ultimul meci al turneului, 
piriamo București va juca azi cu 
Ceskie Budelovlce.

„Cupei Cehoslovaciei".
' I 4 în 

Tn fața

Astăzi, stadionul Dinamo va găz
dui întiinirea internațională dintre 
selecționatele de tineret (sub 21_ de 
ani) ale României și Ungariei, 
are Un 
anunță interesantă. 
Voie», 
conducerea tehnică, i-a supus pe ju
cători unui minuțios program de pre
gătire. O deosebită atenție a fost 6- 
cordată jocurilor de verificare prin 
care s-a urmărit atât organizarea for
mației de bază, cît și încadrarea în
tr-o idee de joc bazată pe o conti
nuă mișcare, pe o participare activă 
in ambele momente, de atac șl de 
apărare.

Sîmbătă și luni, lotul de tineret a 
susținut două joeuri-test cu Sportul 
studențesc. Meciul, disputat slmbătă. 
s-a încheiat la egalitate (1—Ij, golul 
selecționatei fiind înscris de Istră- 
tescu. Al doilea .ioc a avut loc luni, 
la Snagov, de astă dată cu formația 
de tineret-rezerve a studenților, Ti-

„ Deși
caracter amical, partida se 

Antrenorul hm 
căruia i-a fost Încredințată

nerli selecționabili. au atacat conti
nuu șl au câștigat întâlnirea cu 5—1 
prin punctele înscrise de lslrătescu 
(3), Klșni|ă și Kăducanu. Ieri dimi
neață .cu un antrenament de Intensi
tate medie și eu conținut telinieo- 
țaetic, pregătirea pentru medui cu 
Ungaria a luat sfîrșit. După toate 
probabilitățile, antrenorul 1. Votcă 
va apela la următorul .„11" : Lăză- 
icanu — Purânta, Naghl, Matei, Lueu- 
ța — tevânescu, Ri.șniță — Istrătescu, 
Lața, Răducanu, Trandaflhin. Reiei 
ve : 1. Gabriel, Grigoraș, Nițu, Cio
can, I’isSu șl Crișan,

Selecționata maghiară a sosit luni 
în Capitală. Marți după amiază, an
trenorul Janoâ Dunăi a efectuat cu 
jucătorii săi nn antrenament de aco
modare pe stadionul Dinamo. Toți 
rei 14 jucători care au făcut depla
sarea activează la echipe din pri
ma divizie

— Szigeli (Egyetertei). Kunusz (MTKj, 
VxrgH (Honved), Kadar (Ilonved) — 
8omoggi (Cscpel), Morgos (Honved) 
Horvath (Gyor Eto), Kardos (P.M.S.C.), 
Kull (Videoton). Jankovies (Videoton). 
Uin lot tnai fac parte Bombai (Tata- 
hanya), Nyilasi (Ferencvaros) și Ebe- 
dli (Ferencvaros).

Partida va începe la ora ÎS,30 și 
va fi condusă, la centru, de Bogomil 
Bevedjlev (Bulgaria).

Oheotgh» NERTEA

Oaspeții vo* Începe joetil eu ur- 
ătoarea formație : Katzivi (F.M.S.C.)

DUMINICĂ. LOTUL DE TINEREI 
SUSȚINE UN JOC DE PREGĂTIRE 

CU STEAUA
mătoarea formație

ANALIZA PRIMEI PĂRȚI A RETURULUI IN CONSFĂTUIREA ANTRENORILOR

JUCĂTORII NOȘTRI FRUNTAȘI
*

\.<r w

O altă constatare ce sg impune 
atenției este aceea că, cele 8 aso
ciații care au ținut adunările se si
tuează și în privința rezultatelor 
obținute în domeniul propriu al 
educației fizice și sportului pe un 
plan superior. Mai mult, adunările 
s-au desfășurat într-un climat 
propice organizării în mai bune 
condiții a activității, fiind punctate 
— nu arareori — de intervenții 
constructive, critice și autocritice. 
Un bun exemplu în această direc
ție îl constituie asociația 
I.R-E.M.O.Ă.S. (președinte 
Vasile Illasa, secretar — 
Notărău). Aici, după 
succeselor obținute pe 
anului trecut, au fost evidențiate 
carențele activității (aportul slab 
al organizației U.T.C. la mobiliza
rea tineretului, de pildă) și au fost 
prezentate unele propuneri valo
roase (cum ar fi introducerea trep
tată a gimnasticii de producție în 
2—3 secții de producție și înființa
rea unui centru de gimnastică de 
întreținere). Celelalte unități spor
tive care au respectat programarea 
adunărilor 
nătoarea, 
ICECHIM, 
trocoop și

sportivă 
—- ing 

Petru 
reliefarea 
parcursul

în discuție sînt SemiL 
Fabrica de țigarete.

Pasteur, Olimpia, Cen- 
MCIND.

Radu TIMOFTE
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Consfătuirea de luni a antreno
rilor divizionari A a marcat dacă 
putem spune așa, începutul unei o- 
rientări noi în ceea ce privește mo
dul de analiză a comportării echi
pelor noastre fruntașe și, în ultimă 
Instanță, de apreciere a activității 
tehnicienilor răspunzători de cali
tatea procesului de instruire și e- 
ducație fotbalistică.

Spunînd acest lucru, avem în 
vedere faptul că, pentru prima 
oară. Colegiul central al antreno
rilor a abandonat obișnuita cale a 
prezentării, în cadrul principalului 
punct al ordinei de zi, a unui re
ferat cu constatări la modul gene
ral și exemplificări răzlețe și de 
cele mai multe ori iieconcludehte. 
De astă dată, piecîndu-se de la 
ideea stabilirii cît mai exacte a 
nivelului actual de exprimare a 
fotbalului nostru în raport cu ce
rințele performanței Ia nivel in
ternațional, au fost aduse in discu
ție o serie de date obiective, însu- 
mind aspectele de studiu necesare 
caracterizării jocului competition aJ 
din primele șase etape ale retu
rului. Mai concret spus, pe baza 
rapoartelor speciale întocmite de 
observatorii federali, a înregistră
rilor statistice, a cronicilor și a li
ner pelicule realizate într-o suită 
de partide de campionat, s-a ajuns 
la depistarea și formularea cîtorva 
elemente simptomatice soccețrului 
nostru actual, pentru ca, în acest 
fel, să se poată interveni cu opor
tunitate și direct asupra cauzelor 
care generează și întrețin decala
jul dintre fotbalul romândsc și cel 
avansat pe plan internațional.

Și, procedîndu-se la interpretarea 
datelor obținute în meciurile dispu
tate pînă la etapa a 23-a (exclu
siv), Colegiul central al antreno
rilor a desprins și prezentat, în 
expunerea prof. Nieolae 
următoarele principale 
țiuni :.

I. In peste 50 la sută 
zurlie în care echipele au iniția
tiva și intenționează a organiza 
combinații de atac, mingea se 
pierde după două-trei pase, de cele 
mal multe ori încă din zona me
diană a terenului și ca urmare a 
unor nepermise greșeli de tehnică 
individuală și de plasament. Ce în
seamnă acest lucru ? O evidentă 
insuficiență manifestată in construe-

Petrescu 
observa-

din ca-

ția jocului ofensiv, pe care o con
firmă și faptul că, în modul de 
acțiune al marilor echipe, media 
minimă de pase îh cathul unei 
combinații este de 4—5, adică du
blu decît la noi ;

2. Numărul total al minutelor de 
joc efectiv, pierdute pentru dribling 
este mai mare decît acela consu
mat in acțiuni colective. Aceasta 
denotă că jucătorii noștri țin, ■ în 
general, prea mult mingea, o mo
nopolizează chiar (în medie 8—4 
secunde, față de 2 secunde repre
zentând media, de jucător, în țările 
cu fotbal avansat). Consecința ? 
Scăderea tempoului de joc, cu mult 
sub baremul nivelului interna
țional ;

3. Acțiunile ofensive în jdfcul e- 
cliipelor noastre au o frecvență me
die satisfăcătoare, uneori chiar 
bună. Sub aspect calitativ, înțele
gând prin aceasta gradul lor de 
periculozitate, situațiile de atac la 
majoritatea formațiilor din primul 
eșalon este foarte redus, indiferent 
dacă acțiunile se încheie cu șut 
sau fără șut la poartă.

Acestea au fost, așa cum am 
mai spus, cîteva elemente de ana
liză caracteristice fotbalului nostru 
la ora actuală. Colegiul central al 
antrenorilor nu s-a mulțumit însă 
cu simpla prezentare și interpre
tare a unor date, care ar putea să 
ne ofere -numai Imaginea parțială 
a realității. Mergîndtl-se in conti
nuare pe urmele adevărului, aten
ția și investigațiile au fost trans
ferate în sfera capacității de efori 
a jucătorilor. Și s-au făcut testări 
care au dovedit, că fotbaliștii noș
tri au resursele fizice necesare unui 
efort maximal, așa cum pretinde 
marea performanță. Iar concluzia 
care se desprinde ar fi că, ceea 
ce constatăm eu date obiective in 
privința tcmpo-ului scăzut, â lipsei 
de angajament și de randament în 
ofensivă, se datorește faptului că 
jucătorii noștri fruntași nn „apasă 
pe accelerator" pînă la capăt, deși 
au posibilitatea și pregătirea nece
sară ca să o facă. Că mulți își 
menajează forțele îri detrimentul 
calității spectacolului și chiar a e- 
fortului, teoretic colectiv, pentru 
obținerea victoriei în teren.

De aici rezultă și modul în care 
trebuie privite lucrurile în viitor. 
Pentru că. fliitd vorba de o pro-

bleină de ntantalitate, se impune ce 
remedierea lipsurilor în jocul echi
pelor divizionare să nu neglijeze și 
aspectele de ordin educativ pe care 
le reclamă instruirea. Lucru care 
reprezintă de altfel și principala 
recomandare a Colegiului central 
făcută antrenorilor, în cadrul con
sfătuirii organizate în urmă cu 
două zile.

Jocul selecționatelor de tineret (sub 
23 de uni) ale Bulgariei și României, 
programat, inițial, să se desfășoare 
la 24 aprilie, la Pleven, a fost con
tramandat. la cererea forului de spe
cialitate clin Bulgaria, deoarece la a- 
ceastă dată șe dispută jocuri din 
campionatul Bulgariei. Totuși, pentru 
ca tinerilor noștri jucători să 11 se 
asigure o continuitate în pregătire, u 
fost perfectat un joc de verificare cu 
echipa Steaua care se va disputa, du
minică 21 aprilie, pe stadionul 'Stofe- 
ua, cu începere rle la ora 11.

Pentru această acțiune, sîmbătă re 
aprilie, au fost convocat) la sediul 
F. ,R. F. următorii 19 jucători ; Ște
fan și UrSache — portari ; Porațehî. 
Grignre. Dobrău. G. Sandu, II. Ma
rin, MateCscU și BcrnCanu — fun
dași : IJtiliinl, Sătmăreanu II șl Mol
dovan — mijlocași : Atodiresei^ Mul- 
țosru,' Chihuia, V. Murcșan, Năstase, 
Ion Ion ?i Tăie» — ataeahțl .

Azi. la Brașov

FINALA CUPEI

I

M, I.
t r SILVIU PLOESTEANU"

Azi, la Deva

MUREȘUL-VICTORIA CĂREI
Partida Mureșul Deva — Victo

ria Cărei, din etapa a XXIV-a a 
campionatului Diviziei B — seria 
a IlI-a se dispută astăzi, cu înce
pere de la oră 16.

.(Urmare., din pag.. 1)^

fundaș de acoperire. iar Ferreira 
va juca la cel mai avansat atacant 
român. Pentru mijloc, indiferent 
dacă va juca Paulo Cesar sau Ade- 
rtilr, misiunea de coordonator va fi 
încredințată jucătorului card va e- 
volua în centrul liniei mediane. In 
atac s-ar putea să fie încercat 
Ene-as, un jucător tânăr, avîntat, ra
pid și foarte bun șuieur. El ar ur
ma să joace împreună cu Jăirzitiho 
și Edu. Repetăm, sînt posibile 
schimbări de ultimă oră.

Presa întreține o atmosferă ar
dentă, acest lucru datoria du-se 
faptului că echipa națională n-a 
mai jucat de mult la Sao Paulo. 
Edițiile proaspete ale ziarelor a- 
nunță posibilitatea introducerii por
tarului Rebate și a 
Iredo.

Protocolul tehnic 
permite schimbarea 
tori de cîmp și a 
tot timpul partidei.

Meciul se va juca pe stadionul 
Morumbi, proprietate a clubului Sao

stoperului Al-

al meciului 
a patrii jucă- 
portarului, pe

!
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ANGELO NICULESCU .-

L-am întîlnit pe antrenorul 
Angelo Niculescu, la puținii vreme 
după frumoasa victorie obținută 
de echipa sa în fața Universității 
Craiova. Era calm, aproape nefi
resc de calm, de parcă nu s-ar fi 
intîmplat nimic deosebit, 
realitate, pentru toți cei 
duminică pe stadionul „23 
a for limpede că, în ce

Deși, în 
prezenti 

August", 
privește

de a patra ediții a 
Ploeșteanu" se va 

la Brașov pe sta-

Finalu celei 
Cupei „Silviu 
desfășura, azi 
dionul Metrom, cu începere de la 
ora 16. Dreptul de a-și disputa fi
nala 
roșu 
tele primului loc în cele două sc
rii la care, inițial, au participat 
z.ece formații divizionare din ju
dețul Brașov. (C. GRtJIA — 
coresp.)., ,

a revenit echipelor Steagul 
și Met rom Brașov, ocupau-

Paulo. tEste «jc.'jl mai mare stadion 
brazilian — proprietate de club 
120 000 de locuri. Deși meciul se 
desfășoară in zi de lucru, se con
tează pe 70—80 000 de spectatori 

...Așadar, miercuri seara, echipa 
întinerită a României înfruntă pu
ternica echipă a Braziliei, într-un 
joc care poate fi foarte concludent 
în privința potențialului noilor noș
tri internaționali.

Ia ora locală 21. căpitanii celor 
două echipe, Piazza și Dinu, vor . 
înălța drapelele Braziliei și Româ
niei, in timpul intonării imnurilor.

Pe teren se vor afla probabil e- 
chipele :

ROMANIA : Iorgulescu — Ăn- 
ghclint, ĂriteuMcu. Sâtnăș, Crista- 
che — D. Georgescu, Dinu, Iordft- 
nescu — Luccscu, Run. Marcu.

BRAZILIA : Leao (Palmeiras) — 
Ze Mari» (Corintians), Perrelra 
(Pâlmeiras,), Piazza (Cruzelrds). 
Marinlto (Botafogo) — Clodoaldo 
(Santos), Adernir da Guia (Palmei
ras), Ri veline (Corintians) — Jair- 
zihho (Botafogo), Leivlnha (Palmei
ras), fedii (Sahtos).

Repetăm, formația Braziliei 
este comunicată oficial.

Mfeeiul va fi arbitrat la centru 
Robert IVurz (Franța). ajutat
tușă <16 Patrick Patridge (Anglia) 
și Miguel Comesana (Argentina).

nu

de 
la
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formația studenților bucureșteni, 
s-a petrecut ceva neobișnuit, o 
transformare de ordin calitativ 
care nu putea fi, în mod normal, 
urmarea unei situații de conjunc
tură. Cum se explică acest lucru ?

— Există în procesul de formare 
și în evoluția unei echipe, răsptin- 

faze 
proces, 
a imei 
pfesu- 
poslbi- 
ai la 

doua se

TRAGEREA SfEClALĂ LOTO
23

A PRIMĂVERII VA AVEA LOC 
APRILIE 1971
la 

bi

Primă- 
o nouă 
avarita- 
Enume-

■ Dtipă cum am mai anunțat 
cererea participanților vânzarea 
leitelor pentru tragerea specială 
Loto a Primăverii se prelungește 
pînă luni 22 aprilie 1974.

Tragerea specială Lolo a 
verii se va desfășura după 
formulă tehnică extrem de 
joasă pentru participanți.
răm cîteva dintre aceste avantale:

—- vor fi efectuate mai multe 
extrageri de cît la tragerile speci
ale anterioare — 7 în loc de 6;

— se vor extrage mai multe nu
mere — 58 în loc de 42 ;

— s-a majorat numărul categori
ilor de câștiguri la 28 de la 24;

La această atractivă tragere par- 
ticipanții pot câștiga autoturisme 
„Dacia 1300", Dacia 1100, excursii 
de două locuri în U.R.S.S. (Soci), 
excursii în Spania și Franța, în 
afara câștigurilor în numerar de 
valoare fixă și variabilă.

Participarea se face pe bilete de

2, 5 și 15 lei, precizînd că 
variantele de 15 lei vă dau 
tul de a participa la toate cele 7 
extrageri de la cele 3 faze ale tra
gerii.

Toate agențiile Loto-Pronosport 
vă stau la dispoziție pentru procu
rarea unei game 
pentru tragerea 
Primăverii.

numai 
clrep-

variate de bilete 
specială Loto a

CÎȘTIG URILE
PRONOSPORT

1 CONCURSULUI 
DIN 11 APRILIE 

1971

Categoria
variante a

Categoria
232,70 variante a 494

Categoria a III-a : 
1.986,60 variante a 87 lei.

I : (12 rezultate) 10,50 
9.131 lei.
a Il-a : ții rezultate) 

lei.
(10 rezultate)

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT

șt in evoluția unei echipi , 
de Angelo Niculescu, două 
bine distincte ale aceluiași 
unitar de fapt, de realizare 
idei de joc proprii. Prima 
pune adaptarea acesteia la 
lltățile jucătorilor pe care-i 
dispoziție. In cea de a 
■pune problema creșterii randamen
tului colectiv în funcție de marile 
cerințe ale fotbalului modern. Cu 
alte cuvinte, mai Iutii, se impune 
a fi creată baza stilului de acțiune 
colectivă, prin însușirea perfectă « 
unor deprinderi tactice ce urmă
resc, pe cît posibil, simplificarea 
jocului, păstrarea mingii și a ini
țiativei și. de aici curajul atit de 
necesar reușitelor viitoare. Odată 
realizată o asemenea premiză, sau 
mai bine zis condiția mdturiiății, 
se poate trece șl la ataedrea unor 
forme superioare de exprimare a 
echipei în jocul propriu-zis.

— Pe undeva, o astfel de con
cepție ne reamintește de echipa 
reprezentativă pe care ați condus-o 
nu cu mult timp în urmă.

— Da. In fond cu Sportul stu
dențesc am reluat o idee, pe care 
am. aplicat-o și ia națională. Acum 
5—6 ani am început prin a crede 
in posibilitățile unor jucători ti
neri și talentațl, cărora am încer
cat să le insuflu încredere în for
țele proprii și în unitatea morclă 
a colectivului. Pe atunci, incrimi
nata tactică a temporizării ne-a 
ajutat să depășim inevitabile mo
mente de. recul, psihologic mai 
«Ies. în evoluția echipei, pentru ea 
după un timp să putem fi capa-

bill de realiză rt foarte aproape de 
treapta cea mai înaltă a fotbalului 
modern, așa eum azi fost, de pildă 
partidele susținute cu Ungaria, la 
Budapesta și Belgrad, în Campio
natul Europei, ediția 1972.

— Și cttre ar ti jucătorii din 
formația pe care o antrenați în 
prezent capdbili să vă ajute în ma
terializarea concepției dv. de .ioc ?

— Continui să acord o măre 
importanță mijlocului terenului, 
laboratorul de construcție a acțiu
nilor ofensive. Aici, Chihaia și O. 
lonescu sau tînărul lorga sint 
aceia care, dau conținut și culoare 
jocului. Adică ceea ce făcea. în 
„naționalâ:‘. Nunweiller și Dem- 
brovschi, bor li se adaugă Tolea 
— wh fel de LUCESCU' — omni
prezent în atac și în apărare. Deo
camdată, după felul cum a început 
să joace Sportul studențesc, chiar 
înainte de meciul cu Unwersitatca 
Craiova, avem toate motivele să 
credem că sîntem pe drumul cel 
bun. Un drum foarte lung totuși, 
pînă la o reușită deplină, pentru 
că trebuie avut în vedere faptul 
ci o echipă adevărată nu se poa’e 
face bătind din palme. Așâ ceva 
■pretinde respectul pentru o anu 
mită idee, muncă, clim.at.ul psiho
logic corespunzător și... puțină 
răbdare. Numai în acest fel se 
poate îmbunătăți realmente fotba
lul si rezulta.r.ele nu vor fi intim- 
plăioare.

Discuția cu Angelo Niculescu a 
mai continuat un timp, aproape 
exclusiv pe teme de actualitate. Și 
totuși atunci cînd dialogul nostru 
<;-a încheiat, am observat că antre
norul studenților bucureșteni, cu 
modestia care-1 caracterizează, n-a 
pomenit nici un cuvînt despre fru
moasa victorie obținută, duminică, 
de echipa sa în fața liderului.

Mihai IONESCU

AZI A APĂRUT
NUMĂRUL 412

AL REVISTEI

DIN CUPRINSUL CĂRUIA
VĂ RECOMANDĂM

• O corespondența de Io Sao 
Paulo Înaintea meciului Brazilia — 
România : jairzinho și Lucescu 
despre perspectivele jocului ; for- 
mâții probabile ; arbitrii.

• Patru reportaje (Universitatea 
Craiova, Dinamo, Petrolul, Politeh
nica lași} in pauza competiționa- 
lo, dezvăluie speranțe și temeri în 
lupta pentru titlu și în cea pentru 
evitarea retrogradării.

• La „Interviul săptămtnii", por
tarul lorgulescu

• Comentarii la turneul interna
țional de juniori de la Cannes

• Discipline, in teren și in tri
bune, la meciurile de duminică 
din Divizia B

• Ecouri la plenara Comitetului 
federal. Reglementări în activita
tea antrenorilor

• Prezentări ale adversarilor •- 
chipei României in actualul turneu 
îudamerican

• Rubricile obișnuite : Dialog cu 
cititorii, Confidențe, Carnet extern, 
Telex, Agenda turneului jub'-liar a! 
C. M.



continuă seria competițiilor rutiere

cuba 74
aceasta, ca-

ȘTEFAN ENE

Locurile de desfășurare i „Ciudăd Deportiva" și stadionul „Latinoamericano'4

STEFAN ENE A CÎȘTIGAT
I •> J

CURSA DE 150 km!
0 Astăzi: circuit de 60 km pe străzile Ploieștiului

PLOPENI, 16 (prin 
telefon). —• După de
butul spectaculos al se
zonului internațional 
rutier, marcat de_ pri
mele etape ' ~
federației", 
la sfîrșitul 
trecute, azi 
avut loc o 
în organizarea entuziaș
tilor pedalei de la Me
talul Plopeni.

Pe o vreme bună, a- 
lergătorii din patru țări
— Cehoslovacia, Unga
ria, Bulgaria și România
— au luat startul la ora 
10,30. Traseul, care a 
măsurat 150 km, a fost 
prielnic verificării lotu
lui care se pregătește 
pentru proba olimpică 
de 100 km contratimp.

Era de așteptat o luptă 
dîrză, dueluri spectacu
loase între reprezen
tanții noștri și sportivii 
de peste hotare. Ceho
slovacul Jiri Zelenka 
părea să amenințe chiar 
primul loc, dorind să-și 
ia revanșa, după 
duminică pierduse, 
roată, sprintul.

Dar alergarea nu a 
avut un istoric deose
bit. S-au înregistrat e 
drept, numeroase încer
cări de desprindere rămase însă 
fără rezultat. Ultimii 15 km au 
constituit porțiunea cea mai difi
cilă a traseului, aici făcîndu-se o 
severă triere a valorilor, mulți din
tre cei care merseseră bine pînă 
atunci pierzîndu-și pozițiile.

Sosirea a avut loc pe stadionul 
din localitate. Ca și în cursa 'de 
duminică, desfășurată pe șoseaua 
București—Ploiești (varianta Buf
tea) sprintul a fost spectaci^os. Și 
i-au disputat doi alergători români
— Ștefan Ene și Valentin Ilie — 
ți unul cehoslovac — Jiri Zelenka. 
Confirmtnd calitățile sale excelente,

La Havana (17 —30 August), In sală și In aer liber

Camp eonatos mundiales de boxeo amateur"

SE VA ORGANIZA UN CAMPIONAT
MONDIAL DE FOTBAL AL JUNIORILOR?

O declarație a lui Joao Havelange

ale „Cupei 
'desfășurate 
săptămînil 

(n.r. ieri) a 
nouă cursă,

stelistul Ștefan Ene a reușit să 
încheie victorios cursa.

Primii 10 clasați (toți cronome
trați în 3h36:23, cu o bună medie 
orară : 41,500 km): 1. ȘTEFAN ENE 
(Steaua), 2. Valentin Ilie (Dinamo), 
3. Jiri Zelenka (Cehoslovacia), 4. 
George Negoescu (Steaua), 5. Moj- 
mir Lacko (Cehoslovacia). 6. Nedel- 
ko Stoianov (Bulgaria), 7. Sorin 
Suditu (Olimpia) 8. Istvan Szupo- 
sevics (Ungaria), 9. Vlatislav 
(Cehoslovacia), 10. “
(Bulgaria).

„Cupa Metalul" 
printr-o probă de 
va fi găzduită pe__
Ploiești, cu începere de la ora 10.

Zlatko
Kubes 
Totev

astăzi 
km ce

■

I
I

I

Havana va fl, vara 
pitala boxului mondial. Dinspre 
insula din Marea Caraibelor au și 
pornit spre toate zările invitațiile 
oficiale, ca și prospectele, cu de
taliile de organizare a primului 
campionat mondial de box amator.

După tatonări diverse, a fost de
finitiv fixată epoca de desfășurare 
a competiției : 17—30 august. Fi
rește că două zile precedente sînt 
rezervate ședințelor comisiei teh
nice și celei medicale, precum și 
tragerii Ia sorți, cîntarului și vizitei 
medicale. Perioada este considera
tă foarte plăcută din punct de ve
dere climatic, în zona subtropicală 
a Cubei. în mijlocul unei vegeta
ții luxuriante, dar și aproape de 
malul mării, temperaturile fiind de 
23—26 grade Celsius.

Întrucît campionatul se desfășoa
ră pe bază de reprezentare națio
nală. _ comitetul de organizare aș
teaptă pînă Ia 15 mai înscrierile de 
principiu iar pînă la 2 august în
scrierile nominale. Același comitet 
de organizare (care are în frunte 
pe Jorge Garcia Bango, directorul 
general al INDER, iar ca președin
te al comisiei tehnice pe Walde 
Santiago Munoz, președintele fede
rației cubaneze de specialitate) a 
întocmit un original program al 
campionatului care prevede gale 
și în sală, dar și în aer liber !

Astfel, fazele preliminarii (inclu
siv sferturile de finală) se vor 
disputa la modernul complex spor- 

T ~ un ansam-
— de terenuri spațioase ce încon
jură clădirea centrală — numită 
aici „Coliseo" — în care 13.000 de

spectatori vor putea urmări re
uniunile. Ringul se află în mijlo
cul unei arene circulare, într-o sală 
dotată cu instalații de aer condițio
nat — una dintre cele mai mari 
din America Centrală, după cum 
se afirmă.

Nu departe de centrul orașului 
se găsește și stadionul „Latino- 
americano", cu o capacitate de 
55.000 de spectatori, care a găz
duit în anii trecuți campionatele 
mondiale de baseball amator. Aici,

în mijlocul acestei arene, în aer li
ber, vor avea loc semifinalele (în 
zilele de 26 și 27 august) și fina
lele competiției (la 30 august).

Centrul de antrenament este pre
văzut a fi instalat la complexul 
sportiv „Jose Marti", iar sediul 
tuturor delegațiilor — la moder
nul hotel „Habana Libre", ame
najat în așa fel îneît oaspeții se 
vor simți într-un adevărat „Sat 
olimpic”, cu toate cele necesare la 
îndemînă.

CANNES, 16 (Agerpres) — Pre
ședintele Confederației braziliene a 
sporturilor, Joao Havelange, aflat 
la Cannes, cu prilejul turneului in
ternațional de juniori, a declarat 
că în cazul cînd va fi ales pre
ședinte al F.I.F.A., funcție pentru 
care și-a depus candidatura, inten
ționează să prezinte un program 
pentru dezvoltarea și reorganiza
rea fotbalului internațional. între 
altele, J. Havelange, va propune 
ca la viitoarele campionate mon
diale, turneul final să reunească 
cel puțin 20 de echipe, întrucît 
actuala formulă nu mai corespunde 
uriașei răspîndiri a fotbalului în 
lume.

Campionatul mondial ar putea 
fi organizat chiar de două țări 
vecine, de pildă Franța împreună 
cu Italia, Olanda cu Belgia etc. 
„Interesul arătat față de recentul 
turneu de juniori de la Cannes, 
a declarat J. Havelange, mă in-

deamnă să cred că va fi nevoie să 
organizăm un campionat mondial 
rezervat selecționatelor de juniori", 
în ceea ce privește „Cupa inter
continentală" a cluburilor, această 
competiție ar trebui să se dispute 
sub egida FiI.F.A., reunind echi
pele campioane din Europa, Ame
rica de Sud, Africa și Asia. J. Ha
velange preconizează, de asemenea, 
cursuri speciale pentru antrenori, 
arbitri și organizatori de meciuri, 
precum și construirea unui nou 
sediu al F.I.F.A., Ia Ziirich.

După cum se știe, desemnarea 
noului președinte al F.I.F.A., post 
deținut actualmente de Stanley 
Rous (Anglia), va avea loc cu pri
lejul Congresului ce se va ține 
Înaintea turneului final al campio
natului mondial din R.F.
lila.

Germa-

conti- 
turneu-

tiv „Ciudad Deportiva", 
blu de terenuri spatioas

continuă
circuit 60 
străzile orașului

I
I FLORIN GHEORGHIU

S-A DESCHIS SEZONUL INTERNATIONAL DE DIRT-TRACK I
I

LA LOS ANGELES

CEHOSLOVACUL VLADISLAV HEIL ÎNVINGĂTOR
DE IA SIBIU

Echipele României (tineret și juniori) învingătoare la Budapesta
în săptămîna care a trecut, palmarestîl tinerilor tenismani ai Ro

mâniei s-a îmbogățit cu o nouă performanță de valoare. La Budapesta, în 
cadrul a trei întâlniri prietenești cu membrii lotului maghiar de tineret și 
juniori, reprezentanții țării noastre au obținut tot atîtea victorii. Iată re
zultatele înregistrate: jucători pînă la 21 ani: România — Ungaria 5—0; 
18 ani: România — Ungaria 5—0 ; 16 ani: România — Ungaria 3—2. 
Trei meciuri cîștigate în deplasare, în fața unor adversari redutabili. 
Despre amănuntele acestor întreceri, ca și alte aspecte legate de pregăti
rea tenismanilor juniori, am solicitat părerea antrenorului Gunther Bosch, 
care a însoțit lotul nostru la Budapesta. îi dăm cuvîntul în rîndurile ce 
urmează, rezumînd convorbirea avută 
ieri.

la redacție, în cursul dimineții de

Sibiu, 46 (prin telefon). Vremea 
a fost favorabilă numeroșilor iu
bitori ai. reuniunilor motocicliste și, 
după două zile de ploaie neînceta
tă, ei au .asistat pe stadionul Voin
ța din localitate în condiții atmos
ferice optime la primul concurs in
ternațional de dirt-track al sezonu
lui. Marți după amiază, celor pes
te 3 000 de spectatori le-hu fost pre
zentați alergătorii din ' Bulgaria, 
Cehoslovacia, Ungaria și România, 
care au participat la reuniune. A- 
eeștia și-au disputat apoi întâieta
tea într-o formulă de 16 alergători 
în 20 de manșe. Din păcate, sibia- 
riul Ion Bobîlneanu, unul din favo- 
riții concursului și ai publicului, 
accidentat în prima cursă fiind 
nevoit să abandoneze. Astfel, prin
cipalii animatori ai cursei au fost 
alergătorii cehoslovaci și bulgari, 
care atît în confruntările directe, 
cit și în cele cu ceilalți adversari, 
au îneîntat asistența cu evoluțiile 
lor curajoase și spectaculoase. La 
nivelul valoroșilor oaspeți — care

se bucură 
renume în arena internațională — 
s-a ridicat și bucureșteanul Gheor- 
ghe Sora, care, dacă nu ar fi că
zut în primele manșe, ar fi candi
dat la locuri premiate. El a avut 
însă satisfacția de a învinge o serie 
de sportivi de peste hotare într-o 
manieră care i-a adus sufragiile 
publicului, și se anunță ca cel mai 
periculos motociclist român pentru 
revanșa întâlnirii, programată joi 
la București, pe pista de zgură a 
stadionului Metalul.

REZULTATE TEHNICE: 1. V. 
Heil (Cehoslovacia) 14 p, 2. P. Pet- 
kov (Bulgaria) 14 p — învins în 
manșa directă, 3. R. Hawelka (Ce
hoslovacia) 12 p, 4. P. Pereny 
(Ungaria) 11 p, 5. Gh. Sora (Ro
mânia) 11 p, 6. A. Eftimov (Bul
garia) 11 p, 7. C. Voiculescu (Ro
mânia) 8 p, 8. F. Badacsi (Ungaria) 
8 p, 9. C. Simeonov (Bulgaria) 7 p, 
10. M. Răureanu (România) 6 p.

Tr. IOANIJESCU

de un binemeritat

Cu trei 
turneului _____ ,____ „
Los Angeles, în fruntea clasamentu
lui se menține marele maestru ro
mân Florin Gheorghiu cu 5‘/2 puncte, 
urmat de Svetozar Gligorici (Iugo
slavia) și Julio Kaplan (Porto Rico) 
— 5 p, Edmar Mechis (S.U.A.) — 
4‘/2p etc. In runda a 7-a. Gheorghiu 
l-a învins pe. Lengyel (Ungaria), iar 
în runda a 8-a a remizat cu Kaplan. 
Altie rezultate : Gligorici—Kaufman 

1—0 ; Tarjan—Lengyel 1—0 ; Mechis— 
Soltis »/,—*/» ; Weinstein—Saidy 1—0.

★
După 4 runde, în turneul de șah de 

Vrnjacka Banja, conduce Sax 
’ ), cu 2 puncte și două în

trerupte, urmat de Janosevici (Iugo
slavia) 2 (1), Victor Clocâltea se află 

două partide 
._____ ____ i a remizat

în runda a 3-a cu bulgarul Radulov 
— și a împărțit punctul, In runda a 4-a, 

în partida cu iugoslavul Rajcevici.

runde înainte de terminarea 
internațional de șah de la

Campionatele nafionale de sărituri in apă

victorii nete

I
I
I
I
Ila Vrnj. 

(Ungaria), 
trerupte.

Ipe locul 8, cu 1 punct și < 
aminate. Șahlstul român V ■ n Or» r», i

I
I
l
I
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I
I

Tinerii pe care i-am condus in 
această nouă serie de întîlniri-test 
au dat, în general, satisfacție. După 

,cum se vede, am obținut două vic
torii nete, la categoriile mari, cu 
Traian Marcu și Octavian Vilcioiu, 
respectiv Mihai Tăbăraș și Aurel 
Dârăban. Cei mai mici. Radu O- 
preanu și Silviu Zancu, au cedat 
cite o partidă, în fața accluiaș ju
cător, talentatul Kuhartzky, auten
tică speranță a tenisului maghiar. 
Trebuie menționat că gazdele ne-au 
opus cele mai bune formații ale 
lor, cu singura excepție a lui Ba
lazs Taroczy, care evolua în aceste 
zile la Monte Carlo. S-a jucat după 
sistemul „Cupei Galea", cite patru 
simpluri și un dublu.

Evident, rezultatul ne dă motiv 
de satisfacție. Dar, știu prea bine, 
nu trebuie să ne culcăm pe laurii

/

victoriei... Mai 
tule motive de 
atenția, în continuarea muncii de 
pregătire a acestor jucători, care 
— peste puțină vreme — vor tre
bui să reprezinte țara în competi
țiile oficiale. Iată, voi spune des
chis, nu sînt mulțumit de evoluția 
jucătorului nr. 1 al lotului nostru 
de tineret, fostul meu elev, Traian 
Marcu. La Budapesta, el a pierdut 
un set la Kalmar, jucător fără prea 
mari pretenții. Acum vreo trei ani, 
Marcu îl învingea pe Taroczy, iar 
acesta, azi, este capabil să-l bată 
pe Orantes... Este limpede, Traian 
Marcu nu progresează atîf cît tre
buie. La el, mai mult poate decît 
la alți jucători de-ai noștri, se vă
dește lipsa unei pregătiri susținu
te în timpul iernii, mai ales a pre
gătirii fizice specifice. Este o pro-

ales, că avem des- 
a ne păstra trează

blemă importantă, căreia trebuie 
să-i dăm rezolvarea adecvată.

Personal, am fost sincer impre
sionat de modul în care este dusă 
munca de pregătire a tinerilor, de 
către gazdele noastre de acum, te- 
nismanii maghiari. Federația de 
specialitate din această țară dis
pune de un centru de pregătire, 
în apropierea Nepstadion-ului, cu 
14 terenuri foarte bine utilate. Aci 
lucrează 4 antrenori cu aproxima
tiv 40—50 de tineri jucători. Buda- 
pestanii 
aci, iar 
băta și 
vacanță 
juniori și tineret activează împre
ună, în condiții foarte bune. O 
pregătire foarte susținută, pusă pe 
baze științifice. Sînt premise care 
trebuie să ducă la creșterea măies
triei tinerilor tenismani.

*

• Fotbaliștii haitieni își 
nuă pregătirile în vederea 
lui final al C.M. ’74. într-un meci
de verificare, disputat la Port au 
Prince, reprezentativa Haiti a în
vins cu scorul de 2—1 (l—0) selec
ționata de tineret a Poloniei. Două 
zile mai tîrziu, garnitura secundă 
a echipei gazdă a pierdut cu 1—3 
(1—3) meciul susținut cu tinerii 
fotbaliști polonezi.

HOCHEIȘTII CEHOSLOVACI
ACUMULEAZĂ PUNCTE

PE TERENURILE DE TENIS
MONTE CARLO. — în ultima fi

nală a turneului W__________ _
probei de dublu bărbați, perechea 
australiană John Alexander.—Philip 
Dent a învins cu 7-—6, 4—6, 7—6,
6—3 cuplul Tony Roche (Australia)
— Manuel Orantes (Spania).

JOHANNESBURG. — In primele 
partide s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Colin Dowdeswell (Rlio- 
dezia) — Ray Ruffels (Austral’a) 
6—4, 3—6, 7—6 ; John Yuill (R.S.A.)
— Mike Estep (S.U.A.) 4—6, 6—2 ;

W.C.T.-l, cea a

DOUA MEDALII DE AUR

Robert Carmichael (Australia) — 
Pat Cramer (R.S.A.) 6—4, 6—3.

Cinci participant! la grupa I a 
Circuitului W.C.T. au anunțat că nu 
vor lua startul la turneul sud-afrl- 
can și anume : Ilie Năstase. Nicola 
Pilici, Tom Okker, Pierres Barthes 
și Patrik Proisy.

NEW YORK. — în turneul interna
țional feminin de la St. Petersburg 
(Florida) tânăra jucătoare americană 
Zenda Liess (în vîrstă de 14 ani), a 
reunit să o elimine cu 7—6, 6—4 pe 

- compatrioata sa Patty Hogan. în al
te două patride. s-au înregistrat re
zultatele : Olga Morozova (U.R.S.S.) ---- -- . _ _ g_3 , 

Tory
zultatele : (
—Illona Kloss (R.S.A.)
Betsy Nagelson
Fretz (S.U.A.) 5—7, 6—2, 7—5.

7—5,
(S.U.A.) -

(Urmare din pag. 1)

sînt reuniți în permanență 
cei din provincie vin sîm- 
duminica. în perioadele de 
școlară, toate Ioturile de

Rd. V.

HELSINKI, 16. — In capitala Fin
landei au continuat jocurile grupei 
A din campionatul mondial de ho
chei pe gheață. în prima întâlnire 
a programului de marți, echipa Ce
hoslovaciei a obținut o categorică 
victorie în fața reprezentativei R.D, 
Germane; 9—2 (3—0, 3—1, 3—1).

Hocheiștii cehoslovaci totalizea
ză acum 14 puncte, în fruntea cla
samentului, fiind urmați de echipa 
U.R.S.S. — 12 puncte (un meci mal 
puțin jucat).

Baschet

ULIANA SEMENOVA (U.R.S.S.)

După 6 zile consecutive, în care 
și-au disputat întâietatea juniorii și 
copiii, ieri a venit rîndul seniorilor 
săritori de la trambulină să parti
cipe la campionatele republicane, 
găzduite de bazinul de la Comple
xul sportiv „23 August" din Capi
tală. La început au concurat la 
trambulină băieții. în număr de 12, 
avîndu-l în frunte pe multiplul 
campion Ion Ganea. Canea a luat 
conducerea de Ia primul, salt și nu 
a mâi cedat-o pînă la sfîrșit, deși 
pe parcurs Gerhardt Fabich a rea
lizat unele salturi excelente. Așa
dar, campion republican Ion Ca
nea, 'urmat tot de un sibian, Ger
hardt Fabich,. care, la rîndul său, 
l-a. depășit categoric pe Vasile Ne
delcu.

La fete, care au sărit de la plat
forma,: maestre sportului Melania 
Decuseară nu a avut rivale pe mă
sură și a învins fără emoții, impre- 
sionînd prin acuratețea unor sal
turi : dublu și jumătate înainte cu

, 7.

echer, dublu și jumătate contra și 
unu și jumătate înapoi cu un șurub 
și jumătate. în rest, vom semnala, 
ca și la alte ediții ale campionate
lor, penuria de concurente (în to
tal doar 7) și valoarea scăzută a 
tuturor cu excepția campioanei.

REZULTATE : seniori — tram
bulină ; 1. I. Ganea (C.S.M. Sibiu) 
483,05 p, 2, G- Fabich (Șc. sp. Si
biu) 452,40 p, 3. V. Nedelcu (Școla
rul București) 422,30 p, 4. Al. Ba- 
giu (Crișul Oradea) 396,75 p, 5. D. 
Nedelcu (Școlarul Buc.) 392,40 p, 6. 
Fr. Laszlo (C.S.M. Cluj) 345,45 p. 
Senioare — platformă : 1. Melania 
Decuseară (Progresul Buc.) 312,55 
p, 2. Mihaela Atanasiu (Școlarul 
Buc) 265,20 p, 3. Angela Popescu 
(Șc. sp. Sibiu) 230,25 p.

Azi, de la ora 9 și după-amiaz.ă 
de la orele 15, ultima zi a națio
nalelor : fetele vor sări de la tram
bulină, iar băieții de la platformă.

D. ASMARANDEI
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TELEX • TELEX • TELEX •
In cadrul unei tentative. încununate de 
succes, atletul Peter Frenkel (R. p. 
Germană) a corectat recordul mondial 
la marș. în proba de 30 km. realizind 
timpul de 2h 14:2. Frenkel a stabilit un 
nou record al lumii și în ornb» no 
ore, acoperind distanța de 
iv.t. 29.911 km).

proba de
26,930 km

locurile următoare s-au clasat america
nul Tom Fleming 2h 14:25 și canadia
nul Jerome Drayton 2h 15:40. La star
tul cursei feminine au fost prezente 
38 de atlete. Cel mai bun timp a^ fost 
obținut de "...
2h 47:11

Mlchiko Gorman iS.U.A.)

3—j pe echipe,
etapa "â"7-a a Turului ciclist al Maro-

----  de selecționata
Înregistrată pe distanța de 40

Disputată contracronometru 

cuiuf a fost cîștigată
U.R.S.S.. l...„el—.- 
km cu tltnpul de 50:01. Pe locul doi s-a 
clasat formația Poloniei — 51:08, In 
clasamentul general individual conduce 
lakobson (U.R.S.S.), secundat la 1:04 
de compatriotul său ludin

■
Un purtător 
profesioniste „„ -----------  - -------- .-
prezentanților presei că John Akii-Bua 
(Uganda), campion olimpic în cursa de 
400 m garduri, a respins oferta de » 
participa la concursurile profesioniști
lor.

de cuvint al organizațiilor 
de atletism a declarat re-

cea de a 18-a ediție a* maratonului de 
la Boston a fost clștigată In mod sur
prinzător de atletul Nell Cusack (tn vîrs- 
tă de 22 de ani), cronometrat pe clasica 
distantă do 42,195 km cu 2h 13:39 (la 
3-99 tie recordul cursei stabilit de en
glezul Ron Hill la ediția din 1970). Pe

Cursa cicUstă de la Bergamo (Italia) 
s-a încheiat cu victoria rutierului po
lonez Stanislaw Szozda, urmat în cla
samentul general de belgianul De Gendt 
la 45 sec. Campionul polonez Ryszard 
Srurkowsitl a ocupat locul 3, Ia 5:09 
de învingător. In ultima zi a cursei 
s-au disputat două semletape. Prima a 
fost cîștlgată de elvețianul Xavier Rur

șă fantezie, tehnică și un remarca
bil spirit combativ. Kuki, de exem
plu, a știut că forțind nota, de la 
început și scoțîndu-1 pe Behr din 
cursa pentru titlu, va răsturna 
multe calcule, va lua un ascendent 
moral asupra celorlalți concurenți. 
Și așa a fost. Invingîndu-I pe Behr, 
el i-a făcut pe partenerii săi să-și 
piardă cumpătul, să intre oarecum 
în panică. Astfel, în 3 din urmă
toarele 4 asalturi — cîștigate de 
două ori Ia unu și o dată la trei 
— sportivul român a îndeplinit o 
simplă formalitate. In ceea ce o 
privește pe Magda Bartoș, chiar cu 
o victorie asupra Sidorovei — pe 
care ar fi meritat-o — ea tot nu 
și-ar fi putut împlini ambițiile. Si
dorova avea atunci trei victorii, 
iar Bartoș numai două și o înfrîn-

CELE 14 ECHIPE FINALISTE
ALE C M. DE BASCHET
Se cunosc cele 14 

cipante la faza finală a campiona
tului mondial masculin de baschet, 
programată între 3. și 14 iulie în 
Porto Rico. Ultima calificată este 
formația Republicii Africa Centra
lă, cîștigătoarea campionatului Afri
cii încheiat recent la Bangui.

Iată componența celor trei gru
pe preliminare : grupa A: Cuba, 
Australia, Canada, Cehoslovacia; 
Grupa B : U.R.S.S-, Brazilia, Me
xic, Republica Africa Centrală ; 
grupa C : S.U.A., Filipine, Argenti
na, Spania.

Selecționatele Iugoslaviei (dețină
toarea titlului) și Porto Rico (țara 
organizatoare) sînt calificate direct 
în turneul final, care se va desfă
șura la San Juan.

echipe parti-

gere. Oricum, ea ar fi putut ajunge 
la o medalie".

Ultima opinie culeasă, cea a dr. 
Andras Felkay (Ungaria) din Co
misia de arbitri, se referă la mo
dul cum s-au achitat de îndatori
rile lor judecătorii de concurs. Iată 
ce ne-a spus : „N-am văzut de 
mulți ani un arbitraj atit de com
petent și obiectiv. Nu au existat 
decît foarte puține excepții. Ne
glijabile, de altfel. Pentru acest 
motiv, actuala ediție a campiona
telor mondiale de tineret a stabilit, 
mai exact ca altădată, o ierarhie 
justă a valorilor. Este încurajator 
pentru scrima mondială că apar 
mereu noi elemente, scrimeri 
tentici
Pop și Poffet, acum campioni ai lu
mii la tineret, mîine la seniori. Și 
acest mîine poate să însemne cel 
mult doi ani".

★
în cursul zilei de marți, sportivii 

români au fost invitați la redacția 
ziarului „Miliyet" unde au primit 
elogii și au dat interviuri, iar în 
continuare
principalele atracții turistice ale 
orașului de pe malurile Bosforului. 
Ei urmează să sosească în Capitală 
pe calea aerului, astă-seară, în ju
rul orei 19,30.

LISABONA. ■— Echipa de 
a Portugaliei s-a calificat în ___
II al zonei europene a „Cupei Da
vis", unde va întâlni. în zilele de 3.4 
si 5 mai, la Porto, formația Franței, 
în meciul susținut la Lisabona cu 
echipa Irlandei. tenismenii Portu
ghezi au cîștigat cu 4—1.

tenis 
turul

Miracolul s-a produs în cursul pri
mei manșe a finalei Cupei campio
nilor europeni la baschet feminin, 
disputată la Riga între de atîtea ori 
deținătoarea titlului — Daugava — 
șl formația franceză, curajoasa șl 
merituoasă condusă de Jackie Cha- 
zalon, C.U. Clermont Ferrand. Me
ciul a fost cîștlgât de sportivele so
vietice cu 96—67. Uliana Semenova, 
singură, a înscris 54 de puncte 1 Ați 
citit corect, nu e nici o greșeală ti
pografică. Uriașa jucătoare sovie
tică a întrecut toate recordurile fe
minine. Ea însăși, niciodată pînă 
acum, n-a reușit mai mult de 50 de 
puncte în meciurile pentru C.C.E. De 
data aceasta, ea a reușit 24 dintre 
cele 31 de aruncări la coș și a trans
format 6 din cele 8 aruncări libere, 
deci un total de 54 ele puncte care 
pare aproape ireal șl pe care puțini 
baschetbaliști îl pot atinge (țț încă 
într-o finală europeană 1).

Uliana Semenova, cunoscută spec
tatorilor bucureștenl. s-a născut la 
9 martie 1952 în ținuturile letone. Ea 
este studentă în ultimul an al Insti
tutului de cultură fizică din Riga. La 
18 ani, cînd măsura 2.07 m, a fost 
descoperită de antrenorul Kamitis și 
de atunci joacă în formația T.T.T. 
Daugava din Riga. (Inițialele repre
zintă ...

buze, iar Daugava este numele rîului 
care traversează capitala Letoniei 
sovietice).

Ea are, actualmente, o statură ne
obișnuită (2.10 m) care a Impus-o 
In lumea sportului cu porecla de 
„Everest al baschetului feminin mon
dial1*. Recentul record de eficacitate 
de la Riga li sporește faima.Trustul de tramvaie și trolei-

GEOFFREY
Atletism

CAPES (Anglia)

au-
cum sînt Kuki, Sidorova,

au vizitat c-îteva din

CAMPIONATELE DE TENIS
DE MASĂ ALE ASIEI

TOK1O, 16 (Agerpres). ’ — Probele 
de simplu din cadrul campionatelor 
de tenis de masă ale Asiei, desfășu
rate la Yokohama, au fost ciștigate 
de reprezentanții Japoniei. în' fina
la turneului masculin, Nobuhiko Ha
segawa l-a întrecut cu 3—0 (21—15, 
21—14, 21—13) pe Si En-Tin (R. P. 
Chineză). La feminin, japoneza To- 
mie Edano a învins-o cu 3—0 (21—15. 
21—14, 21—18) pe compatrioata sa
Yukie Ohzeki.

Proba de dublu mixt a revenit pe
rechii Tomie Edano, Mitsuro Kono, 
învingătoare cu 3—0 (21—14, 21—16. 
21—16) în partida cu Li Cen-Sih, Clan 
Li (R.P. Chineză).

în competiția rezervată junioarelor, 
Yan Iun-Cen (R.P. Chineză) a dispus 
în finală cu 3—0 (21—17, 21—14 
24—22) de japoneza Kayoko Kawa- 
higasi.

La încălzire reușise 21,70 
depășit cercul de aruncare,.. . „ rămînînd
totuși cu avantajul psihologic. Apoi, 
în concurs, la Goteborg, a devenit 
campion de sală al Europei Ia a- 
runcarea greutății, cu o performan
ță de 20,95 m. (completată cu alte 
remarcabile încercări : 20,90 — 20,53 
— 20 49 —- 20.77 m). Cu asemenea 
rezultate, Geoffrey Capes a făcut

primul pas spre împlinirea idealului 
său de a readuce Angliei recordul 
european, pe care l-a deținut în 
1961 compatriotul său Arthur Rowe 
cu 19.56 m. Firește că pînă la recor
dul actual al atletului din R.D.G. 
Hartmut Brlesenick (21,67 m) mal 
este ceva dar nu mult. Fostul cam
pion șl recordman european, ceho
slovacul Jiri Skobla. care l-a vă-, 
zut, apreciază că englezul Capes este 
capabil, pînă la vară sâ ajungă la 
21,50 m. Iar specialiștii adaugă: cine 
vrea să cîștige titlul european In 
aer liber, la Roma, trebuie întîi să-l 
învingă pe Capes.

Născut la 23 august 1949, la Hoble- 
bach. în comitatul Lincolnshire, 
Geoffrey Capes se afirmă la 17 ani 
cu o modestă performanță de sală 
de 15 m. Progresele vin repede, după 
ce a început sâ urmeze îndrumările 
antrenorului Les Mitchell. în 1970 
arunca greutatea la 17,73 m. dar un 
singur an mai tlrziu a și ajuns la 
19,48 m 1

Polițist de profesie, Capes a adău
gat înălțimii sale de 1,95 m o impre
sionantă greutate corporală : 138 kg. 
în afara titlului european de sală, 
el a cîștigat Si campionatul de anul 
acesta al Commonwealthului. la 
Christchurch, în Noua Zeelandă.

ELVSTROM NU RENUNȚĂ

TtQiim
Intr-un articol în care se ocupă <lc 

fenomenala carieră a velistuluî danez 
I’aul Elvstrom, ziarul francez 
„L’FlQUIPE" scrie printre altele :

„La ultima convorbire pe care am 
avut-o cu marele sportiv, danezul

TELEX • TELEX • TELEX
man (34 km in 1H 59:43). iar cea de a 
doua, contracronometru . individual pe 
12 km, a revenit polonezului Brjezny in 
30:51.

*

la Sylverstone. s-a încheiat cu victoria 
pilotului englez James Hunt, pe o ma
șină „Fora' 
orară de 
germanul 
francezul. 
dow“).

ne-a spus y „în vremea noastră, va
loarea competitivă a sportivilor a 
crescut atit de mult, incit a devenit 
din ce in ce mai greu să-ți învingi 
adversarii !“

Anii s-au etrins în jurul gloriei 
sale. Acum Elvstrom este în vîrstă 
de 46 de ani- Poate că unii gîndesc 
că în epoca în care ambarcații cu 
vele și navigatori solitari la bord fac 
înconjurul lumii, a ciștiga încă o 
medalie de aur în concursul inter
național de vele, clasa „Soling". dis
putat la Sydney, nu are prea mare 
importantă. Și totuși, meritele spor
tivului danez sînt enorme, dacă so
cotim că acest ultim titlu mondial 
este al 11-Iea ciștigat în formidabila 
sa carieră. Adăugați la acestea încă 
patru medalii de aur olimpice și veți

PULSU
Două tragice morți — scrie ziarul 

„SPORT" din Hamburg — au îndo
liat fotbalul. Roy Stewart, tânărul 
fundaș al echipei Glentoran Belfast, 
s-a prăbușit pe teren, cosit de in
farct, la numai 25 de ani. Ancheta 
ulterioară a scos la iveală faptul că 
în ultimii trei ani nici unul dintre 
medicii care l-au cercetat nu s-a 
preocupat de starea inimii sale. To- 
mase Espovite, căpitanul echipei F.C. 
Porției din liga D a Italiei a dece
dat, de asemenea, la cîteva minute 
după ce își terminase antrenamentul 
obișnuit. Diagnosticul : infarct. Fap
tul este de-a dreptul alarmant, de
oarece decesul lui Espovito este al 
patrulea survenit în cursul unui sin
gur sezon ai fotbalului peninsular.

Dacă adăugăm la toate acestea ca
zul portarului lui F.C. Kdln. Ger-

L 195...

1“ (188 km în. 52:35,4 — medie 
214,989 km), urmat de vest- 
Jochen Mass („Surtees") Șl 
Jean Pierre Jarrier („Sha-

Cea de a 22-a ediție a competiției au
tomobilistice „Raliul Safari", a doua pro
bă a campionatului mondial de raliuri, 
s-a îndheiat la Nairobi cu victoria e- 
chipajului kenyan Joginder Singh-David 
Doig (..Colt Laneeru). care au totalizat 
67a puncte penalizare. Este pentru _ a 
doua oară cînd Joginder Singh (în vîrs- 
tă de 42 de ani) termină învingător în 
această tradițională competiție. Pe lo
cul doi s-a clasat echipajul suedez 
Waldegaard — :
Dintre cele 98 de 
startul, numai 16 
dificilă cursă, al 
surat 5 500 km.

Prima etapă a Turului ciclist al Belgiei, 
desfășurată pe traseul Heist — Florennes 
(217 km), a revenit belgianului Dirk 
Bae-rt cu timpul de 5h 14,50 (medie ora
ră de 42,(567 krn).

doi s-a clasat echipajul
Horseluis („Porschke"). 

mașini care au luai 
i au încheiat acc—.™ 

cărui

Cursa internațională 
(formula 3), desfășurată

i luat 
această 

traseu a mă-

automobilistica
pe circuitul de

a
Finala turneului internațional de fotbal 
pentru Juniori de Ia Roubaix se va 
disputa Intre echipele Bayern Miinchen 
și F. C. Bruges. Rezultatele înregistrate 
în ultimele meciuri din preliminarii: 
F. C. Bruges — Eindhoven 4—3 ; Bayern 
MUnchen — Racing White Molenbeek 
4-4.

conveni că ne aflăm 
dintre eroii sportului 
de toată cinstirea.

Se știe însă prea 
condițiile în care Elvstrom iși face 
apariția la startul marilor probe in
ternaționale. încă din 1960. medicii 
i-au interzis total să se mai ocupe 
de sport, starea sănătății sale fiind 
destul de precară. El însă apare me
reu la start, luptă cu ardoare și cîș- 
tigă. Cit timp va mai dura această 
luptă inegală, nimeni nu știe. Dane
zul a anunțat însă că nu intențio
nează să renunțe".

in fata unuia 
modern, demn

puțin despre

liardt Weitz, a reprezenta
tivei vest-germane. accidentat la baza 
craniului și restabilit după o comă 
de 24 de zile, dacă considerăm efor
turile supraomenești pe care le face 
Franz Beckenbauer pentru 
juca, 
ie-a suferit la piciorul drept 
timpul să ne întrebăm 
asistența medicală ce se 
cătorului de fotbal ?

După părerea noastră, 
nea jucător, profesionist 
tor, este supus unui control destul 
de superficial, care privește în mod 
global mai curînd capacitatea sa de

a putea 
după traumatismele pe care 

este 
care este 

acordă ju-
Un aseme- 
sau ama-

joc 
rea 
men general se face deobicei numai 
după, ce calendarul competițional s-a ' 
terminat, dar aceasta este mult prea 
Puțin pentru eforturile la care este 
supus aproape permanent un fotba
list de clasă. Centrul de cercetări 
științifice al prof. dr. Hollman a sta
bilit că în cursul unei partide de 
mare luptă pulsul jucătorilor ajunge 
la 195 de bătăi pe minut. O inimă 
supusă la asemenea eforturi merită 
o cercetare mai atentă din partea 
personalului medical însărcinat cu 
controlul sanitar al fotbaliștilor și 
care, în general, se preocupă mai 
mult de starea picioarelor lor.

Prevenirea este absolut necesară 
în cazul primejdiilor ce pîndesc să
nătatea- tinerilor jucători de fotbal. 
A deplinge morți premature, vieți 
care puteau fi salvate, este o abdicare 
de la cele mai e’-ementare îndatoriri 
medicale. Știm că în răsăritul Euro
pei asemenea fante ar fi aoroape im
posibile, datorită in primul rînd acu
rateței deosebite a controlului medi
ca], periodicității și seriozității sile. 
Poate că o vină poartă și concepțiile 
mercantile ce stau la baza sportului 
profesionist, dar medicina are legile 
ei de fier, în cadrul cărora superfi
cialitatea este exclusă".

de la o partidă la alta, decît sta- 
sănătății sale în general. Un exa-
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