
PLECAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU 

LA VARȘOVIA
Miercuri dimineața, tovarășul 

NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a plecat spre ca
pitala R. P. Polone, pentru a lua 
parte la Consfătuirea Comitetului 
Politic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
insoțit de tovarăși Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Executiv ai 
C.C. ai P.C.R., prim-ministru al 
guvernului, Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., și George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor externe.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Emil Bodnaraș, 
Maxim Berghianu. Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan, Emil Drăgă-

nescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Ion Gheorghe Maurer, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, Du
mitru Popescu, Gheorghe Rădu- 
lescu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, 
Cornel Burtică, Miron Constanti- 
nescu, Mihai Dalea, Mihai Gere, 
Ion Ioniță, Ion Pățan, precum și 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, con
ducători ai instituțiilor centrale și 
organizațiilor obștești, generali.

Au fost de față Wladyslaw Woj- 
tasik, ambasadorul R. P. Polone la 
București, .și membri ai ambasadei.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a so

sit, miercuri la amiază, la Var
șovia.

Pe aeroportul Okencie, tovară
șul Nicolae Ceaușescu și persoa
nele oficiale care îl însoțesc au 
fost salutați de tovarășii Edward 
Gierek. prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Henryk Jablonski, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Polone, Piotr Jaroszewicz, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Stanislaw Gucwa, mareșa
lul Seimului, de alți conducători 
de partid și de stat polonezi.

Pe aeroport se aflau ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia Ia Varșovia, Aurel Duca, 
membri ai ambasadei.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost înmânate buchete de 
flori.
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MELANIA DECUSEARĂ
SI ION

CAMPIONI REPUBLICANI
GANEA
LA SĂRITURI IN APĂ

A

i

A

SEMNAREA UNEI ÎNȚELEGERI
PE TERMEN LUNG

/^ACTIMISP8BTIVE DE MASA

Vn grup de elevi de la Slănic Prahova în drumeție spre 
prejurimilor

Ultima zi a campionatelor re
publicane de sărituri în apă a 
programat proba în care lupta 
pentru întîietate a fost decisă la 
finiș ca într-o cursă de fond, în 
care învingătorul cucerește vic
toria cu un piept avans față de 
învinsul său. Așa s-a petrecut 
la salturile de la platformă ale 
seniorilor, unde tînărul și talen
tatul Al. Bagiu a condus timp 
de 9 sărituri, iar experimenta
tul Ion Ganea l-a depășit în a 
10-a. A fost un spectacol fru 
mos, captivant chiar, pentru care 
Ganea și Bagiu merită felici
tări.

La fete, Malania Decuseară a 
obținut eu ușurință titlul la 
trambulină, dar sîntem con
vinși că și ea regretă absența 
Soranei Prelipceanu (accidentată), 
alături de care 
citată și ar fi 
atractivă.

Rezultate —
1. I. I
425,10 
407,95 
299,35 
(C.S.M.

Trambulină 
DECUSEARĂ
2. Angela Popescu (Șc. sp. 
biu) 297,45 
cu (Șc. sp. 
rana Iacob

ar fi fost mai soli- 
realîzat o întrecere

Muntele Verde — una dintre atracțiile naturale ale îm- 
Foto : S. BACKSY

LA „GRIVIȚA ROȘIE": APROAPE 
900 DE PARTICIPANT! LA 
„CUPA TINERETULUI" — 

EDIJIA DE VARA
l-a asociația sportivă „Grivița Roșie* 

din Capitală, întrecerile ediției de vară 
ale ..Cupei tineretului* sînt' în plină 
desfășurare. Consiliul asociației sportive, 
în colaborare cu comitetul sindicatu
lui șl organizația U.T.C. au hotărît ca, 
în cinstea adunării de bilanț care va 
avea loc în ziua de 22 aprilie, să or
ganizeze întreceri în cît mai multe sec
ții, ateliere, centre și servicii. în com
petițiile de volei, fotbal și handbal sînt 
angrenate 32 de echipe, rezultatele cele 
mai bune fiind obținute, pînă acum, 
de atelierele de tapițerie, electric, ha
lele 1 și 3 de la mecanică, sculărie, 
turnătoria de oțel, modelărie, garaj, 
utilaj și mecanică de vagoane.

Sînt în curs de desfășurare și între
cerile de orientare turistică, cele mai 
bune rezultate obținîndu-le Maria Dicu 
și Victoria Bîzgan de la tapițerie, Rodi- 
ca Paraschiv, Ion Simion, Mircea Du
mitrescu și Marin Gheorghe de la 
strungărie. Costel Drăguț, Vasile Du
mitru și Constantin Marian de la lă- 
cătușerie, precum și Nicolae Stan de 
la secția de sudură.

La buna desfășurare a acestor în
treceri și-au adus o contribuție sub
stanțială instructorii voluntari, în 
același timp muncitori și sportivi 
mulți dintre ei, Vasile Borș, Gheorghe 
Matei, Lazăr Zaharia, Dumitru Stan 
și alții.

După o lună de la startul ediției de

Din cauza timpului ne
favorabil, întrecerile etapei 
pe centru universitar Bucu
rești, ce trebuiau să se des
fășoare miercuri, pe stadio
nul Tineretului, au fost amî- 
uate pentru sîmbătă după a- 
miază, de la orele 16.00.

vară a întrecerii, numărul concuren- 
ților s-a ridicat la aproape 900.

Cu prilejul venirii pe stadioane a ti
nerilor din uzina noastră, m.ulți din
tre ei și-au trecut și normele din 
cadrul complexului „Sport șl sănăta
te

Ion GHEORGHE — secretarul 
asociației sportive „Grivița Roșie"

ETAPE ZONALE STUDENȚEȘTI 
ALE „CUPEI TINERETULUI
Pe terenurile de baschet ale Institu

tului pedagogic din CRAIOVA stu
denții din centrele universitare Petro
șani, Pitești, Hunedoara și Craiova, 
s-au întîlnit în cadrul etapei zonale a 
„Cupei tineretului*. Meciurile s-au des
fășurat sistem turneu, iar întrecerea a 
revenit, la băieți, echipei Institutului 
de mine din Petroșani (care a între
cut în meci direct pe Universitatea 
Craiova, cu 37—34), iar la fete, repre
zentativei craiovene. Din păcate, com
petiția rezervată studenților nu a fost 
onorată decît de prezența a două for
mații, cele ale Universității Craiova și 
Institutului de mine Petroșani...

Ștefan GURGUI — coresp. județean 
ir

Municipiului SUCEAVA i-a revenit 
cinstea de a organiza etapa zonală a 
„Cupei tineretului* la handbal, la care 
au participat echipe studențești din 
centrele universitare Bacău, Galați, 
Constanța, Ploiești și Suceava. Organi
zarea asigurată de forurile sportive 
locale și de către Institutul pedagogic 
din localitate, prin catedra sa de edu
cație fizică, a fost foarte bună, con
tribuind la succesul acțiunii. Iată cla
samentele finale : fete : 1. GALAȚI, 2. 
Bacău, 3. Constanța, 4. Suceava (titlu) 
de golgeteră a fost cîștigat de Marce
la Gargarici — Bacău) ; băieți : 1. SU
CEAVA, 2. Galați. 3. Bacău, 4. Ploiești, 
5. Constanța (cei mai eficace jucători 
s-au dovedit a fl Mihal Cristescu — 
Ploiești, Ilie Jucan și Aurel Corhan 
— ambii Suceava). Echipele clasate pe 
primul loc au obținut dreptul de a 
participa la faza finală pe țară.

Constantin ALEXA — coresp. județean

JURNAL BRĂILEAN 
DE VACANTĂ

Echipele școlare de mjnifotbal din 
municipiul Brăila s-au întrecut în 
prima jumătate a vacanței în cadrul 
competiției sportive dotată cu Cupa 
vacanței. La capătul întrecerilor, tro
feul a fost cîștigat de echipa Școlii 
generale nr. 24 urmată, în ordine, de 
cele ale școlilor generale nr. 8 și nr. 
21.

Cu același prilej s-au întrecut într-o 
competiție de tenis și tinerii sportivi 
din școlile profesionale, liceele de cul
tură generală și de specialitate. Pînă 
In prezent, s-a ajuns în stadiul opti
milor de finală.

Peste 300 de elevi au plecat la sfîr- 
șltul săptămînii trecute în excursii 
spre frumoasele meleaguri din nordul 
Moldovei și spre Valea Prahovei. Alți 
500 de colegi ai lor au străbătut itine- 
rarii din județ.

Traian ENACHE — coresp.

11 ARBITRI Șl 13 SPORTIVII!

Săptămîna trecută era programată 
să se desfășoare în parcul Sub-arini 
din Sibiu, etapa municipală a „Cro
sului tineretului* pentru sportivii din 
întreprinderi și instituții. Spre sur
prinderea noastră și a celor 11 arbitri, 
la startul categoriei 17—19 ani, s-au 
prezentat doar 13 concurenți și aceștia 
echipați în ținută... de stradă 1 Cît 
despre fete, lucrurile au fost mai... 
simple, întrucît nici una nu s-a pre
zentat la locul de concurs !! Ce au 
de spus față de această neplăcută si
tuație activiștii sportivi din întreprin
derile sibiene I.P.A. Independența, Li
bertatea, Steaua roșie (la numai doi 
pași de locul de desfășurare a con
cursului), 7 Noiembrie, Balanța, Fla
mura roșie ? Reamintim că pe raza 
municipiului Sibiu ființează 35 de a-

(Continuare în pag. a 3-a)

ORGANIZAȚIILE SPORTIVEINTRE
DIN ROMÂNIA

a Consiliului Națio-

ȘI IUGOSLAVIA
performanță, precum și schimburi 
de antrenori, cercetători științifici, 
echipe sportive.

înțelegerea a fost semnată de 
general It. Marin Dragnea, prim- 
vicepreședinte al C.N.E.F.S., și Mi
lan Ercegan, vicepreședinte al 
U.F.C.F.I.

Vizita delegației sportive româ
ne în Iugoslavia s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, prieteneas
că, manifestîndu-se un interes de
osebit de ambele părți pentru dez
voltarea în continuare a relațiilor 
sportive dintre cele două țări.

O delegație 
nai pentru Educație Fizică și Sport, 
condusă de general It. Marin Drag
nea, prim-Vicepreședinte, a între
prins o vizită la Belgrad, la invi
tația Uniunii Federațiilor de Cul
tură Fizică din Iugoslavia.

Vizita a prilejuit un larg schimb 
de păreri în problemele sportive de 
interes reciproc, convorbiri fructu
oase între cele două conduceri 
mișcării sportive din Republica 
cialistă România și Republica 
cialistă Federativă Iugoslavia.

Membrii delegației române au 
zitat diverse instalații și instituții 
sportive în orașele Belgrad, Pan- 
cevo și Novi Sad, și s-au întreținut 
cu specialiști iugoslavi. De aseme
nea, delegația sportivă română a 
vizitat obiective social-culturale din 
capitala Iugoslaviei.

Cu acest prilej a fost semnată o 
Înțelegere pe termen lung, privind 
cooperarea în domeniul educației 
fizice și sportului între Consiliul 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport șl Uniunea Federațiilor de 
Cultură Fizică din Iugoslavia. Do
cumentul prevede extinderea rela
țiilor reciproc avantajoase dintre 
cele două țări în domeniul educa
ției fizice, sportului de masă și de

ale 
So- 
So-

vi-

După succesele de la Istanbul

TINERII NOȘTRI 
SCRIMERÎ

S-AU REÎNTORS

(m):
Sibiu) 

(Crișui)

Platformă
(C.S.M.

Bagiu
Ilieș (Progresul)
Tiberiu Laszlo

GANEA
Al.

Ion
4.
244,70 p ;
(f): 1. MELANIA
(Progresul) 353,70 p, 

Si- 
p, 3. Liliana Popes- 

Sibiu) 288,40 p., 4. So- 
(C.S.M. Cluj) 284,85 p.

P, 2. 
P. 3.

P,
Cluj)

D. STANCULESCU

Eleganță desăvîrșită demonstrată de 
campionul Ion Ganea. ■ 

Foto : Ion MIHAlCA

Cum se îndeplinesc măsurile privind dezvoltarea atletismului ?

LA BACAU TREBUIE SA SE TREACĂ
DE LA CANTITATE LA CALITATE!

® EFORTURI MERITORII PENTRU ASIGURAREA BAZEI 
SÎNT ÎN PUȚINE ALTE JUDEȚE ® CADRE TINERE, DAR

MATERIALE ® UNITĂȚI SPORTIVE CUM 
COMPETENTE • ATLETISMUL SĂ URMEZE 

EXEMPLUL HANDBALULUI
în colaborare cu federația de specialitate, ziarul nostru și-a propus 

să prezinte modul cum sînt aplicate măsurile stabilite pentru dezvoltarea 
atletismului prin planul elaborat de C.N.E.F.S. pe baza Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 28 'februarie — 2 martie 1973.

în acest număr — JUDEȚUL BACAU.

Bacăul se mindrește cu gimnastica 
de valoare națională și internațională 
din municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, 
cel mai puternic centru din țară, se 
mindrește cu boxul („să știți că gă- 
lățenii au primit de la noi 5 sportivi 
care se afirmă 
republican"), cu 
se mindrește cu 
cota cerințelor,

impetuos pe plan 
luptele. Bacăul nu 
atletismul, aflat sub 

___ ___ ,___, departe încă de a- 
firmare. S-a mindrit cîndva, cind era 
regiune, cind Romanul cu al său 
prof. Constantinescu-Nehoi („este un 
om de excepție, poate în întreaga 
țară"), ținea de Bacău. De cind a 
devenit județ, iar Romanul tine de 
Neamț, Bacăul, aflat pe locul 6 în 
ce privește nominalizările pentru 
Jocurile Olimpice, nu mai are atle
tism de performantă — după o scli
pire de 1—2 ani. De la Bacău nu 
va merge nici un atlet 
în 1976.

Dar cînd va merge ? 
rea la care am căutat 
preună cu activiști băcăuani și 
colaborarea “ 7
(tov. Valeriu Prod ea), într-o discuție 
in jurul „mesei rotunde".

Din 1970 au început preocupările 
pentru crearea în județ a unei baze 
de masă a atletismului, cu toate 

La 
complet refăcută 
stadionului „23

și 
na
rare 

la 
rea-

6 asemenea 
din fiecare 
preună cu 
participe la 
gime și aruncarea mingii de oină. 
, Atletismul din Bacău are un prie- 
’ten statornic în dr. Paul Gălășanu, 
radiolog și calificat în medicina spor
tivă, care consultă, testează și ține 
evidența stării de pregătire a „vîrfu- 
rilor", așa mici cum sînt deocam
dată.

Să adăugăm, în încheierea prezen
tării. că la Bacău, la cîțiva pași de 
stadion, se ridică sala de sport, care 
va permite și pregătirea pe tjmpul 
iernii, pregătire despre care nu se 
noate vorbi pînă în prezent, cu toate 
implicațiile ce decurg de aci.

Vorbind despre nivelul scăzut al

la Montreal
lată întreba- 
răspuns, îm- 

cu 
Federației de atletism

măsurile ce decurg din aceasta, 
ora actuală este 
pista de zgură a
August" din Bacău și s-au asigurat 
aqi toate materialele necesare unui 
concurs, ceea ce — să recunoaștem — 
nu se poate spune despre marea

majoritate a stadioanelor din tară. 
A fost amenajat stadionul de atle
tism din municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej, cu pistă de 340 de metri (așa 
au îngăduit condițiile), cu sectoare 
de sărituri și aruncări (pentru suliță 
există spațiul regulamentar, de ase
menea o excepție). Consiliul județean 
a dotat stadionul cu greutăți 
discuri și are în vedere și alte 
teriale, din resursele proprii, la 
ar dori asociat și un ajutor de 
federația de specialitate. Au fost
menajate pistele de zgură de la Tg. 
Ocna, Comănești și Moinești. Inspec
toratul școlar a dotat școlile ge
nerale cu 220 de eronometre și 30 de 
rulete.

Cadrul organizatoric este, de ase
menea, corespunzător. Școala spor
tivă (5 antrenori), Sport Club Bacău 
(2) și C. S. Știința din Bacău (1 an
trenor în cadrul normei didactice și 
unul plătit cu ora) au secții de atle
tism. în municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej sînt 'asigurate 2,5 norme.

Se intenționează ca din 
acestui an să se înființeze o 
atletism în cadrul Școlii 
nr. 10 Bacău.

Programul competitional 
după părerea noastră, condiții bune. 
Există un campionat județean pe e- 
chipe, cu 4 etape (2 primăvara 
2 toamna), lunea e declarată 
Bacău „L

toamna 
clasă de 
generale

creează,

și 
în 

,Ziua atletismului școlar", iar 
o dată pe an se face un concurs’ de 
selecție pentru elevii claselor V—VII 
din întregul județ- Cei mai buni

i

Azi, după amiază, pe stadionul Metalul

PRIMUL CONCURS

ASEARA

elevi — 3 băieți și 3 fete — 
comună sînt invitați, îm- 
profesorul—antrenor, să 
3 probe : 60 metri. Iun-

Mirceo COSTEA

» SPORIM^ A,,IVA lA călimănești
INTERNATIONAL
DE DIRT-TRACK

Aseară s-a înapoiat în Capitală, 
venind cu avionul de la Istanbul, de
legația sportivilor români care au 
participat 
de scrimă 
în orașul 
și soldate 
două strălucite succese. Autorii aces
tora, floretistul A. Kuki și sabrerul 
I. Pop — care au urcat la șapte 
numărul titlurilor mondiale cucerite 
de sportivii români dc-a lungul anilor 
în întrecerea 
scrimei — au 
celor ce au 
delegației pe

Cei prezenți au putut constata că, 
în afara medaliei 
campionilor, Pop a 
impozantă cupă de 
feu a fost pus în 
Iranului cu ocazia . _ 
heran (1967) a „mondialelor' 
ret și avînd caracter transmisibil — 
perpetuu el va rămîne pînă anul vi
itor la București.

într-o succintă declarație făcută în 
holul aeroportului, secretarul general 
al F. ~ - - - - -
spus : 
ne-au
avem o valoroasă generație de scri- 
meri, căreia se cuvine să-i acor
dăm un credit sporit în pregătirile 
noastre pentru Montreal".

la campionatele mondiale 
pentru tineret, desfășurate 
de pe malurile Bosforului 
— după cum se știe — cu

supremâ a speranțelor 
fost în centrul atenției 
venit în întîmpinarea 
aeroportul Otopeni.

de aur atribuită 
adus cu sine și o 
argint. Acest tro- 

joc de șahinșaiiul 
ediției de la Te- 

“ de tine-

R. Scrimă, D. Tepșan, * ne-a 
„Rezultatele de la Istanbul 
dovedit, o dată mai mult că
căreia sc cuvine să-î

TINERII NOȘTRI 
FOTBALIȘTI 

ÎNVINGĂTORI CU 2 f 
TN MECIUL CU 

UNGARIA
Amănunte în pag a lll-a

(Continuare în pag. a 2-a)

din„impuse", caligrafiind una din figurile 
Foto : Dragoș NEAGU

Corinna Tanski, premiantă la 
program, în fața juriului de arbitri.

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE PATINAJ ARTISTIC

Organizarea vacanței elevilor 
constituie o preocupare de seamă 
a Ministerului Educației și învăță- 
mîntului, în colaborare cu U.T.C., 
C.N.O.P. și ceilalți factori de răs
pundere la nivel central și jude
țean, astfel îneît să se asigure o- 
dihna și reconfortarea copiilor, pe
trecerea cît mai plăcută a zilelor 
de vacanță.

întrucît elevii se află în vacanța 
de primăvară s-a organizat odihna 
elevilor într-o serie de . stațiuni 
printre care și Călimănești, situată 
ia poalele muntelui Cozia, la in
trarea în defileul Oltului. Aici, au 
venit la odihnă 300 de elevi din 
București și din alte localități din 
țară. . .

Prezența celor 300 de tineri in 
Călimănești a schimbat peisajul 
stațiunii. Clubul a fost luat cu a- 
salt, sălile de șah, tenis de masă 
și jocuri mecanice sînt pline. Gru
puri. grupuri de elevi fac drume
ții în împrejurimile stațiunii.

Cunoașterea frumuseților patriei, 
a specificului zonei și a realizărilor 
oamenilor muncii contribuie la e- 
ducarea patriotică a elevilor, la cul
tivarea și dezvoltarea unor deprin
deri practice și preocupări cultu 
ral-sportive ale acestora. De aceea 
programele activităților pe timpii 
vacanței au fost alcătuite pe baza 

■ consultării
organizarea

rilor elevilor, precum și necesității 
de odihnă a elevilor.

Aproape fiecare vilă găzduiește 
cîte un grup de 20 de elevi. Am 
făcut un prim popas la „Vila Bu
jorul". Locatari : elevii Grupului 
școlar de industrializare a lem
nului — București. Tov. profesor 
maistru Weinerih Adolf ne vorbeș- 

va-

cu 
în 

zile

clubul stațiunii și Ia clubul „Cu
tezătorii", elevii au jucat șah, tenis 
de masă. Seara cîntece, dans, jocuri 
de cabană. Copiii se simt bine, au 
prins în obraji un colorit mai viu. 
iar pofta de mîncare a crescut și 
ea. Sperăm să ajungem reconfor
tați la București".

Am vrut să cunoaștem și păre
rile elevilor acestui liceu despre 
cele 7 zile de odihnă activă de la 
Călimănești.

Gabriel Nițuică: „îmi place aici

în tabăra noastră. Mă simt bine, 
programul zilnic mă ajută să mă 
pregătesc deoarece eu joc fotbal la 
Centrul sportiv pentru copii și ju 
niori de la „23 August".

Elena Cojan: „Joc volei la Școala 
sportivă nr. 1 din București. Sînt 
bucuroasă că aici am avut posibi-

Elena DOBINCA

(Continuare în pag. a 3-a)

AL ANULUI
Pe pista de zgură a stadionului Meta

lul se va desfășura azi după-amlază, în- 
cepînd de la orele 16.30, un interesant 
concurs Internațional de dirt-track, la 
care vor participa motocicliști din Bul
garia. Cehoslovacia, Ungaria și. evident, 
cei mai buni alergători români. Din
tre concurențil oaspeți, remarcăm pre
zența cehoslovacului VI. Heil, cîștigato- 
rul concursului de la Sibiu de acum 
două zile, a bulgarului P. Petkov, cla
sat la egalitate de puncte cu Heil la 
Sibiu. Din echipa română fac parte, 
printre alții. Gh. Sora, C. Voiculescu, M. 
ilăureanu șl, probabil I. Bobîlneanu — 
accidentat ușor la întrecerile de marți.

DANA RĂDULESCU
Debut de bun augur în Concursul 

international de patinaj artistic. 12 
junioare, din șapte țări, au inaugu
rat ieri dimineață întrecerile pe pa
tinoarul acoperit „23 August" din Ca
pitală, cu prima probă, „școala". Proba 
cea mai puțin spectaculoasă din 
tinajul

pa
in 
în 

t____ , =_____  _ _ _ _ . la
care poate ajunge un patinator. Ei 
bine, la concursul nostru Internațio-

artistic,__ _  ___ „școala" este, 
schimb, deosebit de concludentă 
privința gradului de cunoștințe

0 REVELAȚIE

elevilor, urmărindu-se 
___ vacanței pentru toate 

categoriile de elevi ea și diversifi
carea forme'or de activități care 
sa răspundă mai mult preocupă-

te despre programul acestei 
canțe active.

„De la București am plecat 
planuri mărețe privind felul 
care ne vom petrece cele 7
la Călimănești. Excursii, drumeții, 
sport, seri de dans... La toate a- 
cestea copiii se gîndeau foarte se
rios și veneau mereu cu cite o pro
punere. Pentru activitatea sportivă, 
foarte îndrăgită de elevii mei, am 
luat mingi de fotbal, volei, tenis 
de masă- Sînt aici elevi care fac 
sport de performanță : Gabriel Ni
țuică — fotbal, Elena Cojan — vo
lei, Silvia Neisprăvitu — atletism.

Deși vremea este ploioasă progra
mul nostru nu a suferit modificări. 
Deșteptarea ora 7; înviorarea în 
curtea vilei — 7,30; micul dejun la 
cantina stațiunii — ora 8. Apoi 
drumeții la Mănăstirea Turnu, 
Castrul roman de la Bivolari; astăzi 
însă facem o excursie cu autoca
rul la Sibiu. In ceea ce privește 
activitatea sportivă ea este nelip
sită din programul nostru. Chiar 
in cadrul drumețiilor, cînd facem 
un popas, băieți și fete încing cite 
o „niiuță" de toată frumusețea, La

PENTRU TITLURI

Miclăuș, campionul sadelf inilor, 
m ?

Va reuși Ion
60 de secunde pe distanța de 100

bune înregistrate în bazin de 
(M. Slavic, A. Georgescu, M.

D. Wettcrneck, O. Resler.

: mvinga la Cluj 
Foto : V. BAGEAC

Astăzi, la Cluj, primele starturi în 
campionatul republican al înotătorilor, 
in bazin acoperit. Timp de patru zile 
vom asista la o veritabilă trecere 
in revistă a forțelor — performerii 
Si reprezentanții „noului val“ — de 
care dispune la această oră înotul 
românesc.

Specialiștii, apreciind o serie de 
rezultate ale- sezonului, așteaptă cifre 
de valoare, pe măsura condițiilor de 
pregătire pe care le-au avut în lunile 
de iarnă cei mai buni înotători ai 
tării. Totodată, o serie de recorduri

SI RECORDURI5

foarte 
25 m 
Hohoiu, D. Wettcrneck, O.
O. Șoptereanu) se cer a fi confir
mate.

în programul zilei inaugurale : seri’ 
și finale la 100 m liber (b și f), 10C 
m bras (b și f), 200 m mixt (b și f) 
și 4 X 100 ni mixt (b și f). Favoriții 
întrecerilor : în ordine, Z. Oprițescu, 
A. Groza, O. Resler, A. Georgescu, 
D. Wetterneck, A. Groza și ștafetele 
cluburilor Steaua și Dinamo.

nai, La proba figurilor impuse, cea 
mai bine pregătită s-a dovedit a fi 
mezina întrecerilor, Corinna Tanski 
(R. F. Germania), în vîrstă de 9 ani, 
pregătită de antrenorul Werner 
Mensching. Corinna s-a dovedit o 
adevărată maestră în caligrafierea fi
gurilor pe gheată, reușind să obțină 
note maxime 'la două din figurile din 
program și să se comporte bine și 
la figura a treia unde, însă, cea mai 
bună s-a dovedit a fi reprezentanta 
noastră Dana Rădulescu.

Dana Rădulescu, clasată printre ul
timele concurente la ediția de anul 
trecut a acestui concurs, a progresat 
mult, reușind de data aceasta să o- 
cupe la figurile de școală un ono
rabil loc III, plasament deosebit de 
bun dacă ținem seama de compania 
valoroasă în care a concurat.

Iată, de altfel, ocupantele prime
lor locuri în clasamentul figurilor de 
școală : 1. Corinna Tanski (R.F.G.)
8,5 — 41,80 p ; 2. Petra Schruf (Aus
tria) 15 — 40,53 p ; 3. Dana Rădu
lescu (România) 23 — 39,59 p, 4. Mo
nica Kovalska (Polonia) 30 — 38,07 p, 
5. Renata Baerova (Cehoslovacia) 37,5 
— 37,01 p.

La programul scurt, susținut ieri du- 
pă-amiază, Dana Rădulescu a avut exe
cuții ireproșabile, iar arbitrii au 
punctat-o în consecință. La această 
a doua probă, Dana s-a clasat pe pri
mul loc cu 9,5—25,90 p, urmată de 
Renata Baerova (Cehoslovacia) 12— 
25,70 p, Monica Kovalska (Polonia) 
25—24,65 p etc. Astăzi, de la ora 8, 
intră în concurs și băieții.

Gh. ȘTEFANESCU
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ÎN VIZITĂ LA CENTRUL NAȚIONAL DE PREGĂTIRE A JUNIORILOR „DACIA‘
_  _ - - — _ ____ __ ____ _ _ '■*

LA COLIBAȘI AU APARUT GERMENII PERFORMANȚEI
Cu un an în urmă, publicam 

într-un număr al ziarului nostru 
vestea înființării Centrului națio
nal de pregătire a juniorilor la box 
și lupte „Dacia" de la Pitești. „Cer
tificatul de naștere" al acestei noi 
unități sportive argeșene a fost 
semnat la 15 martie 1973, dar ac
tivitatea propriu-zisă a secțiilor a 
început abia după 1 mai. Zilele 
trecute, la aproape un an de exis
tență a acestui nou nucleu de pre
gătire a viitorilor sportivi de per
formanță, am făcut o vizită grupu
lui școlar I.A.P., pe lîngă care fiin
țează centrul de antrenament.

Deviind puțin de la șoseaua Pi
tești — Cîmpulung Muscel, pe noul 
drum asfaltat spre Colibași, la 
marginea unei păduri îți vor atrage 
în mod sigur atenția cîteva blocuri 
bine rînduite, așezate într-un fru
mos cadru natural. Acesta este 
Grupul școlar al I.A.P., locul unde 
sînt școlarizați peste 2 000 de viitori 
constructori ai autoturismelor ro
mânești.

Ajunși la ’destinație am fost în- 
tîmpinați cu amabilitate de direc
torul coordonator al Grupului șco
lar, tovarășul DUMITRU TARÂN- 
TIȘ, care ne-a prezentat cu mîn- 
drie amenajările sportive realizate 
de elevi, precum și sala în care se 
pregătesc boxerii și luptătorii. Am 
găsit aci excelente condiții pentru 
instruirea tinerilor ce îndrăgesc 
aceste discipline ale atleticii grele. 
Datorită interesului acordat activi
tății sportive de către tovarășul 
Tărăntiș, elevii ce practică boxul 
și luptele se află mereu în atenția 
conducerii școlii, asigurîndu-li-se 
toate condițiile pentru a putea de
veni sportivi de performanță. Sala 
în care se pregătesc este spațioasă 
și dotată cu toată aparatura nece
sară unei instruiri metodice cores
punzătoare. De pregătirea viitorilor 
sportivi se ocupă antrenori pri- 
cepuți, cu foarte bune rezultate în 
munca de creștere a juniorilor, ca 
Geza Fiiresz (box). Constantin Stan 
(lupte greco-romane) și, de aseme
nea alții, cu mai puțină experiență, 
dar animați de dorința de afirmare, 
cum sînt Artenie Fenoghen (box) 
și Ion Tobă (lupte libere).

PRIMA SEMIFINALĂ

DE BOX (juniori) AL
Joi seara, de la ora 18, în sala 

clubului Grivița Roșie, se va dis
puta prima reuniune semifinală a 
campionatului municipal de box al 
juniorilor bucureșteni, cealaltă gală 
urmînd să se dispute duminică. în 
cele două reuniuni semifinale și

P. KAȘA (ilorctă) ȘI C NICULAE (spadă)
CAMPIONI AI ȚARII LA SCRIMA-JUNIORI

Campionatele naționale de scri
mă ale juniorilor s-au încheiat, în 
sala Tractorul din Brașov, cu pro
bele de floretă-băieți și spadă. în
trecerea floretiștilor a furnizat sur
prize încă din primele tururi cînd 
au fost eliminați cîțiva din princi
palii favoriți: E. Roșu, FI. Nicolae, 
Al. Moga și Cr. Obăcescu. Victoria 
a revenit lui Petru Kasa, un auten
tic talent, elev al antrenorului St. 
Toth (C.S. Baia Mare). Pe urmă
toarele locuri s-au clasat, cu cîte 
3 v, Gh. Orha (C.S. Satu Mare) și 
O. Ștefan (CI. sp. Școlar-Buc.), de
partajați de tușaveraj.

La spadă s-au impus trăgătorii 
de la Progresul București, antrenați 
de V. Teodorescu, campionul anului 
1973, C. Niculae și campionul Ca
pitalei pe acest an, T. Bălănescu. 
Ambii au totalizat 4 v ceea ce a 
făcut necesar un baraj în urma că
ruia Niculae și-a asigurat titlul de

„TROFEUL CAPITALELOR

(Urmare din pag. I)

stingă maeștrii sportuluiBrașovinstructoriCrupul de concurs demonstrativ. Primii din 
Nicolae Lupan.

înaintea unui 
Nicolae Iovici și

■ ă

LAUDE MERITATE PENTRU „PROFESORII SCHIULUI
Au trecut cîțiva ani de cînd Mi

nisterul Turismului șj Federația de 
schi au selectat dintre foștii sportivi 
de performanță primele grupuri de 
entuziaști ce au creat nucleele, din 
ce în ce mai merituoasei școli ro
mânești de schi. Astăzi corpul in
structorilor se ridică la cifra de 70. 
Ei funcționează — după fluxul tu
ristic — la Poiana Brașov, Predeal 
și Sinaia — predînd lecții de schi, 
la o înaltă calificare, individuale și 
colective, pentru seriile de turiști 
străini veniți în țara noastră să și 
petreacă o vacanță agreabilă și 
sportivă.

Din practica acestor ani, din dis
cuțiile avute cu diverse persoane 
care ne-au vizitat țara, și din în
seși realizările financiare ale corpu
lui metodic de elită pentru învăța
rea organizată a schiului rezultă cu 
prisosință succesul repurtat de a- 
ceastă inițiativă, succes care, afir- 
mînd școala românească de schi, 
s-a repercutat și pe plan propagan
distic contribuind substanțial la re
putația turistică a celor trei sta
țiuni capabile să ofere mijloace

unei gale din

titluri de cam- 
Argeș (unde 

secții de box)

Firește, timpul care, s-a scurs de 
Ia înființarea acestui centru este 
prea scurt pentru a putea vorbi 
despre performanțele realizate de 
sportivii săi. Totuși, din rîndul ce
lor 35 de tineri practicanți ai „no
bilei arte", șase (!) au cîștigat me
ciurile susținute în etapa județeană 
a campionatului național de juni
ori, calificîndu-se astfel la faza de 
zonă a competiției : Nicolae Ni
colae, Constantin Georgescu, Flo
rian Belu, Gheorghe Ciobanu, Titu 
Astăncioaie, Gheorghe Oțelea și 
Ștefan Vlăsceanu. Cu două luni în 
urmă, pe cîțiva dintre ei îi remar
casem cu prilejul 
Capitală.

Cîștigarea a șase 
pioni ai județului 
există numai cinci 
nu reprezintă o ispravă prea mare. 
Dar cînd, pentru același scop 
concurau și elevii maestrului Cris
tian Panaitescu, de la Cîmpulung 
Muscel (centru cu frumoasă tradi
ție în box), ori ai antrenorului Vic
tor Alexandru (C.S.M. Pitești), reu
șita elevilor lui G. Fiiresz capătă 
alte dimensiuni. Acestor reușite tre
buie să le adăugăm și pe cele mai 
importante, realizate în ultimele 
zile : Gheorghe Ciobanu și Gheor
ghe Oțelea au ciștigat întrecerile 
fazei de zonă de la Tîrgoviște, 
calificîndu-se în finala campio
natelor. Cu atît sînt mai a- 
preciabile aceste succese, cu cît ele 
au fost obținute înainte de împli
nirea unui an de existență a Cen
trului național de pregătire a juni
orilor la box și lupte.

Nici luptătorii de la greco-ro
mane (secția de libere s-a înființat

CAMPIONUL EUROPEAN ALDO COSENTINO
CENTURA DE AUR"!LA „

Iată noi vești îmbucurătoare re
feritoare la lotul select de partici
panți care vor onora anul acesta 
tradiționalul turneu internațional 
de box „Centura de aur" de la 
București.

A CAMPIONATULUI

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
mai cu seamă în finală, juniorii 
din Capitală, calificați din etapele 
anterioare, vor face totul pentru 
a obține dreptul de a participa la 
ultimul act al competiției, alături 
de cîștigătorii fazei de zonă.

campion al țării. Remarcabilă evo
luția lui Bălănescu, în vîrstă de 
numai 15 ani, care lasă să se în
trevadă frumoase perspective în vi
itoarea sa activitate pe planșă. %

în general, actuala ediție a cam
pionatelor republicane de juniori 
s-a caracterizat printr-o bună pre
gătire a concurenților, ceea ce a dat 
întrecerilor un nivel valoric destul 
de ridicat.

Iată și clasamentele ultimelor 
probe. FLORETĂ BĂIEȚI: 1. Petru 
Kașa (C.S. Baia Mare) 4 v; 2. Gh. 
Orha (C.S. Sa tu Mare) 3 v; 3. Ov. 
Ștefan (Clubul sportiv școlar-Bucu- 
rești) 3 v; 4. E. Mișenschi (Victoria 
Cărei) 2 v; 5. A. Boroș (Șc. sp. Ora
dea) 2 v; 6. L. Racz (C.S. Satu 
Mare) 1 v. SPADĂ: 1. Constantin 
Niculae (Progresul Buc.) 4 v d b. ;
2. T. Bălănescu (Progr. Buc.) 4vd.b.;
3. FI. Săvulescu (CI sp. școlar
Buc.) 3 v ; Racz (C.S. * Satu 

reușite de confort hotelier și ali
mentar, o echipă tehnică modernă 
a domeniului schiabil și prestații 
deosebit de atente și calificate în 
metodica schiului.

Școala de schi, servită cu compe
tență și pasiune de grupul instruc
torilor conduși de maeștrii sportu
lui Nicolae Iovici și Nicolae Lupan 
și sub directa îndrumare tehnică a 
federației de schi-bob și-a cîștigat, 
pe merit, prestigiu și încredere, 
fiind din ce în ce. mai solicitată și 
figurînd ca un atribut esențial al 
oricărei vacanțe sportive petrecute 
iarna la munte. Dobîndind un 
nume, o reputație, Școala <le schi 
își propune — cum e și firesc — 
o diversificare a prestațiilor oferite 
turiștilor. Am aflat astfel de la 
Agenția de prestații turistice și 
transport pe cablu Brașov, că încă 
de pe acum se întreprind măsuri de 
extindere a grupelor de instructori 
și în alte stațiuni de iarnă. Pentru 
copii se vor alcătui programe de 
instruire cu ore fixe de plecare și 
reîntoarcere în autobuze speciale 
la și de la punctele de instruire.

Nr. 7744
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antrenorul federal AUREL URMUZESCUdeclară

Mihai Marinescu (Steaua) opoziția lui Speck

Mediaș, care la una din ca
de vîrstă au acumulat mai 
puncte decît Șc. sp. Tg. 

ai cărei reprezentanți nu au

înscrie cu

doua ediție a campio 
echipe re-

SA FIE NECORESPUNZATOR"
numai la începutul anului 1974) 
nu au lăsat să treacă prea mult 
timp pentru a se face cunoscuți. 
Unul dintre elevii antrenorului C. 
Stan, care i-a pregătit pe Ion Păun 
și Ion Dulică — două autentic^ ta
lente — s-a clasat pe locul 3 la 
campionatele naționale de juniori 
de la Botoșani. Este vorba de Ion 
Cuman (48 kg). Ciheorghe Sandu și 
Vasile Olaru au cîștigat campiona 
tele școlilor profesionale pe minis
tere, iar I. Negoescu, V. Ciocănea 
și FI. Ene s-au clasat pe locul doi. 
La etapa județeană a campionatu
lui național de juniori, șapte lup
tători de la „Dacia" au terminat 
victorioși. Cîțiva dintre elevii an
trenorului Stan activează în cate
goriile grele (Petre Operscu — 17 
ani. 105 kg, Gheorghe Moldoveana 
-- 16 ani, 90 kg), tineri de care 
tehnicianul respectiv își leagă mari 
speranțe.

„Deși n-am prea multă experi
ență — ne spunea antrenorul arge- 
șan — am reușit să-mi formez „o- 
chiul". De obicei, cînd am spus 
despre unul dintre elevii mei că 
va deveni un bun luptător, nu 
m-am înșelat. Azi vă spun un sin 
gur nume : GHEORGHE LEANCA. 
Are aproape 16 ani și cîntărește 
abia 38 kg ! Cu siguranță veți auzi 
de ei peste citva timp."

A trecut mai puțin de un an 
la înființarea Centrului național 
pregătire a juniorilor la box 
lupte și roadele acestei inițiative 
au început să se arate. La Colibași 
au apărut primii germeni ai per
formanței ...

Mihai TRANCA

Echipa Franței, compusă din 4 
pugiliști, va avea în frunte pe cam
pionul Europei la categoria cocoș, 
Aldo Cosentino, cel care l-a învins 
în finală, la Belgrad, pe Mircea 
Tone. Ceilalți boxeri francezi sînt : 
Bananier (categoria semiușoară), 
Gambini (ușoară) și Angeletti (mij
locie mică).

Sînt, de asemenea, anunțați com- 
ponenții delegației pugilistice din 
R. P. Mongolă : Baysglan (semi- 
muscă), Batbayar (muscă), Dugerjav 
(cocoș), Batbileg (pană), Altanciuyag 
(semiușoară), Bandi (mijlocie mică) 
și Ganzug (mijlocie).

în cîteva zile vom cunoaște și 
numele boxerilor participanți din 
Olanda și Irlanda.

Mare) 2 v; 5. Fr. Bay (Crișul Ora
dea) 2 v; 6. M. Popa (CI. sp. șc. 
Buc.) 0 v.

Gh. BURLEA — coresp.

ACTIVITATEA VOLEIBALISTICĂ LA ZI
TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI

DE JUNIORI

La Tîrgoviște, s-a desfășurat faza 
finală a campionatului republican 
de juniori II. la care au luat parte 
formațiile: Școala sportivă Timi
șoara, Liceul Mihai Viteazu Plo
iești, Școala sportivă Bacău, Liceul 
N. Bălcescu Cluj, Școala sportivă 
Sibiu, Școala sportivă 2 București,

u

de închiriat echipament 
se va introduce siste- 

pentru 
vor

La centrele 
șj material 
mul de autoservire pentru mai 
multă operativitate ; se vo-r ame
naja și întreține permanent pîrtiile 
în vederea unui randament superior.

Experiența căpătată de Școala de 
schi, succesul înregistrat și mai a- 
les în perspectiva viitorului impor
tantul aport pe care îi poate adu
ce în răspîndirea practicii schiului 
ne fac să adăugăm șj noi roate 
laudele cuvenite.

Școala de schi nu a înregistrat 
numai un bilanț comercial pozitiv 
(deși deloc neglijabil) ci și unui de 
substanță, fiind în mod simultan 
element de propagandă turistică, 
de atracție și de răspîndire a schiu
lui, a sportului pentru mase largi 
de turiști. Și viitorul îi rezervă în 
continuare importante atribuții 
pentru schiul de masă.

Acum înainte de a încheia ac
tivitatea unui sezon încărcat și ca
pricios se cuvine să-i felicităm 
pe „profesorii schiului".

Mihai BARA

&

toată
(Independența Sibiu). Fază dintr-un joc Steaua — Independența desfășurat 
în campionatul trecut.

PARTIDE DE ATRACȚIE 
LA CLUJ Șl BUCUREȘTI

Amînată din cauza participării 
reprezentativei de tineret la „Cupa 
țârilor latine", cea de a III-a eta
pă a diviziei A de handbal mascu
lin se va desfășura astăzi după a- 
miază. Programul rundei cuprinde 
cîteva partide de mare atracție, în 
fruntea cărora se situează jocul 
Universitatea Cluj — Dinamo Bucu
rești. întotdeauna ambițioși pe te
ren propriu, studenții clujeni 
fi adversari redutabili pentru 
vii antrenorului Oprea Vlase, 
după valoarea garniturilor și 
periența jucătorilor șansele
mai mari sînt, totușj. de partea 
formației bucureștene.

Un alt meci interesant, de altfel 
un etern derbv studențesc, va o- 
nune Universității București pe 
Politehnica Timișoara. Meciul, pro-

vor 
ele- 
dar 
ex- 

cele

FESTIVALUL HANDBALULUI
Ziarul Scinteia tineretului organizează vineri. 19 aprilie înceoînd de la ora 

19, în sala Floreasca din Capitală. „Festivalul handbalului". înscris in cadrul 
acțiunii „Serile Scînteii tineretului", „Festivalul handbalului" prilejuiește o în- 
tîlnlre între suporterii hucureșten: si compohenții reprezentativei României, 
campioană a lumlk Din program desprindem: Zece întrebări adresate din sală 
la care răspund campionii lumii, „Vă pricepeți la handbal — concurs fulger, 
„Ștafetele generațiilor", un show muzical-artlstic cu orchestra Horia Mocutescu 
și soliștii Mihai Constantinescu. Olimpia Panciu și Aurelian Andreescu, precum 
șl o demonstrație de virtuozitate handbalistică- un meci între două formații 
alcătuite din mai multe generații de campioni mondiali.

Școala sportivă Galați și Școala 
sportivă Tîrgoviște. întrecerile s-au 
desfășurat pe două serii, forma
țiile clasate pe primele două locuri 
calificîndu-se în turneul pentru lo
curile 1—4, iar celelalte în tur
neul locurilor 5—8. Victoria a re
venit formației timișorene (antre
nor Gheorghe Horhat), care a ter
minat competiția neînvinsă. Pe lo
curile următoare s-au clasat, la e- 
galitate de puncte, dar despărțite 
de setaveraj, echipele din Ploiești, 
Bacău și Cluj. Ordinea în turneul 
pentru locurile 5—8 a fost urmă
toarea: Șc. sp. Sibiu, Șc. sp. 2 Bucu
rești, Șc. sp. Galați și Șc. sp. Tîr
goviște.

Finalele juniorilor II au relevat 
preocuparea profesorilor pentru 
selecția unor elemente dotate pen
tru jocul de volei.

Echipele de juniori (fete și bă
ieți) ale Bucureștiului au luat parte 
la tradiționala competiție „Trofeul 
capitalelor", desfășurată la Mosco- 

Formația de fete s-a clasat 

CUM SE ÎNDEPLINESC MĂSURILE PRIVIND DEZVOLTAREA ATLETISMULUI?

rezultatelor, tov. Dumitru Dumitriu 
— secretar al C.J.E.F.S. Bacău, 
amintea că atletismul e un sport greu, 
care necesită o muncă îndelungată, 
nespectaculoasă, rezultatele mari ve
nind adesea anevoie sau deloc... Jocu
rile cu mingea atrag mai repede pe 
copii, pentru că e vorba de minge, 
de joc colectiv, de meciuri cu public, 
de posibilități mai rapide de afir
mare. Ne-am declarat de acord, dar 
am remarcat că în orice sport, chiar 
cu mingea, pregătirea atletică rămine 
temelia, de unde necesitatea de a 
angrena toți copiii, tot tineretul, la 
practicarea unor probe atletice, poarta 
de intrare la „jocuri". Am mai ob
servat că școala are sarcini speciale, 
universale am spune, să amplifice 
practicarea atletismului în scopul dez
voltării unor calități de bază și aci 
tovarășul Dumitriu a replicat că a- 
portul școlii din oraș și județ este 
încă slab în ce privește oferta pen
tru selecție. Ne-a mai spus — și nu 
a fost singurul — că una din cauzele 
neîmplinirilor o constituie faptul că 
profesorii-antrenori se ocupă, fiecare, 
de TOATE probele, în loc să se o- 
prească la 1—2, potrivit specializării 
pe care o au și trecînd colegilor 
tinerii apți pentru alte probe.
Tovarășa prof. Maria Ghenade, 

rectcarea Școlii sportive Bacău, a 
pinat că între școlile generale și licee, 
pe de o parte și școala sportivă, pe 
de alta, există colaborare, că cei 240 
de elevi-atleți organizați în 15 grupe, 
cite are 
dar la 
nori (4 
practică) 
îndrumare din partea forurilor com
petente, mai ales in întocmirea docu 
mentelor de planificare și organizarea 
antrenamentelor. Ideea trebuie, desi
gur, reținută și de comisia județeană 

pe
di-
o-

școala sportivă, sînt talentați 
tinerețea profesorilor-antre- 
din 5 au doar 3 ani de 
s-ar cuveni o mai strînsă

gramat pe terenul Steaua de la ora 
16,30. aduce în fața echipei antre
norului Eugen Trofin o formație 
robustă, omogenă, în care Gunnesch 
și Cristian Dieter reprezintă doi 
realizatori de clasă. Să nu uităm, 
însă, că bucureștenii au în echipă 
mulți dintre componenții reprezen
tativei de tineret, care a cucerit 
recent „Cupa țărilor latine". Cele
lalte două întîlniri ale etapei se 
vor desfășura la Sibiu (Indepen
dența — Steaua) și Tg. Mureș 
(A.S.A. — Știința Bacău), echipele 
oaspete pornind cu cele mai mari 
șanse de victorie.

După cum se știe, jocul C.S M. 
Reșița — Minaur Baia Mare, din 
cadrul aceleiași etape, s-a desfășu
rat duminică, victoria revenind 
băimărenilor.

pe locul al doilea, după selecționata 
Moscovei, iar cea de băieți a ocu
pat locul III.

ECHIPA MASCULINĂ DE TINERET S-A
ÎNTORS DIN ALGERIA

Voleibaliștii reprezentativei noas
tre de tineret, care au efectuat un 
turneu în Algeria, s-au întors în 
țară. Ei au luat parte la o com
petiție, la Alger, alături de forma
țiile Tunisiei, participantă la J.O. 
de la Miinchen și Algeriei A și B. 
Turneul a fost cîștigat de echipa 
Tunisiei, care a terminat neînvinsă. 
Echipa de tineret a României s-a 
clasat pe locul al doilea, în urma 
rezultatelor de: 3—2 cu formația 
de seniori și 3—0 cu echipa se
cundă ale țârii gazdă și 1—3 cu 
Tunisia. In cursul turneului s-au 
evidențiat Ștefan Băroiu, Mihai Bo- 
sard, Giinther Enescu, Dan Ionescu, 
Sorin Macavei și Viorel Manole.

La sfîrșitul săptămînii și echipa 
feminină de tineret a României ur
mează să facă deplasarea în Al
geria, pentru cîteva partide amicale 
cu reprezentativele acestei țări.

Clubul Știința și Sport Club

prof. Constantin Șnel este de 
că pentru atleții cei mai tineri

băcăuani) 
din hand- 
observați 

de re te
rnari spe-

de atletism, din care fac parte cadre 
cu experiență de la Institutul peda
gogic, 
Bacău.

Tov. 
părere 
și antrenorii lor existența unei sin
gure divizii de atletism, cu rezultate 
mai mari, îngreunează afirmarea, că 
ar trebui găsită o formă intermediară, 
capabilă să stimuleze, pentru început, 
rezultate... intermediare. Ideea nu e 
de neluat în seamă, dar s-ar putea 
pune întrebarea : „ceilalți cum obțin, 
în condițiile actuale, rezultate mai 
bune decît cele de la Bacău ?“ Și 
Romanul . revine ca un leit-motiv... 
Dar prof. Șnel intuiește replica po
sibilă și adaugă că specialiștilor din 
atletism (nu numai celor 
le lipsește „răutatea" celor 
bal (handbalul a devenit, 
desigur, punctul general 
rință...). Tov. Șnel își pune 
ranțe în clasa de atletism care va 
lua ființă la Școala generală nr. 10, 
remarcînd că, altfel, e greu să păs
trezi 30 de copii, chiar bine selec
ționați, într-o grupă atletică, timp 
de 4 ani, în condițiile lucrului in
tensiv.

Am ascultat cu emoție cuvîntul u- 
nui om care sta alături de profesori 
care îi fuseseră elevi, cu bune re
zultate în atletismul local : prof. Si- 
mion Blaga, a cărui muncă din anii 
treculi e apreciată de toată lumea. 
„Profesorul (sau antrenorul) este egal 
cu elevul pe care îl pregătește", spu
nea, pe bună dreptate. Apoi, ne-a 
vorbit despre necesitatea unei pasiuni 
fierbinți a antrenorului, care să-1 
poarte neobosit prin școli și prin 
sate, în căutarea diamantelor de șle
fuit, care să-l încrînceneze în obți
nerea valorii supreme în această a 
valanșă de rezultate mari în toată 
lumea. Trebuie umblat, încercat.

NIVELUL DE PREGĂTIRE 
AL TINERILOR ÎNOTĂTORI CONTINUĂ

Cea de a 
natului republican pe 
zervat copiilor s-a încheiat cu suc
cesul, la mare luptă, al tinerilor 
sportivi reșițeni care după o ab
sență de cîțiva ani revin. în frun
tea unei competiții de amploare, 
în legătură cu acest concurs, care 
a avut darul de a ne oferi și cîteva 
elemente de apreciere asupra ac
tualelor posibilități ale „noului 
val" ne-am adresat antrenorului 
federal' Aurel Urmuzescu, prezent 
pe marginea piscinei din Mamaia, 
la întrecerile tinerilor înotători.

— Avînd în vedere că o se
rie de cluburi din țară au asi
gurat în lunile de iarnă con
diții superioare tinerilor spor
tivi, cum apreciați, în ansam
blu, competiția de la Mamaia ? 
Cîteva concluzii îmbucurâtoa- 

merită să fie subliniate. La 
Mamaia au fost prezente 22 de sec
ții din țară, două dintre ele (cele 
din Constanța) pentru prima dată 
la un concurs de amploare. Numă
rul lor este în creștere, deși cifra 
mai lasă de dorit. Cei mai mulți 
dintre cei peste 300 de participanți 
(între .9 și 14 ani) au dovedit cu
noștințe tehnice mulțumitoare și 
deși arbitrajul a fost extrem de 
sever, cazurile de descalificări au 
fost rare. în sfîrșit, urmărind cele 
trei zile de concurs m-am convins 
că înotul românesc nu duce lipsă 
de talente autentice. Tineri spor
tivi ea Irina Pănulescu (Petrolul) și 
Mariana Marin (Șc. sp. Reșița) la 
categoria 9—10 ani, Anca Cîmpeanu 
și Florin Mustață (Șc. sp. Brăila), 
la cea de 11—12 ani, pot deveni 
în anii următori adevărați perfor
meri. Cu condiția să se pregă
tească la nivelul celor mai înalte 
exigențe. Aș mai vrea să remarc 
și progresul cîtorva tineri de 13 
și 14 ani ca Horațiu Neagrău și 
Angela Vamoși (Crișul), 
Vlăsceanu 
(Petrolul), 
rul), care 
consacrării 
ajunge în echipa națională, chiar în 
acest an.

— Cum apreciați nivelul re
zultatelor ?

— E drept, au fost corectate 7 
recorduri ale țării. Este însă o ci
fră cu totul nesemnificativă și, în 
ansamblu, consider ca nesatisfăcă
toare rezultatele acestei competiții, 
chiar și cele înregistrate (cu foarte 
mici excepții) de reprezentanții e- 
chipelor clasate pe primele locuri, 
în alte țări, și nu dintre cele mai 
înaintate în materie de înot. tinerii 
progresează cu secunde întregi la

Valeria 
și Mihaela Georgescu 
Mihaela Costea (Școla- 
bat puternic la porțile 
avînd șanse reale de a

DUPĂ SUCCESUL NAȚIONALEI DE JUNIORI LA SOFIA

0 VICTORIE ÎNCURAJATOARE 
PENTRU POLO-UL ROMÂNESC

unul
succese din ul- 

cum se știe, spor- 
cîștigat patru par- 
limită (3—4) în 
și au intrat în

fața 
po-

mai

Cea de a doua ediție a „Cupei 
Diana", care a reunit în acest an, 
la Sofia, șase echipe reprezentative 
de juniori în frunte cu campioana 
continentului, Ungaria, a prilejuit ti
nerilor poloiști români unul dintre 
cele mai frumoase 
timii ani. După 
tivii români au 
tide, au cedat la 
formației ungare, 
sesia trofeului pus in joc.

A fost o surpriză dintre cele 
plăcute la început de sezon și, spe
răm, de bun augur, pentru activita
tea poloiștilOr români în acest an. 
Reîntors în Capitală, Paul Niculescu, 
antrenorul învingătorilor de la Sofia 
ne-a oferit, cu amabilitate, citeva a- 
mănunte.

— Mai întii o precizare : de ce 
am aliniat o formație cu un an 
mai tînără decît celelalte partici
pante ?

— E drept am solicitat pentru a- 
cest turneu doar jucători născuți în 
1956, care vor putea evolua la 
din anul viitor, lăsînd acasă cel 
țin 6 poloiști tineri de valoare, 
riscat, dar cu folos. De pe acum 
buie să punem bazele (și le-aș 
cît mai solide) ale „7“-lui 'care 
asalta în 1975 o poziție fruntașă pe 
continent.

— Fiind vorba 
plet nouă, cu 
v-am ruga să 
învingători.

— Patru jucători 
SebSk, L. Olpretean, C. 
Sziics), doi din Oradea (I. Fejer 
L. Bone), unul din Ploiești (portarul 
V. Krupenschi) și patru din Bucu- 

C.E. 
pu- 
Am 
tre- 
dori 

va

de o echipă corn
ii debutanți (1), 
ne prezentați pe

sînt din Cluj
Gyarfas,

(L. 
L.
ș>

e hotărît să ia 
avi nd încrederea

și cuvîntul prof, 
șeful catedrei de

muncit. iar încercat — spunea 
tov. Blaga — fiindcă niciodată 
nu va veni un copil care să 
spună „iată-mă. te asigur că din 
mine va ieși un mare campion !“ Tov. 
Blaga rupea din inimă lucruri pre
țioase și aveam senzația că, vorbind 
la general, de fapt se referea con
cret la prof. Blaga din urmă cu 
cîțiva ani, mustrîndu-1 pe Blaga din 
ultima vreme și anticipîndu-1 pe cel 
din viitor. Fiindcă și datorită unor 
necazuri personale, el a lucrat o vre
me mai slab, dar 
totul de Ia capăt, 
și sprijinul tuturor.

Interesant a fost 
Constantin Șerban, 
educație fizică și sport de la Institu
tul pedagogic și președintele comisiei 
județene de atletism. El arăta că ce
rințele atletismului cresc vertiginos, 
că în oraș și județ sînt asigurate 
condiții optime (cadre competente, 
bază materială în creștere, acțiuni, 
încercări . și, mai presus de toate, 
„atmosferă sportivă" și, deci, sprijin) 
dar cantitatea de muncă depusă pe 
stadion e încă insuficientă, iar rela
țiile antrenor-sportiv în afara sta
dionului (selecție, legătură cu școala, 
cu părinții) nu stau în atenția tuturor 
cadrelor. Pentru toate acestea răs
punderea revine antrenorilor, dar nu 
numai lor. Munca lor a fost anali
zată periodic (ultima dată în octom
brie 1973), s-au elaborat măsuri, dar 
nu s-a urmărit aplicarea lor inte
grală.

în același sens a vorbit și tov. 
Nicolae Mihalache, metodistul care se 
ocuuă cu atletismul. El s-a referit 
la faptul că puține orașe au unitățile 
sportive cu secții de atletism pe care 
le are Bacăul, dar obțin rezultate 
mai bune. Explicația o căuta în ati
tudinea de văicăreală a unor profe
sori de educație fizică și antrenori, 
In slaba exigență a comisiei jude- 

aceste vîrste ; la noi antrenorii au 
început să se bucure pentru cîteva 
zecimi cîștigate!.. Este trist, pen
tru că ei rămîn cu impresia că 
munca lor este eficientă.

— Ce explicații găsiți pentru 
situația existentă ?

— Din capul locului, trebuie spus 
că, în marea lor. majoritate, tine
rii noștri înotători nu lucrează su
ficient, mai ales în lunile de iar
nă. Pregătirea lor fizică lasă ‘ foar
te mult de dorit. M-au surprins, în 
mod cu totul neplăcut, evoluțiile 
nesatisfăcătoare ale tinerilor înotă
tori de la Dinamo, Șc. sp. 1, Gaz 
metan 
tegorii 
puține 
Mureș.
unde să înoate în lunile de iarnă ! 
Sînt nemulțumit și de rezultatele 
obținute de sportivii de la Steaua, 
Șc. sp. Cluj și Șc. sp. 2 (la unele 
categorii). Țin să subliniez că este 
de-a dreptul inadmisibil ca un 
club ca Dinamo București, care în 
urmă cu cîțiva ani domina cate
goric întrecerile copiilor, să se afle 
acum pe ultimul loc (22) la cate
goria 13 — 14 ani și tot prin coada 
clasamentului la categoria II — 12 
ani. Nemulțumitoare sînt și pozi
țiile sportivilor de la Steaua la 
grupa B (locul 15) și grupa A (lo
cul 10). sau ale celor de la Școa
la sportivă nr. 2 din București la 
grupa C (locul 8) și grupa B (locul 
10).

— Și ce măsuri preconizează 
federația de specialitate pentru 
îmbunătățirea calității muncii 
la grupele de copii ?

— La începutul lunii mai va avea 
loc o analiză amplă a modului 
în care fiecare antrenor a muncit 
și și-a îndeplinit sarcinile de pre
gătire a tinerilor înotători în pri
mul ciclu. Vom lua o serie de 
măsuri drastice și le vom comu
nica la cluburi. Aceasta pe de o 
parte. Apoi, vom întări munca de 
control și îndrumare la absolut 
toate secțiile din țară. Pentru că 
— și aceasta este limpede 
pentru toată lumea — trebuie să 
desfășurăm o activitate de perspec
tivă pentru a putea răspunde 
sarcinilor reieșite din Hotărîrea 
C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 
2 martie 1973 privind dezvoltarea 
continuă a educației fizice și spor
tului. în acest fel vom face pași 
înainte pentru a alătura înotul dis
ciplinelor sportive care obțin re
zultate de prestigiu pe plan inter
național.

A. VASILIU

rești (D. Nicolau, I. Lorincz, Fi. Tău- 
rici, I. Gheorghe). După cum vedeți, 
o compoziție eterogenă. Cu toții au 
fost practic descoperiți în tabăra de 
juniori (condusă de A. Zahan și Gh. 
Dumitru) de anul trecut, ei reunin- 
du-se doar cu cîteva zile înainte de 
turneu. Deosebit de îmbucurătoare, 
prezenta unui mare număr de jucă
tori ai cluburilor provinciale. Este 
un cîștig pentru polo-ul românesc și 
țin să evidențiez meritele unor an
trenori ca Z. Bogdan, I. Berekmeri, 
A. Sarkadi, N. Rujinschi și Al. Bă
diță, care au partea de contribuție 
la obținerea succesului.

— Care sînt proiectele ime
diate ?

— La Sofia, acești băieți au de
monstrat evidente calități. Totuși le 
lipsește experiența jocurilor tari și 
o mai bună pregătire fizică. Nici din 
punct de vedere tehnic, ei nu sînt 
puși la punct. O primă măsură — 
lărgirea lotului. La această vîrstă a- 
vem 15—16 jucători de valori apro
piate și concurenta evidentă îi va 
stimula. Voi colabora mai mult cu 
antrenorii lor, pentru ca atunci cînd 
jucătorii se vor reuni să mă pot 
concentra asupra omogenizării forma
ției, a stăpînirii unor elemente teh- 
nico-tactice pe care le-am probat cu 
succes în turneul de la Sofia. Doresc 
să confirmăm, în continuare, aceste 
rezultate.

în încheiere, sincere felicitări celor 
11 tineri poloiști care ne-au repre
zentat cu cinste la Sofia, antrenoru
lui lor, ca și arbitrului international 
Gh. Cociuban, care a condus cu brio 
mai multe partide ale tuimeului.

țene, care își consacră cea mai mare 
parte din timp organizării de com
petiții, lăsînd pe planul secund o- 
rientarea și controlul antrenamentelor, 
consfătuirile metodice menite să-i a- 
jute pe antrenorii tineri. Comisia — 
spunea el — nu conduce atletismul 
județean, pentru a obliga pe antre
norii salariați care au avut cîndva 
unele rezultate să nu mal lucreze 
după bunul plac, cînd cu aruncători, 
cînd cu săritori, după cum „le pică1' 
vreun sportiv, ci să se ocupe și să 
se specializeze în probele pe care 
le cunosc bine și care i-au consacrat. 
Tov. Mihalache a accentuat pe nece
sitatea unei munci educative deose
bite cu viitorii atleți, tocmai pentru 
a le insufla pasiunea, răbdarea și te
nacitatea în pregătire reclamate de 
atletism. El a cerut insistent ca uni
tățile sportive (între care clubul In
stitutului pedagogic) să aplice în viață 
măsurile stabilite pentru dezvoltarea 
atletismului și a propus conducerii 
C.J.E.F.S. Bacău să ceară forurilor 
de resort să se ia măsuri discipli
nare materiale împotriva celor care 
nu-și fac datoria pentru care sînt 
salarizați.

O sinteză a discuțiilor a făcut tov. 
prof. Mihai Grigoraș, prim-vicepre- 
ședintele C.J.E.F.S., care a subliniat 
lipsurile existente și a arătat mă
surile ce vor fi luate în continuare 
de Biroul executiv al C.J.E.F.S. pen
tru asigurarea bazei de masă a atle
tismului în județ, ca și pentru creș
terea mai viguroasă a performanțelor, 
pe baza indicațiilor date recent tuturor 
factorilor de răspundere de către Co
mitetul județean Bacău al P.C.R.

Am încheiat discuția, seara tîrzîu, 
cu convingerea că într-un viitor nu 
prea îndepărtat atletismul băcăuan se 
va înscrie pe orbita rezultatelor de 
valoare, asemenea gimnasticii și al
tor sporturi cu care se mîndrește în 
prezent județul Bacău.
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A ÎNCEPUT „CUPA DINAMO" LA TIR
Azi, cu participarea unor trăgători cehoslovaci, 

primele probe la arme cu glonț, pe poligonul Tunari

Marți a început tradiționala com
petiție cu caracter republican, 
.Cupa Dinamo“, la care anul a- 
?esta participă și trăgători ceho
slovaci, de la clubul Ruda Hvezda 
inumai la probele de glonț). Pri
mele probe au fost cele de pușcă 
ii pistol cu aer comprimat ce se 
dispută pînă joi în sala de la po
ligonul Dinamo. Cele mai bune re
zultate le-au obținut următorii;.

Pușcă 40 „diabolouri” seniori: 
C. Manole 380 p, P. Sandor 379 p, 
(ambii de la Steaua), Gh. Sicorschi 
(Dinamo) 376 p, M. Marin 375 p, 
T. Ciulu 374 p (ambii de la Stea
ua) ; senioare: Veronica Stroe 375 
P. Marina Tomescu 373 p, Mela
nia Petrescu 369 p (toate de la Di
namo). La juniori conducea M. 
Teodor (Steaua) cu 370 p. Pistol 40 
„diabolouri" seniori: D. Iuga (Di
namo) 381 p, C. Feciorescu 379 p, 
Al. Gered 375 p (ambii de la Stea
ua), Gh. Neacșu 375 p, L. Giușcă 
370 p, M. Roșea 369 p (toți de la

Dinamo). La senioare prima era A- 
nișoara Matei cu 369 p. Iar la ju
niori V. Mărgărita (Olimpia) cu 
358 p.

Joi, pe poligonul Tunari, se va 
disputa proba de armă liberă ca
libru redus 60 f culcat seniori, pis
tol liber 60 f seniori șl juniori și

armă standard 60 f culcat senioare 
și juniori.

★
Sîmbătă și duminică va avea loc 

la Tunari o interesantă întrecere 
internațională de talere (skeet și 
trap) în organizarea clubului Olim
pia București. Vor participa tră
gători cu arma de vînătoare de la 
cluburile N.I.K.E. Ungaria, Școala 
sportivă de elevi Varna (Bulgaria). 
Steaua, C. S. Baia Mare, Clubul 
vînătorilor Timișoara șl, evident, 
Olimpia. (T.R.).

TRĂGĂTORII DE LA I. E. F. S. 
CONCUREAZĂ LA BUDAPESTA

Echipa de tir a I.E.F.S. a plecat 
ieri la Budapesta pentru a partici
pa la tradiționala întîlnire anuală 
cu țintașii clubului „Zalka Mate". 
Din formația bucureșteană — con
dusă de Teodor Roibu, șef de lu
crări la I.E.F.S. — fac parte, prin
tre alții, o serie de performeri ai 
tirului românesc, cum sînt Nicolae

Rotaru, medaliat cu bronz la ul
tima ediție a J.O., Ion Olărescu, 
Mircea Antal (care la recenta com
petiție „Cupa primăverii" a reali
zat un punctaj maxim, 400, la ar
mă liberă calibru redus 40 focuri 
poziția culcat) și Magda Borcea, 
fosta campioană a țării la armă 
standard.

300 DE ELEVI ÎN ODIHNĂ ACTIVĂ LA CĂLIMĂNESTI»
(Urmare din pag. 1)

litatea să mă odihnesc în condiții 
bune și, în același timp, să mă pre
gătesc împreună cu alți colegi ca 
să-mi mențin condiția fizică".

Silvia Neisprăvitul „Aici am 
petrecut în mod util și plăcut tim
pul liber. Am cunoscut împreju
rimile stațiunii, am vizitat locuri 
istorice, obiective industriale, bara
jul de pe Olt. în același timp m-am 
pregătit împreună cu colegii, făcînd 
zilnic alergări în jurul vilei, ju- 
cînd fotbal sau volei. Mă pregătesc 
deoarece fac parte din secția de 
atletism a clubului sportiv Rapid".

Pe lîngă aceste impresii și păreri 
am solicitat amănunte și din par
tea gazdelor care, împreună cu in
spectoratul județean, au conlucrat 
pentru realizarea unor condiții bune 
de desfășurare a activității de re
creare a elevilor în timpul vacan
ței de primăvară. Tov. prof. Eugen 
Ionescu — șeful Comisiei pentru 
apărarea patriei a pionierilor și

școlarilor din județul Vîlcea : 
„Ne-am preocupat de desfășurarea 
programelor pionierești în taberele 
organizate de alte județe pe terito
riul județului Vîlcea prin asigura
rea bazei materiale necesare desfă
șurării activităților sportiv-turistice 
și de pregătire pentru apărarea 
patriei, hărți turistice în zona ta
berelor, busole, arme eu aer com
primat, accesul la cluburile școli
lor și stațiunii, ajutor în organi
zarea unor întreceri sportive din 
cadrul Cupei Tineretului, etapa de 
masă a ediției de vară".

La asigurarea acestor candiții 
contribuie organele locale și con
ducerile școlilor (tov. Constantin 
Piele, directorul Școlii generale — 
Călimănești, tov. Aurel Cîrstea, pro
fesor de educație fizică, tov. Con
stantin Stoica, comandantul unită
ții).

★
In legătură cu conținutul activi

tăților din vacanța, de primăvară, 
remarcăm o grijă sporită pentru

caracterul practic aplicativ și edu
cativ al acțiunilor întreprinse, di
versificarea formelor de activități 
care corespund mai mult preocu
părilor elevilor, precum și a odih
nei acestora. Activitățile sportive 
prin conținutul lor ajută la călirea 
organismului, la întărirea sănătă
ții, la mărirea capacității de efort 
a organismului.

Odihna și recrearea copilului în 
vacanță sînt deosebit de necesare, 
în trimestrul III, etapa finală a 
anului de învățămînt.

AGENDA ACTIVITĂȚII
SPORTIVE DE MASĂ

(Urmare din pag. 1)
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MIRCEA BĂDILĂ Șl DINAMO I - 
LAUREAȚII „CUPEI METALUL" LA CICLISM
PLOIEȘTI, 17 (prin telefon). 

Competiția internațională ciclistă 
dotată cu „Cupa Metalul" a con
tinuat miercuri prin desfășurarea 
unei probe de circuit pe străzile 
acestui oraș prahovean. Ploaia în 
rafale a determinat juriul să re
ducă distanța de la 40 dp ture la 
20 de ture (32 de km). Timpul fiind 
nefavorabil, nu s-au înregistrat re
zultate dintre cele mai bune. La 
sprintul final, primul a trecut Mir
cea Bădilă (CIBO Brașov) crono
metrat în 53:30. în același timp, 
l-au urmat Mojmir Lacko (Ceho
slovacia), Valentin Hie (Dinamo I),

Mojmir Lacko — 4 h 29:43, 5. Sla- 
tko Totev, 6. Iștvan Szuposevics, 7. 
Marian Ferfelea, 8. George Nego- 
escu, 9. Sorin Suditu, 10. Stoikov 
Mavrov (Bulgaria I) — toți cu 4 h 
29:58; echipe: 1. DINAMO I, 2. 
Steaua I — ambele cu 13 h 26:24, 
3. Bulgaria I, 4 Ungaria, 5. Bulga
ria II — toate cu 13 h 29:34.

Vineri, sezonul internațional ru
tier continuă prin disputarea unei 
noi etape în „Cupa federației": șo
seaua Olteniței găzduiește, cu în
cepere de la ora 15, o cursă de 
100 km.

sociațli sportive... Cum' înțeleg, oare, 
acestea să traducă în fapt indicațiile 
Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 
februarie —martie 1973 cu privire la 
dezvoltarea educației fizice și sportu
lui ?

Singurii care au salvat oarecum 
prestigiul concursului au fost sporti
vii Școlii militare de ofițeri activi „N. 
Bălcescu" și cei ai Școlii de subofițeri 
„Gheorghe Lazăr". Din rîndul concu- 
renților s-au remarcat Constantin Drâ- 
gănoiu, Toader lVIunteanu. Doru Pa- 
raschiv și Nicolae Străchinoiu, Nico
lae Florea, Gheorghe Samoilă (ultimii 
doi de la întreprinderea mecanică).

I. IONESCU — coresp. jud.

FESTIVAL SPORTIV 
PIONIERESC

în cadrul manifestărilor prilejuite de 
cea de a 25-a aniversare a înființării 
Organizației pionierilor, la Băilești s-a 
desfășurat, de curind. un festival spor
tiv pionieresc la care au participat 
peste 200 de elevi ce activează la ca
sele pionierilor din județul Dolj. Iată 
echipele clasate pe primele trei locuri: 
tir cu arma cu aer comprimat : 1. 
Băilești I. 2. Fillași. 3. Băilești TT : șah: 
1. Băilești I, 2. Filiași, 3. Băilești II : 
tenis de masă : 1. Craiova. 2. Băilești 
I, 3. Calafat ; minifotbal : 1. Băilești 
I, 2. Segarcea. 3. Calafat ; orientare 
turistică : 1. Băilești I, 2. Craiova, 3. 
Calafat.

D. POPESCU — coresp.

Ștefan Ene (Steaua I), Slatko Totev 
(Bulgaria I), Teodor Drăgan (Dina
mo II), Istvan Szuposevics (Ungaria), 
Marian Ferfelea (Steaua I), George 
Negoescu (Steaua I), Sorin Suditu 
(Olimpia).

După cele două zile în întrece
rea organizată de clubul Metalul 
Plopeni clasamentele generale se 
prezintă astfel : individual : 1. MIR
CEA BĂDILĂ, 2. Valentin Ilie, 3. 
Ștefan Ene — toți cu 4 h 29:38, 4.

ANUNȚ
Consiliul municipal pentru edu

cație fizică și sport, prin Comisia 
municipală de motociclism. în 
colaborare cu Inîpectoratul Mili
ției municipiului București — 
serviciul de circulație — invită po 
posesorii de motorete și motoci
clete din Capitală și din jud. Il
fov la o consfătuire privind po
sibilitatea organizării unor între
ceri cu caracter popular la a- 
ceastă ramură de sport.

Consfătuirea va avea loc în 
ziua de 19 aprilie 1974, la ora 18,00 
la sediul C.M.B.E.F.S. din str. 
Biserica Amzei nr. 6, sectorul 1.

în bazinele aflate în administrarea 
A.G.V.P.S. pescuitul sportiv continuă 
pînă in ziua de 2 mai. inclusiv, după 
care, și în aceste iazuri, intră în vigoare 
prohibiția (3 mai — 15 iunie).

Pescarii bucureșteni, de pildă, au la 
dispoziție numeroase bălți aparținînd 
asociațiilor de vînătoare și pescuit spor
tiv al sectoarelor I, III, V, VIII și Di
namo. Dintre aceste asociații ne vom 
opri pe scurt, asupra celei din sectorul 
V, care dispune de mari fonduri de pes
cuit în apropierea Capitalei, cît și în 
județul Ilfov. „Filiala V“ pune la dispo
ziția membrilor săi zeci de bălți, care 
înglobează aproape 800 de hectare de 
luciu apă. Pe lîngă iazurile de pe Va
lea Cîlnăului (Măriuța, Pasărea I. II 
III și IV) și o serie de alte bălți, cum 
sînt, Chirianceanca, Ileanu (Naipu), Să
pături II, Bragadiru I și II au fost ma
siv repopulate cu soiuri de pește din“ 
tre cele mai căutate de undițari, caras 
și crap. După cum ne-a declarat tov. 
Ion Cojocaru, secretarul asociației, în 
toamna lui ’73 și acum. în primăvară, 
aceste bălți au primit o cantitate de

peste 32 de tone de caras și crap. în ul
timul timp mai ales în zilele călduroase, 
în toate bălțile asociației se pescuiește 
cu bune rezultate la speciile amintite.

★
Zilele trecute a avut loc pe poligonul 

Tunari un interesant concurs de old-boys 
la talere aruncate din șanț. Au fost 
prezenți în disputa pentru cele două 
trofee, ..Cupa F.R.T." și „Cupa Challan- 
ge“ oferită de maestrul emerit al spor
tului la talere Gheorghe Florescu. o se
rie de vînători cu tîmple argintii. O fru
moasă performanță a obținui cu acest 
prilej dr. Corne! Mares, care la cele 
două întreceri a ocupat locul I.

★
în această perioadă este permisă vâ

nătoarea la sitari, cocori, becaține și ră
pitori cu pene șj păr (in afara celor o- 
crotite de lege). Se mai pot vina, cu 
autorizație specială, dropioi cocoși de 
munte și urși. (t.r).

Șl PRIMĂVARA SE NUMĂRĂ... 
BOBOCII

La Făgăraș funcționează din 1970 
un centru de inițiere la judo, con
dus de ing. Gheorghe Gujbă. A- 
vînd la dispoziție sala liceului „Ra
du Negru", corespunzător dotată 
cu aparatura necesară, inimosul 
tehnician a introdus nenumărați ti
neri în tainele acestui sport. El a 
selecționat pe cei mai talentați _ și 
i-a supus apoi unei atente pregătiri. 
Ioan Arsenoiu, Mircea Vlad, Gheor
ghe Cențiu, Vaier Preda, Dan Su
durii, ca să amintim numai cîteva 
din cadrele în perspectivă, se a- 
nunță ca performeri de nădejde. 
La ora actuală grupa de avansați 
are 70 de judoka legitimați.

PRIN MUNCĂ PATRIOTICĂ
Membrii asociației sportive Olim

pia de pe lîngă fabrica de zahăr 
din municipiul Giurgiu au efectuat 
lucrări de renovare a propriului lor 
stadion. S-a reamenajat pista de 
atletism și sectoarele respective, 
s-au văruit și curățat vestiarele, 
s-a reparat gardul terenului de fot
bal, iar prin construcția unei noi

• Consiliul județean pentru educație fizică și sport Mehedinți 
a organizat, prin comisia sa de specialitate, a doua ediție a „Cupei 
Porțile de Fier" la handbal masculin La start s-au aliniat echipe 
din Petroșani, Timișoara, Pitești și Drobeta Tr. Severin.

• In amfiteatrul Liceului .,Mi
hai Eminescu" din Buzău a avut 
loc un simpozion rugbystic, me
nit să facă o bună propagandă 
acestui sport în rîndul tinerilor 
din municipiul nostru. La aceas
tă reușită acțiune, inițiată de 
C.J.E.F.S., în colaborare cu a- 
sociația Constructorul Buzău, 
și-au dat concursul, cu multă a- 
mabilitate Anton Groman. ma
estru al sportului, redactor de 
specialitate la Televiziunea ro

mână și Dumitru Manoileanu. 
maestru al sportului, fost antre
nor al echipei naționale.

D. SOARE — coresp.

• în satul Făget, din județul 
Prahova, a avut loc o reușită 
„Duminică sportivă". In pro
gram au figurat întreceri de 
cros, handbal și fotbal care au 
reunit tinere și tineri din șapte 
asociații sportive.

A. VLASCEANU — coresp.

• Asociația sportivă a Combinatului de prelucrare a lemnului 
din Brăila a organizat a treia ediție a „Trofeului Zimbrii" la hand
bal. La capătul unor dispute de un bun nivel tehnic, formația 
„Zimbrii" din Brăila a cîștigat trofeul pus în joc.

Tr. ENACHE — coresp.

tribune din beton și refacerea celei 
existente, capacitatea stadionului a 
crescut la aproape 4 000 de locuri 
Valoarea reparațiilor și îmbunătă
țirilor aduse diverselor instalații 
ale bazei sportive prin muncă pa
triotică se estimează la peste 
200 000 de lei.

Tr. BARBALATĂ — coresp

JUBILEUL BOXULUI 
DIN MACIN

încă din anul 1949 boxul ajun 
sese în micul orășel Macin din ju
dețul Tulcea sportul nr. 1. Galele 
ținute vara la stadion și iarna în 
sala cinematografului constituiau a- 
devărate evenimente pentru local
nici

Pentru a sărbători împlinirea a 
25 de ani de box, forurile sportive 
din Macin au hotărît organizarea 
în perioada ?• 6 iunie a unei com
petiții dotate cu trofeul „Centura

Arrubium", la care vor participa 
pugiliști din București, Buzău. 
Brăila, Galați, Constanța, Cluj. 
Craiova, Iași, Bacău și alte centre. 
Tot cu acest prilej se vor organiza 
expoziții, festivități dedicate foș
tilor boxeri, precum și un simpo
zion cu participarea reprezentanți
lor F.R.B. și a sportivilor Simion și 
Calistrat Cuțov (originari de pc 
meleagurile tulcene) și Paul Do- 
brescu.

Pompiliu COMȘA — coresp.

PREMIERĂ AUTOMOBILISTICĂ

Prima ediție a Raliului „Avram 
lancu" s-a desfășurat — în organi
zarea filialelor A.C.R din Timișoa 
ra și Brad — pe un traseu care a 
trecut prin cinci județe Timiș. 
Arad. Bihor, Alba și Hunedoara 
în'rc cina a cuprins pe lîngă pro
ba de regularitate și două con

Una din fentele preferate ale lui Răducanu, în duel cu mijlocașul Morgos. Foto : Dragoș NEAGU

ROMÂNIA-UNGARIA (tineret sub 21 de ani) 2-0 (0-0)
Intîlnirea selecționatelor de tineret 

(sub 21 de ani) ale României și Un
gariei. desfășurată ieri, pe stadionul 
Dinamo a fost vizibil vitregită de 
capriciile vremii. Ploaia măruntă și 
vîntul rece, au adus in tribune numai 
2—300 de spectatori — adevăr ați iu
bitori ai fotbalului — răsplătiți insă 
de un joc animat care, a cuprins, pe 
parcursul lui, întreaga gamă a ceea 
ce se cheamă spectacol de calitate : 
angajament fizic, acțiuni în viteză, 
combinații reușite în atac, finalizate 
cu șuturi precise Ia poartă. I’rim- 
soliști au fost tinerii noștri jucători 
care au știut să se adapteze mai bi
ne condițiilor terenului îmbibat eu 
apă.

Partida a început în nota de domi
nare teritorială a echipei noastre ca
re pune stăpînire pe joc și inițiază 
numeroase acțiuni, reușite in special 
prin Răducanu și Istrăte.scu. Tn min. 
10 asistăm la un atac pe partea 
dreaptă, finalizat cu un șut puter
nic, expediat de Istrătescu de ia 16

n> .mingea trecînd milimetric pe lîn
gă bară. Oaspeții își fac timid sim
țită prezența în atac. Totuși. în min. 
ia Kardos centrează cu efect, LăZă- 
reanu boxează defectuos pînă la fun
dașul Kadar care reia sec, razant cu 
bara, tn continuare, asistăm la o 
cascadă de atacuri construite inge
nios de fotbaliștii români, fundașii 
maghiari sînt deseori depășiți, comit 
dese greșeli dar golul întîrzie să ca
dă. După un șut frumos expediat de 
Rișniță și reținut de portarul Kat- 
zivz, în min. 23 un splendid un-doi, 
executat intre Răducanu și Istrătescu 
îi oferă posibilitatea ultimului să pă
trundă solitar în careu, este faultat 
clar de Kanasz. însă arbitrul nu 
sancționează infracțiunea. Sint mo
mente de derută în defensiva oaspe
ților căci practic se joacă numai in 
jumătatac lor de teren tn min. 33 
golul părea iminent. atunci cînd 
Trandafilon a reluat din apropiere 
spre colțul lung al porții goale, jnsă. 
fundașul Szigeti, spontan, a deviat

DESPRE NEDORITELE ASPECTE
ALE UNUI „DERB¥“

Bine că nu v-a trecut prin gînd — 
profitînd de pauza competițională din 
Divizia A — să luați trenul de Buzău 
și să veniți, duminică, în acest oraș, 
pentru a urmări meciul de fotbal dintre 
echipa locală, Gloria și F. C. Galați I 
Partida — evident — prezența multe 
puncte de atracție, oferind, în primul 
rînd, iubitorilor de fotbal posibilitatea 
de a face cunoștință, cu un ceas mai 
devreme, cu echipa din Buzău, care are 
șanse ca în viitorul campionat să evo
lueze pe scena Diviziei A. Și, cum și 
F.C. Galați este una dintre formațiile 
cu „nume" ale Diviziei B, ați fi putut 
ajunge la concluzia că merită să faceți 
un drum pînă la Buzău.

Dacă, însă, n-ați tradus în practică 
acest gînd bine ați făcut. Ați fi avut 
o cruntă decepție, atît față de calitatea 
jocului practicat de o echipă care mîine- 
poimîine s-ar putea să evolueze pe ma
rile stadioane din țară, alături de frun
tașele fotbalului nostru, cît. mai ales, 
față de comportamentul jucătorilor ce
lor două echipe, de atmosfera în care 
s-a desfășurat acest meci. O frază din 
raportul observatorului federal Gheorghe 
Prodea, membru al Comisiei de disci
plină, este concludentă în această pri
vință : „Decît așa meciuri, mai bine 
linsă ’ Dacă regulamentul înl-ar fi per
mis, aș fi hotărît oprirea jocului în 
partea doua a reprizei a doua, cînd nu
mai fotbal nu s-a jucat".

Dar. ce s-a întîmplat ? Trebuie a- 
mintit. înainte de toate, faptul că Gloria, 
evoluînd acasă, acolo unde fiecare e- 
chipă capătă puteri nebănuite, a jucat 
sub orice critică, majoritatea jucătorilor 
ei — dar în special cei de la înaintare 
— primind note care ar face să ro
șească pe orice școlar. Dar lucrurile nu 
s-au oprit aici La paragraful 7 al foii 
observatorului federal, intitulat „Despre 
disciplină", întîlnlm următorul răspuns 
al lui Gh. Prodea: „Se poate vorbi 
despre orice, în afară de disciplină". De 
altfel, partida s-a soldat și cu o elimi

nare de pe teren, a lui Iosif Răutu (Glo
ria Buzău), pentru a nu pomeni și de 
cartonașele galbene arătate unora dintre 
jucători (inclusiv fostului internațional 
Dan Coe), „dar pe care s-ar fi cuvenit, 
poate, să le primească, fiecare jucător 
în parte" (tot din raportul observatoru
lui federal). Și asta. într-un meci la 
cîrma căruia n-a fost un arbitru lipsit 
de autotritate. ci un „cavaler al fluie
rului" din lotul A, Chevorc Ghemigean, 
notat, de altfel, cu 9 pentru arbitrajul 
prestat

Să vorbim și despre atitudinea publi
cului. „A fost sub orice critică 
scrie observatorul federal — : huiduieli 
continue, pietre și sticle aruncate la 
sfîrșitul meciului".

Pentru a nu consuma tot spațiul re
zervat acestei rubrici, ne vom ocupa 
doar în cîteva rînduri și de alt meci 
cu aspecte nedorite, cel de la Rîmnicu 
Vîlcea, dintre C.S. Rm. Vîlcea și Carpați 
Brașov, unde un jucător al oaspeților, 
Nicodim Bera, după ce fusese avertizat, 
în loc să se potolească, după puțin 
timp, și-a permis să scuipe. în semn de 
dispreț, la o decizie a arbitrului. Poate 
că și acest gest reprobabil ar putea fi 
încadrat, de fapt. în mijloacele antijoc 
folosite de oaspeți (se scrie în foaia 
de arbitraj) „LA INDICAȚIILE DE PE 
MARGINE ALE ANTRENORULUI E- 
CHIPEI". (n.n. : S. Savu).

După citirea unor astfel de însemnări, 
parcă am tras o gură de aer proaspăt, 
văzînd cele scrise de arbitri sau de 
către observatori federali la alte meciuri 
din această duminică (C.F.R. Pașcani — 
C.S.M. Suceava, Metalul București — 
Tractorul Brașov, Progresul București — 
Metalul Drobeta Turnu Severin, Minerul 
Baia Mare — Unirea Arad), unde atît 
jucătorii, cît și publicul s-au respectat 
reciproc și, împreună, au respectat spec
tacolul sportiv.

Jack BERARIU

cursuri speciale : îndemînare și vi
teză în coastă. La clasa 1100 cmc 
victoria a revenit echipajului Cor
nel Țiț — Gheorghe Pop II (Auto- 
service „Dinamo" Timișoara) pe 
Dacia 1100, iar la 1000 cmc și 1300 
cmc primul loc a fost ocupat de dr. 
Hary — dr. Valeriu Teodorescu 
A.C.R. Brad) pe Skoda 100 S și, 
■espectiv, Nicolae și Mariana Vasi- 
ache (A.C.R. Timișoara) pe Dacia 

1300.
T. CORNEL — coresp.

4OȘ NEDELCU" A PORNIT 
DIN NOU LA DRUM

La redacție am primit o scri
soare în care prof. Tănase Mugur 
ne informează că Liceul de cultură 
generală din orașul Făurei a pri
mit vizita bătrînului ciclist Irintia 
Nedelcu, din comuna Puiești, jude
țul Buzău. Acest temerar sportiv a 
pornit, la cei aproape 75 de ani ai 
săi, într-un nou „Tur al Româ
niei”

Primit cu multă dragoste și căl
dură. „Moș Nedelcu" a vorbit ele
vilor despre frumusețea drumeției

pe bicicletă — mijloc de cunoaște
re a celor mai pitorești locuri ale 
patriei, a oamenilor și obiceiurilor 
din diferite ținuturi ale țării. Ia- 
tă-1, în fotografia alăturată, pe 
„Moș Nedelcu" în mijlocul școlari
lor liceului din Făurei.

RECORD DE PARTICIPARE
Ca și în celelalte orașe ale țării, 

și la Sibiu „Cupa tineretului" — 
ediția de iarnă — s-a bucurat de 
o mare popularitate printre ama
torii de sport. Toate asociațiile au 
organizat diferite concursuri, în 
funcție de posibilitățile materiale 
și disciplinele preferate de sa- 
lariații întreprinderilor și instituți
ilor respective, la care au luat 
parte numeroși tineri și tinere. Re
cordul de participare îl deține 
Liceul industrial (profil alimentar), 
care a reușit să atragă la startul 
întrecerilor de schi, săniuțe, șah, 
tenis de masă și cros sute de fete 
și băieți Cele mai populate între
ceri au fost cele de la schi, care au 
reunit apt >ape 900 de concurent)

D MORARU SLIVNA I

Dupâ cum se știe, meciul de 
fotbal Brazilia — România s-a 
disputat la Sao Paulo astă- 
noapte, cu începere de la ora 
2 (ora Bucureștiului).

Partida terminîndu-se în ju
rul orei 4 dimineața, sintem în 
imposibilitate de a publica re
zultatul meciului in ziarul de 
azi.

In numărul nostru de miine, 
citiți cronica și comentariile tri
misului nostru asupra jocului.

ACTUALITĂȚI

TURNEELE ECHIPELOR SUEDEZE

Marți după amiază, formațiile suedeze 
I. K. Matters și A.B.J. Hudiskvales au 
susținut, la București, primele' Jocuri din 
cadrul turneelor pe care le întreprind 
în țara noastră. Pe terenul I.C.A.B., for- 
mația C.I.L. Pipera (din campionatul 
„Onoare") a primit replica echipei I. K. 
Matters. Victoria, a revenit bucurește- 
nilor cu 3—0 (2—0) ia capătul unui joc 
frumos. Pe terenul Triumf s-au întilnit 
echipele Oțelul (care activează în cam
pionatul „Promoție") și A.B.I. Hudiskva
les. Fotbaliștii suedezi au terminat în
vingători cu scorul de 3—1 (0—1).

V.S.S. KOSICE — „U" CLUJ 2—0 
(1-0)

In primul joc din cadrul turneului pe 
care îl întreprind în Cehoslovacia (oca
zionat de întreruperea campionatului), 
studenții clujeni au evoluat la Kosice 
in compania formației V.S.S., care acti
vează în prima divizie a țării.

Victoria a revenit fotbaliștilor local
nici cu scorul, de 2—0 (1—0).

mingea în corner. O altă mare oca
zie este irosită de Istrătescu (min. 
37) care a pătruns în careu, l-a dri
blat pe portarul Katzivz. și-a micșo
rat unghiul și, a întîrziat să șuteze 
fiind în cele din urmă deposedat.

Tn partea a doua a jocului, intro
ducerea în formație a băimăreanului 
Crișan a adus liniei ofensive un plus 
de luciditate și combativitate. Desele 
lui incursiuni au fost stopate numai 
prin fault de fundașii adverși. A 
fost suficient însă o singură dată 
în min. 80 ca Crișan să fie bine lan
sat în adîncime de Istrătescu și, deși 
flancat de Kanasz, să pătrundă in 
careu și să trimită plasat pe sub Kat- 
’viz în poartă deschizmd scorul. Du
pă trei minute, la o fază de chino- 
gramă, mingea s-a oprit din nou in 
poarta echipei maghiare : Răducanu 
a centrat impecabil și Istrătescu a 
plonjat spectaculos reluînd cu capul 
în plasă.

Arbitrul Bogomil Devedjiev (Bul
garia) care, cu excepția neacordării 
penalty-ului din min. 23, a condus 
bine, i s-au aliniat următoarele for
mații :

ROMANIA I.ăzăreanu — Purima 
(min. 50 : Nițu), NAGHI, MATEI, 
I.ucuță — Iovănescu (min. 50 ; PU- 
RIMA). Rișniță — ISTRĂTESCU, 
Lața, RĂDUCANU, Trandafilon 
(min .46 : CRIȘAN).

UNGARIA : Katzivz — Szigeti. Ka
nasz, Varga, Kadar — Somogsti, Mor
gos (min. 83 : Nyilasi) — Horvath, 
Kardos, Kuti. Iankovics (min. 83 : 
Ebedli).

Gheorghe NERTEA

„CRITERIUL ȘCOLILOR SPORTIVE"

Timp de trei zile, pe stadionul C.F.R. 
din Caransebeș, s-a desfășurat faza de 
zonă a competiției fotbalistice ..Criteriul 
Școlilor sportive", rezervată tinerilor ju
cători născuți după 1 august 1958. Au 
participat: Școala sportivă din Caran
sebeș. Școala sportivă Lugoj șl Școala 
sportivă Viitorul Timișoara. Primul loc 
a fost ocupat de echipa Școlii sportive 
din Caransebeș.

N. MAGDA-coresp.

OLIMPIA SATU MARE — A.S.A.
TG. MUREȘ 2—1 (1—1)

într-un meci amical disputat marți la 
Satu Mare, echipa locală. Olimpia, frun
tașa seriei a m-a a Diviziei B, a învins 
cu scorui de 2—1 (1—1) pe A. S. A.
Tg. Mureș. Scorul a fost deschis, în 
minutul 17. de oaspeți, care au marcat 
prin Varodi. Cu trei minute înaintea 
finalului primei reprize. Olimpia a be
neficiat de o lovitură de pedeapsă (Libra 
a fost faultat în careul advers), trans
formată de... portarul Bathori I. Tn 
repriza secundă, localnicii șl-au asigurat 
victoria prin golul marcat în minutul 
70 de Dumitriu III.

Șt. VIDA — coresp. Județean

ASTAZI, CUPLAJ INTERNAȚIONAL 
DE JUNIORI

Astăzi după amiază, pe stadionul Po
litehnica din Capitală, are loc un inte
resant cuplaj internațional de juniori, 
în care vor evolua cîte două echipe 
ale clubului Sportul studențesc și ale 
formației Hessa din R. F. Germania, 
după următorul program :

ora 15 : Sportul studențesc n — Hessa 
II.

ora 18,30 : Sportul studențesc I — 
Hessa I.

NOUL REGULAMENT AL ANTRENORILOR, 
PREMISĂ A OPTIMIZĂRII

ACTIVITĂȚII PROFESIONALE
Practic, nu poate fi vorba de o ac-, 

țiune generală, in sensul ridicării ni
velului calitativ al fotbalului nostru, fără 
ca — în cadrul hotăririlor preconizate 
pentru realizarea acestui obiectiv — să 
nu se țină seama și de problema îm
bunătățirii activității antrenorilor. Adică 
a acelora cărora le revine importanta 
răspundere a organizării, conducerii și 
eficienței procesului de Instruire și e- 
ducație, în contextul întrecerii competi- 
ționale.

Vorbind despre această necesară și 
mult discutată redinxensionare a muncii 
antrenorilor (divizionari, în primul rind) 
socotim util a reaminti că ea s-a impus 
permanent interesului forului de specia
litate și că, recent chiar, în planul de 
acțiune adoptat de plenara Comitetului 
F.R.F., au fost incluse o serie de mă
suri, menite să contribuie, realmente, la 
rezolvarea multiplelor aspecte referitoare 
la problema în cauză. In mod deosebit, 
ne referim, la prevederea potrivit căreia 
F.R.F. ii revine sarcina elaborării șl ti
păririi, pînă la 1 iunie 1974, a unui re
gulament propriu al antrenorilor de fot
bal, document de mare însemnătate, di
fuzat, de altfel, sub formă de proiect 
particlpanțllor la plenară pentru a fi 
dezbătut și a i se aduce eventualele mo
dificări în scopul unei îmbunătățiri de 
conținut.

Ce cuprinde nou acest regulament și 
care sînt, în fond, principalele sale 
puncte de sprijin în susținerea unei ac
tivități calitativ superioare a antrenori
lor noștri in viitor ?

De la început atrage atenția faptul 
că antrenorii de fotbal sînt considerați 
specialiști calificați care se ocupă de 
instruirea, perfecționarea și educarea ju
cătorilor in vederea optimizării aptitu
dinilor sportive ale acestora și cultivării 
trăsăturilor moral-cetățenești caracteris
tice tinerilor patriei. Iată deci, în puține 
cuvinte, exprimată esența unei profe
siuni ce își găsește rostul și împlinirea 
în însuși procesul de făurire și con
solidare a societății noastre.

In ce privește acordarea calificării de 
antrenor, este reluată și ideea, aplicată 
cu bune rezultate cu ani în urmă, de 
școlarizare, în cadrul unor cursuri spe
ciale organizate de F.R.F., a foștilor ju
cători care doresc sâ se dedice unei 
astfel de activități. Este un lucru care 
merită a fi sublimat, pentru că, sîntem 
siguri, o asemenea măsură va face să 
crească nivelul general de specializare 
profesională, prin incorporarea unor va

loroși practicieni, al căror aport se va 
resimți, fără îndoială, și asupra proce
sului de selecție și de instruire fotba
listică.

O altă prevedere, care se detașează 
ca importanță, este aceea referitoare la 
clasificarea antrenorilor. Coroborată cu 
dreptul de exercitare a profesiunii, îm
părțirea aceasta pe categorii și stabi
lirea condițiilor de încadrare la diferite 
eșaloane competițlonale ne oferă un 
cadru mai adecvat, decît cel de pînă 
acum al grupelor de clasificare, pentru 
stabilirea- unor relații optime de colabo
rare între antrenori și cluburi, pe baza 
cărora și conținutul muncii va putea fi 
ridicat pe o treaptă superioară.

Problema perfecționării antrenorilor se 
bucură, de asemenea, de un regim sub
stanțial îmbunătățit, datorită faptului că 
atît în proiectul de regulament, cit și 
în planul de măsuri al F.R.F. se speci
fică trimiterea anuală la specializare. în 
țări cu fotbalul avansat, a unul număr 
de antrenori pe diferite termene, pre
cum și invitarea unor specialiști străini 

personalități în materie — ia cursu
rile organizate în tara noastră. Valoa
rea schimbului de experiență, cît și as
pectul stimulativ al unor permanente 
contacte pe plan internațional vor con
tribui. sîntem siguri, la o mai deplină 
profesionalizare a antrenorilor noștri 
și la afirmarea lor la nivelul perfor
manței fotbalistice

In sfîrșit. proiectul de regulament al 
antrenorilor stipulează un plus de au
toritate F.R.F. și organelor din structu
ra sa organizatorică, atribuind acesto
ra drepturi plenare în rezolvarea tutu
ror problemelor care fin de buna func
ționalitate a muncii de antrenor. Inclu
siv acelea privind formarea, pregătirea 
și perfecționarea profesională.

Prin conținutul său substanțial îmbu
nătățit, față de alte precedente docu
mente asemănătoare, noul regulament 
al antrenorilor de fotbal constituie in
discutabil un însemnat pas înainte si o 
premisă pentru realizarea în perspecti
vă a unor rezultate mai bune. Cu con
diția ca. ceea ce este literă de lege, să 
fie respectat șl aplicat integral si de 
toată lumea in spiritul echității.

Pentru că, dacă ne gîndlm bine, noi 
nu prea am suferit de lipsa unor re
gulamente și hotărîri în fotbal, ci de 
modul cum acestea au fost aplicate în 
practică.

Mihai IONESCU

LOTOPRONOSPORT

Lozul în plic, cel mai popular sistem 
de joc și la îndemîna oricui a cunoscut 
de la începutul anului și pînâ în pre
zent un deplin succes concretizat în cele 
peste 200 de milioane lei atribuite par- 
ticipanților drept cîștiguri. Astfel, par- 
ticipanții au primit cîștiguri valoroase 
și variate, începînd cu autoturismele 
,.Dacia 1 300", bani și butelii de aragaz.

Reamintim tuturor particlpanțllor că 
la seriile speciale de 6 lei biletul puteți 
obține autoturisme ,.Dacia 1 300", cîști
guri în bani și butelii de aragaz, iar la 
seriile obișnuite de 3 lei biletul premii 
în bani cu o largă scară valorică înce
pînd cu 20.000 lei. 10.000 lei, 5.000 lei. 
2.000 lei, 1.000 lei etc.

Lozul în plic, cel mal răspîndit dintre 
sistemele de joc Loto-Pronosport și-a 
cucerit sute de mii de slmpatizanți și

AVALANȘE DE ClȘTIGURI

LA LOZ IN PLIC I

dintre aceștia numeroși mari cîștlgătorl 
la orașe și sate

Vă facem cunoștință cu cîțiva dintre 
cei mal recenți cîștigătorl de autoturis
me „Dacia 1 300“ la Loz în plic: Bălăș- 
cău Traian din Arad, Jurjița Pavel din 
com Sicula jud. Arad, Bleangă Ștefan 
din Pitești, Paloșanu Gheorghe din Com. 
Răcăciuni jud. Bacău. Tomoșan Alexan
dru din Năsăud, Gavrilă Neagu din 
Brăila, Rădulescu Alexandru din Cîm- 
pina, Ifrim Mlhai din corn. Lipnița jud. 
Constanța, Ene P. Uie din corn. Potlogi 
jud. Dîmbovița. Caraș Ioan din Craiova, 
Manolea Sabina din Motru jud. Gorj, 
Karech Ștefan din Deva, Olteanu Con
stantin din Călărași, Satnson Constantin 
din Secuieni jud. Neamț, Hodiș Clement 
din Zalău, Badea Smaranda din Bucu
rești șl alții.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 17 APRILIE 1974
Fond general de cîștiguri : 1 011 075 lei, din care 87 732 lei report.
Extragerea I : 35 25 31 6 18 40
Extragerea a Il-a : 17 39 7 2 32
Plato premiilor pentru acest concurs se va face astfel : în Capitală, începînd 

de la 25 aprilie 1974 pină la 17 iunie 1974 ; în țară, de la 29 aprilie 1974 Ia 17 iunie 1974.

Rubrică redactată de LOTO-PRONOSPORT



Notații pe marginea comportării sportivilor noștri la „internaționalele" României

IN GIMNASTICA MASCULINĂ,

TREBUIE SĂ ASPIRE

După cum 
s-o spunem, 
ție a Campionatelor internaționale de 
gimnastică ale României a oferit în
tregului lot masculin al țării noastre 
posibilitatea să-și măsoare forțele, a- 
cum la început de sezon, într-o în
trecere de anvergură. Pentru că, este 
un fapt incontestabil, nu e puțin lu
cru să ai ocazia să aliniezi într-un 
concurs de nivel european nu mai’ 
puțin de zece gimnaști, chemați să 
susțină un examen complet, atît cu 
exerciții impuse cît și liber Mese.

Bilanțul, cum e și normal,
fost același pentru ... „____ ....
români prezenți în concurs. Unii au 
dovedit o remarcabilă pregătire, con
cretizată în rezultatele bune obținute 
la această ediție a internaționalelor 
noastre, alții au satisfăcut într-o mai 
mică măsură, au fost chiar și com
portări care nemulțumesc. Campionul 
absolut al țării noastre. Dan Grecu 
(Dinamo București) și-a confirmat din 
nou clasa sa internațională, repur- 
tînd un succes net, atît la individual 
compus cît și în finalele pe aparate, 
în care și-a înscris de patru ori nu
mele pe lista învingătorilor. Efortu
rile depuse de el în ultimii trei ani. 
dorința sa de a se afirma pe plan 
european și mondial, munca asiduă 
a antrenorului său, Mircea Bădu- 
lescu, au dat rezultate.

Dan _ Grecu impresionează, în pri
mul rînd, printr-o deosebită con
stanță și campionatele noastre inter
naționale sînt o dovadă în plus s 
acestei caracteristici a campionului 
român. Deși La început de sezon, el 
s-a comportat bine, notele sale fiind 
întotdeauna peste 9. Credem, însă, că 
trebuie să subliniem faptul că în 
ce-1 privește pe Dan Grecu, a apărut 
un mic pericol, acela ca el să con
sidere că nivelul atins la unele apa
rate îl scutește de o pregătire temei
nică în continuare, situație vizibilă 
mai ales în concursurile internațio
nale. De altfel, chiar la aparatul său

am mal avut prilejul 
această a Vil-a edi- Radu Branea în specta

culoasa sa evoluție la 
sol, din cadrul finalei 

pe aparate.

Foto : D. NEAGU

LA MINSK Șl HEIDENHEIM CLARIFICĂRI IN CAMPIONATULI

EUROPEAN DE RUGBY-F.I.R.AJ

LA NOI TURNEE PESTE HOTARE mul• Ultimul meci ui echipei noastre: cu Spania, ia 19
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Un clasament 
temui britanic 
„Turneul celor 
astfel:

(întocmit după 
întrebuințat

5 națiuni”) arată
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noastre. Ora- 
turneul femi- 

Bielorusiei",

SCRIMERII ROMÂNI IAU PARTE
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nu a
toți gimnaștii

evoluat mai 
în alte com

unele ezitări. Sîntem, 
că, în perioada urmă- 
munci și mai mult, 
viitoarele concursuri 

forma care l-a consa-

mod cert, 
mai bune 
competiția 
sale s-au

La sfîrșitul acestei săptămîni au 
loc noi competiții internaționale de 
scrimă, la care vor 
reprezentanți ai țării 
șui Minsk găzduiește 
nin pentru „Cupa 
competiție intrată în tradiție și 
contînd pentru Cupa Mondială a 
floretistelor. în vederea acestei im
portante confruntări au și plecat 
la Minsk trei trăgătoare din pri
mul eșalon al scrimei noastre : Ana 
Pascu, Ecaterina Stahl, Suzana Ar- 
deleanu, însoțite de două floretiste 
din noua generație : Elena Pricop

și Ștei’ania Tudor. Lotul este con
dus de antrenorul Andrei Vîlcea 

în seria de competiții dotate cu 
Cupa Europei se va desfășura .vi
neri, la Heidenheim (R. F. Germa
nia) întrecerea celor mai bune e- 
chipe de spadă de pe continent 
Țara noastră este reprezentată de 
formația clubului Steaua : Al. Is- 
trate, N. Iorgu, C. Bărăgan, I. Popa 
și O. Zidaru. Antrenor- — C. Ste- 
Iian. Spadasinii români vor parti
cipa, în continuare, la concursul in
dividual pentru Trofeul Heiden
heim.

forte, inelele, Grecu a 
puțin convingător decît 
petiții, a avut 
însă, convinși 
toare. el va 
pentru ca la 
să-1 găsim în
crat anul trecut 1a europene sau la 
Campionatele mondiale universitare.

Trebuie s-o spunem din capul lo
cului, așteptam mult mai mult de 
la Mihai Borș. Gimnastul clubului 
Steaua s-a impus și el atenției anul 
trecut și, în mod n-ormal, ar fi tre
buit să-1 găsim acum într-o formă 
mai bună de concurs, cu mai multă 
dorință și ambiție de a repurta suc
cesele _pe care le merită. Dar, din pă- 

lîngă realizări nota- 
aparate, cum ar fi 
și nepermise căderi, 
la o probă la alta, 
ni se pare de loc 

fipesc să acceptăm ca un sportiv de 
talia . lui, cert component al echipei 
ce urmează să ne reprezinte la viitoa
rele Campionate mondiale, să rateze 
aparate (săriturile, calul cu minere) 
Ceea ce supără însă cel mai mult în 
comportarea lui Mihai Borș este ți
nuta sa în concurs. Este o lacună 
veche, asupra căreia noi am mai 
atras atenția, dar Mihai Borș con
tinuă să piardă prețioase zecimi de 
punct pentru modul defectuos în care 
el înțelege 
părăsească

După o 
și căutări, 
Gheorghe Păunescu evoluînd într-un

cate, Borș, pe 
bile la unele 
inelele, el are 
inconstante de 
După cum, nu

să încheie execuția și să 
locul de concurs.
perioadă de incertitudini 
l-am văzut din nou pe

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ
BAZA PROGRESULUI IN DOMENIUL

concurs cu întregul său program, la 
toate cele șase aparate. în 
el este capabil de rezultate 
decît cele înregistrate în 
la care ne referim. Notele
menținut la un plafon destul de mo
dest, ici-colo cîte un 9 ! Ceea ce, 
s-o recunoaștem, este prea puțin pen
tru sportivul dinamovist.

Mircea Gheorghiu a impresionat 
îndeosebi prin constanța sa, caracte
ristică pentru el și în alte întreceri. 
Ca să fim sinceri, l-am fi dorit mai 
îndrăzneț, pentru că, este evident, ca
litățile sale îi permit să snere la 
rezultate mai mari. Stefan Gali pă
rea decis, mai ales după executarea 
exercițiilor impuse, să înregistreze o 
veritabilă surpriză, dacă avem în ve
dere poziția bună pe care se situa 
după prima zi.
(poate, o insuficientă pregătire fizică) 
a făcut ca, în ziua a doua, la liber 
alese. Gali să evoluete mai slab si 
să piardă astfel contactul cu primii 
clasați.

Gheorghe Iușan se află pe drumul 
acumulărilor și el se afirmă de la 
o competiție la alta. Mișcările sale 
sînt ample, el manifestă deseori si
guranță, are o ținută aleasă, dar 
trebuie să-si îmbunătățească mult 
mai mult tehnica. Radu Branea are 
satisfacția de a fi 
bun 
toți 
cute 
t-ate 
ar trebui 
mult dc 
cerem și noi. 
ales Ia 
să nu 
parate 1

Vom 
concursuri 
cît mai multora 
semnalate în aceste rînduri.

Dar, inconstanta

realizat cel mai 
dnblu-salt înaooi la sol dintre 

cei care s-au încumetat să. exe- 
acest element de mare dificul- 

și... cam atît. Constantin Petrescu 
mai 
să-i 
mai 
Dar.

să dorească el însuși 
la el. pentru ca anoi 

El s-a evidențiat 
cal si, firesc, la bară, 
uităm, mai există patru a-

fi bucuroși ca la viitoarele 
să constatăm remedierea 

dintre neajunsurile

tl. GHEORGHIU EGAL CU GLIGORICI Șl KAPLAN
LOS ANGELES, 17 (Agerpres). — 

La „Continental Chess Club“ din 
Ijos Angeles s-au disputat partidele 
din runda a 9-a a turneului inter
național de șah. Florin Gheorghiu 
(România) a remizat, după 26 de 
mutări, cu americanul Anthony 
Saidy. Portoricanul Kaplan l-a în
vins pe Lengyel (Ungaria), iar iugo-

Com-
1/2—1/2 ; Mednis

slavu.1 Svetozar Gligorici a cîștigat, 
în 44 de mutări, la James Tarjan 
(S.U.A.). Alte rezultate : Zucker
man (S.U.A.) — Weinstein (S.U.A.) 
1/2—1/2 ; Soltis (S.U.A.) 
mons (S.U.A.)
(S.U.A.) — Kauffman (S.U.A.) 1—0.

După desfășurarea acestor par
tide, în clasament pe primul loc se 
află ' la egalitate Florin Gheorghiu, 
Julio Kaplan și Svetozar Gligorici 
cu cîte 6 puncte.

Apele s-au mai limpezit în pri
ma grupă a campionatului euro
pean de rugby. Meciul România — 
Polonia, disputat duminica trecută, 
cu toate aspectele sale bune sau 
mai puțin bune pentru noi, a scos 
definitiv din cursa pentru pozițiile 
superioare tînărul, dar atît de mult 
schimbatul în bine, XV polonez. 
Nu este departe, după părerea 
noastră, ziua în care el va avea 
un cuvînt de spus în stabilirea ie
rarhiei. îmbucurătoare perspectivă. 
Creșterea valorică a sportului cu 
balonul oval va face ca tradiționa
lul România — Franța să nu mai 
fie decît unul dintre derbyurile 
F.I.R.A.

în grupa I trei echipe — Româ
nia, Franța, Maroc — au jucat cîte 
trei partide, reprezentanții cocoșului 
galic, neînvinși, mai avînd de trecut 
un singur obstacol în drumul lor 
spre prima treaptă a clasamentului: 
cu Spania, (2 iunie Ia Madrid), for
mație care nu a ieșit decît o dată 
în public, contra Marocului (22—0). 
Tricolorii noștri vor întîlni, în ul
timul lor meci al actualei ediții, 
pe rugbyștii iberici, la 19 mai. la 
Timișoara. Celelalte partide : Ma
roc — Polonia (28 aprilie), Polonia— 
Spania (12 mai).

grupă „în activitate'In cealaltă
(după cum se știe, Olanda a învins 
categoric în întîlnirile susținute în 
grupa a treia și a cîștigat dreptul 
de a activa anul acesta în si
tuația e departe de a fi clarificată. 
S-au disputat abia meciurile Ceho
slovacia — Iugoslavia, Italia — Ce
hoslovacia și Italia — Iugoslavia, 
celelalte două competitoare (R. F. 
Germania și Portugalia) neintrînd 
încă în „scenă". Cu cîte trei puncte 
pînă în prezent, Cehoslovacia și 
Italia și-au depus candidatura la 
unul din primele locuri. Cea mai 
apropiată întîlnire : Cehoslovacia — 
Portugalia (28 aprilie), iar urmă
toarea la I mai, Iugoslavia — 
R.F.G., care va fi condusă de ar
bitrul romăn Th. Witing,

G. R.

CIOCÂLTEA REMIZEAZĂ

CU TAIMANOV
După C.E. de rugby

Șl PIERDE LA NICOLICI

EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI
1

Constantin MACOVEI

BELGRAD, 17 (Agerpres). — în run
da a 5-a a turneului internațional de 
șah de la Vrnjacka Banja, Rajcevici 
l-a învins pe Radulov, iar Nikollel a 
cîștigat partida susținută cu Victor Cio
câltea. A fost consemnată remiza în 
partidele Baghlrov—Dely, Taimanov — 
Sax, Pîdevski—Slmici, Sibarevici—Matu- 
lovici și Țvekovlei—Rajkovici. Partida 
dintre Victor Ciocâltea șl marele maes
tru sovietic Mark Taimanov, amînată 
din prima rundă, s-a încheiat remiză 
după 19 mutări.

Pe primul loc în clasament se află 
Sax (Ungaria) cu 3'/, p (1), urmat de 
Rajcevlci șl Slmici (ambii Iugoslavia) 
— 3 p (1). Țvetkovici (Iugoslavia) — 
3 p, Taimanov (U.R.S.S.) șl Janosevlci 
(Iugoslavia) — 2*/, P (1) etc. V. Cio
câltea ocupă locul 12, cu l‘/a puncte și 
o partidă amînată.

Sportul este un domeniu 
prinde mult mai multe 
decît simpla participare
petiții. De aci, necesitatea unei 
intense munci de cercetare — în 
domeniul instalațiilor, a medicinii, 
a antrenamentului sau pedagogiei 
— legate de dezvoltarea sportului.

Din anul 1965. la puțin timp 
'după crearea Consiliului britanic 
a] sportului, s-a vădit necesitatea 
să existe un centru de informații 
asupra sportului, educației fizice 
și agrementului. El ființează acum, 
la sediul londonez al Consiliului, 
din Regent’s Park. Activitatea sa 
este strîns legată de un organism 
tehnic de specialitate — „Techni
cal Unit for Sport" — menit să 
informeze ministerele educației și 
ai administrației locale asupra pro
blemelor legate de amenajările 
sportive.

în mod oficial, Centrul național 
de informații și documentare spor
tivă din Anglia, a fost înființat în 
iunie 1969, sub conducerea Iui G. 
Alan Beli licențiat în științe, mem
bru al Institutului de informatică. A- 
cest nou organism este menit să fur
nizeze celor interesai toate datele 
privitoare la desfășurarea activi
tăților de sport, educație fizică și 
agrement. Biblioteca posedă pes
te 800 de volume și cîteva mii de 
broșuri, clasate pe subiecte. Sînt 
primite în mod regulat 163 de pu
blicații, în 18 limbi, dintre care 
40 de reviste de strictă specialita
te. Există peste 10.000 de fișe 
și sute de bibliografii, provenite 
din mai multe țări, repertorii cu 
referințe conținînd nume, extrase 
și diverse documente.

Centrul național de informații și 
documentare sportivă este în strîns 
contact cu numeroase organisme 
similare din alte țări. Sînt de ci
tat, astfel, contactele permanente 
cu trei instituții din Canada: 
DOL (Centrul internațional de 
cumentare asupra activităților 
agrement), Societatea pentru 
formare asupra științelor sociale 
și Centrul de informații' asupra

care cu- 
activități 
la com-

or-jocurilor terapeutice. Biblioteca 
ganismului britanic are la dispo
ziție fișierele centrelor similare 
din Elveția și Bulgaria, precum și 
ale Grupului internațional de lu
cru pentru construcții sportive 
(R. F. Germania). O mică echipă 
de traducători asigură versiunea 

engleză a textelor 'primite în 
limbi : 
giană, 
spaniolă, portugheză rusă, polone
ză, cehă, sîrbă, croată, ungară, fin
landeză, chineză și japoneză.

Subvenționat de Consiliul 'brita
nic al sportului, noul centru este 
menit să devină principalul organ 
al informaticii sportive din Anglia, 
un adevărat motor al activității 
atît de complexe din domeniul 
sportului, educației fizice și agre
mentului.

BOBBY NAIDOO
redactor al revistei „British Sport" 

ți secretar general al A.t.P.S.

17 
germană, olandeză, norve- 
franceză, italiană, română,

PE TERENURILE DE TENIS
MONTE CARLO, — Fosta noastră 

campioană, ludith Dibar-Gohn, fă- 
cînd pereche cu Sever Mureșan, s-a 
remarcat în proba de dublu mixt a 
marelui turneu monegasc, 
du-se pentru semifinală, 
mare luptă : 4—6, 6—7
(Belgia) - 
..sferturi", 
seră cuplul italian 
tteo cu 6—4. 6—4.

calîficîn- 
cedată la 

cu Gourdal 
(Franța). în 

elimina- 
Ma- 

ludith 
Gohn a pierdut în turui doi la Gail 
Chanfreau (3—6, 4—6). iar Florența
Mihai la Mich&le Gourdal (4—6, 4—6). 
Tot în turul 
băieții noștri, 
tiriu.

4—6.
Bemasconi

Gohn și Mureșan 
NasuglU—Di 

La Simplu,

doi, au fost eliminați șl 
D. Hărădău și v. So-

— într-un nou turneu 
Circuitului W.C.T., Ion 

pierdut în primul tur par- 
Italianul Antonio Zugarelli: 

3—6. Eliminat este și Jan 
3—6, 2—6 cu argentinia-

Alte rezultate : Laver— 
6—0, 6—2 : Ashe—Panatta 6—4, 

Cox—Battrick 7—6. 6—2 ; Zed-
6—2, 1—6, 6—3.

Dri*
6—2.
6—1:

6—2 :

HOUSTON, 
din cadrul 
Tiriac a 
tida cu 
7—5, 3—6.
Kodes : 
nul G. Villas. 
Munoz 
6—4 j 
nlk—Moore

6—3,

CHARLOTTE. — Rezultate din 
mul tur: Newcombe—Fairlie
5—7, 6—2 ; Smith—Gottfried 6—2, 
Metreveli—Phillips Moore 7—5. 
Fillol—Motiram 6—2. 6—2 ; lovanovlci— 
Graebner 7—5. 6—0 : Crealy—Franulo-
vici 6-2. 7—5 ; Ball—Ramirez B—1.
3—6, 7—6.

JOHANNESBURG. — Trei partide 
mai importante s-au soldat cu rezul
tatele : Hewitt—Riessen 6—3, 6—2 : 
Goven—Stone 6—3, 6—2 ; Drysdale—
Dominguez 6—3, 6—2.

ST. PETERSBURG. — în cea mai 
disputată partidă a turneului femi
nin. sovietica Elena Biriukova a fost 
învinsă de australianea Helen Gour- 
lay cu 1—6. 7—6, 3—6. în alte partide: 
Chris Evert—Pat Bostrom 6—0, 6—1 ;
Jeanne Evert—Kerry Harris 6—4, 7—6; 
Evonne Goolagong—Kathy Kuykendaal 
3—6, 6-4. *

MANILA, 
asiatică) : 
Filipinezii 
gătoare 
yezia.

6—4.
— în ..Cupa Davis-* 

Filipine—Hong Kong 
vor întîlni formația 

din meciul

(zona
5—0. 

învin- 
Pakistan—Mala-

TELEX* TELEX® TELEX® TELEX
Echipa de fotbal a Olandei se pregătește 
intens în vederea participării la turneul 
final al C.M. Fotbaliștii olandezi vor 
susține 4 jocuri de verificare, după cum 
urmează : la 23 mai cu formația S. ” 
Hamburg'la Hengelo. la 26 mai cu 
gentina la Rotterdam, la 1 iunie 
Kickers Offenbach la Den Bosch și la 
5 iunie cu România la Amsterdam.

v. 
Ar- 

cu

Cunoscutul ciclist polonez Ryszard Szur- 
kowski a confirmat că nu va participa 
la actuala ediție a „Cursei Păcii" Var
șovia — Berlin — Praga, fiind suferind. 
Szurkowski a cîștigat pînă acum de 
trei ori această competiție, apreciată ca 
cea mai importantă întrecere din lume 
rezervată rutierilor amatori.
■
In prima rundă a turneului Internațional 
de șah de la Las Palmas, marele maes
tru sovietic Lev Polugaevski a remizat 
cu Andersson (Suedia). Quinteros (Ar- 
gentina\ l-a învins pe Pomar (Spania), 
Ribli (Ungaria) pe Brownel (S.U.A.), iar 
Menvielle (Spania) a cîștigat Ja Olaf- 
sson (Islanda). Restul partidelor s-au 
întrerupt.

în campionatul englez d? fotbal s-au 
disputat alte pateu partide restanță, 
încheiate cu următoarele rezultate : Bir
mingham — Burnley 2—2 ; Leicester — 
Stoke City 1- 
ter City 4—0 :
0—2, în clasament continuă să ......-
că echipa Leeds United cu 58 o (din 40 
de jocuri), urmată de formația Liver
pool - 54 d (din 38 de meciuri).
$
I^a Leeds s-a desfășurat un mare con
curs internațional de înot, la startul că
ruia au fost prezenți sportivi și spor
tive din 21 de țări. Unul dintre per
formerii celor două zile de întreceri a 
fost cunoscutul recordman australian 
Brad Cooner, care a cîștigat trei probe: 
200 m liber în 1:57.24: 40n m liber în 
4:04,68 Și 100 m spate în 59.74. în con
cursul feminin, R. Kother (R.D.G.i a 
ocunat primul loc în proba de 100 m 
fluture, cu 1 :03,76, iar Jenny Turrall 
(Australia) la 400 m liber cu 4:22,51.
M •
La Portsmouth a sosit a cincea ambar
cațiune participantă la marea competi
ție de iahturi „Cursa în. jurul lumii".

de velierul francez ..Grand 
în clasamentul provizoriu

■1 ; Liverpool — Manches- 
Sheffield United — Leeds 

condu-

Este vorba 
Lculs". care 
la timnul compensat ocupă locul trei. 
Pe locul întîi. și probabil cîștlgător de
finitiv, se afli) Iahtul mexican „Sayula 
II*1, care a parcurs cele 27 009 de mile 
marine în 144 de zile de navigație efec
tivă.
B
„Cupa Elveției" la fotbal a fost cîștigată 
la actuala ediție de formația F. C. Sion, 
care a învins, în finala disputată la 
Berna, cu scorul de 3—2 (3—0), echipa 
Neuchătei. Este pentru a doua oară 
cînd fotbaliștii de la F. C. Sion cuce
resc trofeul.

în cadrul concursului internațional at
letic universitar, desfășurat în aer liber 
la Austin (Texas). Al Feuerbach a cîș
tigat proba de aruncare a greutății eu 
performanța de 21,37 m. Alte rezultate : 
100 yarz.i plat : Larry Brown — 9,4 : 440 
yarzi : Larry Brown — 45,2 ; săritura 
în lungime : Josh Owusu (Ghana) — 
7.86 m ; săritura în înălțime : Dean
Owens — 2,18 m : săritura cu prăjina: 
Larry Jessee — 5.18 m.

MO

Cea de a Vl-a ediție a campio
natului european de rugby, rezer
vat echipelor de juniori, care s-a 
încheiat luni la Heidelberg (R. F. 
Germania), a adus reprezentativei 
noastre medaliile de argint. Fără 
îndoială, performanța este merito
rie, chiar dacă tinerii noștri jucă
tori nu au mai putut repeta suc
cesele din 1972 și 1973, ei menți- 
nîndu-se pe un loc fruntaș între 
cele mai bune formații europene și 
avînd îndreptățite speranțe pentru 
viitorul campionat, programat în 
1975 la Madrid.

Analizînd, însă, comportarea rug- 
byștilor români 6e pune, încă de 
la început întrebarea : ar fi fost 
posibilă să se cucerească pentru a 
treia oară „Cupa Amiciția" ? Sco
rul sever cu care au pierdut par
tida finală poate da sigur răspuns 
la această problemă. Dar, pentru 
cei ce au asistat la meciul cu e- 
chipa Franței insuccesul (proporțiile 
scorului se datorează îndeosebi u- 
nor greșelj copilărești, ce puteau 
fi evitate) capătă și alte semnifi
cații.. Din-nlo de Cantul că, dominai 
psihic, XV-le nostru nu și-a găsit 
decît sporadic cadența, a fost preg
nantă diferența dintre cele două 
școli rugbystice : 
ceasta disciplină cunoaște o ex
trem de largă audiență, încă de la 
nivelul școlilor elementare ; alta ce 
își caută cu greu, mai ales la ni
velul juniorilor, un făgaș propriu 
de desfășurare. Poate că măsurile 
preconizate în această direcție, pri
vind reorganizarea activității celor 
mai tineri jucători, vor aduce plu
sul de vigoare necesar rugbvului la 
această categorie de vîrstă. De ase
menea, lipsa unor contacte cu e- 
chine din zone unde sportul cu ba
lonul oval cunoaște o largă dezvol
tare (majoritatea compor.enților 
tului erau la primul lor meci 
temațional) și-a pus amprenta 
supra evoluției de ansamblu.

Antrenorii -au selecționat tot ceea 
ce actuala generație de juniori pu
tea să ofere pentru campionat (mai 
puțin trei absențe fortuite, dar care 
s-au simțit deseori), așa îneît, din 
acest punct de vedere nu li se 
poate reproșa nimic. Mai mult, ju
cătorii au încercat. în limita posi
bilităților și bagajului de cunoștințe 
tehnico-tacțice, să facă totul pentru 
a avea o comportare cît mai bună. 
După cum se știe, ei au obținut 
două victorii. în partidele cu Iugo
slavia și Italia (în ultima învingînd 
și reaua credință a arbitrului fran
cez J. Rigoulle. care a fost aten
ționat pentru modul cum a condus 
întîlnirea), dar au cedat în meciul 
cu Franța, XV-le „cocoșului galic"

Rugbyștii români (tricouri de 
masivii înaintași francezi.

culoare deschisă) în luptă pentru balon eu
Foto : F. EMANUEL

una în care a- superioară 
Roma, cît

celui 
Și la

să analizăm to- 
îti-

lo 
in- 
a-

avînd o alcătuire 
prezentat atît la 
București.

Nu vom încerca
tul numai prin prisma ultimei 
tîlniri, deși ea pare să ofere sin
gurele puncte de referință, ci pri
vind în ansamblu jocul echipei 
noastre. Compartimentul înaintării 
(Jianu, Ebu, Răileanu, Drumea, lorj, 
Toma, Murariu, Zafiescu, Tudose) 
și-a impus superioritatea în fața 
adversarilor atunci cînd gabaritul 
lor a fost cel mai puțin egal, dar 
nu a mai rezistat masivilor jucă
tori francezi, care au cîștigat ma
joritatea baloanelor atît în grămadă 
cît și la margine. Omul de legătură 
între înaintare și liniile dinapoi, 
mijlocașul la grămadă Jurj, titula
rizat. în ultimă instanță, a fost ani
hilat aproape complet de adversa
rul său direct Urruty, lipsa sa 
experiență ieșind abia atunci cu 
devărat în evidență, deși pînă 
întîlnirea finală, el a încercat 
reușit cu bune rezultate) să
achite de sarcinile postului său. Li
nia de treisferturi (Anton, Popescu. 
Grosu. Săndoi, Lazăr, Staneu), lip
sită în general de baloane datorită

de 
a- 
la 
(și 
se

faptului că înaintarea a ținut ex
cesiv de mult mingea, a demonstrat 
reale posibilități, dar erorile teh
nice și tactice comise au umbrit 
comportarea generală. Fundașul 
Milcă s-a intercalat bine, a parti
cipat la acțiunile de atac, dar a 
dovedit imprecizie în transforma
rea loviturilor de picior-.

Locul secund ocupat de repre
zentativa României are învățămin
tele sale. în primul rînd, trebuie să 
îndemne spre o rodnică și trainică 
activitate la nivelul juniorilor, an
trenorii avînd obligația să selecțio
neze și să-i îndrume pc tineri nu 
numai pentru a face față unei com
petiții de acest nivel, ci să poată 
trece pragul senioratului cu mari 
posibilități de exprimare pe toate 
planurile. De asemenea, se impune 
adoptarea unor‘măsuri organizato
rice care să contribuie efect?’.’ ’n ur
carea pe o treaptă superioară.

Oricum, poziția a doua în Europa 
reprezintă o performanță ce nu tre
buie diminuată, avînd în vedere, to
tuși, că 
formații 
fruntașe.

juniorii noștri au depășit 
cu mari pretenții la locuri

Emanuel FÂNTÂNEANU

CI- 
do 
de 
in-

SPORTUL PE PELICULĂ

sportivilor

aniversare care a trecut aproap

,In 
documen- 
— făcut 

peliculă 
(Polonia), 

un film, de 
„Moto Story“ (Belgia),

prilejul Festivalului 
filmului sportiv (CI- 
fost prezentate 50 de 

• metraje. Marele 
filmului sovietic 

al regizorului Vla-

„OLIMPIADA ALBĂ 
LA SEMICENTENAR

UN TRIO FORMIDABIL

La Reims, cu 
internațional al j 
DALC ’74). au : 
scurt — și lung 
premiu a revenit 
„Bărbați și femei" 
dimir Hmeinițki, care povestește visele 
a doi copii : micul hocheist dorește să 
ajungă în echipa națională, iar mica 
balerină vrea să apară pe scena de la 
Bolșoi. Au obținut alte premii : „în 
Jurul plasei* (Franța) — un 
tar despre handbal, „Sportul 
ușor" (Rep. Malgașă) — o 
educativă. „Marile regate" 
„Străfunduri" (Franța) 
alpinism, „Moto Story" (Belgia), „Cen
taur" (Canada), „Goluri, lacrimi, trium
furi" (R.F.G.) — o istorie a fotbalului 
mondial, într-o reconstituire documen
tară de 82 de minute 1

VICTOR BOIN NU MAI ESTE

ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE
ILIE NĂSTASE, IN CAPITALĂ

Aseară. s-a înaooiat în București, în- 
cheindu-și participarea la turneele in
ternaționale de tenis ale Circuitului 
W.C.T., maestrul emerit al sportului Iile

Năstase. Primul nostru tenlsman bene
ficiază de o perioadă de odihnă șl pre
gătire. înaintea finalei de la Dallas (Te
xas), programată între 8—12 mal.

1920 : Anvers, victor
Boin a rostit — pentru prima oară in 
Istoria Jocurilor — jurămîntul olimp' 
al

CAMPIONATUL MONDIAL DE
La Helsinki, în ___ _________ ___

dial de hochei pe gheață (grupa A), 
selecționata U.R.S.S., în vervă deose
bită, a obtinvt o victorie categorică 
în fața Poloniei : 17—0 (6—0, 7—0,
4—0). Intr-un alt joc. Suedia a dis-

D. Germană cu 9—3 (2—1,

campionatul mon-

de R.
4—0).

HOCHEI PE GHEAJĂ (GRUPA A)
în clasament, conduce echipa 

slovaciei cu 14 p (golaveraj 
urmată de formațiile U.R.S.S. - 
(58—16), Suediei — 9 p, ’ 
6 p, Poloniei > — 3 p. și R. D. 
mane — 2 p. Echipa Finlandei 
un joc mai puțin disputat

Ceho-
52—12), 

■ 14 
Finlandei

Ger-
are

p.

In acest formidabil trio de „artiști ai 
gltețiV, campioana mondială și europea
nă Cristine Errath pare in netă infe
rioritate la capitolul. ■ . înălțime. In
tr-adevăr, excelenta patinatoare din 
R.D. Germană măsoară doar t,54 m. in 
timp ce colegii ei de întrecere, cam
pionul mondial Jan Hoffmann (in dreap
ta Imaginii) șl medaliatul cu bronz de 
la Mtinchen, canadianul Toller Cranston, 
se „tnalță“ la 1,77 m șt, respectiv, 1PȘ 
m. Tofi trei au inetntat insă, în egala 
măsură pe spectatorii unei recente de
monstrații a așilor patinajului artistic, 
desfășurată sub cupola sălii de la 
Boulogne Blllancourt din capitala Fran
ței.

La Bruxelles a încetat din viață, în 
vîrstă de 88 de ani, una dintre perso
nalitățile cele mai interesante și com
plexe ale vieții sportive mondiale : Vic
tor Boln. Este suficientă trecerea în 
revistă a titlurilor și evenimentelor ca
rierei sale, pentru a înțelege mal 
meritele fostului sportiv, ziarist 
ducător sportiv belgian.

între 1908 și 1924, Victor Boin 
ticlpat la 4 ediții succesive ale 
lor Olimpice de vară, obținînd 
dalie de aur, două de argint și 
bronz, la polo pe apă și scrimă. A 
mai practicat boxul, jiu-jitsu (într-o e- 
pocă în care nu se cunoștea judo-ul), 
înotul, canotajul, schiul. A fost aviator. 
A deținut titlul de vicepreședinte fon
dator și președinte de onoare al A.I.P.S., 
după o lungă activitate în presa spor
tivă. A fost președinte al Comitetului 
Olimpic Belgian. Dar faima în lumea 
sportului i-a adus-o o împrejurare din

și
bine 
con-

par-a _
Joc uri- 
ci me- 
una de

O 
neobservată : împlinirea a 50 de ani dc 
la disputarea primei ediții a Jocurilo- 
Olimpice de iarnă. O particularitate n 
acestei prime ediții este că a fost dis
putată înainte de a fi recunoscută drept 
competiție olimpică. Ea s-a desfășurat 
începînd de la 25 ianuarie 1924. la Cha 
monix (Franța), sub denumirea de „Săp- 
tămina sporturilor de Iarnă". Rezulta
tele obținute au arătat o superioritate 
categorică a sportivilor nordici. 30 dc 
medalii din cele 42 puse în joc fi'.nd 
cucerite de reprezentanții Norvegiei și. 
în măsură mal mică, de suedezi și fin
landezi.

Prima propunere nentru înființarea u- 
nel Olimpiade de iarnă a fost făcută 
de delegații a cinci țări la Congresul 
Olimpic de la Lausanne (1921). Hotărî- 
rea definitivă a fost luată la un an 
după desfășurarea „Săptămînil" de la 
Chamonix, încheiată cu deosebit suc
ces. Astfel, în 1925 s-a hotărît defini
tiv înființarea J. O. de iarnă a cărei pri
mă ediție a fost socotită aceea dispu
tată în 1924

RECORDURI.. RECORDURI..
Pasiunea americanilor pentru recor

duri aduce noi și noi performanțe, ului
toare la prima vedere, dar suferind a- 
desea de un defect comun : lipsa lor 
de logică și utilitate.

Recordul de durată a unul meci de 
baschet a fost îmbunătățit dintr-odatft 
cu... 11 ore. Tinerii echipieri ai celor 
două colegii din Stanford (statul Con
necticut) au jucat fără întrerupere vre
me de 144 ore. La sfîrșitul memorabilei 
partide, scorul a fost de 10 794 — 10 754...

AȘA SE CÎȘTIGÂ UN RALIU.. -
frican, automobiliștii kenyeni Joginder &tngh și David Doig. In fotografia 
Singh se află la ’ ’ ’ ’ w ' ".................... .
din spate, pentru
spre victorie l

"Ne demonstrează laureații „Safari**-ului a-
- ~ '' "’c- “ . j aceasta,

volanul Lancer-ului său, iar Doig ajută din răsputeri împingîndu-l 
a trece de o secțiune înnămolită a- șoselei ce duce spre Nairobi. Și

poate fi sigur că so-Dar nimeni nu 
eoteala a fost ținută cu exactitate.

Nici tenisul nu ține să rămînă mai 
prejos. Califomianul Terry Djair, în 
vîrstă de 33 de ani, a jucat (schimbînd 
mereu partenerii) 400 de partide, din 
care a cîștigat 320. Durata în timp a 
performanței sale — 49 ore 12 minute 
și 40 de secunde. Vechiul record era 
de 38 de ore.

Cel mal lung meci de tenis între doi 
parteneri depășește cu mult recordul 
mai sus citat. Jucînd la Los Angeles, 
studenții Jim Caroll și Doug Nasslve

s-au menținut fără întrerupere pe teren 
vreme de 75 de ore ! Cine a învins, nu 
se mai știe, deoarece pattlda a fost 
condusă de... 22 de arbitri 1

NEMURITOAREA SUZANNE
Jucătoarea franceză Suzanne Lenglen, 

învingătoare de 6 ori între 1919 si 1925 
în marele turneu internațional de tenis 
de la Wimbledon, a fost desemnată, de 
un juriu internațional de ziariști, drept 
cea mal bună tenismană a tuturor 
timpurilor. Cel 20 de ziariști cu spe
cialitatea tenis, care au participat la 
această anchetă, i-au acordt punctajul 
total de 163,6,

KORCINOI CIȘTIGÂ LA MUTAREA A 53-A 
a treia a semifinalelor can- 

didaților pentru titlul mondial la șah, 
se desfășoară la Odesa. Victor

partida Korcinoi l-a învins la mutarea a 
pe Tigran Petrosian. Acum.

53-a
............ . . ___ scorul a 

devenit 21/.—’/a în favoarea Iul Korcinoi.

Ieri, la 
AKADEMIK —

SOFIA, 17 (prin 
dionul Akademik, 
și o ploaie ca de 
deniilor din Sofia _ _
(1—0) pe Sport Club Bacău, în cadrul 
„Cupei balcanice" intercluburi. Jocul 
nu a corespuns așteptărilor, poate și 
datorită condițiilor grele de dispu
tare. i-a lipsit în special cursivita
tea, întrucît majoritatea acțiunilor au 
fost oprite în mod neregulamentar 
de ambele părți. Victoria lui Akade
mik este meritată, avînd 
accentuata dominare din .....
priză, ocaziile de gol și marele 
măr de eomere de care _ _____
Sport Club a contat doar pe defen
sivă, lăsînd în față numai pe Dem- 
brovschi și Pană. Unicul gol a fost 
înscris de Radev (mln. 15). Akade
mik — care în această primăvară s-a 
dovedit cea mai în formă echipă a 
campionatului bulgar, șl a cîștigat la

ALTE MECIURI
în turneul 

de 
pregătirile, 

amicale. Iată 
sosit pînă la

Cîteva 
final al 
fotbal 
susținlnd 
rezultatele _ 
închiderea ediției.

telefon).
pe un 
toamnă,
a întrecut

Sofia, în „Cupa bakanică"
SPORT CLUB BACĂU 1—0 (1—0)
— Pe 
timp 
echipa 

cu

sta- 
rece 
stu- 
1—0

în vedere 
prima re~ 

nu- 
a beneficiat.

echipe calificate 
campionatului mondial 
și-au continuat 
ieri meciuri

care ne-au

scor, cu 6—0, ce.alaltă partidă < 
tată la Sofia, cu Boluspor, in 
drul ..Cupe! balcanice" — a mal 

-o ocazie de mărire a scorului.
Radev a ' ___ ;
un sut-bombă al iul Simov 
parat magistral de portarul 
(TOMA HRISTOV).

trimis balonul in bară, iar 
a fost 
Voinea.

Divizia B, seria a ll!-a 
MUREȘUL DEVA — 

VICTORIA CĂREI 1—0 (0—0)
DEVA, 17 (prin telefon). Realizînd 

c-el mai bun joc al său din retur, Mu
reșul a înregistrat o victorie meritată, 
golul fiind marcat de Ceaușu (mln. 46). 
Spre sfîrsitul partidei, oaspeții s-au de
dat ia durități. Buday fiind eliminat 
pentru lovirea intenționată a adversaru
lui. A arbitrat Gh. Limona — Bucu
rești. (Ioan SIMION — coresp.)

INTERNAȚIONALE
Le Zenlța :

IUGOSLAVIA — U.R.S.S. 0—1 (0—0)
I.a Dortmund :

R. F. GERMANIA — UNGARIA 5—0 
(1-0)
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