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LA VULCAN
Secția mecanică-montaj a uzinei 

bucureștene „Vulcan". între fru
moasele realizări ale colectivului 
de aici se înscrie confecționai’ea, 
peste sarcinile de plan, a 7 instalații 
de aprindere. Două dintre ele vor fi 
utilizate pentru cazanele de 50 
tone abur/oră, iar celelalte 5 pentru 
cazanele de 10 tone.

Ce semnificație trebuie să acor
dăm acestui succes al secției con
duse de Petre Preda ? Firește, 
exact semnificația ce o merită: 
dorința muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor de a întîmpină cu 
noi împliniri marile evenimente 
ale anului 1974 — a XXX-a ani
versare a eliberării patriei și cel 
de al XI-lea Congres al Partidului. 
Dar consemnînd faptul într-un ziar 
de sport, o facem și pentru că 
printre autorii ce și-au pus sem
nătura pe noile utilaje se află unii 
dintre sportivii uzinei. Nu ne în
doim că numele lui Gheorghe Tu- 
dorancea este cunoscut în lumea 
rugbyului. Component al echipei 
divizionare A de la Vulcan, Gh. 
Tudorancea este, în același timp, 
și component — și încă unul de... 
linia întîia — al secției mecanică- 
montaj. Dar nu este singurul an
grenat în procesul de producție, 
tot atît de solid, ca în sport. Dacă 
nu ne putem încă lăuda cu mari 
performanțe îrj activitatea sporti
vă — ne spunea inginerul Paul 
Constantin, președintele asociației 
— am realizat, poate ca o compen
sație, un fapt Ia care ținem ne
spus de mult : ÎNCADRAREA
fectivă a sportivilor de performan
tă în procesul de producție. Fie că 
mă refer Ia cei din echipa de 
rugby, fie Ia fotbaliști, cum ar £' 
Sudorul 
șui Ion 
dere pe 
tre de 
dintre ei — cum este cazul mode- 
lierului Constantin Abăluță — 
campioni ai Capitalei, absolut toți 
lucrează cot la cot cu tovarășii lor 
din secții".

Dacă am început însemnările

BUCUREȘTI
noastre cu OAMENI ȘI FAPTE 
din sportul de performanță, am fă
cut-o numai pentru a respecta or
dinea în care am luat cunoștință 
de ele- Pentru că bilanțul la peste 
un an de la adoptarea Hotărîrii 
Plenarei C.C. al P.C.R. cu privire 
la dezvoltarea continuă a educa
ției fizice și sportului — este des
tul de bogat și în activitatea spor
tivă de masă. La ediția de iarnă a 
„Cupei tineretului", faza pe aso
ciație, au fost prezenți mai mult 
de 400 de salariați la șah, tenis de 
masă și săniuțe. „Acum — afirma 
președintele comitetului sindicatu
lui, tovarășul Ion Dumitrașcu — 
sîntem angrenați în acțiunea de 
muncă patriotică per.itru ca pînă la 
1 Mai să terminăm noua noastră 
bază sportivă din strada Serg. 
Nuțu. Dar nu vom aștepta pînă 
atunci pentru a debuta în __ __
de vară a „Cupei tineretului". în
trecerile la handbal, orientare tu

ediția

ristică și atletism au și început".
La comitetul sindicatului a venit 

electricianul Marin Șerbar;<, în ate 
lierul unde lucrează, vreo 50 de 
tineri se înscriseseră să ia parte 
la un cros. „Au venit 70 — spunea 
el — și v-aș ruga să încercăm să 
mai procurăm 15—20 de perechi 
de teniși". Am plecat cu președin
tele asociației pe baza sportivă. 
Am reușit să vedem, într-o singu
ră după-amiază, crosul sculerilor 
și al țevarilor- Cel al muncitorilor 
din secția tratament termic s-a 
amînat pentru a doua zi, deoarece 
25 de tineri și tinere s-au hotărît 
să încerce „promovarea" normelor 
din cadrul complexului „Sport și 
sănătate". Au reușit ? Probabil că 
da ! Noi nu am rămas să așteptăm 
rezultatele. Ne-am grăbit să ajun
gem pe stadionul Republicii pen
tru a-i vedea pe reprezentanții 
Vulcanului la repetiția grupului 
sportivilor ce vor evolua în cadrul 
marelui spectacol din ziua de 1 
Mai.,,

In capitală

Ion GAVRILESCU

ÎNTRECERI SPORTIVE Df MASA

e-

Pavel Florian, sau iăcătu- 
Toma, fie că îi am în ve- 
compouenții echipei noas- 

orientare turistică, muiți

IA SFIRȘIT de săptămînă
este schimbătoare, sfîrșitul acestei săptămînî se• Deși vremea este schimbătoare, sfîrșitul acestei săptămînî se 

anunță bogat în întreceri sportive de masă în toate sectoarele Capi
talei. Evident, ponderea o dețin cele ce se desfășoară în cadrul 
popularei competiții „Cupa tineretului". Astfel, în sectorul 1 aso
ciațiile sportive de la CPCS și IRMA organizează întreceri la’ volei 
și fotbal, sîmbătă de la ora 16,30 pe bazele lor. Sectorul 3 își 
dispută finala Crosului tineretului, duminică de la ora 9, la baza 
sportivă Metalul. ' /' .

Sîmbătă, de la ora 16,00, pe baza sportivă a Școlii generale 190, 
asociația ALFA organizează concursuri în cadrul „Cupei tineretului"

Clubul sportiv Voința organizează la stadionul său din șos. Pi- 
pera competiții rezervate salariaților întreprinderilor și instituți
ilor. Duminică, de Ia ora 9,00, unitățile Igiena, Arta lemnului, 
Radio-Progres, Sporul, Muncă și artă ș.a. vor participa la întreceri 
în cadrul complexului polisportiv „Sport și sănătate"

Stadionul Tineretului va găzdui sîmbătă, de la ora 16,00, etapa 
pe centru universitar în cadrul „Cupei tineretului”.

noimw DniȚOAreTĂRiLT. wiri-vX!
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ECHIPA

A SOSIT IERI

72—63

de 
noștri 
rezul-

la
16: 41-21, min. 
marcat:

11,

In prima zi a turneului, Politehnica și „U" Cluj au furnizat o întrecere 
atractivă. In imagine, fază din meciul respectiv.

Foto : Marinei HUZONI Cluj
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DE FOTBAL 
A ROMÂNIEI

cum am anunțat, astăzi di- 
la casa de oaspeți a

Așa 
mineața,
U.G.S.R. se deschid lucrările ședin
ței comisiei tehnice pentru caiac- 
canoe a Federației Internaționale 
de Canoe. De remarcat că Bucu- 
reștiul găzduieșțe pentru prima 
dată reuniunea comisiei tehnice a 
F.I.C. Și ca o dovadă grăitoare a 
prestigiului pe care caiacul și ca- 
noea românească și l-au cucerit în 
lumea acestui sport, să notăm că 
funcția de președinte al comisiei 
este îndeplinită de prof. Nicolae 
Navasart.

Reuniunea de la București a 
membrilor comisiei este deosebit de 
importantă, întrucît pe agenda de 
lucru a ședinței figurează proble
me legate de desfășurarea campio
natelor mondiale de caiac-canoe 
din toamna acestui an (Mexic) și 
a întrecerilor din cadrul J.O.

în vederea participării la ședința 
comisiei, ieri au sosit în Capitală 
Charles dc Coquereaumont (Franța), 
președintele Federației Internațio
nale de Canoe, Otto Bonn (Unga
ria) prim-vicepreședinte al forului 
internațional, Joachim Weiskopf 
(R. D. Germană), membru pentru 
Europa al F.I.C., precum și^1,ars

Bennbăck (Suedia), Wcrner Bolile 
(R. F. Germania), Hans Degebrodt 
(R. D. Germană), Allan Jonsen 
(Danemarca), Waclaw Kwasniewski 
(Polonia), Jozsef Pehl (Ungaria) 
și Max Raub (Austria), membri 
ai comisiei tehnice.

Sînt așteptați să sosească
cursul zilei de azi Ignjat Dokici 
(Iugoslavia) și Aleksandr Silaev 
(U.R.S.S.)

în

Azi, la Ploiești și Sofia

ROMANIA BULGARIA

LA GIMNASTICA JUNIORI
Astăzi, în sala sporturilor din 

Ploiești, va avea Ioc întîlnirea in
ternațională de gimnastică dintre 
reprezentativele feminine de juni
oare (sportive sub 16 ani) ale Ro
mâniei și Bulgariei, cu exerciții li
ber alese. La Sofia se întîlnesc 
selecționatele masculine similare 
ale celor două țări.

Liniștea aparentă dinaintea startu lui. Mai sînt numai cîteva clipe și se va porni la drum...
\ Foto : Șt. CIOTLOȘ

ETAPA A III-A A „CUPEI FEDERAȚIEI» LA CICLISM

De data aceasta, vremea n-a mai 
fost așa de rea ca acum șase zile 
cu cei 73 de rutieri din Bulgaria, 
Cehoslovacia, România și Ungaria, 
prezenți la startul etapei a III-a 
a „Cupei Federației". A fost des
tul de rece, amenințau nori grei, 
dar nu au căzut decît cîteva pică
turi de ploaie. La conducere, 

tînărul și dotatul 
Tentativele de

CAMPIONATUL REPUBLICAN FEMININ DE BASCHET
_______________ ____________ - *

FINAL DRAMATIC IN DERBYUL STUDENȚESC: 
UNIVERSITATEA CLUJ- 

UNIVERSITATEA TIMISOARA 59-58
La Cluj (grupa 1—6) și la Ora

dea (grupa 7—12) au continuat în
trecerile ultimelor turnee ale cam
pionatului republican feminin 
baschet. Corespondenții 
ne-au transmis următoarele 
tate și comentarii:

CLUJ
RAPID — POLITEHNICA

Victorie meritată a rapi- 
realizată într-un meci în 
au condus permanent, u- 

diferențe confortabile: 
26: 59—38.

Racoviță 13, Su- 
Vasilescu 8, Gugiu 25, 

15 pentru Rapid, respectiv

(49—34). 
distelor, 
care ele 
neori 
min. 
Au 
liman 
Bosco 
Pruncu 6. Szabados 6, Demetrescu 
11, Savu 7, Tafian 18, Ciocan 15. 
Au arbitrat 1. Dinescu și P. Pa
sere.

UNIVERSITATEA CLUJ — U- 
NTVERSITATEA TIMIȘOARA 59— 
58 (24—25). Debutul a aparținut 
clujencelor care — mai calme — au 
reușit să conducă pînă în min. 15, 
cînd oaspetele au obținut 17—16. 
Din acest moment și pînă în final, 
avantajul a alternat permanent, la 
diferențe de maximum două coșuri. 
Zona timișorencelor a incomodat 
vădit atacul gazdelor, ineficiente 
în totalitate la aruncările de la 
semidistanță și distanță. Timișoren- 
cele au greșit la rîndul lor prin 
atacuri pripite și multă imprecizie 
în aruncările la. coș. Finalul a fost 
dramatic. Au înscris: Sze-

6,2
învingătoare,

kely 12, Merca 6, Moraru 
Anca 2.3, Pop 2, Fernea 6, Portik 
E. Farkaș 2 pentru 
respectiv Diaconescu 19, Moldovan 
4, Czmor 4, Dobosi 1, Villanyi 20, 
Constantmescu 8, Fullop 2 (Goian- 
suspendată — nu a jucat). Au 
arbitrat confuz M. Aldea și C. Ne- 
gulescu.

I.E.F.S. — VOINȚA BUCUREȘTI 
68—63 (27—33).

Nușa DEMIAN 
Mircea RADU 

ORADEA
VOINȚA TG. MURES — SANA- 

TATE A SATU MARE 49—41 (23— 
19). Meci echilibrat. în min. 39, la 
scorul de 44—42 pentru mureșence, 
Kercso și Biro de la Sănătatea au, 
fost eliminate (5 faulturi) și, în 
continuare, această echipă a rămas 
pe teren cu patru jucătoare, ceea 
ce a facilitat succesul adversare
lor. Cele mai multe puncte: Opri- 
cîu 19, 
Voința, 
8. Au 
Pruncu

CRIȘUL ORADEA — OLIMPIA 
BUCUREȘTI 73—50 (36—19). Victo
rie netă a gazdelor. Cele mai 
multe puncte: Bodor 18, Chvatal 
14, Casetti 10 pentru Crișul, res
pectiv Iatan și Căprița cîte 12, 
Bîră 10.

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
— UNIVERSITATEA IAȘI 64—48 
(35—21)

Brassai 13, Balas 
respectiv Kercso 

arbitrat foarte 
și E. Sarossyi.

ORADEA — <

9 pentru
14. Pop 
bine V.

llie GHIȘA

ANI PASLEI iNVINfilTOARE 
ÎN TURNEUL DE FLORETA DE LA MINSK

MINSK. 19 (prin telefon). — Turneul 
feminin de floretă din localitate a reu
nit 177 trăgătoare din 13 țări și s-a în
cheiat cu un categoric succes al spor
tivei Ana Pascu, neînvinsă in toate cele 
5 asalturi ale finalei 1 Un rezultat me
ritoriu a obținut Și Suzana Ardeleanu. 
clasată pe locul 4 cil 2 V. Ecaterina 
Stahl a ratat de puțin (în urma unul 
baraj cu Belova șl Dzerajinskaia) ca-

lifiearea în finală. Tinerele floretiste 
Elena Pricop și Ștefanla Tudose au a- 
juns pinâ în sferturi de finală și, res
pectiv, turul IIT.

CLASAMENT : 1. ANA PASCU (RO
MÂNIA) 5 v ; 2. E. Belova (U.R.S.S.) 4 
v ; 3. I. Rejto (Ungaria) 2 v ; 4. Suzana 
Ardeleanu (România) 2 v ; 5. E. Kostel- 
nikova (U.R.S.S.) 1 v; 6. E. Racova (Ce
hoslovacia) 1 v.

1.

Cursa (98 km pe șoseaua Olte
niței) nu a fost de mare specta
col. însă, ajutați puțin la ducere 
și de vînt, alergătorii au mers 
într-un ritm susținut, înregistrîn- 
du-se, porțiuni întregi, o medie de 
48 km la o-ră. Plecarea e liniștită, 
de abia după vreo 15 km plutonul 
se pune pe fugă- 
multă vreme,
Nicolae Voican.
evadare sint puține, firave, și „pu
se la punct" repede. La 20 km de 
Oltenița, un atac în trei e anihi
lat si el, dar se întețește lupta, se 
ajunge la peste 50 km’h ț în co
muna Valea Roșie. în sfîrșit, avem 
două grupuri. Numai pînă la în
toarcere, cînd se produce regru
parea.

De la Oltenița spre București, 
vîntul devine adversar, alergarea 
se domolește. Drumul este și el, 
kilometri buni, numai piatră. La 
Curcani ne întîmpină soarele1 O 
acțiune 
grești.
Teodor 
ncanu,
maghiarul Tibor Debreczeny.

notabilă.
Apoi, la

Drăgan și
urmați de Sorin Suditu si

Pe

în cinci, în Ne- 
conducere trec 

Viorel Muri-

ultima parte a întrecerii se rulea
ză rapid de masivul pluton frun
taș. Se succede atac după atac, 
dintre care cel al lui SORIN SU
DITU se dovedește decisiv. Și ast
fel, sportivul clubului Olimpia, 
candidat la un. loc în lotul nostru 
pentru „Cursa Păcii" trece primul, 
cronometrat în 2 h 17:00 (medie 
foarte bună — 42,900 knVh). Cu ace
lași timp, au fost înregistrați Jiri 
Zelenka (Cehoslovacia), Theodor 
Puterity (Metalul Plopeni), Tibor 
Debreczeny (Ungaria), George Ne- 
goescu (Steaua), Nicolae Voican 
(Dinamo) și Ion Cojocarii (Steaua).

60 de juniori mari și-au dispu
tat, la rîndul lor, prima etapă a 
frumoasei competiții organizată de 
federația noastră de specialitate. 
La capătul celor 57 de km nu mai 
puțin de 33 de alergători au sosit 
în bloc cu 1 h 31:23 I Primii cinci: 
ROMICA STMION (Șc. sp. 1). Ion 
Lazăr (C-S.M. Cluj), Pavel Ciobo- 
taru (Steaua), Alex, Vlăstaru (C. 
S. Brăila), Marius Crețcanu (Voin
ța Arad).

LA BUENOS AIRES
® Meciul cu Argentina se dis
pută luni, de la ora 21 (ora 
locală) Este posibilă folo
sirea lui Beldeanu și Troi

BUENOS AIRES. 19 (prin telex). 
Delegația fotbaliștilor români a pă
răsit Sao Paulo in dimineața zilei de 
vineri, ajungind după o călătorie de 
circa două orc cu avionul pe aero
portul central din capitala Argenti
nei. Dacă în Brazilia lotului nostru 
i s-a făcut o primire călduroasă, 
aici sosirea și primele ore petrecute 
pe pămîntul argentincan au fost 
de-a dreptul emoționante, lotul nos
tru fiind înconjurat cu o atenție și 
o căldură cu totul deosebite. La ae
roport au fost prezenți conducătorii 
federației de fotbal din Argentina, 
reprezentanți ai ambasadei României 
Ia Buenos Aires, numeroși ziariști, 
reporteri de radio și de televiziune. 
La cîteva minute după . sosire, an
trenorii și jucătorii au fost invitați 
în sala de festivități a aeroportului, 
unde au participat la o scurtă con
ferință de presă. Ajungind apoi la 
hotelul „Alvear", la care locuim, am 
și putut vedea pe micul ecran sec
vențe filmate de la sosirea la Bue
nos Aires. în acest reportaj au fost 
rostite cuvinte frumoase la adresa 
fotbalului românesc, a evoluției re
prezentativei noastre în ..El Mundial"- 
ul mexican și s-a subliniat că aceas
ta este prima reprezentativă a Româ
niei care evoluează în Argentina, 
Toți jucătorii noștri sînt în plenitu
dinea forțelor fizice, mai puțin Ior- 
dănescu, ușor accidentat in meciul 
de miercuri noaptea. înainte de ple
carea din Sao Paulo fotbaliștii din 
lot (care n-au evoluat în fața Bra
ziliei) au făcut un intens 
mont.

în cursul zilei de vineri 
loc primul antrenament la 
Aires pe stadionul „River Plata", pe 
care — de altfel — se va desfășura 
și meciul Argentina—România luni 
seara cu începere de la ora 21 (ora 
locală). în ceea ce privește formația 
noastră sînt posibile unele schimbări, 
în sensul prezenței lui Beldeanu în

Eftimie IONESCU

antrena-

a avut 
Buenos

(Continuare în pag. a 4-a)

PATINATORII CEHOSLOVACI 
PE PRIMELE LOCURI

DANA RADULESCU Șl TIBERIU SUCIU
CEI MAI BINE CLASAȚI DINTRE ROMANI
Ultima zi a concursului interna

țional de patinaj artistic pentru ju
niori a fost așteptată cu justificat 
interes de către toți cei care urmă
resc îndeaproape activitatea competi- 
țională a tinerilor patinatori români. 
Era pentru prima oară din 1967. de 
la inaugurarea acestui concurs, cînd 
o sportivă din țara noastră se afla 
in clasamentul întocmit 
primelor două probe, pe locul intîi. 
Se punea întrebarea : va reuși Dana 
Rădulescu să-și păstreze poziția ?

în după amiaza de ieri, emoționată 
poate de perspectiva ce i 
dea. Dana Rădulescu n-a 
la fel de dezinvoltă ca în 
teva ezitări din partea ei 
minat pe arbitri să fie 
sgîrciți cu zecimile de puncte și ast
fel. cehoslovaca Renata Baerova, mai 
curajoasă și cu un program bine pus 
la punct, a trecut.de .pe locul cinei. 

,(la obligatorii) pe prhhul' (la libere), 
cu un punctaj suficient ca să-i asi
gure victoria în clasamentul general 
al competiției- Oricum, medalia de 
argint cucerită de Dana Rădulescu 
este meritorie ' ..........
aceasta.

Clasament : 
(Cehoslovacia) 
Rădulescu (România) 13—122,09 p 
Corina Tanska (R.F.G.) 22—118.90 p ;
4. Petra Schurf (Austria) 27—116,88 p;
5. Monika Kowalska (Polonia) 33 — 
114,72 p : 6. Monika Soltez (Ungaria) 
44—110,90 p ; 7. Mariana Chițu (Ro-

la capătul

se deschi- 
mai fost 
ajun. Cî- 
au deter- 
ceva mai

și o felicităm pentru

1. Renala Baerova
11—121,9 p ; 2, Dana

3.

■k

Foto :
V. BAGEAC

Micuța Dana Ră
dulescu, meda
liata cu argint a 
concursului nos- 
stru internațional

Geo RAEȚCHI

8. după modul în 
aproape sigur că nu avea 
întimpine dificultăți la cea de-a treia 
verificare. El a cîștigat fără emoții, 
în schimb, emoții ne-a dat atacul re
prezentantului nostru Tiberiu Suciu, 
care printr-o evoluție neașteptat de 
bună a reușit să obțină o medalie 
de bronz. Bravo Suciu !

Christine 
p.

care a evoluat era 
cum să

’111MW
mânia) 49—108,87 p ; 
zicr (Franța) 55—118,88

în ce-i privește pe băieți, aici lu
crurile erau ceva mai clare. Jaroslav 
Peska, lider atît în clasamentul „o- 
bligatoriilor" cit și la programul scurt,

Este cert că noua, reala civilizație a satului se 
va realiza în primul rînd pe baza dezvoltării sale 
economice, cu corolarul său firesc, stabilizarea for
ței de muncă. Dar la aceasta concurează și dez
voltarea edilitară, social-culturală și sportivă a — 
tului.

lată de ce, la Plenara C.C. al P.C.R. din 25—26 
martie a.c., președintele României, 
NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : 
centre urbane ce se propune in

for-

sa-

tovarășul
„Crearea noilor 

lege, sistematizarea

generalâ a comunelor, ridicarea lor economică 
și socială vor determina transformări fundamentale 
in viața satelor, a țărănimii, a oamenilor muncii din 
întreaga țară. Realizarea acestor obiective care, fără 
indoială, nu se vor realiza in cițiva ani ci in cîteva 
cincinale, in 15—20 de ani, constituie o problemă 
esențială a societății noastre, De aceea trebuie să 
acționăm de pe acum, in mod conștient, în vede
rea acestei dezvoltări viitoare".

avut inter- 
acestui or-

Atitudinile, obiceiurile și com
portamentele populației legate de 
exercițiul fizic și sport se interpun 
ca uri „mediu" special între oameni 
și condițiile vieții lor, mediu care 
reprezintă expresia unor anumite 
cerințe naturale biologice — de ă- 
părare și întărire a sănătății, a 
forței de muncă — dar, mai ales, 
a unei anumite culturi, exprimată 
prin amenajări de baze sportive, 
prin promovarea unor forme orga
nizate și accesibile de practicare a 
sportului.

O asemenea prezență, o aseme
nea ambianță propice exercițiului 
fizic și sportului în mediul sătesc 
constituie o dovadă peremptorie a 
civilizației moderne, dar și a ten
dințelor marcate de ștergere în timp 
a diferențelor dintre sat și oraș. Un 
amplu proces de dezvoltare econo
mică, socială și culturală a locali-

taților rurale, sub semnul civili
zației socialiste, impulsionat și di- 
recționat de stat, dar preluat cu

venit printre acțiunile sociale vi- 
zînd satisfacerea nevoilor . materiale 
și culturale ale cetățenilor.

RIDICAREA ECONOMICA Șl SOCIALA A SATULUI Șl LOCOL SPORTULUI
Iar județean, unde am 
locutori pe secretarul
gan de stat, Milorad Blagoev și pe 
arhitectul șef al județului, Radu 
Grumezea.

în timp ce primul a accentuat 
asupra contribuției efective a popu
lației și asupra inițiativei locale, 
arhitectul șef s-a referit la ajuto
rul specializat pe care organele ju
dețene de resort l-au dat în trans
punerea în viață a proiectelor 
sate de oamenii acestor sate 
nățene.

Studiile de sistematizare au
văzut, astfel, noutăți și reampla-

lan-
bă-

pre-
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„expediat" spre marginea vetrelor. 
în anul trecut, 206 noi amenajări 
sportive au fost realizate în locali
tățile din județ, prin fonduri locale 
și muncă patriotică. Existența unor 
puternice unități economice — ca 
de pildă stațiunea experimentală a- 
gricolă de la Lovrin, întreprinderea 
de pălării Periam, industria locală 
și cooperația meșteșugărească de la 
Peciul Nou. secția industriei locale 
de la Ceacova, C.A.P.-urile de la 
Teremia și Tomnatec — determină, 
în planul larg al procesului de ur
banizare, și consolidarea bazei ma
teriale a sportului și agrementului. 
Și animatori în acest sens, ca pri
marii V. Milităroiu (Lovrin). P. 
Obradov (Peciul Nou) și R. Wag
ner (Ceacova), președintele C.A.P. 
din Tomnatec, Petru Feneși, secre
tarul comitetului comunal de par
tid din Periam, Nicolae Oniță și 
directorul întreprinderii de pălării 
din aceeași localitate, Gh. Lăpu- 
geanu sînt cunoscuți Ia nivel de 
județ. în asemenea localități și în 
multe altele din județ se constru
iește intens în anii noștri și preo-

Vineri 
panții la 
țional de 
preună cu antrenorii și ar
bitrii care au oficiat în ca
drul acestei competiții au pe
trecut cîteva momente plă
cute ca oaspeți ai Palatului 
pionierilor. Aici, micuții re
prezentanți ai Austriei, Ce
hoslovaciei, R. F. Germania, 
Franței, Poloniei, Ungariei și 
României au fost primiți de 
tovarășul Virgiliu Radulian, 
președintele Consiliului Na
țional al Organizației pio
nierilor și președinte al Fe
derației române de patinaj, 
care a adresat sportivilor 
calde felicitări pentru evo
luția lor în competiția găz
duită de Capitala țării noas
tre. A urmat vizitarea cîtorva 
dintre cercurile unde-și des
fășoară activitatea pionierii 
bucureșteni. A fost o vizită 
instructivă, plăcută pentru 
care sportivii străini vor păs
tra desigur, o caldă amintire.

dimineață, 
concursul 

patinaj artistic, îm-

partici- 
interna-

spirit de inițiativă de către auto
ritățile locale și. cu participarea 
efectivă a populației, acordă edu
cației fizice și sportului - locul cu-

Toate acestea ne-au fost subli
niate drept cadru general al an
chetei noastre în județul Timiș, în 
discuția purtată la Consiliul popu-

sări în comune de reședință sau în 
sate, spațiile afectate sportului în- 
cadrîndu-se fie în zonele verzi, fie 
pe terenurile școlilor, fotbalul fiind

Paul SLAVESCU 
Petru ARCAN

Clasament : 1. Jaroslav Peska
(Cehoslovacia) 9—116,91 p ; 2. Markus 
Siolzer (R F.G.) 16—111,97 p ; 3. Ti
beriu Suciu 22—108,86 p ; 4. Liviu 
Ghica 25—107,41 p ; 5. Anghel Ale
xandru (toti —
6. Janos 'Molnar
7. Marele Papas
8. Tibor Szaghy

România) 35—103,93 p; 
(Ungaria) 41—99,86 p; 

(Polonia) 49—97.63 p ; 
(Ungaria) 55—93,25 p.

(Continuare în pag. a 2-a) Gh. ȘTEFANESCU
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YO6KAL
y ~ CQ... CQ de Y08KAL... 

Y08KAL...
• 'Acert text, puțin ciudat pentru 

neinițiat (n tainele radioamato
rismului, zboară ei de zi, seară de 
seară tn eter, peste paralele și me
ridianele pămîntului. Tradus în lim
baj obișnuit, el ar însemna: „Apel 
general ! Aici stația radio a clu
bului județean din Sibiu". YO6KAL 
— un nume de largă popularitate 
în sportul undelor, la noi, ca și 
peste hotare.

Radioamatorii din Sibiu au ob
ținut în ultimii ani o seamă de 
succese, îndeosebi în activitatea de 
trafic. Doi ani la rină — 1972 și 
1973 — el au cîștigat locul I între 
radioamatorii YO în importanta 
competiție internațională „CQ Mir" 
organizată de Federația sportului

ÎN ETER
verenfi. Există aici, la Sibiu, a 
frumoasă tradiție tn acest sport. 
S-a formai un larg colecții) de oa
meni pasionați ți căutăm să atra
gem cît mai mulți tineri spre o 
activitate creatoare.

Privim tn bănci. Majoritatea 
cursanților poartă uniformă de e- 
levi.

— Preocupări de viitor... ?
— In ultima vreme am abordat 

și noi ultrascurtele și-acum facem 
eforturi intense să avansăm în a- 
cest domeniu. Avem în construcție 
aparatura unei noi stații — pentru 
operatori de categoria a IlI-a, pu
nem pe picioare o stație colectivă 
la Casa pionierilor. Și ar mai fi 
și altele.

— Cum se explică, tovarășe 
Kovanda, că pînă acum nu am

AVIAȚIA Șl LOCUL El 
IN MAREA FAMILIE A SPORTURILOR

O DUPĂ AMIAZĂ 
CU CAMPIONII LUMII

Interviu cu general-maior GRIGORE BAȘTAN — 

maestru emerit ai sportului

Cunoscutul radioamator 
radio din Uniunea Sovietică, au 
obținut locul I — operatori pe o 
singură bandă — in Campionatul 
internațional de unde scurte de 
anul trecut (cea mai importantă 
competiție românească din acest 
sport), au intrat în posesia a nu
meroase diplome românești și stră
ine. In 1972 au cîștigat titlul de 
campion republican în telegrafie, 
prin Vasile Giurgiu, unul dintre 
reprezentanții noștri de bază în 
„Cupa Dunării" la telegrafie... Și 
lista succeselor ar putea fi con
tinuată.

Zilele trecute am vizitat radlo- 
clubul. Animația unei zile obișnu
ite : într-una din încăperi se dis
cută pe marginea unor QSL-uri 
abia sosite, dincolo, în sala mare, 
băncile sînt pline de elevi care 
notează grăbiți „ti-ta“ -urile alfa
betului Morse; din sala stației se 
aude: „CQ... de YO6KAL".

Stăm de vorbă cu tovarășul La- 
dislau Kovanda, maestru al spor
tului, președintele Comisiei jude
țene de radioamatorism:

— Cunoaștem o seamă din suc
cesele dv. și a colegilor dv. 

tovarășe Kovanda. Cum ați pu
tea să le explicați ?

— Cred că ele se datoresc fap
tului că am învățat să fim perse-

Y06XI (Ladislau Kovanda)
prea întîlnlt sibieni printre „vî- 
nătoril de „vulpi" ?

— Aveți dreptate. N-am partici
pat decît ca arbitri în competiții. 
Dar sportul „vulpilor" ne-a cuce
rit și pe noi: vom dovedi asta la 
viitoarele competiții.

Aflăm că pentru această ramură, 
prin excelență sportivă, conduce
rea radioclubului s-a orientat în
deosebi spre tineret. A Și fost for
mată o echipă de juniori, este pe 
terminate o „bijuterie” de stație 
de emisie („vulpea"), foarte ușoară 
— lucru important în deplasările 
pe terenuri greu accesibile, acolo 
unde îi place șiretei să se ascun
dă — și am văzut în construcție 
cîteva „puști" și „pistoale" elec
tronice pentru vinători.

Preocuparea radioclubului pen
tru atragerea tineretului și copiilor 
spre acest sport, stabilirea unor o- 
biective majore, concrete, pentru 
activitatea viitoare sînt inițiative 
meritorii. Există însă la Sibiu și 
destui radioamatori cu stații indi
viduale care lucrează sporadic sau 
chiar deloc. Poate că o preocupa
re mai intensă a comisiei județene 
de radioamatorism pentru reactivi- 
zarea lor nu ar face decît să adau
ge alte succese la acelea ale ra
dioclubului județean.

Gunetalul-malor Grigore Bațtan 
este o personalitate binecunoscută 
în lumea aviatică. Tn cei peste 30 
de ani de cînd slujește Una din 
cele mai temerare activități ■>— pa
rașutismul — a efectuat circa 3 000 
de salturi, stabilind numeroase 
performanțe de mare valoare (prin
tre care un salt de la 10Q00 m, în 
1972), Este președinte al Comisiei 
centrale de parașutism din Aero
clubul Central Român, constructor 
de parașute și autorul unor ma
nuale de specialitate.

— După cum este știut, în pu
ține țări din lume aviația sportivă 
are tradiții șl realizări atit de bo
xate ca la noi. O pleiadă întreagă 
da constructori și piloți români, de 
sportivi parașutiști, Ișl au înscrise 
numele în „Cartea de aur" a Fede
rației Aeronautice Internaționale, 
alături de celebrități ca Bleriot, 
Lindberg sau Cikalov, Vă rugăm, 
tovarășe general-maior, să ne dațî 
cîteva amănunte pe această temă.

— Intr-adevăr, în țara noastră 
aportul a făcut casă bună cu avia
ția, aviatorii noștri au fost și mari 
sportivi, iar mulți au ajuns adevă- 
rați ași ai aerului. începînd cu 
Vlaicu, eroul Concursului interna
țional de la Aspern, din 1912. Fap
tul că un român, G. V. Bibescu, a 
fost ales timp de zece ani — caz 
unic — președinte al F.A.I. este 
semnificativ pentru prestigiul In
ternațional de care s-a bucurat a- 
viația noastră sportivă în anii din
tre cele două războaie mondiale. 
Printre marii performeri din aceas
tă perioadă voi cita doar cîțiva: 
parașutista Smaranda Brăescu, care 
a stabilit cel mai senzațional re
cord mondial din acea vreme, să
rind de la 7 233 m, în S.U.A., la 
Sacramento (1932), temerarul pilo» 
Ion Ghica — realizatorul unui raid 
de 25 000 km în Asia, tag. Cociașu 
— primul recordman mondial ro
mân în zborurile de durată, Mihai 
Pantazi și Gh. Grozea — realiza
torii unui record mondial de du
rată pentru hidroavioane, generalul 
Burduloiu și colonelul Iacobescu —- 
câștigători ai unor prestigioase ra
liuri și cupe europene, Traian Du
mitrescu (POpa) și enumerarea ar 
putea continuă...

— Care este locul pe care îl o» 
cupă aviația în prezent, în Iunie, 
printre celelalte sporturi ?

— Sporturile aviatice se bucură 
de o popularitate tot mai mare. Și 
este firesc, ținînd seama de explo
zia tehnico-științifică din zilele 
noastre. Se organizează campionate 
mondiale la toate disciplinele, ra
liuri aeriene, competiții internațio
nale zonale. Dar, după părerea 
mea, ea ar trebui să se bucure de 
o și tnai bogată activitate competi- 
țională. D® pildă, de ani de zile

F.A.I. poartă discuții cu C.I.O. 
pentru Includerea unor discipline 
aviatice, ea parașutismul și acro
bația aeriană. în programul Jocu
rilor Olimpice. După opinia mea, 
spectacolele aviatice ar completa 
în mod fericit programul Olimpia
delor. Pe această temă mi se pare 
prețioasă inițiativa francezilor de 
a organiza competiții de parașu
tism combinate cu probe de schi 
(para-schi) sau motociclism. ca și 
Ideea organizării unor Jocuri Bal
canice de aviație, idee lansată de 
Aeroclubul Iugoslaviei.

Ce ne puteți spune despre 
traiectoriile viitoare alo aviației 
noastre sportive 7

— Ea nu a avut niciodată o mi
siune atît de precisă și de nobilă : 
de a contribui la formarea unui ti
neret multilateral pregătit, capabil 
să facă față multiplelor sarcini pe 
care construcția socialistă ni le 
pune în față. Avem nevoie de pi
loți pentru aviația civilă, de piloți 
pe supersonicele militare, de para- 
șUtîști temerari. în acest sens, 
aviația sportivă poate Și trebuie să 
fie o pepinieră. Trebuie spus că 
prin grija partidului nostru avem 
cele mai bune condiții pentru a ne 
achita cu cinste de această sarcină.

— In ce compartiment din acti
vitatea aerocluburilor credeți că 
există încă neîmpliniri ?

— In domeniul propagandei pen
tru aviație. Chiar dacă nu toți ti
nerii care sînt atrași spre aeroclu
buri Vor deveni ași ai aerului, cu 
siguranță că toți vor dobîndi cu
noștințe deosebit de prețioase, se 
vor forma ca buni și disciplinați 
tehnicieni, buni patrioți, gata ori- 
Cînd să apere cu devotament și 
pricepere patria noastră socialistă.

Interviu consemnat de
V, T. MUREȘ

Am petrecut, ieri după-amiază, 
cîteva ore agreabile în sala Flo- 
reasca. Invitați — ca și ceilalți 
2 000 de spectatori — de ziarul 
Scînteia tineretului, ne-am reîn- 
tîlnit cu reprezentanții celor 4 ge
nerații de campioni al lumii, cu 
Hnat, Oțelea, Gruia, Gațu și cole
gii lor, care au strălucit și strălu
cesc pe firmamentul handbalului 
mondial de aproape un deceniu și 
jumătate. Întîlnire emoționantă, cu 
prilejul căreia bravii sportivi s-au 
putut convinge încă o dată de căl
dura cu care au fost primite ispră
vile lor de la Dortmund, Praga 
Paris și Berlin.

Comitetul Central al Uniunii Ti
neretului Comunist, prin tov Ra
du Enache, secretar al C.C. al 
U.T.C., i-a felicitat pe învingătorii 
memorabilei finale de la Berlin și 
le-a conferit — ca un semn de 
înaltă prețuire — „Diploma de 
onoare". Un dialog cu entuziastul 
public, un concurs (firește, tema 
a fost tot handbalul) și o repriză 
de muzică ușoară cu orchestra

Horia Moculescu și soliștii Olim
pia Panciu șl Mihai Constantlnes- 
cu au alcătuit, apoi, prologul unei 
demonstrații de virtuozitate a ce
lor mal buni handbaliști din lume. 
Două echipe alcătuite ad-hoc, în 
care au figurat Blrtalan șl Gațu, 
Hnat șl Gruia, Penu și Voina, 
Nodea și Oțelea, Cosma și Tudo- 
sie, Samungi și Thelman, ne-au 
delectat timp de 30 de minute sco- 
țîndu-ne în evidență marile fru
museți ale acestui sport care cuce
rește lumea. Poate că un „meci 
adevărat", cu suspens-ul veridic 
al luptei sportive, n-ar fi fost atît 
de aplaudat ca această prieteneas
că dispută încheiată cu un scor 
simbolic : 16—16. Mulți dintre ti
nerii prezenți ieri la Floreasca vor 
veni și pe terenurile campionatu
lui și acesta este — după opinia 
noastră — cel mai mare cîștig al 
rendez-vous-ului handbalistic pa 
care ni l-a dat Scînteia tineretu
lui.

Hristach» NAUM

Miine, în Divizia A de handbal

MECIURI ECHILIBRATE Șl UN DERBY FEMININ 
DE MARE ATRACȚIE:

„U" IAȘI - „U" TIMIȘOARA

RECEPTOR PENTRU
RADIOAMATORI

Miine sînt programate partidele 
celei de a IV-a etape a diviziei A 
de handbal, atit la feminin, cit și la 
masculin afișul rundei oferind intil- 
niri interesante-

în divizia feminină, reține atentia 
jocul Universitatea Iași — Universi
tatea Timișoara, veritabil derby ai 
seriei a Il-a. Ieșencele, proaspete 
promovate in primul eșalon, sînt ne
învinse pînă acum șl au dovedit că 
alcătuiesc o echipă solidă, cu o con
cepție de joc modernă, aplicată ex
celent în teren. în același timp, insă, 
studentele timișorence — cunoscute 
pentru valoarea ridicată — abordea
ză întîlnirea cu destule șanse de 
victorie.

Iată și celelalte meciuri feminine : 
Universitatea București — Mureșul 
Tg. Mureș (teren Constructorul, de 
la ora 11,30), Confecția — Voința 
Odorhci (teren Dinamo, de la ora 
9,30). Rulmentul Brașov — 1EFS, 
Textila Buhuși — Constructorul Ti
mișoara și CSM Sibiu — Rapid.

La masculin se anunță foarte in-

teresante jocurile Știința Bacău —; 
Steaua și Dinamo București — Inde
pendența Sibiu (teren Dinamo, de la 
ora 10,45). In celelalte partide se vor 
înlilni CSM Reșița cu Universitatea 
București, Minaur Baia Mare 
Dinamo Brașov, Politehnica Timi
șoara cu CSU Galați și ASA Tg, 
Mureș cu Universitatea Cluj.

Punct de control la un concurs de regularitate și rezistență Foto: St. CIOTLOS

CÂMP» DL ItlGUIARIIATI Șl DEZISW MOTO
Anul acesta, campionatul republi

can de regularitate și rezistență cu 
motocicletele de construcție româ
nească „Mobra" se va desfășura ÎTJ 
două etape, respectiv la Tulcea și 
Zalău. Prima etapă va avea loc în
tre 9—12 mai pe un traseu cu lun
gime totală de cca. 700 km. și va 
străbate cele mai pitorești locuri din 
partea de nord a Dobrogei. Traseul 
se Va parcurge în trei sub-etape, fie-

care măsurînd 200—250 km, cu ple
carea și sosirea în orașul Tulcea. 
Drumurile (asfaltate sau pietruite) 
au fost astfel alese îneît să solicite, 
într-o măsură cît mai mare, măie
stria Și cunoștințele tehnice ale 
concurenților.

Pot participa la campionat atît 
motocicliștii legitimați la diferite 
cluburi și asociații sportive, cît și 
cei nelegitimați. Dacă la start se

vor prezenta cel puțin 20 de aterg- 
gători nelegitimați, pentru aceștia 
se va întocmi un clasament special. 
Tn ultima zi va avea loc un con
curs de departajare pe un circuit 
în centru] orașului.

înscrierile se fac pînă la 27 apri
lie, la Federația română de moto- 
ciclism, str. Vasile Conta 10, 
București.

Simplitatea, consumul redus de 
curent, siguranța în funcționare și 
dimensiunile mici sînt doar cîteva 
din caracteristicile receptorului 
construit pentru gama de 80 m 
(3,5 MHz), de către profesorul Co- 
man Benoni — YO3VD din Galați, 
pe care îl recomandă atît radio
amatorilor începători cît și celor a- 
vansați, întrueft aparatul poate fi 
folosit și în concursurile de „vînă- 
toare de vulpi".

Tranzistorul TI din etajul schim
bător de frecvență îndeplinește și 
funcția de modulator și de oscila
tor local. Pentru asigurarea unui 
randament maxim o atenție deose
bită se va acorda cuplării circuite
lor L1-L2 și L3-L4.

In cazul cînd receptorul se con
struiește pentru trafic, bobinele L 1 
și L 2 «e realizează suprapus, pe o 
bară de ferită cu diametrul de 10 
mm și lungimea de 180 mm. 1,1 are 
20—30 spire, iar D 2 are 3—4 spire 
(ambele din CuEm de 0,8 mm dia
metru). în varianta, portabil, pentru 
,,vînătoare de vulpi", bara de ferită 
se izolează la mijloc pe o lungime 
de 80—100 mm cu o carcasă de 
hîrtie peste care se aplică o car
casă din tablă de cupru de 0,1 mm 
grosime prevăzută cu o fantă lon
gitudinală. Peste aceasta se pune 
hîrtie izolatoare și se înfășoară spi
rele bobinei D 1. Se acoperă din nou 
cu hîrtie izolatoare și se aplică un 
nou ecran (din tablă de cupru) pre
văzut cu fantă longitudinală ; pen
tru direcționalitate cele două fante 
trebuie să fie suprapuse. Acordarea 
circuitului L 1—Cv 1—Ct 1 se 'face 
cu ajutorul unui generator, prin 
scoaterea sau adăugarea de spire, 
în funcție de calitatea feritei. Frec
vența de acord este de 3,5 MHz cu 
condensatorul Cv 1 deschis la jumă
tate. Capătul rece al bobinei L 1 se 
va afla îfi direcția de mers.

Bobina t, 2 se va plasa la 10 mm 
distanță de LI și la capătul opus 
direcției de mers. Bobina D-3 con
ține 48 de spire cu priză la spira a 
patra iar L 4 are 12—14 spire, în
fășurările fiind pe o carcasă din 
cele de la oscilatorul receptorului 
CORA, (conductor pentru L 3 și 
L4 = CuEm de 0,20 — 0,25 mm 
diametru). Oscilatorul se acordează 
pe frecvența 3,045 MHz cu Cv2 des
chis la jumătate.

Etajut de medie frecvență, cv

tranzistorul T2 are în circuitul ba
zei și în circuitul colectorului trans
formatori de medie frecvență acor
dați pe 455 kHz. Neutrodinarea e- 
tajului de medie frecvență se face 
folosind condensatorul de 30:300 pF 
marcat pe schemă cu steluță.

Etajul detector, echipat cu dio
da D. separă semnalele de jsasă 
frecvență de semnalul purtător și, 
în același timp, asigură cu tensiune 
reglajul automat a] amplificării.

Amplificatorul de joasă frecvență 
cuprinde tranzistorul T3 (func
ționează ca amplificator de ten
siune) în circuitul căruia se află 
rezistența de 4,5 K pentru a asi
gura tensiune de polarizare tran
zistorului T4 care are rolul de am
plificator final.

Acordarea circuitelor se face fo
losind un generator de semnal mo
dulat. Audiția se face la cască sau 
difuzor miniatură. Sensibilitatea re
ceptorului este de 1—5 microvolți 
la o tensiune de alimentare de 
6 volți. Forma casetei aparatului ră- 
mîne la latitudinea constructorului, 
în varianta pentru competiții ea 
este asemănătoare unui „pistol".

Mîine, la Brașov

INAUGURAREA SEZONULUI
DE MOTOCROS

« După deschiderea sezonului de dirt- 
track, iată că mîlne se va inaugura ac
tivitatea competițională de motocros 
printr-un interesant concurs dotat cu 
trofeul „Cupa primăverii*4. Întrecerile se 
vor desfășura pe traseul de pe Valea 
Răcădăului, în organizarea clubului 
Steagul roșu Brașov. In program figu
rează probe pentru juniori și seniori. 
Și-au anunțat participarea toți alergă
torii din secțiile d0 performanță, con
cursul de duminică constituind o ultimă 
verificare a stadiului pregătirilor efectu
ate în vederea startului în campionatul 
republican, care va 'noepe Ia 23 aprilie.

o Un grup de alergători de dirt-tracx 
a'parțiuind clubului sportiv Metalul Bu
curești, format din Cornel Voiculescu, 
Icn Marinescu și Gh. Sora, a părăsit ieri 
Capitala cu destinația Bulgaria și Un
garia. Sportivii români, conduși de an
trenorul Tudor Popa, vor lua parte ia 
două concursuri internaționale, progra
mate între 21—23 apri’ie la Sofia și Plov
div, iar apoi vor evolua, alături de aler
gătorii maghiari în trei reuniuni care 
se vor desfășura între 28 aprilie — 1 
mai.
• Etapa a Il-a a competiției interna- 

Iționale de motocros dotată cu „Cupa 
Dunării** va avea loc în țara noastră, 
întrecerile organizate de federația ro
mână de specialitate se vor desfășura 
pe un traseu ales în apropierea munici
piului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

A ÎNCEPUT TURUL
CAMPIONATULUI REPUBLICAN 

DE TENIS DE MASĂ
AL ECHIPELOR DE JUNIOR!

ARAD, 19 (prin telefon, de la co
respondentul nostru județean). In 
orașul nostru se desfășoară în a- 
ceste zile întrecerile de tenis de 
masă contînd pentru turul campio
natului republican al echipelor de 
juniori. Participă cite 14 echipe fe
minine și masculine, fiecare împăr
țite în două serii. Pînă acum în 
prima grupă feminină conduce 
campioana „en titre", C. S. Arad, 
care a învins în patru partide ; 
cu Școala sportivă Drobeta-Tr. Se
verin 5—1, Școala sportivă Rm. 
Vîlcea 5—0, Școala sportivă Petro
șani 5—0 și Școala sportivă Buzău 
5—1. în seria secundă, pe primul 
loc se află C.S.M. Cluj, printre în
vinsele ci figurînd Școala sportivă 
Craiova 5—0, Voința Sîngiorgiu de 
Pădure 5—1 șl Metalurgistul Cugir 
5—1.

I„a băieți, în seria I s-a înre
gistrat cea mai mare surpriză : 
Școala sportivă Craiova (neînvinsa 
după patru partide) a cîștigat în 
fața deținătoarei titlului, formația 
Gloria Buzău, cu 5—3.

în seria a II-a masculină s-au 
detașat două echipe : Universitatea 
Craiova cu cinci victorii și Pro
gresul București cu patru victorii 
din tot atîtea întîlniri disputate. 
Meciul dintre cele două formații va 
fi decisiv pentru ocuparea locului I.

Competiția continuă sîmbătă și 
duminică, în ultima zi' urmînd să 
se desfășoare partidele hotărîtoare.

Ștefan IACOB
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TOSIF CH1RA. COMUNA BOTIZ. „Din 
banii ce-i primesc Ce la tăticu pentru 
ciocolată, am să fac economii și o «a 
cumpăr o minge âc fotbal. Vreau <’□ 
Olimpia Satu Mare, dacă va promova 
tn A, să înceapă cu mingea mea turul

meciuri cu goluri puține, se... împuți
nează șî spectatorii. Reflecția dv. pri
vitoare la fotbaliști :
Cred c-ațî observat
Că-s pe cale bună.
Marcînd deocamdat,
Goluri în... tribună l

CniSTTNA MOISE, CALAFAT. „Silit O 
elevă, silitoare și toți cei care mă încon
joară, mi-au prezis o frumoasă carieră 
de ziarist**. Sper că nil vizați chiar lo
cul meu 1 Oricum, vă răspund : hand
balistul Ștefan Blrtalan este căsătorit 
cu o studentă a Institutului de educație 
fizică Precizez că — deocamdată — fa
milia Blrtalan se compune nutnal din 
două persoane ; el șî soția sa. Cînd vă 
apare și un viitor handbalist tsau bahd- 
baiistă), firește că vom marca acest 
eveniment, cu felicitările de rigoare.

NICOLAE ARAMA, BAIA MARE, pri
mul campionat mondial de fotbal s-a 
desfășurat în anul 1830. în Uruguay, 
titlul revenind formației acestei țări> 
România a cîștigat cu 3—-1 meciul cu 
Peru și a pierdut cu 4—0 partidă cu 
Uruguay.

I. CAPOTA. BRAȘOV La timpul po
trivit, Federația va stabili in ce serii ale 
Diviziei B vor evolua cele trei com
ponente actuale ale Divl2iei A, care vor

campionatului 1974—73”. o asemenea do- 
vadă de dragoste nu-i poate lăsa indi
ferenți pe fotbaliștii din Satu Mare. In 
primul rînd. presupun că vor face totul 
pentru a începe campionatul viitor cu 
mingea pe care Ie-o veți dărui dv. In 
al doilea rînd poate că fac și el eco
nomii și vă trimit, pentru a se revanșa, 
o minge de., ciocolată.

VASILE BdLBOSA, COMUNA TIN- 
GANU. Este adevărat : după mal multe

I. P. ClMPULUNG MUSCEL. Singurul 
răspuns care i-ar mulțumi pe cei ce ne 
trimit versuri, ar fi publicarea lbr In 
ziar. Cum nu toate versurile pot primi 
un astfel de răspuns, ne-am oprit une
ori la soluția tăcerii conslderînd-o ““ 
răspuns... convenabil pentru cei care 
ne-au trimis versurile respective.

VIRGIL POENABU. CUGITt. Ne în
trebați dacă în ultimii 5 ani Minerul 
Bata Sprie a jucat în Divizia B ? Nu I 
Este. însă, o echipă bună, fruntașă în 
seria a X-a, care poate face acum pasul 
cel mare.

V. COTROAZA, BUCUREȘTI. Dan 
Ocea ? N-a fost un portar lipsit de cali
tăți. A jucat și în Divizia A : la C.F.R. 
Cluj și la Jiul.

C. T.. CRAIOVA. Chiar așa ? Vă su
pără pînă șt o nevinovată epigramă la 
adresa echipei dv favorite. Universi
tatea Craiova ? De altfel, șînteți supă
rată și pe... mine, intrucît „am Impre
sia că nu sinteți un susținător al echipei

retrogradă. De ce am recurge la exem
ple ca acelea pe care te dap dv- : Uni
versitatea Cluj. A.S.A. Tîrgu Mureș etc-1 
Altele sint echipele care ar trebui, tn 
orice caz, să se intereseze mai mult de 
seriile în care vor juca... Dar, după cum 
vedeți, nu sîn> Curioase 1

CONSTANTIN CIIIRIAC, BARABANT. 
în vraful de scrisori primite da Clubul 
Dinamo, sa găsește, probabil, șl scri
soarea dv. din 27 februarie. Evident, 
cluburile ar trebui' să acorde o mai 
mare atenție scrisorilor primite de la 
iubitorii sportului, răspunzindu-le tutu
ror. Acest lucru cefe însă . — să recu
noaștem — mult timp, pentru a nu 
aminti șl dg alt aspect, șl anume de 
aceia că nu se trirhi* timbre pentru răs
puns. ba, de multe ori. se solicită foto
grafii și insigne, fără să se fi trimis, 
în prealabil, prin mandat poștal, costul 
lor. Repet : cluburile ar trebui să țină 
legături mai strînse eu masele de sim- 
patizahți, dar șl aceștia trebuie să se 
gîndeaScfl 
fllor. Nici 
Urnite !

la timpul și la banul
unul ni Ti altul nu sînt fără

Ilustrații N, CLAUDIU

URBANIZAREA
(Urmare din pag. I) 

cupările gospodărești-edilitare nu 
omit de loc sportul.
COMPLEXUL SPORTIV SE VA MUTA

Am pornit la drum pe șoseaua 
Timișoara — Cenad, cunoscută și 

1 sub denumirea de „șoseaua milio
narilor" pentru că leagă între ele 
localități cunoscute în întreaga țară 
prin înalta productivitate a coope
rativelor agricole, prin hărnicia și 
inițiativa cooperatorilor din Lovrin, 
Tomnatec, Biled, Șandra și altele, 
care au făcut de ani și ani din 
cooperativele lor gospodării mi
lionare.

Lovrin, localitatea renumitei sta
țiuni experimentale agricole. Chiar 
în incinta acestei unități, un micro
complex sportiv, alcătuit din tere
nuri de handbal și volei, cu tri
bună și anexele corespunzătoare. 
Nici nu-i de mirare, întrucît Ști
ința Lovrin este singura echipă di
vizionară de handbal din mediul 
sătesc. Pe acest teren au acces și 
elevii comunei, după cum iarna, în 
sala de gimnastică a școlii gene
rale, se antrenează sportivii de per
formanță ai Științei. Trăsătură de 
unire : profesorul de educație fizică 
Herman Niesz, totodată antrenor al 
handbaliștilor. în 1973 au fost date 
în funcțiune Ia Lovrin un bazin 
de înot de dimensiuni olimpice și 
un teren de tenis, proprietar fiind 
Consiliul popular.

Secretarul asociației sportive Ști
ința Lovrin, Cristofor Koch ne 
spune că în anul 1975 comuna 
(5 000 de locuitori) va avea la dis
poziție un alt complex sportiv, la 
marginea vetrei acesteia. în parcul 
unde e și sediul fermei. Se vor 
amenaja acolo un teren de handbal' 
și unul de volei, bituminate, o 
popicărie, un club pentru tenis de 
masă și șah și un grup social. Iar 
pe locul actualei baze sportive se 
va extinde stațiunea experimentală, 
cea care patronează și impulsio
nează activitatea sportivă a comu
nei pornită pe drumul urbanizării.
SPORTUL IN VIATA COTIDIANA A 

SATULUI
Tomnatec aparține ca sat de co

muna Lovrin, ceea ce nu i-a îm
piedicat pe localnici să facă o di-

Și SPAȚIILE PENTRU SPORT
viziune a muncii și astfel, dacă cei 
din Lovrin au în prima linie hand
balul, cei din Tomnatec au fotba
lul. Echipa Unirea Tomnatec a- 
sociația sportivă aparținînd de 
C.A.P. — activează de doi ani în 
Divizia C, seria a VlII-a, Primul 
drum făcuț în sat a fost, deci, spre 
terenul de fotbal. Șoseaua era în 
curs de asfaltare, iar pe teren lotul 
echipei se antrena sub conducerea 
instructorului Wiliam Schreiber (și 
el localnic) și a antrenorului secund 
loan Ionescu, totodată profesor la 
școala generală din sat. Toți cei 
20 de fotbaliști aveau la dispoziție 
cite o minge, iar echipamentul, 
după cum ne-au spus cei doi in
terlocutori, nu constituie o pro
blemă. De ce ? Pentru că la me
ciurile echipei Unirea asistă, de 
regulă, peste 1000 de spectatori, 
dar nu numai din Tomnatec (care 
sînt și membri cotizanți ai asocia
ției). ci și din Sînnicolau, Lovrin, 
Nerău, Gotlob (iată și rațiunea lu
crărilor de ridicare a tribunei din 
cărămidă, efectuate în perioada vi
zitei noastre).

Fotbalul are în Tomnatec rădă
cini vechi, moș Franz Doron înce
pînd o statistică a meciurilor în 
anul 1930, preluată acum de Wi
liam Schreiber, omul care a pornit 
cu echipa concetățenilor săi din 
capionatul sătesc (anul 1967), a- 
jungînd în finala „Cupei tineretu
lui" de Ia sate (1969) și, apoi, în 
Divizia C (1972).

Ne iese în cale președintele 
C.A.P. Petru Fencși și se îmbră
țișează călduros cu corespondentul 
nostru județean Petru Arcan, care 
a făcut aci, în Tomnatec, primii 
săi pași în profesiunea de răspun
dere și omenie de medic. Atît pre
ședintele, cît și economistul șef al 
C.A.P. Pavel Iatan (și el președinte, 
dar al secției de fotbal...) își gă
sesc timp în noianul preocupărilor 
lor și pentru Sport. Pentru că spor
tul face parte din viața cotidiană 
a satului.

APETITUL CIVILIZAȚIEI

Am ajuns la Periam o dată cu 
înserarea. Din afară, la întreprin
derea de pălării nu se zăreau lu
mini care să ateste vreo activitate 
la acele ore de seară. Și^ totuși,

directorul întreprinderii, ing. Ghcur- 
ghe Lăpugeanu era acolo pentru 
că, așa cum ne-a spus „nu poți 
experimenta în laborator, decît cînd 
e liniște în fabrică". „V-am de
ranjat, vă cerem scuze 1“ „Daeă-i 
v&rba de sport, mt-i nici un de
ranj I Numai că după discuție a- 
mintirile or să-mi răscolească iarăși 
nopțile!“ — ne răspunde directo
rul. Amintirile directorului de azi, 
ale caiacistului de performanță de 
mai ieri (la Locomotiva Timișoara 
și C.C.A.), ale antrenorului devotat 
un deceniu Constructorului Timi
șoara.

„Acum doi ani, împreună cu or
ganizația de tineret, ne-am adresat 
federației de resort pentru lansare» 
canotajului la noi — ne spune Gh. 
Lăpugeanu. Avem aci premise e- 
sențiale : bază de agrement pe Mu
reș, Ia Periam-port. cum îi zicem 
noi, un liceu cu 1 000 elevi și peste 
260 de uteciști (majoritate fete) in 
tabrica noastră, care vor să facă 
canotaj. Am primit doar răspunsuri 
formale, deși pentru început am 
solicitat doar niște bărci „refor
mate" de la loturi. Am putea avea 
aci o bază nautică pentru perfor
manță, Consiliul popular (primar : 
Dumitru Racu) fiind capabil s-o a- 
menajeze (există pe malul Mure
șului niște hangare, iar localul gol 
al unei foste școli ar putea fi lesne 
transformat în vestiare). Pasiunea 
localnicilor pentru sporturile de 
apă o dovedește și prezența masivă 
la plaja naturală de aci care, și ea. 
ar trebui amenajată, de organele 
locale".

Și ca un adevărat îndrăgostit 
care a trebuit mult timp să-și as
cundă taina, directorul și fostul gr 
tiv Gh. Lăpugeanu, ne întreabă: ,De 
ce n-am face și noi, aci, pe malul 
Mureșului, un experiment, într-o lo
calitate cu 8 509 de suflete, la în
tretăierea orașului cu satul, care 
are o reală pondere economică și 
un mare apetit de civilizație, în 
care include și sportul ?“

întrebare la care trebuie să răs
pundă federația și organele jude
țene de sport pentru că, în Banat, 
canotajul nu înseamnă doar Timi
șoara și Arad, pentru că Mureșul 
atrage ca un magnet tineretul c’a 
pe aceste meleaguri.
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IN PREAJMA CELEI DE A XXV-A ANIVERSĂRI

A ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR DIN ROMÂNIA

DE LA ViRSTA COPILĂRIEI, DRUMURI
CĂTRE PROFESII DE VIITOR

• Peste 12 000 de „meșteri cu milni de aur* • „Secretul* 
de specialitate și entuziasmul • Tradiții

succeselor — pregătirea cadrelor 
și inițiative

«pe
rna!

do

La vîrstă cravatelor roșii, preocu
pările «xiplllor pentru învățătură se 
împletesc string cu joaca, cu mișca
rea in aer liber, cînd prind aripi 
gindurile și năzuințele «pre cele mai 
Îndrăznețe profesii- A deveni pilot 
de avion sau marinar de cursă 
lungă, inginer constructor sau dezle
gător al tainelor electronicii, specia
list în automatizări, sînt pentru copiii 
din patria noastră Vise pe deplin 
realizabile. Sportul în general șl dis
ciplinele tehnico-aplioative In 
cial constituie factori de cea 
mare importanță în. procesul 
educare a tinerei generații prin mun
că pentru muncă și pentru apărarea 
patriei.

Pentru a afla preocupările pre
zente și de perspectivă ale Organi
zației pionierilor în această direcție, 
am solicitat un interviu tovarășului 
ing. Miti Furo, vicepreședinta al 
C.N.O.P., un ardent animator al 
acestor sporturi, care a acceptat cu 
amabilitate să răspundă la întrebă
rile noastre.

— Am dori, tovarășe vicepreședin
te, să faceți mai întâi o prezentare 
de ansamblu asupra acestor disci
pline sportive, practicate In oasele 
pionierești ?

— De Ia început fac precizarea 
că sporturile tehnico-aplicative se 
numără printre activitățile cele mal 
îndrăgite de copii. Modelismul cu 
ramurile sale, catlingul, radioamato
rismul, drumețiile sau cicloturismul, 
sporturi în care pregătirea fizică este 
completată cu largi cunoștințe teh
nice de mare utilitate în viață, au 
cucerit în scurtă vreme mase largi 
de pionieri și școlari. Pentru a argu
menta această afirmație să facem 
apel doar ta cîteva cifre : avem or
ganizate și își desfășoară activitatea • 
în casele de pionieri peste 4 000 de 
cercuri tehnico-aplicative, cuprlfizînd 
125 400 de participant!. Dintre acestea 
723 sînt cercuri de carting. In care 
activează 31100 de pionieri și șco
lari ; 645 de cercuri de aero și ra- . 
chetomodele, cu peste 22100 de con
structori ; 204 de cercuri de navo- 
modcle, cu peste 10 400 de „ucenici* 
într-ale marinăriei ; peste 2 400 de 
cercuri de radio și electrotehnică, în 
care lucrează peste 60 000 de pionieri 
și școlară Șl am mai putea da cifre. 
Cine a urmărit ta lucru pe acești 
„meșteri cu mîini de aur“. le-aș 
zice eu, nu se poate să nu fi rămas 
profund impresionat și cuprins de 
un sentiment de puternică admirație.

— Cum s-a ajuns la acest succes ?
—- El este o urmare firească a 

traducerii în viață a sarcinilor tra
sate de partid, de tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu personal, privind pregăti
rea multilaterală a tineretului. Două 
elemente au fost și sînt hoiărîtoare 
pentru buna organizare a acestei ac
tivități : cadrele de specialitate și 
baza tehnlco-materială. Spre acwtea 
ne-am îndreptat atenția, paralel cu 
atragerea copiilor spre sporturile teh- 
nioo-aplicative. Am organizat și orga
nizăm anual cursuri de perfecționare 
a instructorilor noștri, pe discipline 
(la Sibiu, Cimpina. Galați. Giurgiu, 
București), schimburi de experiență 
între casele de pionieri, de ta iniție
rea în construcții 
radio-comandată 
atras studenții 
specialitate să 
pionierilor, s-au 
tru instructori, 
aprecia că. în prezent, dispunem de 
un corp do specialiști capabili să

ii pînă la pilotarea 
a aeromodelelor, am 
de la facultățile de 

sprijine activitatea 
tipărit cursuri pen- 
astfel încît putem

ÎNTRECERI DE VETERANI LA „CROSUL TINERETULUI"
Comitetul de organizare a finalei ^Crosului Tineretului" anunță că la 

întrecerea din acest an a tradiționalei competiții (aflată la a 7-a ediție), care 
va avea loc la București In ziua de 2 mai, se va desfășura șl o probă rezervată 

veteranilor. întrecerea va avea Ioc pe distanța de 2 500 ni șl la ea pot participa 
cei care au depășit 43 de ani. So vor face trei clasamente: 45—50 ani. 59—35 ani 
și peste 55 de ani. înscrierile se primesc Ia federația de atletism pînă Ia 25 
aprilie. Cheltuielile de transport și cazare vor II suportate de organizatori.

ZĂPADĂ
ABUNDENTĂ
PE VALEA
PRAHOVEI I

A APĂRUT NR. 8 AL REVISTEI
• Emoții și împliniri în 

„Cupa tineretului" • Comple
xul „Sport și sănătate" ® „Dați 
copiilor mișcare!“ — o invitație 
pe placul celor mai mici cetă
țeni ai țării • în timp ce re
prezentativa de fotbal se află 
în turneul, braziliano-argenti- 
nian, vă oferim un comentariu 
despre „Adevărata sursă a omo
genității..." echipei naționale * 
„Craiova sau Dinamo ?“ o 
întrebare strîns legată de lupta 
pentru titlu la fotbal • Ptigi- 
liștii români printre protagoniș
tii Campionatelor europene «ie 
tineret de la Kiev ® „De ce

A'wwmwwW

SÎMBÂTA
CICLISM: Șoseaua Biv.‘ur«»ti 

Ploiești (cu întoarcere prin Buftea), 
ora 15 — start la km. 10,500 (în drep
tul Pădurii Bănoasa): „Cupa Fede
rației" in cursa dc 115 km; șoseaua 
București — Ploiești (varianta Buf
tea), ora 15: „Cupa Federației" — 
alergări rezervate juniorilor.

FOTBAL: Teren Laromet, ora 16.30: 
Larbmet — Flacăra roșie; teren stea
ua, ora 16,30: Șoimii TAROM ȚCtîl- 
rrometal (meciuri în cadrul Diviziei 
C).

JUDO: Sala de lupte „23 August". 
Oe la ora 16: faza de zonă a campi
onatelor republicane Individuale re
zervate copiilor

RUGBY: Teren Tineretului II. ora 
16 30: Politehnica — Olimpia (D'v. m

TIU: Poligonul Tunari, de la l>: 
„Cupa Dinamo'- —■ probe de pistol 
viteză și armă standard, „Cupa 1 
Mai“ la talere (sheet Și trap).

DUMINICA
CICLISM: Strada Clmpiua (sect. 1). 

ora 10: „Cupa Federației" — alergări 
In circuit (juniori și seniori)

FOTBAL: Teren Autobuzul, ora îl: 
Autobuzul — Flacăra Moteni (Divizia 
B) ■ teren T.M.B.. ora 11: T.M.B. — 
Sportul Ciorogirla; teren Voința, ora 
11: Voința — Olimpia Giurgiu; teren 
Sirena, ora 11: Sirena — Unirea Tri
color; teren Triumf, ora 11: Triumf 
— Dinamo Slobozia (meciuri tn ca
drul Diviziei C)

Interviu cu tov. luliu FURO 
vicepreședinte al Consiliului 

Național al Organizației 
Pionierilor

organlzeze și să îndrume o activitate 
complexă.

In ce privește baza materială, am 
primit larg sprijin din partea unită
ților economice, a inspectoratelor 
județene de Lnvățămint, dar mai 
ales am stimulat inițiativele cadrelor 
noastre pentru rezolvarea problemei 
cu posibilități locale, fără a apela 
măcar la un singur leu din buget. Și 
inițiative au existat. La carting, de 
pildă, copiii au construit singuri, cu 
excepția motoarelor, peste 2 000 de 
mașini (ca exemplu pot fi «tați pio
nierii din Zalău, prof. luliu Bartha), 
ta Brașov s-a realizat o largă Cola
borare cu școlile profesionale pentru 
sprijinirea unităților pionierești (prin 
ing. D. Telescu), la Tg. Mureș unele 

In atelierul cercului de carting al Casei pionierilor din Brașov
materiale speciale pentru modelism 
aduse din import au fost înlocuite 
cu materiale indigene (prof. Otto 
Hints) și exemplele in acest sens ar ■ 
putea continua cu Mediașul (Silex 
Carol), lașul (Octavian Chirică), Ti
mișoara etc. în. prezent, dispunem de 
o bază tehnico-matertală satisfăcă
toare ți căutăm noi căi pentru a o 
îmbogăți. Dar pentru aceasta este 
nevoie nu de văicăreli șt de a aș
tepta să primim totul de-a gata, ci 
de acțiuni concrete, de a folosi cu 
pricepere entuziasmul șl hărnicia 
copiilor, de a căuta resurse nefolo- 
stte încă.

— Ce ne puteți spune, despre acti
vitatea competiționaiă ?

— $1 tn acest domeniu, printr-o 
seamă de măsuri, am ajuns să ne or
ganizăm într-un sistem, propriu, cu 
o finalizare corespunzătoare particu
larităților de vîrstă ale copiilor. Avem 
campionate republicane si un mare 
număr de competiții tradiționale.

— Ani dori să ne vorbiți ceva 
despre coordonatele activității vii
toare în domeniul acestor sporturi.

— Programul competitions!, com- 

nu credem mai mult în vicio- 5? 
rie ?" — se întreabă Gh. Zam- 
firescu, cel mai vechi interna- Ș 
(tonal al reprezentativei de riolo 
® „Liber la decolare !“ — foto- șî 
reportaj de pe aerodromul Clin- ți 
eeni ® în pagina de „Orizont ii 
extern" : corespondențe din Mos- i- 
cova și Lima. Rubricile „Sport- 
magăzih", „Jurnal intim", „Spor- îj 
tul — a doua pasiune", precum 
și Serialele „Mondialul fotbalu- Ș 
iui" șl „Ultima repriză" corn- > 
pleteaz.ă acest interesant număr 
al revistei „SPORT".

HANDBAL Teren Constructorul, 
a 10,15: Constructorul — Știința 

Bacău (B,f), oră 11,30: Universitatea 
București — Mureșul Tg. Mutcș (A, 
f); teren Dinam» ora 8.30: Confecția 
— Voința Odorhei (A.tj ora 10,45: 
Dinamo București — Independența 
Sibiu (Am); teren Tineretului, ora 
17,45: C.S.U. Construcții — C.S.M. 
Buzău (B.t).

JUDO: Sala dc lupte „23 August", 
de la ora 9: tara de Zonă a campio
natelor republicane individuale rezer
vate copiilor.

RUGBY; Teren Parcul Copilului, 
ora o: Sportul Studențesc — Gloria 
(in caz de timp nefavorabil se dis
puta pe terenul Olimpia ora 11,30); 
ora 1030: Grlvița Roșie — Steaua; 
teren Vulcan, ora 9- Vulcan — C.S.M. 
Sibiu (Div. A): teren Tineretului ir. 
ora 10,30: A.S.E — S.N. Oltenița; 
teren Tineretului IV, ora 10,30: Ar
hitectura — Dunărea Giurgiu; teren 
Aeronautica, ora 10: Aeronautica — 
Constructorul; teren Constructorul, 
ora li: Oțelul — Petrochimistul VI- 
lep.i (Div. B).

TIR: Poligonul Tunari, de la ora 
9; „Cupa Dinamo" — probe de pistol 
calibru mare și pistol sport: „Cupa 1 
Mai" la talere (sheet șl trap).

VOLEI: Sala Institutului Pedagogic, 
ora 9: Universitatea București — Cor- 
vinul Deva (f); sala Giuleștl, ora 10: 
Electra București — Alumina Oradea 
(m) — meciuri in cadrul semifinale
lor pentru '■■■>’ificarea în turneul fi
nal al barajului pentru promovare in 
divizia A.

sărbători In
să fac doar o 

programul 
a 7-a ediție 
„Mini-tehnicus", 

peste 35 009 «le pio-

simplă spi- 
activităților 
a popularei 

îrr care

pletat cu acțiunile organizate pe 
timpul perioadei de vacanță, va fi 
deosebit de bogat- întreaga activitate 
a acestui an se va desfășura sub 
semnul a trei mari evenimente de 
importanta cărora' detașamentele 
noastre de pionieri sînt pătrunse 
pînă în adîncul inimilor. Este vorba 
de cea de-a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei, de al XI-lea Con
gres al Partidului, și a XXV-a ani
versare a creării Organizației de pio
nieri. pe care o vom 
aceste zile.

Aș dori 
cuire din 
propuse : 
competiții 
sînt angrenați 
nierl și școlari, concursurile tradițio
nale „Racheta Moldovei", organizată 
1a Botoșani, „Radio-prichindel", ta 
Piatra Neamț, Raliul de carturi de 
la Sibiu, „Cupa castanilor" ta Baia 
Mare, „Racheta Oltului", ia Rm. 
Vîlcea, marile expediții turistice 
altele. Trebuie să mai subliniem, 
asemenea, taberele : de modelism 
la Săliște, de „vînătoare de vulpi" 

și 
de 
de 
de

ta Poneasca, de navomodele de ta 
Galați, cele de aviație de la Ploiești 
și Cluj...

— Cum apreciat! valoarea educativă 
a acestor sporturi, influenta lor asu
pra drumului pe care vor păși în 
viață purtătorii de azi ai cravatelor 
roșii ?

— Urmărim nu numai ocuparea 
timpului liber al copiilor cu o seamă 
de discipline sportive plăcute, ci în 
primul rînd educarea lor în spiritul 
disciplinei, al dragostei de învățătură 
și muncă, cultivînd tradițiile eroice 
ale poporului nostru. Pionierii și 
școlarii cuprinși în cercurile tehnico- 
aplicative sc numără printre cei mai 
buni la învățătură.

Este o înaltă datorie patriotică 
pentru noi, ca și pentru toți factorii 
cuprinși în opera de educare a tine
retului de a munci 
răspundere pentru 
cinste de această 
creșterea tinerelor 
triei.

cu tot simțul de 
a ne achita cu 
sarcină privind 
vlăstare ale pa

consemnat deInterviu
Viorel TONCEANU

Un motiv în plus de a ac
cepta invitația I.T.H.R. — Bucu
rești, de a vâ îmbarca în au
tocarele ce vor pleca dumini
că 17.IV,1974 orele .7,00, spre 
Valea Prahovei, din cartierele:

• TITAN — restaurantul Mi- 
niș.

• BERCENl — centrala te
lefonică din b-chil Metalurpisî

0 DRUMUL TABERII 
nema FAVORIT

«s PIAȚA PALATULUI
— rest. CINA

Plata se efectuează 
autocar.

Ci-

— RSR

direct îa 
3676

Luni 22 aprilie 1974, Io ora 
12,30, in sala Dalles

EXPUNERE CU TEMA : „TEO
RIA Șl METODICA CALITĂȚI

LOR „MOTRICE-ViTEZA"

de cerceătri știin-

I

Centrul 
țifice și documentare tehnică al 
C.N.E.F.S., Consiliul municipal 
București pentru educație fizică 
și sport, în colaborare cu Uni
versitatea populară București 
anunță ținerea cursului de reci
clare — cu tema : „Teoria și 
metodica calităților motrice — 
viteza". Expunerea va fi făcută 
de dr. Gabriel Gherebețiu, în 
sala Dalles (B-dul N. Bălcescu 
nr. ill), Juni 22 aprilie 1974. la 
ora 12,30. Va urma un film ar
tistic.

14,50 a 4.321 lei; cat. 5: 110,20 a 5C9 lei: cat. 6: 175.80 a 357 Iei. 
B : 1 variantă 25% a 11.332 lei și 9 variante 10% a 

cat. D: 17,35 a 3.005 lei : cat. E: 95,60 a 545 lei; cat. F: 
a 100 lei.
lei

Cîștigul de 81.825 lei a revenit lui MITULESCU CONSTANTIN, din București care 
obține un aidoturiatn la alegere și diferența în numerar.
ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR

LA TRAGEREA SPECIALA LOTO A PRIMĂVERII
Toate agențiile l.oto-Pronosport

Ja disooziția partlcipanților cu 
gata completate sau care se 
pleta la cerere cu numerele 
pentru tragerea specială Loto 
verii de marți 23 aprilie 1974.

Avînd în vedere faptul că

LOTO PRONOSPORT

LUNI, 22 APRILIE 1974, ESTE ULTIMA

stau 
bilete 

pot com- 
preferate 

a primă-

_____ ... __  ...... .. noua for
mulă tehnică aduce o serie de avantaje 
pârtiei panților tată de tragerile speciale 
similare, cumpărîncl mai multe bilete vă 
măriți considerabil șansele de ctștlg. La

IMPULSURI Șl ACUMULĂRI LA UN CAPITOL PREȚIOS:

BAZA MATERIALA!
Desigur, recenta plenară a Comi

tetului F.R.F. nu putea ocoli, în 
cadrul acțiunii de ansamblu a îm
bunătățirii activității fotbalistice, 
problema bazei materiale. Factor 
important în perimetrul oricărei 
mișcări sportive de performanță, 
„baza materială" a fost invocată 
în fotbalul nostru nu o dată, de 
regulă atunci cînd se depistau cau
zele progresului prea lent, ale u- 
nor rezultate nesatisfăcătoare. în 
mod constant, acest capitol impor
tant și-a găsit acoperire prin rea
lizări palpabile (nu este cazul să 
mai numim stadioanele, terenurile 
simple, amenajările de care au be
neficiat secțiile și cluburile de 
fotbal în ultima vreme), dar ațît 
sub aspect cantitativ cît și calitativ 
sînt necesare încă îmbunătățiri, 
pentru a oferi fotbalului nostru 
cele mai bune condiții de expri
mare. Care sînt, deci, jaloanele 
preconizate de F.R.F. pentru dez
voltarea bazei materiale ?

într-o perioadă de 2—3 ani, di
vizionarele A și B, cu alte cuvinte 
eșalonul competițional 
vor dispune de un număr suficient 
de terenuri, de mijloace moderne 
de pregătire și recuperare. Tn acest 
scop, pînă la 1 iulie 1974 se va 
eiabora un program ferm, prin co
laborarea F.R.F. cu C.N.E.F.S. și 
departamentele tutelare ale echipe
lor din primele două divizii. A- 
ceastă măsură va avea, fără îndo
ială, darul să niveleze (de jos în 
sus) condițiile de pregătire ale for-

superior.

MECIURI-CHEIE 
MÎINE,

IN DIVIZIA B
de nu
de fot-

Din nou, la un interval 
mai o săptămînă, amatorii 
bal au posibilitatea să asiste Ia în- 
tîlniri deosebit de interesante și 
totodată, importante pentru' viitoa
rea configurație a cliisapiențelor di
viziei B. Desigur că, îh prințul rînd 
atrag atenția întâlnirile ? liderilor 
care vor evolua, de astă dată, în 
deplasare: Gloria Buzău, la Plo- 
peni, C. S. Rm. Vîlcea, la Giurgiu 
și Olimpia Satu Mare, la Baia Mare, 
Partida de la Plopeni, dintre for
mația locală Metalul (locul 2, eu. 
30 puncte) șl Gloria Buzău (31 p), 
constituie un examen dificil pentru 
elevii antrenorului Ștefan Vasîle, 
deoarece jucătorii localnici nutresc 
și ei speranța, în cazul în care vor 
termina victorioși acest meci, că 
se vor număra printre viitorii di
vizionari A. Dar, de rezultatul par
tidei de Ia Plopeni sînt legate și 
speranțele altor două pretendente 
la șefia seriei I : C.S.M, Suceava 
(3 ; 30 p) și Știința Bacău (4 ; 30 p), 
ambele jucînd, mîine, acasă, cu 
Viitorul Vaslui și, respectiv, C.S.U. 
Galați.

Emoții mari are • și liderul seriei 
a II-a, C.S. Rm Vîlcea (locul 1, 
cu 33 p). Mîine, deplasindu-se la 
Giurgiu, va juca în compania Du
nării, echipă aflată în „zona ne
liniștii" și, deci, avidă de puncte. 
De un eventual eșec, poate profita 
Șoimii Sibiu (2 ; 31 p) care joacă 
pe propriul teren cu Gaz metan. 
Mediaș, formație ce pare ieșită din

IN OBIECTIV - DIVIZIA C

0 ETAPA CU DOUA RECORDURI
Etapa -a XX-a a< Diviziei C. dispu

tată simbăîă și. d.titnipleă. a fost una 
dintre cele mai interesante din punct 
de vedere al datelor .statistice, Mar- 
cind consumarea a două treimi din 
competiție, etapa q avut și două as
pecte inedite : cele mal puține victo
rii ale oaspeților (1 in total) și cele 
mai multe meciuri terminate la ega
litate pînă in prezent (27). Cifre apro
piate s-au_ mai obținut în etapa a 

ale formațiilor 
— și cite 22 de 
etapele a VTI-a

oaspeții au avut,

XlV-a : 5 victorii
aflate în deplasare 
scoruri nedecise in 
și a VUI-a.

în etapa aceasta, 
in general atacuri mai puțin produc
tive. ele mareînd un număr mic de 
ghiuri, doar 52 din 223. In seria a 
IV-a, de pildă, oaspeții au avut o 
ineficacitate totală, neînscriind nici 
un ptinct, iar în altele, cum. au fost 
a II-a', a X-a și a VIT-a, ele au mar
cat doar 1, 2 și, respectiv. 3 goluri.

în fruntea celor 12 serii, continuă 
cu înverșunare lupta pentru <x>nșoli- 
darea pozițiilor. Doar două dintre li
dere au mai nutine griji în momen
tul de față. Betonul Săvinești (seria 
a II-a. cu 5 puncte avans) și Unirea 
Focșani (cu 4 o mai mult decîf prin
cipala ei rivală, Poiana Cimpina —* 
seria a III-a). în celelalte 19 serii, 
sînt angajate cile două și chiar trei 
echipe în lupta pentru locul. I. O pa
sionantă «jispută se dă. în continuare, 
între echipele bucureșiene Triumf și 
Voința (prima conduce eu un punct), 
Rova Roșiori și Automatica Alexan
dria (ambele cu cite. 23 de puncte 
—- seria a VI-a). U.S-,. Oltul Sf. 
GheOrghe și Chimica Tirnăveni (an
gajate într-un duel de la începutul

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 12 APRILIE 1914

EXTRAGEREA I: categoria 1: 1,35 variante a 114.825 lei: cat. 2: 3,50 a 17.909 lei cat. 
3: 8,05 a 7 783 lei; cat. 4: ................... ‘ ' -- - - .... -----

EXTRAGEREA fi II-a: Cat.
1.533 lei: cat. C: 7,45 a 6.997 Ici;
204,80 a 255 ICI, — Cat. X; 1951.95

Report categoria A ~ 86.631

această interesantă tragere puteți ctștisa 
autoturisme „Dacia 1300“ și „Dacia 1100", 
excursii în U.R.S.S., Spania și Franța, 
cîștlgurl In numerar do valoare fixă și 
variabilă.

Alte amănunte in prospectele tragerii 
care se găsesc în toate agențiile I.oto- 
Pronosport.

AZI ULTIMA ZI PENTRU DEPUNE
REA BULETINELOR la qtoncursul pro
nosport de duminică 21 aprilie 1974.

reprezen- 
acest as-

mațiilor noastre cele maț 
tative, decalate încă sub 
•poet. Este suficient să exemplifi
căm, plasînd la poli opuși, de 
pildă, pe Jiul Petroșani și Dinamo, 
pe Minerul Cavnic (nevoită să-și 
dispute meciurile de pe „teren pro
priu" la... Baia Mare, în lipsa ri
nei incinte corespunzătoare) și F. C, 
Galați. Realizările la acest capitol, 
dispersate judicios, vor avea darul 
să extindă aria performanței ve
ritabile, consoiidind. totodată, ceea 
ce s-a înfăptuit pînă acum în a- 
cest domeniu.

Este prevăzută de asemenea îm
bunătățirea producției și desfacerii 
echipamentului sportiv, precum și 
sporirea cu cel puțin 50 la sută a 
producției anuale de mingi și ghete. 
Nu este suficientă dorința F.R.F.- 
ului de a înzestra pe fotbaliști cu 
mingi și bocanci („uneltele de 
muncă" ale unui jucător), în can
titate îndestulătoare și de o cali
tate mulțumitoare. Forurilor com
petente (atenționate și. cu alte pri
lejuri) le revine sarcina principală 
în realizarea acestui proiect și după 
părerea noastră, învingerea unei 
inerții vechi ar putea aduce pro
ducția Ia care ne referim, la nu
mitorul comun a) mărfurilor ce 

• răspund tuturor exigențelor, furni
zate de către industria noastră u- 
șoară. Este o. Cerință a. fotbalului 
nostra de masă și de performanță, 
a celor aproximativ 100 000 de ju
cători legitimați. I

Se va pune ordine în progra-

i

Apărarea Nitramoniei a cedat din

••• fcjn

formă după evoluțiile modeste din 
ultimele etape.

Și liderul seriei a îll-a, Olimpia 
Satu Mare, are de trecut un ob
stacol greu la Baia Marc. Elevii 
lui Halagian au realizat jocuri — 
totodată și rezultate — bune în ul
timul timp, au urcat pe poziția a 
patra (la 6 puncte de locul I) și, 
firesc, se gîndesc la un loc pe 
podium. Dar, sătmărenii au arătat 
că știu să abordeze jocurile din 
deplasare, așa că n-ar fi exclus ca 
ei să se înapoieze acasă cu un 
punct.

Cu același justificat interes, sînt 
așteptate și partidele dintre echi
pele ce luptă pentru a evada din

« « »

turului, acum Oltul-,are un avantaj 
minim — s. Xli, preriitn și îhWcfiîc 
trei formații din seria a VIT-a. Vic
toria Călări, Dunărea Calafat ș< Mi
nerul Lupeni, care se schimbă intre 
ele în fruntea clasamentului. „Vete
rane" în fruntea seriilor, după etapa 
a XX-a, sînt Unirea Dej (pe primul 
loc în 37 etape), Minerul Moldova 
Nouă (15). Minerul Baia Spric (13). 
C.S. Oltul Sf. Gheorghe (12) și Relo- 
nul Săvineșfi (11).

Despre echipele promovate (30 la 
număr) pentru prima oară in Divizia 
C nu prea se pot spune multe lucruri 
bune. Mai mult de 2/3-lmi dintre ele 
se află în partea de jos a clașamen- 
telar, sub locul 10. Doar douu sînt 
angajate în lupta pentru primele 
locuri, Unirea Sînnicolaul Mare și 
Dacia Orăștie. care se află pe pozi
țiile 2. și, respectiv, 3, in seria a 
VllI-a- Bine s-au mai comportat 
pînă acum șl formațiile Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej (locul 4. în seria a 
II-a), Unirea Sf. Gheorghe (4 • 
și Cimentul Turda (5 — IX). 
unele nou promovate

■
|

- XI),
Sini 

care nu pot 
părăsi ultiipele «iouă locuri ale cla
samentelor respective ca de pildă, 
Bebe Sîngeorz Băi (care cu două 
săptămîni în urmă făcuse o figură 
frumoasă, învingînd fruntașa seriei, 
C-S. Oltul Sf. Gheorglie), Arrtsbium 
Macin, Victoria PTTR Botoșani, Mă
gura Șimleul Silvaniei, Carpați Mir- 
șa, ș.a. Dar între formațiile situate 
in zona „lanternei" se dă o luptă 
strinsă, ca. de altfel, și între echipele 
care vizează primele locuri în serii. 
Asistăm. deci, in continuare, la o 
dispută interesantă

I
I

■

■
I

T. RABȘAN

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA
DIN 19 APRILIE 1974r.OTO

Extragerea I : 21 61 71 S3 S3
Extragerea a H-a : 62 80 20 

71 81.
Fond general de cîștlgurl : 

din care 86 381 lei report.
Plata clșttgurllor se va face 

IC 39 3
13
63

984 929 lei.

. _ ................... în Capi
tală încaplnd din 29 aprilie, pînă ia 19 
iunie, ia- tn țară aproximativ din 3 mai, 
pînă Ia 19 iunie 1974, inclusiv.

marea meciurilor televizate, în 
•capul protejării intereselor mate
riale ale cluburilor. Meciurile te
levizate se vor disputa «îmbăta sau 
duminica (în nocturnă). La fel, un 
rulaj nepreferențial al echipelor a- 
flate sub obiectivul camerelor de 
luat vederi, va permite o reparti
zare echitabilă a beneficiilor acor
date de televiziune (în afara țelu
lui mărturisit — dezvoltarea bazei 
materiale — această măsură ar a- 
vea în paralel, efectul, deloc negli
jabil, de a pune în fața spectato
rului anonim o diversitate mai 
mare de elemente capabile să-i 
suscite interesul).

Fe linia eforturilor remarcabile 
din ultima vreme, în impulsiona
rea. fotbalului la nivel de copii și 
juniori, se prevede alocarea inte
grală, pentru acest eșalon, a su
melor provenite de la Pronosport. 
Această măsură se va converti, în 
principal, în amenajări de baze 
sportive simple (terenuri de antre
nament și

Pînă la 
lua ființă 
pregătire. 
Progresul, 
casară. Se 
centru se 
perfecționarea antrenorilor, experi
mentări metodice moderne, prepa
rativele echipelor naționale, Trei- 
pat.ru terenuri noi, aparatură de 
specialitate, material documentar, 
personal adecvat vor înzestra acest 
centru pe care ne place sâ-1 ve
dem devenind un. cadru perfect, 
pentru vîrful piramidei fotbalului 
românsec.

anexe).
data de 1 iunie 1974, va 
un centru național de 
Sediul : Parcul sportiv 

Este o măsură foarte ne- 
preconizează că în acest 
va asigura pregătirea și

Ion CUPEN

nou. (Fază din meciul Autobuzul București — Nitramonia Făgăraș 3—1)
Foto : V. ONESA

zona retrogradării. Deoarece dife
rențele sînt destul de mici, deci u- 
șor de refăcut, gazdele nu vor scăpa 
mîine acest prilej. Așa că să aș-

Miercuri, la sediul F.R.F

Miercuri, la sediul F.R.F. va avea loc tragerea la sorți pentru 
jocurile sferturi de finală ale Cupei României, programate să se 
desfășoare în ziua de 15 mai pe terenuri neutre.

Tragerea la sorți va începe la ora 18, în prezența reprezentări- ' 
ților echipelor calificate în sferturi de finală : C. S. Rm. Vîlcea, 
deținătoarea trofeului, Steaua, U.T.A., Jiul, „Poli" Timișoara, A.S.A. 
Tg. Mureș, „U“ Cluj și Delta Tuleea.

Miercuri seara, Comisia de competiții și disciplină a revizuit . 
datele meciurilor semifinale și finale ale Cupei. Acestea se vor dis
puta după cum urmează : la 12 iunie — semifinalele (pe terenuri 
neutre) și la 23 iunie — finala, la București.

Pornind de la „cazul luga“

MĂI MULTA ATENȚIE TINERELOR TALENTE 
A CĂROR „REALIZARE" SE AMINĂ...11

fotbalul nostru nu- 
minune", juniori de 
prezentați de către 
ea jucători de viitor, 

vedea în ei pe viitorii

la se- 
intrat

ei. Vom da cîteva 
cei ce au jucat în

Problema p<j care ne-am propus 
s-o dezbatem în aceste rînduri nu-i 
de Ioc nouă. S-a mai discutat de 
atîtea ori despre acest nedorit fe
nomen, dar, se pare, lucrurile au 
fost lăsate să meargă de la sine. 
Am avut in 
meroși „copii 
mare talent, 
antrenorii lor 
Lumea și 
internaționali A.

Dar, o dată cu trecerea 
niorat, mulți dintre ci au 
în anonimat. S-au pierdut pe drum, 
pur și simplu, sau au devenit fot
baliști oarecare, modești, pentru 
care uu numai echipa națională de 
seniori s-a dovedit inaccesibilă, «Iar 
chiar formațiile Diviziei A, cum 
vom vedea, se arătau prea preten
țioase pentru 
nume dintre 
reprezentativa de juniori, din anul 
19(17 încoace: Bărhulescu, Etern, 
Ciutac, Bungețeanu, Diaconii, Rîzca. 
Biiiboacă, Dumbreanu, Doboș etc. 
etc. Lista e lungă. Iată echipa de 
juniori a României, care în 1967, 
la Pemik, învingea Polonia cu 2—1 ; 
Bărbulescu — Gaghcș, Bungețeanu, 
Diaconu, Viciu — Etern, Tudor 
Ciutac — Caniaro, lordănescu, 
Schwartz. Doar lordănescu se află 
în prim-planul fotbalului nostru, 
deși acești jucători au acum 25 de 
ani, adică vîrstă deplinei afirmări. 
Despre unii aproape nici n-am mal 
auzit...

Să dăm și exemple mai apro
piate. Acum un an, în echipa na
țională juca IUGA, de la Brăila. 
Numai cuvinte de laudă se au
zeau la adresa acestui fotbalist. Ce 
se întîmplă, acum, cu el ? Să nu-1 
căutați pe la vreo echipă 
vtzia A. Se află la Progresul 
pe banca rezervelor, uneori 
aceasta. Fostul internațional 
niori nu-și găsește loc în

ds Di- 
Brăila. 
nici pe 
de ,ju- 
„U'-le
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ACTUALITĂȚI

I. K.

DINAMO S-A ÎNAPOIAT DIN 
CEHOSLOVACIA

Joi după-amlâză, Dtnamo București 
s-a înapoiat dfn Cehoslovacia, unde a 
susținut oouâ jocuri amicale. După eurn 
»e știe, în prima partidă, bucixreștenil 
au terminat ta egalitate cu cunoscuta 
formație Slavia Fraga: 2—2 (2—1).

Miercuri, fotbaliștii romani au Inttlnit 
la Dudejovice echipa locală. Dinamo, 
care activează In liga a m~a. Fotbaliștii 
noștri au ctștigat cu (1—0), pnn fo-
larii» înscrise de Gojgam (2) »t SatrnX- 
reanu II,
AUTOMATICA ALEXANDRIA - 

MATFORS 2—0 (2—0)
X.a Alexandria s-a disputat tnttlnir** 

internațională, amicală, intre formația 
locală. Automatica, șt echipa suedeză 
I.K. Matfors, Victoria a revenit gazdelor 
cu stmrul de 2—0 (2—0), prin golurile în- 
ecrtse de Cojocari și Frumosu. (I. BI
ZON — coresp).

NE VIZITEAZĂ HANSA ROSTOCK
Tn invitația echipei Victoria Cărei, 

săptămina viitoare va întreprinde 1111 
turneu de trei jocuri In țara noastră 
formația Hnnsa Bostock, care actlveaza 
în prima divizie a campionatului It.D 
Germane. Fotbaliștii oaspeți vor susține 
primul meci la Cărei, unde vor întâlni 
mîine echipa locală, Victoria. In conti
nuarea turneului. Hansa Rostock va juca 
la Satu Mare, eu Olimpia, șt la Slghe- 
tul Marmațiel, cu c.i.L. (Div. C).

REZULTATE
La mijlocul acestei săptămînl s-au 

disputat mal multe partide amicale, 
încheiate cu următoarele rezultate : 

CF.R. Cluj —Jiul 4—1 (1—0),
F. C. Galați — Sportul studențesc 
2—3 (0—0), Politehnica Timișoara — 
U.M. Timișoara 4—0 (3—0), Petro 
Iul Ploiești —Chimia Brăila' 3—0 
(1—0), o. S, Rm. Vîlcea —C.S.M- 
Reșița 2—1 (0—1), Arieșul Turda— 
A.S.A. Tg. Mureș 1—2 (0—0), Vic
toria Roman
2—1 (0—0).

• Miercuri, 
„Cupei Silviu 
roșu a învins cu 2—0 (0—0) pe Me 
from, pe stadionul acesteia, prin 
golurile marcate de Pescaru (min. 
fc’7 și 71).

AZI : DINAMO — RAPID 
MIINE: STEAUA — SELECȚIONATA 

DE TINERET (SUB 23 DE ANI)
Două meciuri. In Capitală, in acest 

«flrșlt de săptăiiiină: astăzi, pe stadionul 
Dinamo, de la ora 16,39, se intîlnesc di 
vizionarele A Dinam» și Rapid, iar inli
ne, de la ora 11. pe terenul II al Com
plexului sportiv Steaua, vor juca forma
țiile Steaua șl selecționata de tineret 
(sub 23 de ani).

Petrolul Moine.ști

la Brașov, în finala 
PIoeșteanu" Steagul

A

Progresului, aflat la periferia 
samentului Diviziei B. Care 
fie motivul ? Antrenorul Gh.

a se ca ju

meargă 
adevă- 

de- ve-

scopul existenței unei ase- 
instituții. Poate că, pornind 
„cazul Iuga", această pro- 
a dispariției atîtor talente 
mai fi lăsată în voia soar

tcptăm pînă mîine, cînd vom ve
dea care dintre ele au mai făcut 
un pas spre locurile ferite de 
moții...

<:Ia- 
să 

Ti
mar ne spunea că Iuga „are com
plexe de inferioritate pe teren", ță 
„se sufocă", „a suferit de sinuzită". 
„că, în ultimă instanță, va încerca 
să-i schimbe postul de mijlocaș". 
Publicul nu-1 agrează ca juc&tdi'. 
deși e un băiat corect, disciplinat.

De necrezut. La 20 de ani. Ionel 
Iuga. despre care anul trecut, după 
calificarea iu turneul U.E.F.A. se 
scria : „Actualul Iot cuprinde
cițiva jucători de certă valoare 
(Stoica, Ncgințiii, WGA (S.N.). Ră- 
ducanu...) care pot, dacă vor fi a- 
jutați, să urce pe prima scenă a 
fotbalului nostru de performanță", 
e pe cale de a se rata
cător ! ?

Oare să lăsăm lucrurile să 
de la sine ? Este, Iuga cu 
rat, ireparabil din punct 
dere fiziologic ? 'Ce ar fi ca F.R.F., 
în colaborare cu Centrul de me
dicină sportivă să preia acest caz 
spre studiu ? A)- fi o utilă contri-:, 
buție in domeniul fotbalului, s-ar; 
realiza și o mai mare apropiere a’* 1 
cercetării științifice de practică, de 
altfel 
menea 
de la 
blemă 
nu va 
tei. Nu de alta, dar e păcat de 
munca depusă de antrenorii de la 
centrele de juniori și copii, de banii 
cheltulți cu acești tineri jucători 
în perioada de juniorat. Și, apoi, 
nu-i un secret pentru nimeni, fot
balul nostru duce lipsă de ele
mente de valoare și nu-șî poate 
permite să renunțe cu atîta ușu
rință la jucători care, în baza ta- 
lentub'i și a comportării anterioare, 
ne-au dat atîtea speranțe !...

Constantin ALEXE

pat.ru


DUPĂ CEA DE A IV-A VICTORIE IN „CUPA ȚARILOR LATINE11 LA HANDBAL
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„REPREZENTATIVA DE TINERET TREBUIE
SĂ CUPRINDĂ MĂI MULTI JUCĂTORI DE VALOARE"

CAMPIONUL TENISULUI 
PRIMEȘTE APLAUZELE

Ilie Năstase în mijlocul stu
denților de la A.S.E.

Foto : S. BACKSY

SUTELOR DE STUDENT! BUCUREȘTENI

— Interviu cu antrenorul emerit
Desfășurată în orașul italian Te- 

ramo, între 8 și 14 aprilie, cea de a 
Vl-a ediție a „Cupei țărilor latine" 
la handbal a reunit la start 9 echipe 
reprezentative de tineret din trei 
continente : România. Franța, Spania, 
Italia, Portugalia, Brazilia, Canada, 
Maroc și Argentina. La capătul celor 
6 zile de întreceri (desfășurate în 
aer liber, pe un teren de bitum) re
prezentativa țării noastre a reușit să 
își adjudece pentru a patra oară 
consecutiv prețiosul trofeu încheind 
turneul fără a cunoaște înfringerea.

Despre acest nou succes al hand
balului românesc, “despre nivelul va
loric al. competiției și despre multe 
alte probleme legate de cea de a 
Vl-a ediție a „Cupei țărilor latine" 
am vorbit cu antrenorul emerit EU
GEN TROFIN, care a condus echipa 
noastră (împreună cu alt reputat spe
cialist — prof. Mihai Pintea).

— Cum este privită competiția de

EUGEN TROFIN
loasă. Turneul a reprezentat pentru 
tinerii handbaliști români o verifi
care extrem de utilă care ne-a per
mis să rodăm întregul lot atunci 
cînd aveam în față adversari mai mo
dești, să punem în practică diferitele 
mijloace tactice exersate la pregătiri. 
Trebuie să subliniez, însă, faptul că 
reprezentativele Franței și Spaniei — 
clasate în această ordine pe locurile 
2 și 3 — au constituit adversari di
ficili, datorită nivelului valoric ridi
cat pe care l-au atins.

— Sînteți mulțumit de evoluția 
echipei țării noastre ?

— Referîndu-mă la jocul în an
samblu sint mulțumit, dar dacă ar 
trebui să vorbim despre viitor, des
pre speranțele pe care ni le punem 
în actuala generație juventistă, nu 
ne putem declara incă satisfăcuți. 
România deține de multă vreme tit
lul suprem și va avea de înfruntat 
în continuare mulți adversari de va-

scăzut. Dacă toți ar fi la nivelul lui 
Stockl — căpitanul echipei de tine
ret, care a fost în Italia un adevărat 
exemplu de dăruire și seriozitate — 
nu am mai avea nici o durere de cap. 
Dar iată spre exemplu un caz : Gra- 
bovschi jucător promovat în prima 
echipă a țării, inclus în echipa care 
a. cucerit titlul mondial la Berlin- In 
turneul de la Teramo n-a reușit să 
iacă absolut nimic, obligindu-ne să 
punem în dreptul Iui un semn de 
întrebare. Un alt jucător — Drăgă- 
niță — deși are talent și calități pro
bate deseori, este lipsit de control 
în comportament, manifestă, deja, 
tendințe de vedetism...

— Ce credeți că trebuie făcut în 
această situație ?

— Cred că federația trebuie să ur
meze ideea pe care a adoptat-o : 
căutarea continuă a elementelor ti
nere talentate, dispuse la sacrificii. 
Următoarea ediție a „Cupei țărilor 
latine" va avea loc anul viitor în 
Argentina. Cred că de pe acum tre
buie deschisă o campanie pentru des-

BJORN BORG
S-A CALIFICAT 

PENTRU DALLAS!
NEW YORK. 19 (Agerpres) — 

Tn sferturile de finală ale turneu
lui internațional de teni3 de la 
Houston (grupa a III-a a. Circui
tului WCT), Bjdm Borg a cîștigat 
cu 6—2, 6—4 partida susținută cu 
argentinianul Guillermo Vilas. în 
urma acestei victorii tânărul cam
pion suedez și-a asigurat puncta
jul necesar calificării în faza fi
nală a competiției, programată în
tre 8 și 12 mai la Dallas.

Rezultate din „optimi" : Arthur 
Ashe — Roger Taylor 7—6, 6—4 ; 
Rod Laver — Tom Edlefsejj 6—0, 
7—5 ; Vladimir Zednik — Mark 
Cox 7—6. 1—6, 6—3 ; Colin Dibley 
— Roscoe Tanner 6—4 7—6.

★

Ieri, către orele prinzului, era 
greu de răzbit prin, mulțimea care 
se adunase pe trotuarul din Plata 
Romană, la intrarea principală în 
Academia de Studii Economice. 
Sute de studenți îl așteptau pe 
maestrul emerit al sportului Ilie 
Năstase, invidioși probabil pe alte 
cîteva sute de colegi ai lor care 
avuseseră norocul să găsească un

loc în sala arhiplină a amfiteatru
lui central, unde campionul tenisu
lui primea felicitări și ovații.

într-o atmosferă entuziastă, Ilie 
Năstase a fost sărbătorit de admi
ratori, supus unui nou „tir" de în
trebări, solicitat să dea zeci de 
autografe. A fost o întîlnire ani
mată de spirit tineresc, vădind 
popularitatea și dragostea de care

Campionatul național de lupte

SURPRIZA PRIMEI
DE SENIORI, MIHAI

ț ' GALAȚI, 19 (prin telefon). Cu 
obișnuita festivitate de deschide
re, vineri, în sala de sport din lo
calitate, au început întrecerile 
campionatului individual de lup
te greco-romane (tineret). La star
tul competiției s-au aliniat un nu
măr mare (256) de concurenți — 
aspiranți la cele zece titluri .de 
campioni republicani. De pildă, la 
categoria 68 kg au fost înscriși 40 
de concurenți, la 62 kg 39, la 57 
kg 34 etc., situație care a făcut ca 
drumul spre tururile finale să fie 
dificil, chiar și pentru cei mai va
loroși tineri luptători.

Aplicarea noilor prevederi ale 
regulamentului a dinamizat simți
tor lupta, acțiunile spectaculoase 
au abundat, oferind un plus de' 
atractivitate competiției. în acest 
sens, este evident faptul că din 
cele 128 de întîlniri, programate 
în primul tur, într-una singură a 
fost dictată decizie de dublă des
calificare pentru pasivitate. Dar, 
în același timp, ne simțim obli
gați să remarcăm dezechilibrul 
valoric existent între concurenți, 
concretizat prin numărul mare de 
victorii prin tuș, majoritatea con
semnată în prima repriză. Din to
talul celor 128 de meciuri ale pri
mului tur 96 s-au încheiat cu vic
torii înainte de limită. Aceasta nu 
însemnează că n-au existat și me
ciuri echilibrate a căror soartă a 
fost decisă abia în ultimele secun
de. Unul dintre acestea i-a adus 
la mijlocul saltelei pe Mihai Bo- 
țilă (Steaua) — campionul de se 
niori al categoriei 57 kg — și pe 
Alexandru Szabo (Oradea) coborît 
de la categoria superioară- După 
înfringerea pe care o suferise Sza
bo în fața dinamovistului bucureș- 
tean, N. Mares, se părea că sar
cina lui Boțilă va fi ușoară de da
ta aceasta. Dar, lucrurile nu s-au 
petrecut așa. Orădeanul a realizat 
în primul minut un tur de braț si 
a obtinut trei puncte avantaj, pe 
care l-a menținut pînă în ultima 
repriză. Simțind spectrul infringe- 
rii. campionul, cu cîteva secunde 
înainte de final, a jucat ultima 
carte și a reușit să reducă din 
handicap, dar rularea pe care a 
executat-o i-a reușit exact în se
cunda următoare dună ce sunase 
gongul. Astfel, Boțilă a coborît 
învins de pe saltea.

Iată cîteva rezultate : cat. 48 kg 
— C. Alexandru (Steaua) b t. I. 
Stoica (Sinaia) ; 52 kg — N. Gingă

greco-romane pentru tineret

ZILE: CAMPIONUL 
BOȚILĂ, ÎNVINS!

(Dinamo Buc.) b.p. (superioritate 
tehnică) Gh. Sandu (Pitești) ; 62 
kg — P. Arcadie (Steaua) b.t. P. 
Iuraș (Iași) ; 68 kg — T. Ignătes- 
cu (Rapid Buc.) b.p. (s.t.) A. Ba
rath (Tg. Mureș) ; 74 kg — A. Po
pa (Dinamo Buc.) b.t. I. Luca 
(Brașov) ; 90 kg — L. Eizic (Ră
dăuți) b.t. I. Anghel (Dinamo Buc.); 
C. Leca (Cîmpulung Muscel) b.t. 
V. Neagu (Constanța) ; +100 kg 
R. Codreanu (Arad) b.t. M. Iorda- 
che (Steaua).

Mihai TRANCA

se bucură primul nostru jucător 
în rîndurile iubitorilor de sport.

Răspunzînd unei propuneri ridi
cată din masa celor prezenți, a 
fost luată inițaitiva constituirii u- 
nui club studențesc de tenis pe 
lîngă Centrul universitar Bucu 
vești. S-a făcut propunerea ca pre
ședinte de onoare să fie Ilie 
Năstase, iar acesta a acceptat-o cu 
plăcere.

La încheierea reuniunii, tovară
șul general maior Nicolae Stan, 
președintele Federației române de 
tenis, a înmînat lui Ilie Năstase 
cupa pentru „Cel mai bun tenis- 
man al Romnâiei pe 1973“ precum 
și o diplomă de onoare.

S-A ÎNCHEIAT
CAMPIONATUL DE JUDO 
AL ȘCOLILOR SPORTIVE
La Sibiu au avut loc finalele de 

judo ale „Cupei școlilor sportive". 
Iată primele clasate în această e- 
diție a competiției — juniori 
mari : 1. Unirea Iași, 2. Energia 
București. 3. Șc. sp. 1 București; 
juniori mici : 1. Șoimii Sibiu, 2. 
Miercurea Ciuc, 3. Unirea Iași.

iTSUfi»

Cîțiva dintre componența echipei care ne-a reprezentat în cea de a Vl-a ediție a „Cupei țărilor latine" la puțin 
timp după consemnarea celei de a IV-a victorii românești în această competiție.

După o întrerupere de o zi. tur
neul de la Charlotte (gr. II WCT) 
a continuat cu disputarea partide
lor din turul doi. Australianul 
John Newcombe I-a eliminat cu 
6—3, 7—6 pe compatriotul său
Dick Crealy, iar campionul sovie
tic Aleksandr Metreveli l-a în
vins cu 6—7. 6—3, 6—4 pe Charles 
Pasarell (S.U.A.). Alte rezultate: 
Syd Ball — Bora Jovanovic! 4—6,
6— 3, 6—2 ; Jeff Borowiak — Cliff
Richey 3—6. 7—6, 7—6 : Dick
Stockton — Ismail El Shafei 5—7,
7— 5, 6—4-

In proba de dublu a fost înre
gistrată o surpriză : perechea
Buster Mottram (Anglia) — Raul 
Ramirez (Mexic) a reușit să eli
mine cu 7—6, 7—5 redutabilul 
cunlu american Stan Smith — 
Bob Lutz.

TELEX
în „Clina EuropeiM la spadă, echipa clu
bului Meaua a suferit o surorinzfitoare 
înfrînger^ din partea formației ceho
slovace (5—10) și, cu toate că a întrecut 
aooi cvartetul care a reprezentat Italia 
(8—8. la tușaveraj). ea a ieșit din com
petiție încă din faza preliminariilor.

Ea Praga. în meci retur pentru sfertu
rile d« finală ale campionatului euro
pean de fotbal rechini de tinereii — edi
ția 1973—1974, selecționata Cehoslovaciei 
a învins ou scorul d<» 2—1 (0—11 -forma
ția U.H.S.S. învingătoare cu 8—0 in pri
mul joc. ret>rezentatlv ta U.R.S.S, s-a ca
lificat în semifinalele competiție’ unde 
va juca ou format-a Ungariei. în cea
laltă semifinală, selecționata R.D. Ger
mane va întîlni echipa Poloniei.

Cu nrileju! unul concurs decatlon
desfășurat la T.avjrence (Kansas), atle
tul american Bmcp Jenner a realizat o 
excepțională performanță totalîzînd 8 240 
puncte, cu 34 de puncte mai mult decît 
cea mat bună nerformnnță mondială de 
anul trecut, deținută de polonezul R. 
Schowronek. Recordul lumii este de 8 4"4 
puncte si aoarține atletului sovietic Ni
kolai Avilov, campion olimpic al probei.

ÎN „CUPA

LA PISTOL VITEZĂ,
CONDUCE STAN
CU 299 p DIN

Ieri, în „Cupa Dinamo", punctul 
de atracție a fost proba de pistol 
viteză, cu toate că se disputa doar 
manșa I. La start erau prezenți 
cei mai buni pistolari de la Steaua 
și Dinamo (mai puțin Dan Iuga, 
care este bolnav) și cîțiva țintași 
cu renume european de la clubul 
cehoslovac Ruda Hvezda, care par
ticipă la o întîlnire bilaterală cu 
Dinamo. Prima jumătate a con
cursului de pistol viteză s-a înche
iat cu o mare surpriză, și anume, 
trăgătorul Stan Marin, de la clubul 
Steaua, care nu figura printre fa- 
voriți, a tras excelent și a termi
nat manșa cu 299 p din 300 posi
bile ! Corneliu Ion (Steaua), cel 
care cu două săptămîni în urmă a 
ridicat recordul țării la 598 p, a 
realizat 297 p, ca și cehoslovacul 
R. Kolinek. Pe locurile următoare 
se află, după manșa I, M. Roșea 
(Dinamo) 296,. ,p, V. Atanasiu 
(Steaua) 293 p și I. Tripșa (Di
namo) 292 p.

Dispute interesante au avut loc 
la pușcă standard femei, precum 
și la armă liberă calibru redus 
3 X 40 focuri seniori.

Dar iată rezultatele tehnice: ar
mă standard 60 focuri culcat se
nioare : 1. Veronica Stroc (Dina-

DUPĂ

dumneavoastră și de antrenorii ce
lorlalte selecționate participante ?

— Părerea tuturor este că această 
întrecere tradițională devine de la o 
ediție la alta tot mai interesantă, 
mai disputată și, deci, mai spectaeu-

DINAMO** LA TIR

PRIMA MANȘĂ,
MARIN (Steaua)
300 POSIBILE!

mo) 583 p, 2. Maria Svartzkova 
(Ruda Hvezda) 581 p, 3. Georgiana 
Oprișan (Unirea Focșani) 581 p ; 
juniori : 1. Fr. Tarant (Ruda
Hvezda) 589 p, 2. S. Cucu (Dinamo) 
581 p — câștigătorul ..Cupei Dina
mo", 3. Gh. Luțescu (Olimoia) 
579 p. Armă liberă 3x40 f, seniori: 
1. P. Kowarik (Ruda Hvezda) 1141 
p (98), 2. Șt. Caban (Dinamo) 1141 
p (96) — cîștigătorul „Cupei Di
namo", 3. F. Prokop (Ruda Il'vez- 
da) 1135 p.

Clasamentele definitive la aer 
comprimat : pușcă seniori : 1. C.
Manole 380 p, 2. P. Sandor 379 p, 
(ambii de la Steaua), 3. Gh. Si- 
corschi (Dinamo) 376 p : juniori :
1. M. Teodor (Steaua) 370 p, 2. A 
Sarkozi 370 p, 3. M. Ilca 366 p 
(ambii de la C.F.R. Arad) ; pistol — 
seniori : 1. D. Iuga (Dinamo) 381 p.
2. C. Feciorescu 379 p, 3. Al. Gered 
375 p (ambii de la Steaua) ; ju
niori : 1. L. Pop 370 p, 2. G. Klaus 
361 p (ambii de la Dinamo), 3. V. 
Mărăgărita (Olimpia) 358 p ; se
nioare : 1. Anișoara Matei 369 p, 
2. Olimpia Demetriade 363 p (am
bele de la Dinamo), 3. Silvia Ratz 
(Metalul) 352 p.

întrecerile continuă azi și se în
cheie duminică. (T. R.).

MECIURILE CANDIDATILOR
In meciurile semifinale din cadrul 

turneului candidaților la titlul mon
dial de șah s-a desfășurat cea de a 
patra partidă.

La Leningrad, Boris Spasski, cu 
piesele albe, n-a reușit să treacă 
peste rezistența tenace a lui Ana
toli Karpov.' întâlnirea încheindu-se 
remiză la mutarea 42. Scorul se men
ține egal : 2—2.

La Odesa. disputa dintre Viktor 
Korcinoi și Tigran Petrosian s-a în
trerupt. urmînd să fie reluată as
tăzi. Korcinoi conduce cu 2,5 — 0,5 
(D.

TURNEUL DE ȘAH

DE LA VRNJACKA BANJA
BELGRAD, 19 (Agerpres). — După 

disputarea a șapte runde, în turneul 
internațional de șah de la Vrnjacka 
Banja conduce Sax (Ungaria) cu E 
p și o partidă întreruptă, urmat de 
Rajcevici și Sfmici (ambii Iugoslavia)
— cîte 4 p (2). Taimanov (U.R.S.S.)
— p 4 (1) etc. Victor Ciocâltea 
(România) se află pe locul 13 cu 2 p 
și o partidă amînată.

Rezultate din runda a 7-a : Dely
— Janosevici 1—0 ; Sax — Ciocâltea 
1—0 : Pîdevski — Taimanov Vî—’/i : 
Krînici — Țvetkovici 1—0. Partida 
Baghirov — Rajcevici s-a întrerupt 
într-o poziție complicată.

CAMPIONATELE REPUBLICANE ÎN BAZIN ACOPERIT

MARIAN SLAVIC RECORDMAN [4:14,8] Șl LA 400 m LIBER
CLUJ, 19 (prin telefon). A doua 

reuniune a campionatelor republi
cane de înot în bazin acoperit a 
semănat aproape identic cu cea 
precedentă. Spectatorilor, le-a fost 
oferită doar o performanță mai ră
sărită în finala de debut a după 
amiezii. în continuare, însă, am 
asistat la o scrie de evoluții mo
deste.

Mare rivalitate între sportivii de 
la Steaua și Dinamo. Din păcate, 
însă, cei mai mulți dintre ei, nu
cleul lotului reprezentativ, se mul
țumesc cu locul 1, fără a se mai 
gîndi și la timpul realizat. Este o 
mare diferență între concursul de 
acum și cel din piscina brăileană.

Revenind la probele de vineri, 
merită să rezervăm cîteva rinduri 
lui M. Slavic, decanul de vîrstă al 
campionilor noștri, care continuă 
să dea lecții mai tinerilor săi ad
versari. Multiplul campion al țării 
n'-a. mai ratat tentativa de a-șl a- 
propia și recordul la 400 m liber 
(de care a fost atit de- aproape vara 
trecută), înscriindu-și numele pe ta
belă eu 4:14,8, cifră superioară cu 
opt zecimi de secundă recordului 
anterior (Aimer: 4:15.6). Cursa cam
pionului a fost corectă : 60,0 (100 m)
— 2:05,0 (200 m) — 3:10,0 (300 m)
— 4:14.8. Ca și la Brăila, Slavic 
demonstrează că și-a însușit tem- 
poul probei. Mai rămîne, cu evi
dente posibilități de succes, ca el 
să încerce cu curaj un ritm mai 
rapid de 64 sec. sau chiar 63 sec. 
pe fiecare „sută”. Abia atunci va

putea să se gîndească serios la fi
nala C.M. de la Viena.

în rest, secvențe ale unui film 
anost. Oare înotătorii noștri frun
tași, nu se gîndesc că au datoria 
de a răspunde, cu rezultate supe
rioare, condițiilor de pregătire de 
care au dispus în lunile de iarnă ? 
Mai sînt două zile de concurs, în 
care ei ne-ar putea convinge că e- 
forturile făcute pentru instruirea 
lor nu au fost zadarnice.

Rezultate : 400 m liber (m): M. 
Slavic (Steaua) 4:14,8-rec., A. Vița- 
lariu (Din.) 4:27,3, E. Aimer (Steaua) 
4:30,5 ; 400 m liber (f) ; I. Horvath 
(Crișul) 5:02,4, M. Costea (Școlarul)

5:04,4, C. Pănulescu (Petrolul) 5:04,4; 
100 m spate (m): A. Horvath (Din.) 
63,0, M. Hohoiu (Steaua) 63,6, C. 
Mandache (Petrolul) 64,1 ; 100 m 
spate (f): L. Donia (Sc. sp. Reșița) 
1:13,1, V. Vlăsceanu (Petrolul) 
1:15,5, K. Parutsch (Sc. sp. Tim.) 
1:15,5 ; 100 ni delfin (m) : I. Miclăuș 
(Din.) 60,4, E. Aimer (Steaua) 61,2. 
D. Wetternek (Sc. sp. Reșița) 61,4 ; 
100 m delfin (f) : A. Groza (Din.) 
68,9, M. Vasiliade (Rapid) 70,8, M. 
Georgescu (Petrolul) 73,0, 4x200 m 
liber: Steaua 8:56,0. C.S.M. Cluj 
8:57,5, Sc. sp. 2 Buc. 9;03,2-rec. jun.

Adrian VAS1LIU

ECHIPA DE FOTBAL A ROMÂNIEI
(Urmare din pag. 1)

linia de mijloc și a lui Troi în atac. 
In această privință, Valentin Stă- 
nescu și Robert Cosmoc vor decide 
după antrenamentele de vineri, sîm- 
bătă și duminică, ei anunțind — in 
conferința de presă ținută la aero
port — că nu vor putea comunica 
..U“-le de începere decît duminică 
după-amiază.

In legătură cu echipa gazdă am 
aflat că ea s-a antrenat joi după 
amiază în compania formației Rosa- 
rrio de care a fost învinsă în mod 
surprinzător cu scorul de 4—0. Știri 
neconfirmate vorbesc, între altele.

despre o posibilă înlocuire a selec
ționerului Ladislao Cap, dar e greu 
de presupus că această schimbare se 
va produce pînă la meciul de luni 
■seara. în orice caz. ziarele „Clarin" 
și „Herald Buenos Aires" apărute 
azi subliniază in comentariile dedi
cate meciului cu România că in lotul 
Argentinei și în concepția sa de 
joc trebuie să se producă multe mo
dificări. In orice caz, reprezentanții 
federației argentiniene ne-au anunțat 
că lotul pentru meciul cu România 
va fi dat publicității doar simbătă.

Alte informații și amănunte în le
gătură cu al doilea joc al reprezen
tativei României în acest turneu sud- 
american, în ziarul nostru de luni.

loare extrem de ridicată. Or. pentru 
ea lotul de seniori să poată face față 
în permanență dificilelor confrun
tări internaționale, selecționata de 
tineret trebuie să aibă jucători talen- 
tați, gata să intre oricind într-o luptă 
mai aspră și să fie capabili de per
formanțele înalte care se cer.

— Trebuie să înțelegem că actuala 
reprezentativă de tineret nu dispune 
de asemenea jucători 1

— Ba da, există băieți talentat!, 
de perspectivă, dar numărul lor este

coperirca și observarea atentă a ju
cătorilor susceptibili de a face parte 
din echipa care ne va reprezenta în 
Argentina-

— Care au fost jucătorii mai buni 
și mai constanți în turneul de la Te
ramo ?

— Cei mai buni au alcătuit, aproa
pe în permanență. „7“-le de bază : 
Vasilache — Neagu, Tasc, Oros, Sza
bo, Stockl și Drăgăniță.

Horia ALEXANDRESCU

Campionatul mondial de hochei pe gheață

TITLUL SE DECIDE ASTĂZI
• Meciurile U.R.S.S. — Suedia și Cehoslovacia

40-a a competiției
Finlanda încheie ediția a

Clubul italian TVToHenf, sub culorile 
rn1a concurează cunoscutul ciclist Fxldv 
Merckx, a anunțat că rutierul belgian a 
acceotat să participe anul acesta la Tu
rul Italiei. Inițial. Eddy Merckx decla
rase că va lua parte numai la Turul 
Franței.
■
Tn primul meci din turneul pe care-1 
întreprinde în Polonia, echlna feminină 
de baschet a Japoniei a întîlnlt la Var
șovia selecționata țării gazdă. Baschet
balistele poloneze au obținut victoria la 
limită: 78—75 (42—39).
■
Tn runda a 3-a a turneului do șah de la 
Las Palmas. Bell ask! a cîștigat. la Q*u1n- 
teros Bellon la Medina, iar Olafsson l-a 
învins pe Kavalek. Polugaevski a remi
zat cu Uubojevicl. rezultat consemnat 
sl. tn partida Pomar — Andersson. în 
clasament conduce, neînvins, Olafsson 
(Tslanda) cu 3 p. urmat de Bellaskî 
(U.R.S.S.) — 2’/? p.

Echipa feminină de handbal a Suediei, 
aflată în turneu în Polonia, a jucat la 
Cracovia cu selecționata de tineret a 
țării gazdă. Handbalistele poloneze ?.u 
terminat învingătoare cu scorul de 15—14 
(8-6).

Medaliile d.e bronz ale actualei ediții 
a campionatului mondial de hochei au 
fost decise joi noaptea, la Helsinki, în 
partida vedetă a reuniunii care a opus 
formațiile Suediei și Finlandei. Gazdele 
n-au mai putut repeta rezultatul bun din 
prima întîlnire (cînd au reușit să ob- 
țină un egal: 3—3), poate pentru că și 
adversarii au. abordat meciul cu mai 
multă atenție și decizie. Suedezii au 
deschis scorul, dar jocul s-a menținut 
echilibrat 40 de minute. Abia în repriza 
a 3-a. condiția fizică superioară a sue
dezilor și-a spus cuvîntul. ei obținînd 
victoria cu scorul final de 6—2 (1—0, 
3—2 2—0). Au marcat: Wlckherg (3).
Lindstrom (2). Peterson, pentru învin
gători, respectiv, I,eppă și Oksanen. în 
felul acesta echipa Suediei ocupă lo
cul TTT în clasament, iar Finlanda lo
cul IV. poziții care nu mai pot fi influ
ențate dp rezultatele meciurilor reuniunii 
finale, de astăzi. a campionatului.: 
U.R.S.S, — Suedia și Cehoslovacia — 
Finlanda. în schimb, ele sînt hotărîtoare 
nentru desemnarea noii deținătoare .a 
tillului.

în cazul cînd Suedia ar cîștiga în fața

U.R.S.S. iar Cehoslovacia ar învinge 
Finlanda, trofeul ar intra în posesia ho- 
cheiștilor cehoslovaci care — la egalitate 
de puncte — beneficiază de un golave
raj superior (0—3) în întâlnirile directe 
cu cei sovietici.

Ieri după-amiază s-a desfășurat jocul 
decisiv pentru evitarea ultimului loc 
(care atrage după sine retrogradarea în 
grupa B).

înt.r-un meci echilibrat, de mare ten
siune, Polonia a terminat la egalitate cu 
R, D. Germană, 3—3 (2—2. 1—0, 0—1),
păst.rîndu-și locul în eșalonul de elită 
al hocheiului mondial. A șasea echipă 
în grupa A, pentru campionatul din 
1975, va fi formația S.U.A.. calificată în 
urma victoriei repurtate în martie, la 
Ljubljana.

Tn turul ciclist al Marocului <etana a 
9-a) victoria a fost decisă la sprintul 
final. A cîștigat cehoslovacul Hladlk 
Petr. care l-a învins cu o jumătate de 
roată pe sovieticul Takobson. în clasa
mentul general conținu» să conducă la- 
kobson.

Ea St. Petersburg (Florida), au continuat 
întrecerile turneului internațional femi
nin de tenis. Chris Evert (S.U.A.) a în
vins-o cu 6—7. 6—0 6—0 ne australia nea 
Karen Krantze, califieîndu-se pentru 
semifinalele competiției. Jucătoarea yest- 
germană Helga Masthoîf a dispus cu 
scorul de 6—4, 6—2 de Olga Morozova 
(U.R.S.S.).

1. U.R.S.S. 9 8 0 1 61—17 16
2. Cehoslovacia 9 7 0 2 53—15 14

3. Suedia 9 5 1 3 37—21 11
4. Finlanda 9 3 2 4 29—35 8
5. Polonia 10 l 2 7 22—64 4
6. R. D. Germană 10 1 1 8 21—71 3

Rezultate din optimile de finală ale tur
neului international de tenis de la Jo
hannesburg: Cliff Drysdale — Robert 
Carmichael 6—4, 8—2; John Alexander 
— Graham Silberman 6—2. 6—3: Phil 
Dent — Harald FJschenbroich 7—5, 7—5; 
Manuel Orantes — Clive Brebn-or 6-^3, 
6—2; John Yuill — Bob Hewitt 0—3, 3—6, 
6—4.

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
cuba: DIN ÎNĂLȚIMILE ALBASTRE»

Parașutiștii din „Insula libertă
ții" vor participa la campionatele 
mondiale care sînt programate a- 
nul acesta în Ungaria. într-o con
ferință de presă a președintelui fe
derației de parașutism a Cubei — 
Nicolas Esteris Rivaflega — s-a 
arătat că frumosul sport al înălți
milor albastre a făcut mari pro
grese în această țară, mai ales în 
ultimul an. cînd el a pătruns în 
mediul școlar și universitar.

„Se poate aprecia, spunea Nico
las Esteris Rivâflega, că din cele 
trei concursuri organizate la noi 
în cursul anului 1973, cel de la 
Bajamo s-a evidențiat in mod de
osebit, mai ales că alături de ti
nerii și neexperimentații noștri 
debutanți se aflau parașutiștii bul
gari. Acum avem secții de para
șutism și planorism la toate aero
cluburile din țară. Principalul cen
tru se află pe aerodromul Cajo de 
la Rosa, situat la 28 kilometri sud- 
vest de Havana. Alături de bă
ieți, o deosebită pasiune pentru 
salturile din înălțimi manifestă și 
fetele. Titlul de campioană a fost 
cucerit anul trecut de către o stu
dentă in vîrstă de 17 ani, Maria- 
Elena Lopez. Ea a devenit între 
timp instructoare și desfășoară, o 
entuziastă propagandă pentru pa
rașutism printre studenții Univer
sității „Jose Marti" din Havana".

în totul, iată premise pentru 
performanțe din ce în ce mai bune 
ale tinerilor parașutiști din Cuba.

Sportiva cubaneză Caridad Fer
nandez, la cel de-al 200-lea salt 

al ei.

r.p. POLONA: MAI MULTE ORE PENTRU SPORT
Mai multe ore de pregătire fizică 

și activitate sportivă vor avea la 
dispoziție, de aci înainte, tinerii și 
tinerele care studiază în institu
tele de învățămînt superior din 
Polonia. Aceasta este statuat în 
noul program de învățămînt spor
tiv. elaborat de Ministerul științei, 
instrucțiunii si tehnicii din această 
țară.

Se prevede ca din acest an șco
lar, în facultăți și institute, studen
ții să aibă la dispoziție un total de 
60 de ore afectate sportului și edu

cației fizice, ca materie obligatorie. 
Totodată, a fost mărit considerabil 
volumul activității sportive facul
tative, căreia i se dă o mai mare 
pondere practică, în măsură să cap
teze interesul celor doritori de 
a folosi timpul liber pentru călirea 
sănătății.

Noul program universitar de în
vățămînt sportiv va fi pus în apli
care de conducerea școlilor supe
rioare, în colaborare cu asociațiile 
studenților polonezi.

R.P. UNGARĂ: FERENCVAROS-75 DE ANI
întreaga mișcare sportivă maghia

ră se pregătește să întîmpine ani
versarea a 75 de ani de la înfiin
țarea clubului Ferencvăros. de nu
mele căruia se leagă strălucite suc
cese ale fotbalului din această țară. 
Diferite edituri din Budapesta au 
publicat cu acest prilej, monografii 
și cronici romanțate ale performan
țelor deosebite realizate de genera
țiile de fotbaliști de la Ferenc- 
vâros T.C.

Imre Mihăly, fost căpitan al echi
pei Ferencvăros și al naționalei 
maghiare de fotbal, în anul 1921. va 
fi președinte de onoare ai festivi
tăților legate de aniversare, ce se 
vor desfășura în vara acestui an 
Cu această ocazie, culorile alb-verde 
ale celui mai ’ vechi club maghiar 
vor fi arborate pe toate stadioanele 
țării.

Ferencvăros T.C., care are o pon
dere însemnată în sportul de per
formanță al Ungariei, numără as
tăzi secții de fotbal, scrimă, polo, 
lupte, popice, baschet, volei, tenis, 
tenis de masă, box, atletism, judo, 
natatie, hochei și ciclism.

Printre competițiile jubiliare care 
vor fi organizat^ cu prilejul aniver
sării. se numără și un turneu in
ternațional de polo, la care vor par
ticipa 6 echipe, printre care și câș
tigătoarea C.C.E. Mladost Zagreb. 
La turneu a fost invitat și arbitrul 
român Cornel Mărculescu

în magazinele din Budapesta și 
în alte orașe s-au pus în vînZare 
diverse mici obiecte amintind apro
piata sărbătoare a marelui club 
maghiar.


