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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU
A PARTICIPAT. IERI, LA LUCRĂRILE?

COMISIEI ECONOMICE O.N.U. PENTRU EUROPA
Lucrările celei de-a XXlX-a sesi

uni a Comisiei Economice O.N.U. 
pentru . Europa au fost onorate, 
miercuri dimineața, prin participarea 
președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Prezența șefului statului român la 
această importantă reuniune interna
țională relevă, încă o dată, cu preg
nanță. interesul viu pe care țara 
noastră îl manifestă față de activi
tatea acestui organism al O.N.U., față 
de rolul său însemnat în promova
rea spiritului de cooperare între ță
rile membre ale Comisiei. între toa
te statele lumii, pe baze egale, du
rabile și reciproc avantajoase, în pro
cesul de edificare a unot raporturi 
noi de pace, securitate și colaborare 
fructuoasă între națiuni.'Ea ilustrea
ză, în același timp, în chip marcant, 
hotărirea României socialiste de a-și 
aduce și în viitor o contribuție acti
vă la diviziunea internațională a

muncii, la amplificarea schimbului 
valori materiale și spirituale, 
transformarea Europei într-o _ 

. de largă și rodnică conlucrare.

de 
la 

zonă 
_ ------- ------------, in

care relațiile dintre state, indiferent 
de orinduirea lor soșial-politică. de 
mărime^ țau nivelul de dezvoltare, 
să fie așezate constant și temeinic pe 
principiile deplinei egalități în drep
turi, respectului independenței și su
veranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, avantajului re
ciproc, nerecurgcrii la forță sau la 
amenințarea cu forța, asigurării drep
tului fiecărui popor de a-și organiza 
viața conform năzuințelor și aspira
țiilor proprii.

Este ora 10,00. Președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușcscu, este salutat cu 
caldă cordialitate, la sosirea sa, de 
Miloslav Hruza, președintele Comi
siei Economice O.N.U. pentru Euro
pa, și de alte persoane oficiale.

însoțit de reprezentanții Comisiei 
O.N.U, pentru Europa, care l-au în- 
timpinat, președintele Nicolae 
Ceaușescu ia loc în prezidiul lucră
rilor sesiunii.

Președintele Comisiei O.N.U. pentru 
Europa a exprimat satisfacția tuturor 
celor prezenți de a avea în mijlocul 
lor pe președintele Republicii So
cialiste România și a rugat pe șeful 
statului român să ia cuvîntul.

Urmărit cu deosebit interes, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a rostit o 
cuvîntare, care a fost subliniată cu vii aplauze.

In numele participanților, pre
ședintele Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa a adresat călduroase 
mulțumiri președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru cinstea ce le-a fă
cut de a lua parte la lucrările Co
misiei, pentru interesanta cuvîntare 
ținută în fața participanților la dez
baterile sesiunii.

Președintele Republicii Costa Rica, 
Jose Figueres Ferrer, împreună cu 
tovarășul Emil Bodnaraș, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, a ple
cai miercuri într-o călătorie în jude
țele Dolj și Argeș.

Primul obiectiv al călătoriei îl con
stituie cunoscuta întreprindere „E- 
lectroputere", ale cărei produse sînt 
exportate și pe continentul sud-ame- 
rican. Sînt vizitate fabricile de loco
motive, de motoare electrice și de 
aparataj. Oaspetele se informează

asupra calității și parametrilor tehni- 
co-economici și funcționali ai produ
selor, se întreține cordial cu munci
tori, ingineri și tehnicieni, care își 
exprimă sentimentele de satisfacție 
fată de bunele relații statornicite in
tre România și Costa Rica, bucuria 
de a-1 avea in mijlocul lor pe pre
ședintele Jose Figueres Ferrer.

Coloana oficială de mașini traver
sează apoi orașul, îndreptîndu-se spre 
Complexul de sere Ișalnița. La invi
tația gazdelor, oaspeții vizitează ha-

la de sortare și ambalare, sectoare in 
care activitatea se caracterizează 
printr-un grad ridicat de mecaniza
re. precum și o parte din cele 32 
ferme ale întreprinderii.

La amiază, președintele Comitetu
lui executiv al Consiliului popular 
județean Dolj a oferit un dejun ofi
cial în onoarea președintelui Repu
blicii Costa Rica.

în continuare, oaspeții au vizitat 
hidrocentrala și barajul de pe Ar
geș.
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Sc*s In Intîmpinarea
MARII SĂRBĂTORI

SĂPTĂMÎNĂ RECORD
Ori de cîte ori faci un popas la 

„Autobuzul" București, _ te întîmpi
nă... tinerețea. Chiar și noul pre
ședinte al asociației sportive, ing. 
Lucian Duma, este un bărbat sub 
30 de ani, o gazdă îndatoritoare, gata 
să-ți prezinte realizările colectivului 
de aici, acum înaintea marii sărbă
tori a oamenilor muncii.

înțelegem din relatarea ing. Duma 
că în cinstea zilei de 1 Mai tineretul 
din uzină, întregul colectiv de sala- 
riați, au avut drept obiectiv reali
zarea unei săptămini-record. Altfel 
spus, îndeplinirea integrală a tuturor 
angajamentelor luate în procesul de 
producție, depășirea unor obiective 
de plan și, in plus, efectuarea de 
activități patriotice în sectoare. în 
întreprindere, în unitățile-anexă. A- 
dică ordine, curățenie, amenajarea 
unor spații pentru exercițiu fizic, în 
completarea celor existente la baza 
sportivă a „Autobuzului" și în Par
cul tinerelului.

în toate aceste multiple acțiuni, 
tineretul — condus și îndrumat d? 
comuniști, de Comitetul de partid — 
obține 'rezultate remarcabile.

Am găsit lingă ing. Duma o se
rie de activiști de nădejde. foști 
sportivi, ca Nicu Nicolae. un mare 
animator al atletismului, al alergă
rilor de cros îndeosebi, ing. Dan 
Stamalopol, sufletul activităților tu
ristice, Ion Vlada, Nicolae Haiducii, 
Nicolae Mucea și Otto Popescu, în
totdeauna săritori cînd a fost vorba 
de organizarea unor competiții de

FILE DIN CRONICA MUNCII Șl

LA „AUTOBUZUL"
masă. Am întîlnit, de asemenea, pe 
secretarul comitetului U.T.C., Con
stantin Teodorescu, preocupat, prin
tre altele, să facă din exercițiul fi
zic un aliat zilnic al fiecărui mem
bru al organizației.

Numelor notate mai .sus, confir
mate de tovarășul Dumitru Cosma, 
membru în Comitetul de partid al 
uzinei, ca piloni ai activității spor
tive, le-am alăturat multe altele, cile 
unor tineri angajați cu toată pasiu
nea în concursurile atletice (aproa
pe săptămînal cîte un cros pe sec
tor). In campionatul de fotbal al sec
toarelor (8 echipe din rîndul cărora 
se disting sportivii Gh. Preda, ing 
Petre Tudor, I. Beșleagă, I. Luceșcu, 
fratele cunoscutului fotbalist de la 
Dinamo etc.). Am notat, de aseme
nea, că și tinerele muncitoare de aici, 
urmînd exemplul băieților, nu oco
lesc stadionul, sînt prezente la în
trecerile pentru „Cupa plana", două 
dintre ele — Marioara Pândele și 
Didina Miu — situindu-se chiar 
printre fruntașe la cros.

Evident, ar fi multe de spus des
pre hărnicia în muncă și în sport 
pledează pentru efort avîntat, des
pre elanul cu care ei întîmpină ziua 
de 1 Mai. Limităm, însă, la atît re
portajul nostru, concluzionînd că in 
importanta uzină bucurSșteană totul 
pledează pentru efort avîntat, des
tinat să sporească continuu presti
giul acestui reputat colectiv de 
muncă I

T. BRADEȚEANU

1 300

A SPORTULUI

DE CONCURENȚI 
GHERLA

LA

1 300 
ticipat 
în orașul ... ___ __...
cat. 15—16 ani : Veronica Lucaci (Șc. 
gen. 1) și Grigorc Gogan (Lie. Ana 
I.pătescu) ; cat. 17—19 ani ; Maria lli- 
ticaș (Șc. gen. 1) și Sorin Ienculcscu 
(Lie. Petru Maior) ; cat. peste 19 ani: 
Teodor Prisăcaru (Șc. prof, de coo
perație). Toți aceștia vor participa 
ia faza județeană Cluj, preconizată 
a se desfășura pe data de 28 aprilie.

de 
la

sportivi și sportive au p.-ir- 
„Crosul 1 Mai", organizat 
Gherla. Iată ciștigătorii ;

D. VATAU — coresp.

CROSUL

1 MAI", ORGANIZAT DE 

SECTORUL 6 AL CAPITALE!

„SĂ ÎNTIMPINĂM

Astăzi, Capitala va fi gazda unei 
noi întreceri de cros, desfășurată sub 
genericul „SA 1NTÎMPINAM 1 MAI". 
Acțiunea este organizată de C.E.F.S.. 
în colaborare cu celelalte organisme 
de resort ale sectorului 6. Se antici
pează participarea a 6 000 de tineri 
și tinere. Fetele vor începe întrecerea 
la ora 15,30, din fața Academiei mi
litare, și vor parcurge un traseu pe 
străzile care leagă acest punct de O- 
pera de Stat ; băieții vor alerga pe 
un alt traseu, între Casa Centrală a 
Armatei și Opera de Stat. Startul 
lor va avea loc la ora 16.

*

Penuria de valori din tenisul de masa

SORȚII AU DECIS ASEARĂ

MOltTARl DIN rOATP TARILE, VNIȚI-tâț

ANUL XXX

SFERTURILE
Df FINALA ALE

LA FOTBAL
tras la sorti sfertu-

Institutul

neutre. Meciul 
se va juca ia

finale la handbal: I.E.F.S. 
București (fete)

de Mine din Petroșani (băieți) și 
Foto : Marinei HUZONI, Cluj
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Aseară s-au
rile de finală ale „Cupei României" 
la fotbal. După cum se știe. în a- 
ceastă fază a competiției s-au cali
ficat șase echipe din Divizia A 
(Steaua, U.T.A., A.S.A. Tg. Mureș, 
Jiul, Politehnica Timișoara, „U“ 
Cluj) și două din eșalonul secund 
al fotbalului nostru, S. C. Tulcea 
și C. S. Rm. Vîicea, deținătoarea 
trofeului.

Iată meciurile rezultate în urma 
tragerii la sorți :

C. S. RM. VILCEA — „U“ CLUJ
S. C. TULCEA — POLITEHNICA 

TIMIȘOARA
U.T.A. — STEAUA
JIUL — A.S.A. TG. MUREȘ

Partidele s« vor disputa la 15
mai pe terenuri 
U.T.A. — Steaua
Ploiești, iar Jiul — A,S.A. și S. C.
Tulcea — Politehnica Timișoara,
ambele la București.

Delegații echipelor C. S. Rm. Vîl- 
cea și „U“ Cluj nu au căzut de 
acord, aseară, asupra terenului care 
va găzdui meciul dintre formațiile 
lor.

„CUPA DINAMO“
LA CAIAC-CANOE

Duminică dimineața se va desfă
șura primul concurs de caiac-canoe 
al sezonului. începînd de la ora 9, 
la Snagov se va desfășura tradițio
nala întrecere de fond „Cupa Di
namo", rezervată seniorilor, la 
care vor lua startul cei mai buni 
specialiști din țară. Se vor disputa 
următoarele probe : caiac 1, caiac 
2, canoe 1 și canoe 2, toate pe dis
tanța de 10 000 m. caiac 1 fete, pe 
distanța de 3 000 m.

Ia-

Două faze din primele meciuri 
Politehnica București — A.S.E.

CLUJ 24 (prin telefon).
O splendidă zi de primăvară,

tă cadrul în care au fost progra
mate majoritatea partidelor 
Parcul 
d ionul 
ceastă 
plozie 
ziasmul și ambiția competitorilor 
reliefăm, credem, ambianța în ca
re au debutat 
ale ediției de 
retului".

din 
sportiv studențesc și Sta- 
Municipal — aflate, la a- 
dată într-o adevărată ex- 
de culoare. Adăugind entu-

finalele universitare 
vară a „Cupei tine-

PRINTRE COMPETITORI
La ora 8,30,

pe terenurile din frumosul parc
în sălile de sport și 

de

pe malul Someșului, arbitrii au flu
ierat începutul primelor partide la 
jocuri sportive. In Sala sporturilor 
și-au dat întilnire cei mai buni bas- 
chetballști din centrele universitare 
prezente la întrecere.

Pe terenurile din parcul studen
țesc au avut loc aprige întîlniri de 
volei, handbal și fotbal. Și aici, în- 
tr-o ambiantă extrem de plăcută, s-au 
desfășurat remarcabile dispute. Me
ciurile de fotbal au atras în jurul 
lor numeroși simpatizant! ai acestui 
sport, care au aplaudat la scenă des
chisă evoluțiile fotbaliștilor studenți 
de la Institutul pedagogic Constanta, 
A. S. E. București, Institutul de mi
ne Petroșani și Institutul de mine 
din Cluj angajate în luptă. In mul-

te partide deznodămîntul s-a produs 
după executarea loviturilor de la 11 
m, care i-au stabilit pe învingători.

STARTUL FESTIV
participanții . la 

pe „Municipalul"

Sportivii români contribuie efectiv 
la progresul canoei și caiacului

Interviu cu Charles de Coquereaumont, președintele
Federației internaționale de canoe

Participînd la lucrările Comisiei tehnice 
din cadrul Federației internaționale de 
Charles de Coquereaumont, se afla pentru 
pe care l-am folosit pentru a-i solicita un

a curselor în linie (viteză și fond) 
canoe, președintele acestui for, 
a patra oară la București, prilej 

interviu.

DE 20 DE ANI, MARIA ALEXANDRU! DAR CEILALȚI?

După-amiaza, toți 
finale s-au reunit . .. . ___ _
clujean pentru festivitatea de des
chidere a competiției. Au fost pre
zență reprezentanți au U.A.S.C.R., 
Ministerului Educației și învățămin- 
tului, C.N.E.F.S., ai organelor loca
le. După defilarea sportivilor din 
cele 14 centre universitare care și-au 
trimis solii în finale, au luat cu- 
vîntul acad. prof. dr. docent Ștefan 
Pascu, rectorul Universității Babeș- 
Bolyai, președintele Comisiei de or
ganizare a finalelor studențești, și 
tovarășul Miron Olteanu, secretar al 
C.N.E.F.S.. președintele Comisiei cen
trale de organizare a „Cupei tinere
tului", care au reliefat importanța 
sportului în viața universitară, sem
nificația „Cupei tineretului" și au u-

Elena DEMIAN 
Paul IOVAN

(Continuare în pag. a 2-a)

PRIMIRE
LA PREȘEDINTELE

C.N.E.F.S.— Cunoașteți foarte bine pe 
sportivii și tehnicienii români 
din domeniul caiacului și ca- 
noei, așadar nădăjduim că ne-ați 
putea spune care este contribu
ția lor Ia dezvoltarea acestui 
frumos sport și în genera! la 
prosperitatea federației dv. ?

— îi cunosc pe sportivii români 
încă din 1954, cînd i-am admirat 
la campionatele mondiale de la 
Mațon, în Franța. Trebuie să ad
mitem — pentru a răspunde la în
trebare — că românii sînt în pri
mul rînd autorii unei importante 
contribuții morale. Torentul lor de 
victorii, începînd de la Jocurile 
Olimpice din 1956, de Ia 
ne, a stîrnit o teribilă 
i-a stimulat și pe alții, 
general fiind progresul 
nostru sport. în al doilea rînd, nu 
poate fi ignorată contribuția prac
tică a românilor. Prezența unor 
competenți tehnicieni români în co
misiile federației atestă calitățile 
lor. Sîntem foarte satisfăcuți de 
faptul că un antrenor de talia 
prof. Nicolae Navasart conduce Co
misia tehnică a curselor în linie. 
Cunoaștem, de asemenea, meri
tuoasa activitate a dr. Octavian Po
pescu în Comisia medicală și a

Miercuri dimineața, tovarășul 
Emil Drăgănescu, viceprim-ministru 
al guvernului, președinte ; al 
C.N.E.F.S., a primit pe dl. Charles 
de Coquereaumont (Franța), pre
ședintele Federației internaționale 
de canoe, aflat în țara noastră cu 
prilejul ședinței 
a acestui 
nai.

Cu acest 
relațiile de 
rația română de 
F.I.C., precum și probleme ale ac
tivității internaționale in sportul 
canoe!.

Dl. Charles de Coquereaumont a 
mulțumit conducerii C.N.E.F-S. 
pentru condițiile excelente de găz
duire oferite ședinței comisiei teh
nice a Federației internaționale de 
canoe și sprijinul pe care îl aeor 
dă permanent pentru 
acestui sport.

La întrevedere au 
prim-vicepreședintele 
general It. Marin Dragnea, 
ședințele federației române de ca
iac-canoe, general lt. Vasile Slica- 
riu, și membri ai biroului F.R.C.C.

prof. Corneliu Bîrsănescu în Comi
sia de turism.

— Ce reprezintă pentru caiac- 
canoe acceptarea de către C.I.O. 
a încă 4 probe — cele de vi
teză pe 500 m — în programul 
olimpic ? Credeți că sînt pers
pective similare și pentru pro
bele de fond ?

— Fără îndoială este un mare 
pas înainte pentru propășirea spor
tului no'stru. Cu multă diplomație, 
am reușit să-i convingem pe con
ducătorii C.I.O. de necesitatea a- 
doptării noilor 'probe — și asta 
tocmai într-o epocă în care se dă
dea violenta bătălie pentru redu
cerea programului olimpic ! Cred 
că ne-a fost de mare ajutor Comi
tetul de organizare de la Montreal, 
care a primit 
vestea celor 
noe întinse 
perspectiva 
ciare bune I

mult

dezvoltarea

Victor BANCIULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Melbour- 
emulație, 
rezultatul 
întregului

prilej au fost abordate 
colaborare dintre fede- 

specialitate si

comisiei tehnice» 
for sportiv internațio-

11 
pe 
a

cu multă bucurie 
finale de caiac-ca- 
două zile, deci cu 

două rețete finan- 
Ceea ce însă ne-a reu-

: baza de masă

repre-

comentarii

Pe 
slovacia) — medalie de argint, Zoia Rudnova
Stipancici 
medalii de bronz

și rezultatele 
României la cea de a

podiumul premianților. probei de dublu mixt, de la stingă: Milan Orloivski Alice Grof ova (Ceho- 
~ ' Stanislav Gomozkov (U.R.S.S.) — medalie de aur, Anton

Maria Alexandru (Iugoslavia — România), Jacques Secretin — Claude Bergeret (Franța) — 
Foto : Bora VOJNOVICI — Novi Sad

patictoat
C.N.E.F.S..

pre-

(• Un paradox 

creste. Insă cecrește. Insă cea de performanță 
e In scădere • Ce fac antrenorii ? 
Ce fac cluburile? • Un pas 
înainte al băieților, dar 

prea mic

Evoluțiile 
zentanților 
9-a ediție a campionatelor europe
ne de tenis de masă au generat, 
cum este Și normal, 
diferite în rîndurile pasionalilor 
și specialiștilor acestui sport de 
la noi, fie simpli spectatori, fie 
cunoscători în materie. Unii dintre 
ei manifestă o oarecare insatisfac
ție, deoarece nu s-a cîștigat nici 
un titlu, alții, dimpotrivă, consi
deră ca onorabile cele trei meda
lii cucerite de jucătoarele român
ce prezente la Novi Sad (argint 
prin Maria Alexandru și ceho
slovaca Grofova, bronz de cuplul 
M. Alxeandru 
rechea 
dalena 
locuri 
nă (9 
urmă) 
bune

Sigur, comparativ cu răsunătoa
rele performanțe din ultimele trei 
decenii (19 titluri supreme, plus 
alte numeroase medalii la C.M., 
precum și cele 25 de medalii — 
din care patru de aur — la C.E.), 
rezultatele de la Novi Sad nu 
pot avea aceeași rezonantă. între
barea care se pune însă este a- 
ceea dacă reprezentanții noștri la 
această ediție a „europenelor" 
puteau sau nu să obțină rezulta
te mai bune ?

înainte de a încerca să dăm un 
răspuns, se cuvine o precizare. 
După ce Maria Alexandru plecase 
din București cu o stare de sănă
tate mai puțin favorabilă. la Novi 
Sad. antrenoarea emerită Ella 
Constantinescu s-a văzut confrun
tată de un alt necaz. în. ajunul 
competiției, Eleonora Vlaicov a-

Constantin COMARNISCHI

Stipancici și pe-
Eieonora Vlaicov — Mag- 
Lcsai). ca și saltul de trei 
înscris de echipa masculi- 
față de 12 cu doi ani în 
în clasamentul celor mai 
reprezentative continentale.

(Continuare In pag. a 4-a)
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in meci restanță de divizia A la handbal

Campionatele europene de tenis de masă s-au în
cheiat. Rezultatele se cunosc. Trei jucătoare 
românce au cîștigat tot atîtea medalii (una de 

argint și două de bronz), iar echipa masculină s-a 
clasat a noua in primul eșalon. Dar, evoluțiile de la 
Novi Sad sînt de acum de domeniul trecutului și im
portant este ce se va întîmpla în viitor pentru că 
laurii cuceriți de-a lungul atitor ani impun o abor
dare mai hotărîtă a competițiilor de amploarea unor 
campionate mondiale sau europene, ponderea tenisu
lui de masă românesc trebuie să fie mai mare în 
lupta pentru ocuparea locurilor pe podiumul pre- 
mianților. A miza totul pe neobosita noastră jucă
toare Maria Alexandru — campioană a lumii la du
blu femei (cu japoneza Hamada) — nu este o so
luție, pentru că și longevitatea sportivă, fie cit de 
prelungită, are totuși anumite limite. Prin urmare...

Și la ping-pong se simte nevoia unui sprijin mai 
eficient la diverse nivele. însă redresarea lui evidentă 
trebuie să izvorască și prin propriile forțe, printr-o 
mai bună valorificare a tuturor posibilităților. în 
acest sens este necesară o atitudine fermă, pentru

ca antrenorii să-și facă datoria, să-și Justifice sala
riile, depunînd o muncă concretă, minuțioasă, de se
lecție și pregătire în centrele de tradiție în acest 
sport, la București (cluburile Progresul, Voința), Cluj, 
Arad, sau in altele unde tenisul de masă cunoaște 
o înviorare, trebuie să se desfășoare o activitate sus
ținută pentru depistarea și creșterea elementelor de 
nădejde pe tărîmul performanței, iar interesul gene
ral să primeze în dauna celui îngust, local, de club. 
Se impune totodată ca procesul instructiv-educativ al 
sportivilor să fie condus cu maximum de exigență, 
să atingă cotele corespunzătoare cerințelor interna
ționale, curmîndu-se orice fel de abateri. Să se re- 

, nunțe la cei care nu sînt deciși să muncească fără 
preget, să-și sporească volumul de lucru la indicii 
stabiliți. Iar federația de specialitate, ca și ceilalți 
factori de resort, trebuie să-și îndeplinească pînă la 
capăt obligațiile ce le revin.

In acest fel vor fi înfăptuite prevederile Hotărîrii 
Plenarei C.C. al P.C.R. de anul trecut privind măsu
rile care trebuie luate pentru afirmarea pe plan in
ternațional a echipelor românești la jocurile sportive, 
printre care și tenisul de masă.

Ieri s-a disputat, pe terenul 
la complexul sportiv Steaua, în 
„matineu" (este de neînțeles cum, 
în țara campionilor mondiali, o par
tidă din prima divizie a țării poa
te fi programată într-o zi de lu
cru, la ora 10 dimineața), meciul 
de handbal de divizia A dintre 
formațiile masculine STEAUA și 
UNIVERSITATEA CLUJ (restanță 
din etapa a Il-a). Cîțiva spectatori 
ocazionali (oare. în viitor, ne pu
tem aștepta și la meciuri progra
mate între miezul nopții și zori ?) 
au asistat la o partidă „amicală", la 
un foarte bun antrenament al cam
pionilor. încheiat cu... scorul de 
18—13 (8-5).

începută în nota de dominare a 
oaspeților (care au și condus în 
rnin. 10 cu 2—0), partida a fost
apoi la discreția handbaliștilor de 
la Steaua. Deși, la un moment 
dat, devenise o cursă a ratărilor 
(inclusiv a aruncărilor de la 7 ml 
întrecerea a fost plăcută și este 
păcat că n-a fost ia îndetnîna spec
tatorilor să-i vadă 
proaspeții campioni 
(u, Birtalan, Kicsid, Stockl, Voina, 
Dincă. Universitatea Cluj, echipă 
cu un bun joc de cîmp. cu o pre
gătire fizică și tehnică în progres, 
este lipsită de un element decisiv

o ( ‘ ’ "■ ~ ‘ “....
disputat ieri între Steaua și Universitatea Cluj)

aruncare spectaculoasă și... gol! Autor Cristian Gațu. (Fază din meciul 
“ ) Foto : V. BAGEAC

la lucru pc- 
mondiali Ga

în realizarea victoriei: reali
zatorii.

Au marcat: Ștefan Birtalan 6, 
Radu Voina 6, Werner Stbckl 2, 
Cezar Drăgăniță 2, Gavril Kicsid 1 
și Cristian Gafu 1 — pentru Steaua 
Iosif Oroș 3, Paul Stuparu 3, Eu-

gen Sajgo 2, Ion Buruc 2, loan 
Burger 2, Sevistean Popa 1 — pen
tru Universitatea Cluj.

Au arbitrat Octavian Velieu și 
Dumitru Dobre (Ploiești).

Hristache NAUM
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CÎND VOM AVEA ANTRENORI,

PREOCUPARE PENTRU DESTINDERE Șl ACTIVITĂȚI PRACTICE VOM AVEA Șl ATLEȚI!“
• De la „Pionieri pe cărările patriei11 la drumeția In ospeție
au depășit cifra de 2000 de echipaje! • Acțiuni inedite destinate să sporească interesul copiilor pentru cercul

și excursii cu temă • „Expedițiile Cutezătorii"

turistic pe detașament • Citeva linii directoare pentru anii viitori
Turismul face parte integrantă din 

activitatea detașamentelor și unități
lor de pionieri din țara noastră. In
tr-adevăr, este un fapt îndeobște cu
noscut : fiecare sfîrșit de săptâmînă 
și, implicit, fiecare recreație a va
canței poartă vizibil amprenta preo
cupării pentru dezvoltarea gustului 
pionierilor noștri față de drumeții și 
excursii, cu caracter local sau in ca
drul unor acțiuni de anvergură.

Multe și frumoase au fost inițiati
vele in direcția dezvoltării turismului 
de masă ale pionierilor, izvorîte din 
riadul lor, în acești 25 de ani care 
au trecut de la înființarea primelor 
organizații. La loc de frunte sa în- 
Bcrie acțiunea intitulată sugestiv 
„Pionieri pe cărările patriei", moda
litate de atragere a cravatelor roșii 
în drumeții, ca forma cea mai simplă 
de practicare a turismului. Drume
țiile, în fapt, s-au aflat în atenția 
majorității unităților de pionieri din 
Scoli, folosind trasee cit mai inspirat 
alese și punctate fiind cu o suită de 
activități sportive și cultural-educati- 
vc, de cunoaștere a frumuseților pa
triei, dar și de îmbogățire a cunoștin
țelor fiecărui participant. în ultimii 
ani, o puternică dezvoltare au cunos
cut drumețiile în ospeție, un foarte 
interesant schimb reciproc la nivel 
interjudețean (pionierii fiind găzduiți 
în familii, iar acțunile avind o rota
ție care să realizeze cît mai complex 
legătura oraș-sat). Dezvoltarea verti
ginoasă a drumeției în ospeție se în
scrie ca una din reușitele chemării- 
program a celui de-al II-lea Forum 
Național al Organizației Pionierilor. 
Cît privește excursiile, și ele au o a- 
numită greutate specifică în calen
darul fiecărei unități de pionieri, pre- 
zentind un caracter pur recreativ 
(cele mai multe) sau avind anumite 
teme cu o mare valoare istorică.

în tradiția turismului pionieresc .au 
intrat și „Expedițiile Cutezătorii", a- 
cum la a 5-a ediție, acțiune care a 
reușit să antreneze peste 2 000 de 
echipaje din școli generale situate pe 
iiltreg teritoriul patriei. Ește un gen 
inedit de activitate turistică, desti
nat să sporească spiritul de inventi
vitate al pionierilor, să îi deprindă 
cu anumite activități practice. Totul, 
pe principiul autogospodăririi. Cit de 
valoroase au fost aceste acțiuni re
zultă din expozițiile cu caracter ju
dețean sau republican organizate în 
flecare an. Bilanțul micilor expedițio-

In popasurile lor prin țară, 
turile preferate. Iată-i în „focul' 
care își sporește continuu numărul 
sportivi de la noi...

lii drumeții și excursii, pionierii nu 
1” unei dispute de minibaschet, 

adepțildr din rindul celor 
Foto : Paul ROMOȘAN

uită spor- 
disciplină 
mai mici

îndreptat către 
a florei țării 
cunoașterii si 
a folclorului.

mai cunoscute în județe) multe din 
ele confecționate de pionieri în cadrul 
acțiunii intitulată „Fiecare detașa
ment — un cort" sau a satelor de 
vacanță, amenajate în diverse zone

pitorești, cu sprijinul organelor de 
Stat și de partid. Acțiunea „Leaota" 
și „Firul Ariadnei" (în colaborare cu 
„România pitorească"), sînt alte iniția
tive valoroase, tot cu caracter practic, 
de marcare sau reamenajare a unor 
trasee montane, cu excelente rezul
tate. mai ales în județele Suceava, 
Dîmbovița, Cluj, Argeș, Maramureș 
și Prahova. în prezent, Organizația 
pionierilor este angajată — împreună 
cu federația de resort — în acțiunea 
de anvergură Intitulată „Amicii dru- 
metiei", modalitate de a crea în fie
care detașament cite un cerc turistic, 
veritabile nuclee de formare a unor 
ghizi și topografi cu temeinice cunoș
tințe.

Cit privește perspectiva activității 
turistice pionierești, liniile directoare 
sînt următoarele : cuprinderea siste
matică a pionierilor (clasele II—VIII) 
în diferite acțiuni, pe baza unor pro
grame turistice complexe ; intensifi
carea drumețiilor și excursiilor, mai 
ales in vacanța de vară ; educarea 
pionierilor în spiritul cunoașterii și 
respectării regulilor de conduită tu
ristică, a protejării mediului ambiant 
și de ocrotire a naturii ; organizarea 
unor marșuri cu mari efective, urma
te de acțiuni sportiv-turistice desfă
șurate în mijlocul naturii ; folosirea 
și mai eficientă a insignei „Pionier 
turist" pentru atragerea tuturor co
piilor în drumeții și excursii etc.

Tot ce s-a întreprins pină acum și 
mai ales tot ce se preconizează atestă 
grija permanentă pe care Consiliul 
Național al Organizației Pionierilor 
o acordă dezvoltării continue a acti
vității turistice în rindul celor mai 
mici cetățeni ai patriei, orientarea a- 
cestei activități nu numai spre des
tindere, ci și către multiple îndelet
niciri practice.

Tiberiu STĂM A

Nu vom face concurență serialu- 
Iului „Dacă Olimpiada ’76 ar fi 
miine...?“, publicat în ziarul nostru, 
încercînd o asemenea trecere în 
revistă a atletismului prahovean la 
această oră. Din două motive: 1) 
județul Prahova, mai bine zis PIo- 
icștiul și, mai exact, clubul Petro
lul, n-are în vederea Jocurilor 
Olimpice de la Montreal decît doi 
candidați pentru prima disciplină 
olimpică, atletismul : 2) perspectiva 
acestei ramuri sportive, cu o pon
dere importantă în menținerea să
nătății și creșterea capacității fizice 
generale a organismului — așa cum 
prevăd, de altfel. și măsurile 
C.N.E.F.S. și ale federației de spe
cialitate pentru aplicarea Hotărîrii 
de partid privind dezvoltarea con
tinuă a educație» fizice și sportului
— cu un rol de prim ordin în oreîe 
de educație fizică în mediul școlar 
și universitar, nu poate fi redusă 
la anul olimpic și, implicit, la o- 
biectivul performanței.

Secretarul general al Federației 
de atletism, Victor Firea — îm
preună cu care am sondat recent 
realitatea atletismului prahovean
— l-a întrebat direct pe președin
tele clubului Petrolul, Gheorghe 
Manta, dacă crede că Ploieștiul va 
avea vreun reprezentant la Mont
real ’76. Și răspunsul a venit 
prompt și sincer : „Nu văd pe ni
meni la orizont... Doar cînd vom a- 
vea antrenori, vom avea și atleți 
Așadar, accentul pe aportul tehni
cienilor !

Să vedem, deci, care este situa
ția în această privință. în județul 
Prahova — după tabelul înfățișat 
de secretarul C.J.E.F.S. Alexandru 
Bruckner — se află 41 de cadre 
calificate în atletism, activînd însă 
efectiv doar 23 (din care 17 sînt sa
larizați pentru aceasta). Chiar 'și 
în condițiile absenței de pe stadion 
a aproape jumătate din potențial, 
numărul tehnicienilor în activitate

printre 
primul

situează județul Prahova 
cele ce nu pot acuza în 
rind lipsa cadrelor. Ce poate, însă 
acuza — șl o și face, prin cuvintele 
președintelui clubului Petrolul, dar 
și prin cele afirmate de prîm-vice- 
președintele C.J.E.F.S., Teodor Con- 
stantinescu — este randamentul in
suficient al acestora. Opinie la care 
subscriem și pentru exemplificare 
oferim citeva date : cei doi candi
dați olimpici ploieșteni, săritorul 
în înălțime Marian Chita și sări
torul în lungime Gabriel Oană au 
realizat în anul 1973 performanțele 
2.1J m și, respectiv 7,61 m, sub ba
remul olimpic cerut de federația de 
resort pentru acest an, iar în re
centul sezon de sală n-au ieșit din

® Nu poate Li dedicat un stadion 
atletismului ? • Sindicatele 
locale iși uită obligațiile, iar 
U.T.C.-ul vine doar cu diplomele 
• lin viitor nucleu —la Centrul 
școlar petrol-chimie din Ploiești

nari a relevat de fiecare dată atenția 
cu care pionierii s-au 
investigarea faunei și 
noastre, precum și a 
valorificării integrale
Nu rare au fost ocaziile în care a- 
cești originali expediționari au făcut 
interesante descoperiri arheologice 
sau au atras interesul cercetătorilor 
față de unele dovezi materiale încă 
puțin adîncite ale prezenței poporului 
nostru pe aceste meleaguri strămo
șești, cu multe veacuri și milenii în 
urmă.

„Expedițiile Cutezătorii", succesul 
lor, au determinat apariția altor și 
altor genuri de turism : organizarea 
unor tabere în corturi (din ce în ce

DUPĂ TURNEUL DE LA BELGRAD

EOT

CELE MAI BUNE ECHIPE remarcate de arbitrul internațional Cornel Mărculescu

DE LUPTE GRECO-ROMANE 
ÎNAINTEA STARTULUI

Peste citeva zile, cei mai buni 
luptători din țara noastră la stilul 
greco-romane vor lua startul în cea 
de-a XXVI-a ediție a campionatului 
republican pe echipe. Cum în ultimii 
ani sportul .luatelor de la noi a cu
noscut o' evidentă dezvoltare, numă
rul formațiilor participante -la divizie 
se ridică acum la 27 și sînt împăr
țite în trei serii, lată componența 
echipelor și antrenorii 
participante la campionat.

SERIA I
STEAUA : FI. Gherghe, 

C. Alexandru, M. Tofan, I. 
Boțilă, I. Dulică. M. ciutan, 
tre, 1‘. Arcadje, M. Sobariu, 
bo, C. Bendea, V. Prențiu.
Z. Szilak, M. lordache, St. Murvai. An
trenor ; Gheorghe Șuteu.

NICOLINA IAȘI : V. Constantinescu, 
C. Fihpiu, S. Botez, D. Bigu, V. Iftodc, 
U. Tuiu. P. Iuraș, M. Calfa, Gh. Luca, 
11. Gbcrine, C. Gavrilă. T. Lucescu, C. 
Ignat. E. Boier. Antrenor : Tiberiu Ar
delean ;

A.S.A. BACAU : V. Olteanu, C. Tur
cii, A. Ionescu, N. Maravela, N. Bosin- 
ceanu, Gh. Ștefănică, A. Laszlo. St. 
Balint. Gh. Moldoveanu, Al. olaru, V. 
Bucătaru, V. Spiridon, M. Timpescu, 
R. Timpescu, Gh. Mocanii.

IPROFIL RĂDĂUȚI : D. Negru, 
Pruteanu, M. Luța, i. Pruteanu, 
Bâduț, Gh. Giosan, C. Topîrjan, St. Itu- 
sii, st. Coleasca, V. Pascaru. A. Flutu
re, A. Turcov, D. Hi), N. Calciu. Gh. 
Ivanovici. G. Buiiga. L. Eizic, I. Savin, 
Gh. Grijincu, C. Moldoveanu. G11. Cio
can, M. Covătaru. Antrenor : Virgil
Glierasim.

METALUL 
E. Ivan. T. 
St. Badea. _  ______ ... _
Umbreși, Gh. Gheorghe. E. Hupcă. L. 
Buha, c. Pcnciu, C. Popa, I. Fărcău, 
A. Brtnzaru. A. Lupașcu. Antrenor : 
Ilis Gheorghe.

C. S. - --------------- ----------
Gh. C’ 
Poale, 
Drescanu, 
Dimitriu, 
Bălan, I. 
țău.

FARUL ________ ________  ____ „.
Mogărdiceanu. M. Neagu, I. Hniănu, Al. 
Neagu. L. Salon, C. Caraulani. P. Ta- 
“'■* C. Tecuceanu, V. Dnsu, S. Catru- 

[, Vlad, D. —' " -
I. Mocanu, 

D. Silaghi,

formațiilor

I. ionescu, 
Baciu, M. 

, Gh. Pe- 
Fr. Sza- 

N. Neguț,

v.

Gh.

c. 
FI.

BUCUREȘTI : P. Bărftgan, 
Scriosteanu. G. Dumitriu, 

A. Matei. N. Pîrvan M.

BOTOȘANI : N. Ghcorghifaniî. 
Ciubotarii. T. Velișcă. D. Aiaco- 
, D. Leferman, N. Drescanu. M. 

V. FJotic. S. AnMjrtoaie, P. 
T. Pantelimon, C. Axinia, A. 
Cristea. Antrenor : Pptre Ghe-

CONȘȚAȚA : M. Secoșan, O.

„_ _____ Caraulani. P.
che, C. Tecuceanu, V. Dusu, S. 
na. N. Vlad, D. Filip, C. Floridă, 
Mihai, I. Mocanu, M. Meiu.ș, M. 
vriș. D. Silaghi, C. Bărbulescu. 
trenor : Constantin Ofiterescu.

DELTA TULCEA : S. Alexandru, 
Xenofonte, L. Naum, N. Iliuță. 
Donea, D. Popa C. P.onovici. I. 
ealn. v. Petronol, I. Prihilovici. 
Zaharov, d. Manea, A. Bucov. Antre
nor r Ton Geambazu.

dunărea “ 
ÎNT. Horniceanu, ____
Fumltru, Mihai Dumitru, 
Z. Felean, ’ ”------- * ’
Gabor. 
Donose.

V. 
Ga- 
An-

c. 
V.

Ba- 
D.

GAT.AȚI : I. Tocuceanu, 
S. Achiriloaie. Marin 

... T.. Cîrneanu, 
L. Paraschiv, V. Mibal, V. 

A. Savlovschi. Antrenor : ion

SERIA A II-A
. CLUJ : I. Rădică. 

T. Kligher. Gh. Buzețelu. 
N. Jeîcs, St. Molnar. St. 
Durgheu. Al. David I. 
Hicas. F. Mag D. Bolo-a 
St. nana, i. Beke. ~ '
A. N-in. Antrenor :

CRIȘUL ORADEA 
Gyangyiiși. Al. Szabo. 
I. Szaboslal. Gh. Lencar, 
I. Raț, L. Kiss, M. Duca. 
St. Topași, St. Kertai. ‘ 
lin Pontici.

VULTURII TEXTILA LUGOJ : N. 
vescu. P. ropliceanu. A. Schmidt 
Schmidt. T. Horvat, E. Marian. N. 
bai. P. Cioancă. A. Fi—1-. “
I. ‘ *
Ci”lc si I. Barbu

C.F.R. -------------
Serbian, 
«■a, D. __ „
J. Mnrchis. Gti. Vădraru
rctriia, - - - - — ■

A.S.A. V. Tătar,
N. Varga. 
Ștefan. F- 

Szaboszlav. I.
I. Ciobanu, 

E. Csiser,’ V. Tuga, 
Gheorghe Trată.
: Z. Moldovanl. I. 

E. Donianschi.
A. Vancea, 
M. Molnar, 

Antrenor : iu-

Să
ri. 

_, _______ . Ml-
. _. ________ Fischer, Al. Cliiran.
Bender, M. Curuțiu. Antrenori : M.

TIMISOAR A : V Gui, V. Se- 
V. Albu. M. Butișan. D. Pas- 
Magior, A Dincă FI Cheța, — ... .------ v pașca f,,
Ăî. Toth, C. Pălărie, P. Dicu.

V. Eaca, l. Preda. Antrenor : Gheor
ghe Toth.

C.S.M. REȘIȚA : Gh. Banda, Gh. 
Cioară, I. Rogojan, M. yiădut, C. T.u- 
cacela. P. Nichita, I. Roma, I. Avram, 
A. Moatar, A. Boda, I. Ionescu, An- 
trenor : Dumitru Grozavu.

MUREȘUL TG. MUREȘ ; Al. Oltean, 
I. loja, A. Crețu Z. Sima. C. Cișvan, 
I. Marton. A. TSkes. A. Szegedi. A. 
Magheran, I. Gelainoodi. Z. Heghedns, 
M. Gall, z. Csiki, I. Vomiga, I. Mul
ler. Antrenor : ștefan Gydrgy.

C. S. ARAD ; Al. Meszar. ~~ ----- -- . M. Veri-
șan, P. Răzăilă, 1. Cherameti, P. Pascu, 

— • Păcuraru,
_ . ____ __ _r, _ . Bar. V.
Bondea, Gh. Anta, Fr. Arato. M. Mjș- 
neang, M. Magdu, R. Codreanu, P.

C. Morar, M. 
N. Alexandru,

llnasch. S. 
L. Ciuntă, M.

___Codreanu,
Moț. Antrenori : Teodor Blidar și Li- 
viu Boar.

DINAMO 
Tănase, N. 
C. Ionescu, 
Popa. Gh. 
Panaite, V. 
Martines cu, 
Antrenori : 
nea.

CONSTRUCTORUL 
sif Nica. Ion Nica. 
Adâscăliței. I. Cadar. 
rat, C. Soler. T. Makai. St. Solvom. I. 
Moka. T. Barna. G1). Raț, F. Budai. L. 
Menyhart, Fr. Silaghi. L. Doboș. I. Len
gyel. V. Maghiar. AntreWri : Pal Gdn- 
cxl și Iosif Moka.

BUCUREȘU : I. Gibu, A. 
Gingă. N. MarețT, I. Păun, 
C. Virtosu, C. Nirolae, a. 
(lobotani. I. Enach’e. Gh. 
Fodorpataki. I. Anghel, N. 

G11. nolipscM, V. Dolipschi. 
Dumitru ‘ “Cuc și Ion Cer-

M ARGH1TA : lo- 
F. GyonyBșl, N.
St. Copil. I. Mo

SER’A A III-A
RAPID ; p. Păun, I. Coteanu,

Alexe, C. Ciobotarit. G. Nica. I. Gheor
ghe, R. Pătrașcu, C. Pîrlog, T. I^nătes- 
cu, v. Rădulescn C. Voicu. V, Moisln, 
P. Pintea. V. Pîrvu. V. Ciugulea V. 
Liteanu. AJ. Dobrescu. Antrenor : Ma
rin Belușica.

C.S.M. PITEȘTI î. I, Deîeanu, N. Bădâ- 
lan, I. Unffureauu, N. O’aru, C. Gftn- 
fol. V. Gherghina, I. Pidilici. M. Văcă- 
i'oiu, v. Muresan, I. St,ariciți, N. Lacre- 
(eanu, C. Radu, I. Silvestru, Gh. Dinu. 
Al. Frujină. Gh. Dinu. Antrenori: EmU 
BăJAneș-cu si Cornel Petrescu.

ALUMINIU SLATINA : Gh. Martnescn. 
T.„n v visoin. Fl. Marinescu M. 

Calotă, — - •
Gh. ..........._____________

Miu. M. Rada. I. Ma»a- 
M, Chelaru. N. Manda, 
Chitu. Antrenori : Tra
și Ilie Pona.

Gh.

C. Țiea, C. 
Olteanu, n 
cea, N. Marin. 
F. Husarii. C. 
che, M. vlad,
C. Matei, FI. 
ian Bărbulescu

STEAGUL ROȘU BRAȘOV : E. Antal,
D. Tu,-lor, G. pop, Gh. Motoroiu. M. 
Nica. V. Țîru, D. Racovită. A. Toții, 
V. Panait, V. Bîrjac, A. Hampu, V. 
Gheorghe, V. Borodea. Antrenor : ion

■ Radu.
PROGRESUL BUCUREȘTI : G. Tip» 

rteche. I. Ungiireanu. M. Panfil. I, Ga- 
foTghtțoftia. Gh. strunei, V. năilules- 
cit. C. Nichifor, Gh. Geantă, E. Tofan. 
C. Arc.adie, T. Nastu, I. Drăgănoiu. 
St. Ghcrcă I. Miu. V. Dinu. St. nf >l- 
că. I. Nistor, Gh. Ciomârtan. A. 
vulescu, St. Olteanu. c. Angliei. 
Vasile, FI. Crăciun. V. Andrei. F, Bra- 
... .. Antrenor ; V. ~

E. Joia, D. Obro- 
Savoviei, c. yasu.

V.

G.

Pir- 
N.

tu, Fî. Munteanu. 
stantinescu-Martac.

ELECTROPUTERE 
nilă. I. Rebedia, 1.
D. Ciugulea, ~
E, Negrea, 
Badea, n. Cioroianu, N. 
M. Enculescu. D. Angliei.
Antrenor : Hie Marinescu.

C.S.O. CÎMPULUNG MUSCEL : I. Un- 
gureanu. Gh. Viman, M, Popescu, M. 
Preda, I. Dragomir, N. Caramela. l. 
Rădoi, Gh. Roibu. C. Leca, N. Măfâ- 
saru, G. Ungureanu, I. Malacca. An
trenor : Lucian COrpan.

GLORIA BIJZAU : C. Tiham. S. Mîn- 
dreanu, v. Dumitrache, I. Vasilescu, 

Radulescu. D. Chitu, N. PăuniȘjij, 
Bradoș. D. Macovei. G. Strat one, 
Stoenescu, M. Zamfir, C. Anghel, 
Monoic. Antrenor : Gheorghe Gogu.

CARPATI SINAIA : Gh. Stoica, 
FIșie. Gh. ’ ‘
Goagă, A.
ceanu, 7. ... _
V. Neagoe, T. Stereș. I. Vintă. I. Nico* 
lae. Antrenori : V. Stan și P. Grosu.

CRAIOVA ■
Stoica,

C. Clrneanu. 1 
M. Mi tool, 

Cioroianii, 
D.

Con-

I. 10- 
, M. Preda, 
D. Bîlteanu, 

S. Șerban. N. 
Șerbănoaica, 

S. Vintilă.

și, 
v.
M. 
M.

. _ ........ , . D.
Negoiescu, C, Istră'oiu. I. 
Mărit}, S. Burtea. I. Moi- 

E. Sipoș, V. Bățoiil. E. Naehi.

FINALELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE
ALE JUNIORILORDE LUPTE LIBERE

mai buni 
din țară,

juniori luptători la
__ , calificați la etape- 
își vor disputa întîieta-

Cei 
libere 
le de zonă, își vor disputa întiieta- 
tea, începînd de astăzi și pină sîm 
bâta, la finalele campionatelor repu
blicane individuale — competiție găz
duită de Sala sporturilor din Sf 
Gheorghe. La această ediție își vor 
încerca șansele peste 200 de juniori 
mari (18—20 de ani) și mici (16—17

mai mulți sînt înscriși la
• ‘ - 110ani). Cei ...

întrecerile juniorilor mari 
concurenți. Numărul exact însă va fi 
cunoscut în dimineața acestei zile, 
dună efectuarea cîntarului oficial.

Confruntările vor avea loc pe trei 
saltele de concurs. Arbitri principali t 
Valentin Hali (Timisoara), Gheorghe 
Marton (Cluj) și Gheorghe Condu 
(Galați).

La Belgrad s-a desfășurat, zilele 
trecute, primul mare turneu de 
polo al anului. întrecerile găzduite 
de piscina acoperită Banjica, inau
gurată în toamna trecută cu pri
lejul campionatelor mondiale de 
natație, au pus față în față prime
le trei clasate la C.M. — Ungaria, 
U.R.S.S., Iugoslavia — la care S-a 
adăugat și echipa Olandei (locul 
VIII).

întrucît luna viitoare reprezenta
tiva României va întilni la Utrecht 
și Napoli exact aceste formații am 
solicitat o serie de amănunte asu
pra turneului și valorii fiecărei 
echipe arbitrului internațional Cor
nel Mărculescu. care a oficiat la 
această competiție alături de aus
triacul Joseph Dirnweber.

— Așadar. echipa ungară 
continuă să se afle în fruntea 
primului eșalon al po’o-ului 
mondial. în noua formulă, care 
sînt atuurile ei ?

— Este, fără îndoială, formația 
cea mai solidă și echilibrată la 
această oră. Ea a întrecut cu ușu
rință selecționatele Iugoslaviei 
(8—4) și Olandei (8—3). și ceva 
mai greu, dar totuși fără eforturi 
deosebite, reprezentativa Uniunii 
Sovietice (6—5). D. Gyarmaty a re
nunțat deocamdată la Botlnar, 
Konrad III, Kasas, Gdrgeny și a în 
cercat, cu succes, cîțiva tineri ta- 
lentați (Fekete, Kenieny, Gajdosi, 
Horkai). Toți jucătorii sînt buni 
tehnicieni și înoată rapid : ei cu 
nosc pînă la amănunt diverse ele
mente tehnico-tactice, astfel că 
atunci 
națională le este 
adapteze oricărei

—• Cum au 
selecționate ?

— Formațiile U.R.S.S. și Olandei 
au prezentat garnituri remaniate. în 
prima, au apărut 
Krivko, Sokoloc 
iști deosebit de 
olandeză mj se 
țin solicitată. Și manierele lor de 
joc sînt diferite. Sportivii sovie
tici, ca și cei unguri sau iugoslavi, 
atacă cu „centru fix", avind jucă-
----------- -  ummumiiiinii mi iiiiiiiiniiiiHiimiiiiun

tori specializați pentru acest post 
și se apără în zonă. Doar 
zii, cu înotători mai buni, 
acțiuni variate în ofensivă 
ticiparea fiecărui om.

— Care a fost nivelul parti
delor ?

—- în general destul de modest. 
Apare limpede că fiecare dintre 
echipe se ațjă în prima fază a pre
gătirilor pentru „europene". Inten- 
ț'lle lor au fost însă vizibile; 
Ungaria, U.R.S.S, și Iugoslavia vi
zează, cu argumente solide. pri
mele trei locuri la C E. de la Vie
ri a. Olandezii pot încurca. însă, 
multe socoteli.

— Și curh apreciați, în raport

olande- 
preferă 
cu par-

cu evoluțiile la care ați asis
tat, șansele echipei române la 
Utrecht și Napoli ?

— Părerea mea este că formația 
ungară cu greu poate fi învinsă, 
în schimb, meciurile cu U.R.S.S., 
Iugoslavia și Olanda rămîn des
chise oricărui rezultat. în orice 
caz, reprezentativa noastră trebuie 
să se pregătească foarte serios, să 
lucreze mult pentru anihilarea ata
cului advers cu „centru fix", să- 
încerce cît mai des acțiuni rapide 
de contraatac. Sînt elemente care, 
adăugate unei excelente pregătiri 
fizice, ar putea ajuta pe jucătorii 
români să contracareze acțiunile 
viitoarelor noastre adversare.

A. VASILIU

ECHIPA DE RUGBY STEAUA JOACĂ SiMBATĂ IN FRANȚA
® în meci de campionat, formația militară a învins Vulcan cu 58-6!

Echipa noastră campioană de 
rugby. Steaua, a plecat în Franța, 
unde va susține sîmbătă un meci 
în compania Selecționatei armatei 
franceze. Datorită acestui fapt,

prin acordul federației de specialitate, 
jocul militarilor din etapa a XVI-a 
a avut loc marți. Elevii lui Petre 
Cosmănescu au învins formația 
Vulcan cu categoricul scor de 58—6.

mediocritate ; antrenorul lor, Xeno- 
fonte Boboc se mulțumește cu me
diocritatea ? ; în județ doar 6 atleți 
dețin categoria I 
spicuiri dintre cele mai bune rezul
tate județene ale 
seniori — 100 m : 
cu 10,8 ; 110 m.g. : M. Preda 16,6 ; 
suliță : C. Constantinescu 60,24 m ; 
senioare — 100 m : Lidia Ivașcu 
13,4 ; 800 m : Mariana Horvath 
2:39,2 ; greutate : Victoria Cinstea 
11,08 m (de altfel, din scripte re
zultă că nu sînt în activitate decît 
13 atlete senioare ! ?).

Spunîndu-ne că cele patru centre 
de atletism din județ (Brcbu, Tres- 
tieni. Tinărul Petrolist Cimpina și 
Centrul școlar PetroI-Chimie Plo
iești) produc mai'mult pentru acest 
sport decît clubul Petrolul (în po
fida marelui decalaj de investiții 
materiale și de încadrare cu antre
nori), tovarășul Teodor Constanti
nescu a avut, desigur, în vedere 
cele 11 titluri de campioni republi
cani și cele aproape 50 de locuri 
pe podium obținute în ultimii șnse 
ani de juniorii prahoveni în com
petițiile naționale. Dar și perioada 
care a urmat Hotărîrii de partid 
s-a caracterizat printr-un bogat ca
lendar competițional la nivel de 
municipiu și județ adresat în spe
cial copiilor și juniorilor. început 
în luna noiembrie, în sală și conti
nuat asiduu acum, în aer liber 
(„Cupa vacanței" — cel mai recent 
exemplu), sezonul atletic vre.a 
atingă 
spunea 
„52 de 
„Cupa 
divizie 
promovări 
mieii atleți reprezentând școlile ge
nerale ploieștene, cu cupe pentru 
învingătorii pe echipe și individuali 
— este o inițiativă de succes, cu 
reale perspective de tradiționali- 
zare.

Dar care este aportul celorlalte 
organizații chemate prin Hotărîrea 
Plenarei C.C. ai P.C.R. din 28 fe
bruarie — 2 martie 1973 să dezvol
te activitatea de educație fizică și 
sport ? Nu vom face nici în acest 
caz o amplă trecere în revistă, ci 
vom înfățișa citeva exemple sinte
tica și grăitoare pentru ceea ce a 
reieșit din discuția purtată cu fac
torii de răspundere (Aurel Radu, 
secretar cu problemele de sport, 
turism și pregătire militară la Co
mitetul județean Prahova al U.T.C 
și Steiian Dumitrescu, membru al 
biroului executiv al Consiliului ju-, 
dețean al sindicatelor). „Prezența 
reprezentanților acestor două orga-

de clasificare ;

anului trecut : 
L. Constantines-

6ă 
țelul ambițios — după cum 
tovarășul Alex. Bruckner — 
duminici, 52 de concursuri !“. 
speranțelor** — o adevărată 
școlară locală, cu campioni, 

și retrogradări între

ÎN CADRUL PREGĂTIRILOR PENTRU C.M.
A

tehnico-tactice,
cînd se reunesc în echipa 

foarte ușor ■ să se 
maniere de joc.
evoluat celelalte

portarul Sobcenko, 
și Kozkov, polo- 
talentați. Echipa 

pare însă mai pu

ECHIPELE DE POPICE ALE ROMÂNIEI INTILNESC SlMBĂTĂ Șl DUMINICĂ
LA- BERLIN, SELECȚIONATELE R.D

Echipele reprezentative de popi
ce ale României care se pregătesc 
pentru apropiatele campionate 
mond’ale (17—23 mai. la Eppelheim 
în R.F.G.), susțin sîmbătă și dumi
nică, la Berlin, în compania puter
nicelor selecționate ale R.D. Ger
mane, o nouă întîlnire de verifica
re. Dubla partidă amicală din ca
pitala R. D. Germane este cel 
de al cincilea și. totodată, ultimul 
test al popicarilor noștri în vede-

TREI SUTE DE CANOTORI LA START
Cu aproape' 60 de echipaje prezen

te In start — alcătuind un iot de 
300 de tineri canotori dornici de a- 
firmare —, ediția din acest an a 
„Cupei școlarul" a oferit celor pre- 
zenți un reușit matineu nautic. Au 
cîștigat trofeul pus în joc vîslașii de 
la Clubul Sportiv Școlar, învingători 
în patru probe. O evoluție meritorie 
au avut și canotorii de la Școala 
sportivă nr. 1 clasați pe locul se
cund in această dispută. De consem
nat și observația apărută în foile 
de arbitrai : deși anunțate încă din 
luna februarie de organizarea acestei 
întreceri, cluburile Olimpia, Voința, 
Steaua și Dinamo au absentat.

Rezultate : FEMININ : schif 4 u- 1 
vîsle : 1. Școala sportivă nr. 1 (Ele
na Mihai, Elena Stănică. Gabriela 
Dumitru. Mariana Stan 4- Ioana Ghi
ță) 7,31 ; 2. Energia 8,52, 3. Clubul 
sportiv școlar 8,55 ; schif 4 + 1 rame : 
I. C.S.Ș. (Doina Platon, Mihacla A- 
sandi, Elena Dumitra. Ileana Bor- 
cea -1- Mioara Popa) 8.30; 2. C.S.S. 
11 9 26 ; 3. Șc. sp. nr. 1 10,111 schif 
2 fără cîrmaci : 1. Metalul (Eleono 
ra Dumitru, Elena Chirițoiu) 9.30 ; 2. 
Metalul 11 10, 11; schif simplu: Iu- 
liana Iosif (C.S.S.) 8,55 : schif 2 4-1; 
1. Metalul (Olimpia Bălăci, Mariana 
Știrbu + Elena Vasilescu) 8,40; 2.
C.S.S. 8,51, 3. Șc. sp. nr. 1 8,52 :
MASCULIN : schif 4 vîsle f.c. :
1. C. S. S. (Sorin Nistor, Gheorghe 
Ilie, Adrian Popa, Viorel Sfatcău) 7.40,
2. Sc. sp. nr. 1 7,55 : schif 4 q- I ra
me : 1. Energia 7,31, 2. Sc. sp. nr. 1 
7,44 ; 3. C S.S. 8.33 ; schif 2 vîsle : 
1. Energia (Valeriu Toma, Radu Do- 
rojan) 7,55, 2. C.S.S. 8,05, 3. Sc. s?.

nr. I 8,07 ■ schif 2 f.c. : 1. Energia
(Ion Păun. Viorel Grosu) 8,52 2.
C.S.S. 9.19 . schif simplu : Alexandru 
Matei (C.S.S.) 8,16 ; schif 2 + 1 : 1. 
Energia (Horia Crețu, Dan Brujan 
+ Mihai Pletea) 8,48, 
8,50. 3. C.S.S. 8.57.

Clasament general : 
tiv. Școlar 84 p, 
nr. 1 53 p, 3. Ei 
talul 14) p.

2. Sc. sp. nr. 1
1. Clubul Spor- 

i, ?. Școala sportivă 
Inergia 33 p, 4 .Me-

rea mondialelor. Echipele noastre 
au jucat pînă acum cu reprezenta
tivele R.F. Germania, Ungariei, 
Cehoslovaciei și Iugoslaviei. într-o 
formă bună s-a prezentat în aces
te jocuri formația noastră femini
nă multiplă campioană a lumii, 
care a cîștigat toate meciurile.

Cele două echipe, care s-au de
plasat, azi dimineață la Berlin, sînt 
formate din : Elena Trandafir. Cor
nelia Petrușcă, Florica Neguțoiu, 
Ana Petrescu, Vasilica Pințea, Eli- 
sabeta Szilagyi. Mariana Constan
tin, Die Băîaș, Iosif Tismănaru, 
Gheorghe Dumitrescu, Iuiiu Bice, 
Alexandru Cătineanu, Marin Gri- 
gore și Ion Stefucz. 
Alexandru Andrei — 
Tiberiu Szemanyi — la 
făcut deplasarea Gheorghe Silves
tru, sancționat de federația de spe
cialitate, 
disciplină.

Iuiiu Bice.

Antrenori :' 
la femei si 
bărbați. N-a

pentru abateri de la

*
și duminică s-a disputat 
întâlnirea amicală dintre

Sîmbătă 
la Dresda 
echipele R. D. Germane și Ungariei,

Finalele universitare ale „Cupei tineretului"
(Urmare din pag. I)

rat tuturor concurentilor succes în 
competiția care constituie un exce
lent prilej de afirmare a talentelor și 
de realizare a unor strinse relații de 
prietenie.

Seara, la casa de cultură a studen
ților, finaliștii au vizionat un frumos 
spectacol folcloric susținut de cunos
cutul ansamblu clujean „Mugurelul",

Rezultate tehnice : eiTLEȚISM. FETE. 
100 m : Doina Comnea (Cj) 12,9 ; 2. Ni- 
coleta Strolan (Sv) 13,0 : 3. Elena Da
mian (Iș) 13,3. înălțime : 1. Cătălin» 
Alexandru (Buc.) 1,44 m : 2. Nadia Mler- 
ling (tș) 1.41 m ; 3. Livia Moraru (Ord) 
1.38 m. BĂIEȚI. 1 500 tn : 1 R Fărcaș 
(lș) 4:08,8 | 2. G. Szabo (Cj) 4:10,4 ; 3. 
G. Sas (Tmș) 4:18,0. Lungime : 1. V. 
Dumitrescu (Buc.) 6,67 m ; 2. D. Stroe 
(Cța) 6,56 m ; 3. Șt Stoica (Bv) 6,49 m. 
Greutate : 1. FI Pletrăreanu (Buc.)

13,66 m ; 2. N. Ardeleana (Cj) 12,87 m ; 
3. D. Mica (Cța) 10,17 m

HANDBAL. FETE • A.S.E. Buc. — 
Poli Buc. 12—9, I.P. Galați — U. Timi
șoara 16—5, U. Iași '* “ 
15—7, U. Cluj 
IEȚI : IEFS 
U. Iași — 
șoara — 1

- I.P. Tg. 
Pitești 5—4. 
Petroșani

16—15, Poli 
19—12, I.P. ;

Mureș
BA-

19—17,
Ti mi- 

Suee a-

I.P.
l.M

Poli Buc. 1
I.P. Oradea

Va — IMF Cluj 17—12.
VOLEI. FETE ! U. Craiova — 

Iași 2—0, POli Timișoara — I.P. 
t_ I ~
2—0, U. Cluj — I.P. Bala Mare 2—0. 
BĂIEȚI : Poli Galați — U Timișoara 
2—0, A.S.E. Buc. — l.M Petroșani 
I. subitlg. Baia Mare — O. Cluj 
I. agr. Iași — U. București 2—1.

BASCHET. BĂIEȚI : U. Cluj — 
Tg. Mureș 84—49, IMF Buc. — ’ ~ 
lăți 84-83. A.S.E. Buc . - - • 
92—45, Poli Iași — l.M. Petroșani...........

FOTBAL : I.P. Cța — A.S.E. Buc. 
10—9 (după Iov. de la 11 m. Inițial : 
1—1), I. agr. Cluj — l.M. Petroșani 4—3 
(după Iov. de la 11 m Inițial : 1—I). U. 
Brașov — Poli Timișoara 2-1, Foii Buc. 
— U. Iași 3—0.

IMF
..... . .......... .... Sucea

va 2—1, A.S.E. București — Poli Buc.

2—0,
2-1,

IMF 
Ga- 

— Poli Timișoara 
. Petroșani 60—56.

I.P.

niza(ii în comisia Județeană de a- 
tletism e ca și inexistentă" — a 
spus Ion Smîdu, președintele aces
tei comisii, și directorul Școlii spor
tive Ploiești. Mărturii recente: la 
„Cupa vacanței" din această lună, 
organizată de Școala sportivă, or
ganizația de tineret, care răspun
dea prin plan comun de mobiliza
re, nici nu era în cunoștință de 
cauză; la faza municipală a Cro
sului Tineretului, din pădurea Pău- 
lcști, au participat aproape 1 500 de 
elevi și doar 17 salariați din între
prinderile și instituțiile ploieștene 
(contribuia sindicatelor 1), U.T.C.-ul 
venind doar cu diplomele ; la aso
ciația sportivă Rafinorul Ploiești, 
din bugetul de 30 000 lei alocat de 
U.Q.Ș.R., special pentru atletism, 
s-au cheltuit doar 2 000 lei, restul 
fiind „transferați" boxului. Să nu-i 
uităm nici pe tovarășii de la In
spectoratul școlar județean : în no
iembrie anul trecut, comisia jude
țeană de atletism a vrut să orga
nizeze un concurs dedicat micilor 
competitori pentru trecerea norme
lor „Cercul 5 olimpic", dar s-a 
opus Inspectoratul. Motivul ? Vre
mea rece! Uitaseră, probabil res
pectivii tovarăși de necesitatea — 
exprimată și prin Hotărîrea de 
partid — de a se organiza cît mai 
multe activități în aer liber.

Evident că printre măsurile me
nite să impulsioneze atletismul se 
numără și cele privind îmbunătăți
rea bazei materiale. Deși stadionul 
ploieștean Petrolul oferă bune con
diții de pregătire și concurs, iar la 
centrul școlar petrol-chimie din 
orașul de reședință al județului 
există un stadion ce s-ar putea 
constitui în „purtător de drapel" 
(datorită sprijinului neprecupețit al 
directorului Gh. Ghiță), sarcină 
trasată de o Iiotărîre a C.N.E.F.S. pri
vind destinarea unui stadion special 
atletismului n-a fost îndeplinită în 
județul Prahova. După cum nici în 
biroul executiv al C.J.E.F.S. proble
mele atletismului prahovean n-WB 
fost discutate de multă vreme.

Și dacă în planul inițial de siste
matizare a Parcului Tinerelului — 
al cărui pivot sportiv 
moderna sală Victoria — 
văzute terenuri de tenis, 
nament la fotbal. Ioc de 
și stadion de atletism, de 
ultimul n-a mai întrunit
forurilor de resort, toate celelalte a- 
mensjjndu-se ? Știm, Ia această oră, 
lucrările de reamenajare a pistei 
acoperite de sub tribuna stadionu
lui Petrolul, sînt lansate și în 
toamnă atleții vor avea aci la dis
poziție o pistă bună de 80 m cu 
patru culoare și un loc adecvat de 
sărituri. Dar aceasta nu poate ține 
locul stadionului pentru sezonul în 
aer liber.

Viitorul apropiat ? îl prefigura 
— ca necesitate, avind în vedere 
sarcinile de răspundere ce-i revin 
atletismului, conform Hotărîrii nr. 
752 a C.N.E.F.S. — secretarul gene
ral al federației. Victor Firea : 
amenajarea unui stadion exclusiv 
pentru atletism, concentrarea celor 
mai puternice forțe ale performan
ței (inclusiv specialiști) la clubul 
Petrolul, dezvoltarea centrului atle
tic de Ia grupul școlar petrobehi- 
mie ca pivot al atletismului școlar 
(la care să lucreze și o parte din 
actualii profesori ai școlii sportive). , 
o amplă acțiune de selecție la nivel > 
județean Ia care să nu fie uitată' 
nici o unitate de invățămînt.

Paul SLÂVESCU

este acum 
erau pre- 
de antre- 
agrement 
ce tocmai 
adeziunea

jm
BOX Astă-seară de Ia ora 11).

in sala clubului Grivlța Roșie din Ca
pitală. va avea loc prima din cele 
două reuniuni in care se vor desemna 
ciștlgătorii fazei pe municipiu a cam
pionatului republican pentru Juniori. 
Celelalte partide finale se vor disputa 
în gala următoare, ce se va organiza 
duminică dimineața, la sala Casei de 
cultură a tineretului din sectorul 4, 
din str. Turturele.

HANDBAL
te duminica, în cea de a Klli-a eu 
a 
1 :

Rezultate înregtstijL 

diviziei secunde : FEMININ.
Voința Iași — Voința București 

8—14 (2—10), CSU Construcții — Gloria 
Buzău 8—8 (5—4), Constructorul bucu
rești — Știința Bacău 11—10 (5—5), Vo
ința Craiova — Progresul București 
5—23 (2—12), Vulturul Ploiești — To
mis tex Constanța 6—6 (1—4) : Seria a
H-a : Guban Timișoara — Textila Se
beș 13—7 (8—5), Nitramonia Făgăraș — 
Sparta Mediaș — 14—10 (7—5), Oltul
Sf, Gheorghe — Universitatea Cluj 
7—8 (1—5) ; MASCULIN, Seria I î Co
merțul Constanta — Rafinăria Teleajeil 
18—10 (8—5), C S. Pitești — Ranid
București 26—20 (10—11). Raionul Săvi- 
nești — Voința București 22—29 
14), Știința Bacău — CAROM 
Scria a’ ll-a ; Tractorul Brașov - 
natul 
torul 
14—12 .. ... ......w ___ _ —
talul Copșa Mloă 13—7 (6—4), Timișul J jblgO j  * TT vi 4 i rzh r’f't 4 ■» ----
(9-3), .
17—10 (10—7) _____
mise de corespondenții : 
Gruia, Tr. Tudose, I. C 
C. Olaru, M. Fastei D, 
Ionescu, T. Costin, N. r.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

LOCURI LA ODIHNĂ PE LITORAL! f

GERMANE
la care a funcționat ea arbitru 
principal E. Moldoveanu (România). 
Atît ia femei, cît și la bărbați, au 
cîștigat popicarii din R.D.G. La fe 
mei cu 2452 — 2374 p d. iar ia băr
bați cu 5470 — 5173 p d. Turneele 
individuale au revenit lui Leicht- 
mann, din echipa feminină a R.D.G , 
cu 485 p d și maghiarului Meszaros. 
la bărbați, cu 967 p d,

★

La campionatele mondiale de la 
Eppelheim va participa și Japonia 
Este pentru prima oară cînd popi
carii niponi vor lua parte la C.M. 
pe piste de asfalt.

£

tț
g

OFICIILE
din întreaga țară
pentru stațiunile
cu începere de

De la această
reduse față de

(12— 
0-6 :

■
Timișoara 18—9 (8—7). Construc-
Oradea — Nitramonia Făgăraș 

l‘2etro§ani ~ Me-
— Universitatea Craiova 10—îș 
Știința Lovrin — Gloi-ia Arad 

Rezultatele au fost trans- 
: C. Harea, C, 

Chișa. S. Bătoi, 
Nemțea nu, s. 

Tokacek.

JUDEȚENE DE TURISM
au pus in vinzare bilete la odihnă
de pe litoral, in serii de 12 zile,
la data de 14 mai a. c

dată pină la 30 iunie, tarifele sînt
perioada următoare

Posesorii biletelor la odihnă cbȚinute prin oficiile 
județene de turism beneficiază de reducere cu 50% 
la tariful de transport pe C.F.R.

Procurarea acestora se face la sediile tuturor
oficiilor județene de turism din țara și la filialele 
întreprinderii de turism, hoteluri și restaurante
din București
(7869) PUBUTURISM

R A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\WĂ\\\\\\\\W^^
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DUPÂ MECIUL DISPUTAT LUNI SEARA, LA BUENOS AIRES I

La Nation: „DIFICIL TRIUMF ARGENTINIAN H

Dacă echipele participante 
grupa 1—6 a campionatului repu
blican feminin, de baschet merită 
laude pentru calitatea și spectacu
lozitatea jocurilor prestate, pentru 
interesul stârnit în jurul întrecerii 
dintre ele, pentru curajul cu care 
au folosit unele elemente tinere, 
formațiilor din grupa 7—12 trebuie 
să le reproșăm că le-au lipsit a 
proape în totalitate calitățile enu
merate mai- sus. Este drept că îm
părțirea în două grupe valorice 
(după primul tur al diviziei A) pre 
supunea și o diferențiere calitati
vă, dar de aici și pină la a consemna 
sumedenie de meciuri anoste, cu 
cîștigătoare dinainte cunoscute, în
tâlniri în care nivelul tehnic și în
săși concepția despre baschet dez
văluiau lipsuri profunde în jocul e- 
chipelor respective, este o distan
ță mare. Am fost dezamăgiți pînă 
și într-o problemă pe care o consi
derăm obligatoriu de rezolvat de 
către aceste formații, și anume pro
movarea junioarelor, care le-ar fl 
creat perspectiva împrospătării lo
turilor și obținerii unor rezultate 
mai bune în sezonul viitor.

în fapt, Crișul Oradea (antrenor 
Traian Consțantinescu) și Construc
torul București (antrenor Marian 
Spiridon) au făcut o „plimbare de 
agrement" (avînd asigurate locurile 
7 și 8 în clasamentul general), iar 
Universitatea Iași (antrenor Gheor- 
ghe Luca), Olimpia București (an
trenor Gheorghe Lăzărescu), Sănă
tatea Satu Mare (antrenor Gheor- 
ghe Ghiurcan) și Voința Tg. Mu
reș (antrenor Ștefan Haller la în
ceput, apoi Lajos Soos) s-au zbătut 
să evite retrogradarea, țel pe care 
ultimele două echipe nu l-au rea
lizat. Dintre aceste șase formații, a- 
preciem că numai Olimpia (forma
tă din minibaschetbalistele de acum 
cîțiva ani ale Școlii generale nr. 
69 din Capitală) a practicat cu re
gularitate jocul modern, paracterL 
zat' de agresivitate în apărare și 
tempo rapid în atac, fapt care i-a 
adus unele succese (în fața unor 
adversare evident mal experimen
tate) șj a saivat-o de retrogradare, 
în primul an de evoluție în „A".

în aceste condiții, în care șase e- 
chipe se întrec timp de aproape pa
tru luni în turnee și partide săptă- 
mînale (toate solicitând sume im
portante, care ar putea fi investite 
mai eficient, de pildă, pentru org- 
nizarea unor tabere de pregătire a 
junioarelor, în timpul vacanței de 
iarnă) doar în scopul desemnării 
celor mai slabe două participante, 
apreciem că durata întrecerilor din 
grupa 7—12 este nejustificat dg ma
re și de aceea opinăm că formula 
de desfășurare a competiției, (ne re
ferim în exclusivitate la grupa 7— 
13) trebuie modificată. în sensul 
scurtării ei. Sperăm că succinta ar
gumentare va sta în atenția Comi
siei centrale de competiții și aștep
tăm să-i consemnăm propunerile 
făcute Biroului federal.

zia-

UHU

BUENOS AIRES 24 (prin tele
fon de la corespondentul Agerpres. 
V. Păunescu): Presa argentinian ă 
de specialitate acordă largi spatii' 
meciului Argentina — România 
(2—1) desfășurat luni la Buenos 
Aires.

„Dificil triumf argentinian" — 
astfel își intitulează comentariul 
ziarul „La ’Nacion". Referindu-se la 
evoluția fotbaliștilor români,
rul amintit scrie : ,.Din primul mo
ment. echipa europeană s-a 
tat foarte armonioasă, jucătorii șăi 
aețiouînd prin combinații excelen
te care au neliniștit serios pe San
toro. Echipa României a fost un 
adversar care a demonstrat un fot
bal bun. Cu Dinu si Georgescu, 
manevrind sincronizat, cu o fru
moasă abilitate tehnică a ataculpi, 
pătrunzător și rapid și care și-a 
creat mai mult decît o singură

ară-

oportunitate de a marca, europenii 
au obținut un just, dar parțial 
vantaj în prima repriză, se 
in comentariu. In cea de-a 
repriză situația s-a schimbat, 
trarea la Hausemann i-a permis 
Iui Brindisi să acționeze la mijlo
cul terenului, întărind astfel deo
dată și atacul și apărarea forma
ției argentiniene. Atunci Brindisi 
a căpătat importanța pe care o are 
în echipă și combinațiile 
Kempes și Hausemann 
consistență și incisivitate 
lor echipei".

Un alt ziar, „Cronica", 
„jucătorii oaspeți au încercat să-și 
surprindă partenerii de întrecere 
prin rotarea lor pe diferite pos- 

lunri și 
a venit 
(nenoro- 

Iordănes-

turi. întrebiiintînd pase 
precise. Triumful nostru 
ca urmare a unui cadou 
coasa pasă înapoi a lui

gg 
iOi
Reveniți din turneul întreprins in Cehoslovacia, campionii țării, fotbaliștii de la Dinamo București, și-au conti
nuat zilnic antrenamentele în vederea reluării campionatului. In imaginea noastră, surprinsă ieri de foto
reporterul Dragoș Neagu, jucătorii dinamoviști ascultă cu atenție sfaturile și indicațiile antrenorilor Dumitru 

Nicolae-Nicușor și Ion Nunweiller.

CAMPIONATUL DIVIZIEI A
DIN NOU ÎN ACTUALITATE

SÎMBĂTÂ Șl DUMINICA AU LOC JOCURILE ETAPEI A XXIV-a
Partidele cu Brazilia și Argenti

na s-au consumat. Azi dună-aniia- 
ză, odată cu sosirea la București 
a tricolorilor, „expediția sud-ame- 
ricană“ se va încheia. Jucătorii vor 
pleca la cluburile lor și toată lu
mea își va îndrepta, din nou, aten
ția spre campionatul Diviziei A.

Deci, ne întoarcem la campionat !
Duminică, palpitanta întrecere se 

reia

Vom avea și o avanpremieră: «îm
băta, la Timișoara, se dispută par
tida Politehnica —r Petrolul.
pe care vom avea prilejul să-l ur
mărim, în transmisie directă, pe 
micul ecran. Apoi, duminică, cele
lalte opt meciuri care, sperăm, să 
ne ofere jocuri interesante.

Iată, de altfel, programul com-

r

cu jocurile etapei a XXIV-a. plet al etapei :
Timișoara : POLITEHNICA — PETROLUL
Petroșani : JIUL — SPORTUL STUDENfES
Reșița : C.S.M. — U.T.A.
Cluj : C.F.R. — F. C. CONSTANȚA
București : STEAUA — STEAGUL ROȘU
Craiova : UNIVERSITATEA -r RAPID
București : DINAMO — POLITEHNICA IAȘI
Pitești : F. C. ARGEȘ — S. C. BACĂU
Tg. Mureș : A.S.A. — „U“ CLUJ

Va fi interesant 
logul.., la distanță 
namo, pe care acum le separă o di
ferență de 4 puncte. Vor reuși, 
oare, Rapid și Politehnica Iași să 
le încurce socotelile celor ce as
piră la titlul de campioni ? în ge
neral, rapidiștii au pierdut 
la Craiova, după cum 
vine cu 
punct, 
Meciuri
ceea ce

de urmărit dia- 
între lider și Di-

greu 
Politehnica 

speranța de a cuceri un 
de care are atâta nevoie, 

cu implicații directe 
privește zona fierbinte

joc

nică seara, la ora bilanțului, 
limpezi sau tulbura și mai 
apele... clasamentului. (AI. C.J.

pot 
mult

a- 
acrie 
doua

In-

sale cu 
au dat 
acțiuni-

scrie că

cu) bine fructificat de Kempes, ca 
și prin imparabilul randament dat 
de portarul Santoro".

„Selecționata a obținui o munci
tă victorie în fata României, re
marca ziarul „Clatin". Argentinie
nii, după ce au terminat prima re
priză in dezavantaj, și-au îmbu
nătățit jocul în cea de-a doua. 
Și, după ce arată că primele mi
nute ale jocului au aparținut gaz
elelor, ziarul amintit continuă : 
„România, după ce a echilibrat jo
cul, a Început să-și impună ritmul 
propriu prin marele efort desfășu
rat de Dinu. El si Lucescu au fost, 
de altfel, cei mai buni jucători ai 
oaspeților."

★
Lotul reprezentativ de fotbal al 

României sosește azi după amia
ză la București venind de la Bue
nos Aires, via Frankfurt.

DUMINICĂ, PE STADIONUL DINAMO

MECI INTERNAȚIONAL DE JUNIORI
■

N. R. Iu supratitlul cronicii meciu
lui Argentina — România publicată 
în ziarul nostru de ieri s-a strecurat 
o greșeală de culegere și corectură 
Plivind ziua disputării jocului 
miercuri in loc de luni. Cititorii noș
tri au făcut, desigur, cuvenita rec
tificare.

a Republicii 
efectu- 

jocuri în 
duminică, 

de pers- 
al treilea 

această 
ju-

clasamentului au toc la Timișoara. 
Petroșani, Cluj, Pitești, unde fie
care punct pierdut sau cîștigat, 
poate însemna mult pentru echipe
le oaspete și pentru feroviarii clu
jeni. în schimb, la Reșița și Tg. 
Mureș, ca și la București (ne re
ferim la jocul Steaua — Steagul ro
șu), vor fi meciuri ferite de emo
țiile titlului sau retrogradării.

Oricum, cea de-a XXIV-a etapă 
a Diviziei A, în ansamblu, ne ofe
ră partide interesante, care dumi-D. STĂNCULESCU

ANIMATORI Al ViEȚîl 
SPORTIVE A SATULUI

de călărie menționat mai aproa
pe de oraș.

N. N. CAPRA

sărbătorit 109 ani de e- 
Cu ocazia manifestărilor 
de acest eveniment, s-a

sportive 
Boteni, ju- 
două echi- 
și juniori).

Echipa de juniori 
Democrate Germane, care 
ează un turneu de două 
țara noastră, Va întâlni 
la București, selecționata 
pectivă a României. Este 
meci internațional din 
primăvară al tinerilor noștri 
cători, după cele susținute la So
fia (2—2) și Rm. Vîlcea (1—1) cu 
Bulgaria și, respectiv. Turcia.

Iată și lotul de jucători din care 
va fi alcătuitei formația 
pentru meciul cu R.D.G., 
mat de la ora 14,45, în 
rea partidei de Divizia 
Dinamo 
Cristian și lank — portari ; 
hulescu, Potopea, Cardoș, 
Vlad — fundași ; Dragomir,

chescu, Zahiu și Neagu — mijlo
cași ; Vaczi. Nenițeanu, Reveș. Po
pescu, Ilie și Giurgiumică — ata- 
canți.

ÎNTÎLNIRI CU JUNIORII 
DIN R. F. GERMANIA

PLENARA ARBITRILOR
BUCUREȘTENI

n oastjră 
progna- 

deschide- 
A dintre 

și Politehnica lași : Gh.
Băr- 

Ene și 
Bl-

Arbitrii bucureșteni, de toate ca
tegoriile, se vor întâlni în plenara 
de lucru, care va avea loc astăzi, 
ora 19, în sala l.Ș.B. din str. Ber
zei.

Vor fi analizate cu această oca
zie aspecte ale activității corpului 
de arbitri din Capitală.

Echipele de juniori ale clubului 
Ilessa (R, F. Germania) și-au în
cheiat turneul în țara noastră. Pe 
stadionul Municipal din Brașov, 
t inerii fotbaliști au întâlnit ecțiipe ■ 
le similare ale clubului Steagul ro
șu. în compania cărora au oferit 
două partide frumoase.

juniori II, brașovenii au in- 
in-

CĂUTAREA SPIRITULUI OFEHSIV

.La
vins cu 1—0 (0—0), prin golul 
scris de Pișcăreanu (min. 45).

La juniori mari, fotbaliștii de ia 
Steagul roșu au cîștigat cu 3—1 
(2—0). Autorii golurilor : Bucur
(min. 7), Niculaescu (min. 40), Șu- 
lea (min. 78—din 11 m). respectiv 
Wiegand (min, 44).

C. GRUIA — coresp. jud.

în cadrul asociației 
„Flacăra" din comuna 
dețul Argeș, activează 
pe de fotbal, (seniori 
două de volei (fete și băieți) și 
una de handbal.

Cu sprijinul școlii, au apărut în 
sat o frumoasă sală de sport, un 
teren de fotbal și unul de volei, 
aflîndu-se în curs de amenajare 
o pistă cu obstacole, un teren de 
tenis și altul de fotbal.

De mult interes se bucură în 
rindul sătenilor „Duminicile cul
tural-sportive", la care participă și 
tineri din satele vecine. în planul 
asociației sînt prevăzute diverse 
excursii, întreceri de cros, ciclism, 
trîntă și popice. Principalii ani
matori ai activității sportive sînt 
profesorii de educație fizică Stela 
Popescu și Octavian Bădescu, Ion 
Bănică, (secretarul comitetului co
munal U.T.C.), Onu Bănică, Elena 
Micu, Adela Bădescu, Mihai Mă- 
gureanu precum și alți tineri și 
vîrstnici, aflați în primele rînduri. 
la price acțiune.

I. GHINESCU, activist cultural

EXPOZITIE FOTOGRAFICĂ 
TEME SPORTIVE

în holul Casei de cultură a 
dicatelor din Oradea a avut 
vernisajul expoziției 
Alexandru Somogyi, 
lucrări cu teme sportive- Este pri 
ma expoziție de acest gen desebi 
să în municipiul nostru, ea bucu 
rîndu-se de un larg interes în rîn 
dul publicului.

Tînârul și talentatul 
care este și colaboiratorul 
„Sportul", a expus peste 
lucrări. în mod deosebit 
pveciate fotografiile de box, pano-

PE

sin- 
loc 

fotografului 
care expune

fotograf, 
ziarului 
«0 de 
sînt a-

0 Timp de aproape două 
luni, sala Armatei din Sibiu a 
găzduit, cu etape săptămînale, 
o competiție de handbal mascu
lin dotată cu „Cupa de iarnă". 
Trofeul a fost cucerit de echi
pa Independența Sibiu.
Ilie IONESCU, coresp. județean

CĂLĂRIE DE AGREMENT

Pe prospectele turistice ale ora
șului Timișoara a apărut, de cp- 
rînd, un element nou de atracție 
pentru localnici și excursioniști. 
Este vorba de posibilitatea de a 
practica călăria de agrement. La 
15 km de Timișoara, pe șoseaua 
națională, în dreptul comunei Iz- 
vin, la herghelia locală, un spațios 
parcaj-auto ghidează pe amatori 
spre hipodromul și manejul în aer 
liber. Mulți turiști străini și ti
mișoreni, care au făcut un popas 
aci, s-au declarat extrem de sa- 
tisfăcuți de apariția acestui punct 
sportiv, al cărui animator este cu
noscutul și inimosul antrenor de 
călărie, dr. Vladimir Javorovsky.

Această inițiativă care îmbină 
sportul cu agrementul, ar avea e- 
fecte Și mai bune, dacă organele 
locale interesate ar muta centrul

Iași și-a 
xistență. 
prilejuite 
desfășurat și un frumos program 
sportiv, în care au figurat între
ceri de volei, handbal, fotbal, șah, 
tenis de masă, tenis de cîmp și 
atletism. Și-au disputat întâietatea 
peste 
de la 
rare 
adus 
profesorul de educație fizică Radu 
Pan cu.

urile care cuprind imagini 
meciurile susținute de Ilie 
tase, de echipele de fotbal 
zionare A și B, precum și o 
de instantanee. Iată în fotografia
alăturată lucrarea intitulată: „In
teres precoce".

Ilie GHIȘA, coresp. județean

„109 ANI"
prezența unul numeros pu-

Năs- 
dlvi- 
serie

în
blic. Școala generală nr. 2 Bucium

400 de elevi, mulți invitați 
alte școli. La buna desfășu- 
a diverselor concursuri și-a 
o substanțială contribuție

i. LIPCIUC, coresp.

© C.M.E.F.S. Mediaș a orga
nizat un turneu de volei, la 
care au participat echipele Șc. 
sp, Tîrnăveni, Șc. Sp. Toplița, 
Șc. Sp. Blaj, și Școala Vitro- 
metan Mediaș. După două zile 
de întreceri, primul loc a fost 
ocupat de formația Șc- sp. To
pii t-a.

Z. RÎȘNOVEANU, coresp.

UN GEST DE OMENIE

Zilele trecute a sosit pe adresa 
asociației sportive Caraimanul- 
Bușteni următoarea scrisoare, ex
pediată prin intermediul Asocia
ției de cruce roșie din localitatea 
Borșa — jud. Maramureș ; „Sînt 
împrejurări în viața omului oare 
nu pot fi uitate. într-o asemenea 
situație am fost eu : sîngele do
nat de sportivul Petre Jiloveanu 
a contribuit la salvarea vieții me
le. Nu voi uita aceasta niciodată. 
Vă mulțumesc 
al familiei și 
și fericire".

Semnătură
Lăcătușul Petre Jiloveanu, salariat 
la întreprinderea de hîrtie Buș
teni, este component al echipei 
de fotbal de Divizia B — Carai- 
manul din localitate. Pe lingă sar
cinile de producție și cele cerute 
de pregătirea pentru campionat, 
el a găsit de cuviință să facă și 
acest gest de omenie,pentru care 
merită toate felicitările.

în numele meu și 
vă doresc sănătate

este indescifrabilă.

Marius ZBAKCEA, coresp.

0 La Institutului de subingineri din Hunedoara peste 300 de 
studenți, îndrăgostiți de judo, au început pregătirile sub îndruma
rea ing. Ch. Valeriu. Pe agenda activității de la „A.S. Sportul 
studenț a apărut așadar o, nouă disciplină : judo.

Ion VLAD — coresp.

RATAT LA CANNES

coresp.

începeUna din puținele acțiuni de curaj ale naționalei noastre de juniori, la 
Cannes. Mingea a fost respinsă, insă, de pe linia porții de fundașul ma
ghiar Vegh, iar Grosți, în stingă (tricou de culoare deschisă) nu va mai 
putea înscrie ca în prima repriză Foto : Mircea BĂTRlNU

a Diviziei 
pentru 
dispu-

JOCURI AMICALE

JOI 2 MAI
Etapa a XXV-g
. programată inițial 
iercuri 1 mai, se va 

joi, 2 mai.
Toate partidele vor

UN EXPERIMENT
Spb avalgnșa apărărilor tot mai 

aglomerate și mai destructive, fot
balul mondial a șimțit pericolul 
urîțirii lui. Ca o consecință, s-a 
declanșat campania redobîndirii 
spectaculozității sale și a recîșți- 
gării spectatorilor — dimensiune 
sine qua non a „sportului rege".

Fotbalul lumii a început să caute 
soluții pentru dinamizarea sa. S-a 
experimentat jocul fără ofsaid, s-a 
discutat despre mărirea spațiului 
porților, s-au lansat fel și fel de 
idei, toate cu scop salvator. Fotba
lul mondial forțează, 
tinuare redobîndirea 
ofensiv, și nu numai 
pelor reprezentative, 
în cazul seniorilor.

Recent, la Cannes, 
tivalului internațional de juniori, 
elementul inedit l-au reprezentat, 
se știe, acum, loviturile de colț. 
Criteriul acesta al calificării după 
raportul de eornere în cazul unui 
scor egal, nu fusese, însă, introdus 
in competi.ie doar din rațiuni pu
blicitare, ei în primul rînd, pentru 
dinamizarea ofensivă a fiecărei 
partide. Teoretic, se anticipa o mă
sură utila, stimulent pentru liniile 
de atac ale tuturor participantelor 
și pentru crearea acelor jocuri mult 
gustate de public. Dar, de la pri
mele partide, frumoasa intenție s-a 
transformat într-un bumerang, cor- 
nerele devenind un scop în sine, 
urmărit în exclusivitate, poarta și 
acțiunile ofensive din careu, fiind 
adesea „uitate" în mod conștient. 
„Dereglarea aceasta a jocului s-a 
produs pentru că loviturile de colț 
se pot obține mai ușor dccît un 
gol, și de regulă se caută soluția 
cea mai facilă !“ Reflecția aparține 
lui Omar Sahnoun, căpitanul națio
nalei de juniori a Franței, una din 
echipele care a pierdut nedrept bi
letul pentru finala de la Cannes, 
la eornere. deși ea fusese formația 
ofensivă care conferise partidei 
spectaculozitate. Și, dacă în meciul 
cu echipa țării gazdă. Olanda și-a 

’ subordonat joeul „legii cornerelor ', 
abia în repriza secundă, cîștigă- 
toarea turnelului, Brazilia, formația 
cu atâtea valențe tehhieo-tactice și 
fizice, ei, bine, tocmai ea, cea mai 
dotată echipă a turneului, a aban
donat conștient jocul constructiv, 
în partida cu Italia, încă din pri
mele minute, singurul ideal deve
nind loviturile de colț, element da
torită căruia a și intrat de altfel 
în finală I

însă, în con- 
spirîtuiui său 
în cazul eehi- 
și nu numai

în cadrul Fes-

Desigur, au existat excepții și în 
acest caz. Dar partea cea mai tristă 
este că jucători atât de dotați, cum 
au fost brazilienii Adao și Marcelo, 
olandezii Suma („micul Cruyff", 
cum i s-a spus și nu fără argumente, 
la Cannes) șl Swanenburg, printre 
cele mai distinse figuri ale Festi
valului de la Cannes, au trecut și 
ei spre finalul competiției în ta
băra atacanților care s-au mulțu
mit cu lucrul cei mai facil, lovitu
rile de colț. Metamorfoza celor pa
tru jucători de marcă ai genera
ției juniorilor de ia Cannes repre
zintă, în primul rînd, o chestiune 
de ordin moral. Și, poate, tocmai 
aici trebuie să-și caute fotbalul so
luțiile șale salvatoare. Este, la urata 
urmei, o chestiune care trebuie să 
preocupe soccerul românesc.

...Fotbalul' mondial caută în con
tinuare soluții pentru recîștigarea 

‘spiritului său ofensiv și spectacu
lar. Ceea ce nu poate l'i o proble
mă. secundară pentru nici una din 
școlile fotbalistice ale prezentului.

Mircea M. IONESCU

LOTO *
PRONOSPORT«ti

LOZ IN PLIC AU FOST INTRODUSE CÎȘTIGURI SUPLIMENTARE 
AUTOTURISME, BUTELII DE ARAGAZ ȘI BANI LA SERIILE 

VINZARE
BUTELII DE 

AFLATE IN
cîștiguri în bani în valoare de 
30.090 lei, 10.000 lei, 5.000 lei, 2.000 
lei, 1.000 lei, 500 lei Ș.a.

® Tragerea Ix>to de mii ne ‘va fi 
televizată direct din /Studioul de 
Televiziune cu începere de la fi
rele 19,10. Transmiterea numerelor 
prin radio se va face între 
19,20—19,30.

NUMERELE EXTRASE LA 
GEREA PRONOEXPRES 

21 APRILIE
FOND GENERAL

GURI : 1.050.537 lei
171.661 lei REPORT

orele

TRA-
DIN

1971 :
DE 

din
CÎȘTI- 

care

Extragerea I : 12 36 42 38 14 7
Extragerea a II-a : 16 11 4 33 29

AUTOTURISME
în seriile speciale de 6 lei se gă

sesc suplimentar : autoturisme, bu
telii de aragaz și bani, iar în se
riile obișnuite de 3 lei se găsesc

Plata premiilor de la 
tragere se va face astfel : 
pitală de la 4 mai pînă la 24 iu
nie 1974 ; în țară, de Ia 8 mai pînă 

24 iunie 1974 inclusiv.

această 
în Ca-

la

Rubrieă redactată de 
LOTO-PRONOSPORT

în continuarea pregătirilor pe 
care le efectuează la Cîmpina, în 
vederea meciului pe care-1 va sus
ține duminică în Capitală, cu Di
namo, Polițhenica Iași a jucat 
marți și miercuri cu două echipe 
din localitate. Marți, formația an 
trenată de Ilie Oană a dispus cu 
scorul de 3—1 (3—0) de echipa
Flacăra. Ieri după-amiază. studen
ții ieșeni au primit replica uneia 
dintre fruntașele clasamentului se
riei a III-a a Diviziei C, Poiana. 
Jucătorii localnic; au terminat în
vingători cu 2—-0 (0—0). Golurile 
gazdelor au fost marcate de Paul, 
în minutele 87 si 88.

VÎR.IOGHIF.

ETPA A XXV-a.

Cînd o echipă pierde nu numai punctele puse in joc...
Evident, pe nțăsură ce se scurg 

etapele, tensiunea crește în Divizia 
P, mai ales în zona retrogradării, 
deosebit de întinsă, cite patru e- 
chipe din fiecare serie urmînd să 
părăsească eșalonul secund al fot
balului nostru și să joace în cam
pionatul viitor în Divizia C.

Ca atare, lupta pentru punctele 
aducătoare de „fericire" este deo
sebit de aprigă, echipele încerci nd 
să se depărteze cit mai mult de 
locurile fatale. A-ți apăra șansele 
cu toată strășnicia, nu însemnea
ză, însă, a uita că fotbalul este un 
joc, că întrecerea trebuie cîșțigată 
Cu mijloace corecte. Și ne bucură 
cînd, cercetând foile de arbitraj 
sau rapoartele observatorilor fede
rali, întâlnim exemple de echipe 
care așa înțeleg lupta sportivă, 
mobilizîndu-se la maximum, pu- 
nînd în joc toate forțele lor fizice 
și morale, dar neignorînd nici un 
moment legile sportivității. Un a- 
semenea exemplu ni l-au oferit 
duminică echipele S.N. Oltenița și 
Minerul Motru. Arbitrul internați
onal Nicolae Rainea, care a con
dus partida dintre aceste două 
formații, a simțit nevoia să tacă 
o mențiune specială în legătură cu 
disciplina jucătorilor, cu atmosfera 
din terenul de joc : „Cu toate că 
meciul avea o miză mare, ambele 
echipe, aflate Ia periferia 
«lentului, i 
ca de aer, 
ceput pînă 
de deplină 
N- Rainea 
celor doi antrenori, Vasile 
xandru (S.N, Oltenița) și 
Stradali (Minerul Motru), 
prin comportamentul lor corect, nu 
puteau decît să-și determine jucă
torii să meargă pe același drum.

Desigur, mai pot fi date și alte 
exemple de acest fel, după cum 
trebuie amintită atitudinea publi
cului din Tulcea care, departe de 
a se... supăra pe oaspeți (Progre
sul Brăila) că au îndrăznit să-i 
învingă pe fotbaliștii de Ia Delta 
Tulcea, i-au aplaudat la sfîrșitul 
meciului pentru jocul prestat și 
pentru legitima victorie repurtată.

Nu tot așa, însă, a primit pu
blicul din Giurgiu înfrîngerea e- 
chipei favorite. în primul rînd, în

timpul partidei, unii spectatori in
citau echipa gazdă — scrie în foa
ia de arbitraj Mircea Rotaru — 
„să se dedea la brutalități împo
triva jucătorilor tic la C.S. Rîm- 
nieu Vîlcea". Iar ia terminarea jo
cului — cităm din raportul obse: ■ 
vatoruiui federal Alexandru Țe- 
nescu — „un grup de huligani s-a 
luat după arbitri, injurînd și chiar 
aruncîr.-d cu pietre". Brigada de 
arbitri — i 
observatorul 
moții pînă 
rașul.

Poate că

Brigada
notată cu 10 de către 
l federal — a avut 
ce a putut părăsi

e- 
o-

nu 
e - 

apa 
spectatorilor turbulent.).

clasa■ 
avînd nevoie de puncte, 
, ele au jucat de Ia în- 
i ia sfîrșit într-un spirit 

sportivitate". Arbitrul 
elogiază și atitudinea 

Alc- 
Gli.

care,

asemenea scene 
s-ar fi produs, dacă jucătorii 
chipei gazdă nu le-ar fi dat 
la moară 
prin atitudinea ■ loiv-.iișa cum a fă
cut. de pildă, Vgsilq Itădoi. După 
meci, acesta a intrat în cabina 
arbitrilor. adreSîndu-se în felul 
următor Iui Mircea Rotaru: „Băăă. 
aj arbitrat ea un popă de la țară". 
După care a urmat o înjurătura 
grosolană. Și Vasile Rădoî nu și-a 
socotit „misiunea" îndeplinită în 
acest fel- 
ziu, profitând de făptui 
cu arbitri se oprise la 
rașului, a deschis usa 
coperindu-1 de insulte 
Rotaru. Trebuie să vă
cuvintele „Uoțulc, ne-ai furat me
ciul" au fost cele mai... delicate 
ce au ieșit în acele momente din 
gura fotbalistului Iiădoi.

Și n-a curs prea multă apă pe 
Dunăre, de cînd s-au mai petre
cut asemenea fapte (la meciul cu 
Tractorul Brașov, condus tot de un 
arbitru cu prestigiu, Victor Pădu- 
reanu), care au avut drept conse
cință logică suspendarea pe o etapă 
a terenului din acest oraș.

în rapoartele observatorilor, am 
întâlnit și o serie de aprecieri teh
nice, deloc lipsite de interes. Una 
dintre ele îl privește pe jucătorul 
C'orr..eliu Enc, de la Gloriau Buzău, 
asupra căruia Cornel Simionescu 
atrage atenția, prezentîndu-1 ca 
un element plin de calități. De 
altfel, și nota pe care i-o acordă 
pentru jocul prestat în meciul cu 
Metalul Plopeni. îl' supune aten
ției dintr-un început : 10 !

„misiunea" îndeplinită
Cîteva minute mai tîr- 

că mașina 
bariera o- 

mașinii, a- 
pe Mircea 
spunem că

Jack BERAR IU



Turneul de baschet ,,Cupa Sofia"

BUCUREȘTI - PHENIAN 83 - 62i
SOFIA, 24 (prin telefon, de la co

respondentul nostru). în ziua a doua 
a turneului internațional de baschet 
masculin dotat cu „Trofeul Sofia", 
selecționata Bucureștiului a repurtat 
o victorie netă asupra echipei orașu
lui Phenian. Sportivii nord-coreeni 
au constituit un adversar dificil da
torită ritmului extrem de rapid 
acțiunilor __ ,1
oului lor atletic. începutul partidei 
le-a fost, 
ducind cu 
librat (12—12, 18—18), formația bucu- 
reșteană, impunîndu-și tempoul con
venabil (lent, cu atacuri prelungita 
pînă în apropierea celor 30 de secun
de). Selecționata Phenian a condus 
ultima dată cu 22—21, după care re
prezentativa Bucureștiului a preluat 
definitiv inițiativa și nu a mai ce
dat-o pînă Ia sfirșit, deși pe par-

al
ofensive, mobilității și jo-
de altfel, favorabil, ei con-
6—0. Apoi meciul s-a echi-

curs antrenorul Mihai Nedef a ope
rat modificări în „5“-ul din teren, 
în scopul rulării întregului lot. Sco
rul final : 83—62 (43—33).

Functele învingătorilor au fost în
scrise de: Molnar 4, Czmor 1. Cernat 
14, Oczelak 11, Popa 19, Pașca 9, 
Tarău 2, Mănăilă 6, Braboveanu 10, 
Georgescu 3, Ticulescu 4. Cele mai 
multe puncte ale echipei Phenian au 
fost marcate de O Miong-sam 17, O 
Sang-riong 16. Au arbitrat Gologa- 
nov și Safelinov (ambii din Bulga
ria).

Alte 
75—53 
88—54 
(52—26).

Baschetbaliștii 
joi cu Praga.

rezultate : Havana — Atena 
(39—18), Moscova — Varșovia 
(40—27), Sofia — Praga 86—62

..fflUNGHIUURUL- DE JUNIORI BUCUREȘT1-M0SC0VA-BUDAPESTA
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PRIMUL DINTRE REPREZENTANȚII NOȘTRI
triun- 
repre-

internațional 
juniori dintre 

orașelor București — 
Budapesta a debutat
„Floreasca" cu proba 

de sabie. Un număr 
dispu-

parade riposte, 
de timorat în

—
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!> 'urtdik 
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Concursul 
ghiular de 
zentativele 
Moscova și 
miercuri la 
individuală
de 21 de concurenți și-au 
tat primele locuri, mai exact po
sibilitatea de a intra în turneul 
final. Printre ei s-au aflat și trei 
sabreri bucureșteni. Emilian Nu
ță, Florin Păunescu, și Aurel 
Stan. Au rămas, în schimb în 
semifinale, Marin II și sovieticul 
Tischler ultimul aflat printre 
voriții probei.

Turneul final a revenit, 
după puține emoții, tînârului 
brer din Moscova. Ciernenek, care 
a totalizat 4 victorii, toate la 
același scor (5—3) Ia Stan, la 
maghiarul Riba, 
țimul a acționat 
ce, căutînd să-și 
sarul po flanc, 
știut să pareze de fiecare

fa-

nu 
sa-

victorii, toate
" i Stan, 

și la Nuță. Ul- 
cu greșeli tacti- 
lovească adver- 
deși Ciernenek a 

dată.

Nuță, specialist în 
a evoluat destul 
acest asalt decisiv.

Pe locul 2, sabrerul din Buda
pesta, Riba cu 3 victorii, la fel 
ea și Rapai, concurent din aceeași 
reprezentativă, și Nuță (5—1 la 
Păunescu. 5—4 la Stan și Rapai). 
Nuță ar fi putut încheia finala 
pe podium; dacă în asaltul cu 
Riba ar fi acționat la fel de decis 
ca și în cel cu Rapai. Adică așa 
cum trage de obicei, așa cum a 
cîștigat titlul de campion 
miori al municipiului 1 
pe acest an.

Pe locul 5, Aurel Stan 
torii (5—0 la Păunescu și 5—4 
la Riba), iar pe locul 6, Păunes
cu, fără nici o victorie. Mezinul 
finalei (13 ani) a evoluat cris
pat. suportând greu handicapul de 
vîrstă; tofi ceilalți concurenți au 
avut 3—4 ani mai mult decît el... 
(t. st.).
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DE 20 DE ANI, MARIA ALEXANDRU!
(Urmare din pag. 1)

cuza dureri la umăr, ceea ce a 
impus un tratament chiar în sea
ra dinaintea debutului. Deci, 
(practic, echipa dispunea de o sin
gură jucătoare validă pe deplin : 
Magdalena Lesai. Să recunoaștem 
că perspectivele nu erau deloc 
roze. Totuși, a doua zi și în urmă
toarele partide, Alexandru a ară
tat o dispoziție mai bună, iar Le
sai — titulară aproape în toate 
meciurile — și Vlaicov au lup
tat și au făcut ce au putut. Din 
șapte întâlniri s-au cîștigat cinci, 
pierzindu-se două, Ia Ungaria și 
Cehoslovacia. în cazul unei victo
rii asupra Cehoslovaciei — în con
diții normale, posibilă teoretic, se 
putea concura pentru un Ioc pe 
podium. La masa de joc au inter
venit însă prea multe imponde
rabile (pierderea setului I la du
blu de la 20—17, înfrîngerea lui 
Alexandru la Riedlova etc.), așa 
că...

Fără îndoială, mulți ar fi tentați 
să spună: ,,Dacă Maria ar fi cîș
tigat. dacă Maria juca la adevă- 

.rata ei valoare, dacă...11 Este ade
vărat, Alexandru dispune încă de 
mari resurse și ea avea cele mai 
bune șanse să se califice, cei pu
țin. în finala de simplu. Nu este 
însă posibil ca o sportivă care 
cucerește lauri de 21 de ani în 
zeci și zeci de campionate mondia
le, europene și alte competiții in
ternaționale să cîștige întotdeauna. 
Această mare jucătoare și-a făcut 
datoria cu prisosință și longevitatea 
ei sportivă trezește admirația. în
tre timp, alții au schimbat două- 
treî generații de jucătoare, dar 
Maria Alexandru (pregătită în ex
clusivitate Ia Iot de antrenoarea 
Ella Constantincseu) continuă să 
poarte cu onoare și prestigiu scep
trul tenisului de masă românesc. 
Pînă cînd? Probabil că nici Maria 
nu ar putea răspunde exact. Și 
după aceea ?

Este de-a dreptul __ 
nat ca intr-un sport care 
sită eforturi materiale 
care își lărgește necontenit 
de răspîndire, fiind practicat 
numeroși oameni ai muncii, 
neri și vîrstnici, în întreprinderi, 
cămine culturale sătești, în școli 
și licee, să nu se poată asigura o 
dezvoltare 
verticală, 
manfa. De o bună bucată de vre
me nu apare nici o valoare au
tentică internațională. Arâdencele 
Eleonora Vlaicov și Magdalena 
Lesai (pregătite la club de an
trenorul E. Procopeț) au reușit, 
spre meritul lor. să cîștige me
dalia de bronz la dublu, dar ele 
nu sînt niște descoperiri recente. 
Iar altceva nu se întrevede. Cam
pioana de junioare a țării, clu
jeanca Ligia Lupu, nu confirmă 
încă nici pe departe (în cele două 
concursuri 
C.E. n-a fost în stare să 
măcar un set). Această 
precară în care se află — 
acum — tenisul de masă, 
tînd doar pe o jucătoare de 
cepție, dezvăluie slaba 
și pregătire a multor 
clin cluburi și asociații, 
plinirea sistematică a 
profesionale. Alte explicații 
motive obiective nu au vreo fun
damentare. Nu pretindem să dis
punem de o sută de jucători 
care să atace in corpore titlurile 
mondiale și continentale, dar un 
nucleu de 10—15 sportivi, apti 
să atingă o valoare internaționa
lă. ar constitui un minim nece
sar. _______

La Novi Sad ne-am puiuț con
vinge de 
talente 
Riedlova 
(Anglia), 
Olsson 
(U.R.S.S.), 
(pînă 
Alexandru...

în privința băieților, penuria de

de neimagi- 
nece- 

reduse, 
aria 

de 
ti-

corespunzătoare pe 
pentru marea perfor-

de selecție dinaintea 
cîștige 

situație 
• nu de 

con- 
ex- 

activi.tate 
antrenori 

neînde- 
sarcinilor 

sau

progresul evident al unor 
ca Gergelv 
(Cehoslovacia).

Wikstrom,
(Suedia),

iar la noi se 
cînd ?) a spera în

(Ungaria). 
Horward 
Hellman, 
Antonian 
continuă 

Maria

jucători capabili cu adevărat de o 
performanță este și mai mare. L, 
drept, reprezentativa masculină (în
drumată de antrenorul I. Pop) s-a 
clasat mai bine în Iugoslavia decît 
în 1972, Ia Rotterdam (Olanda). 
Dar mersul înainte se face în ritm 
de melc. După generația Gantner- 
Harasztosi, de acum aproape două 
decenii (România pe locul III la 
C.M. de la Tokio, 1956), a urmat 
cea a lui Negulescu — Cobîrzan — 
Giurgiucă, situată printre echipele 
fruntașe ale Europei. Și apoi...

Campionul țării, Șerban Doboși 
sau Teodor Gheorghe, ca să men
ționăm doar pe șefii actualei pro
moții, au dovedit-o de atîtea ori 
că sînt disciplinați, acționează spec
taculos, dar nu sînt jucători de 
performanță. Cînd ajung în fina- 
Iurile de set. evoluează parcă pe 
un teren minat, devin de o emoti
vitate extremă. Pierd copilărește 
meciuri ca și cîștigate (de pildă, 
partida cu Franța la C,E.). Cu un 
asemenea psihic labil este greu de 
conceput un jucător care să tindă 
la un rezultat răsunător. Iată de 
ce, deocamdată, est? greu să ne 
închipuim ca un român să ajungă 
în vreo semifinală continentală.

Indiscutabil, pînă în clipa alcă
tuirii unui lot valoros, s-ar putea 
preconiza să nu se mai participe la 
C;M. și C.E. Ar fi o soluție, numai 
că. în condițiile noilor regulamen
te. o absență la una dintre cele 
mai Importante competiții din lume, 
atrage automat și retrogradarea în 
categoria cea mai de jos. Ceea ce 
ar însemna practic, pierderea unor 
poziții favorabile, chiar dacă nu e 
vorba de locurile de ne podium si 
ratarea pe timp de cel puțin pa- 
tru ani a posibilităților revenirii în 
rîndurile nrimelor 
pe glob. într-un 
text, prezența la 
anvergură apare si 
necesară, dar. în 
pregătiri radical 
toate planurile, la 
fete.

Odată cu zilele 'de primăvară 
înaintînd neabătute pe calen
dar, a revenit în actualitate 

o competiție de mari tradiții în te
nis, cea a ,,Salatierei de argint'1. 
Aproape pe nesimțite începe să se 
îmbogățească suita de rezultate și 
în zona europeană, ultima pornită 
din start. Au fost lăsate în urmă 
două tururi de întrecere, deși poate 
pentru primul titulatura rămîne 
improprie, fiind vorba doar de în- 
tîlniri preliminare. Ceea ce se poate 
urmări, foarte explicit, pe tabloul 
nostru alăturat.

Așadar. în zona bătrînului conti
nent. completată ca de obicei cu 
cîteva prezențe extra-europene, au 
rămas în luptă 20 de echipe. Prin
tre acestea, bineînțeles, reprezenta
tiva României, care intră în joc 
direct în semifinalele zonale, în iu
lie. Tenismanii echipei noastre, cre
ditați cu un loc de prim cap de 
serie pe tablou, așteaptă probabila

Odată cu zilele 'de 
înaintînd neabătute rlor ia î +■ în

vizită a echipei Franței, favorită 
în întîlnirea pe care aceasta _ tre
buie s-o susțină, la sfîrșitul săptă- 
mîpii viitoare, cu Portugalia pe te
renul acesteia. Dar, pînă la startul 
formației lui llie Năstase mai e 
vreme, adică încă un tur.

Pe partea noastră de tablou, in
teresant poate fi și debutul echipei 
Noii Zeelande, cea pe care am în
vins-o anul trecut. După informa
țiile ce le deținem, neozeelandezii 
vin în Europa fără Brian Fairlie, 
retras din echipă, contînd în schimb 
pe Onny Parun și Jeff Simpson, 
de asemenea cunoștințele noastre 
de la București. In perspectivă, 
deci, un sfert de finală Franța — 
Noua Zeelandă, care trebuie să de
cidă pe adversara noastră din se
mifinală. .Și, repetăm, aceasta va fi. 
după calculul hîrtiei, echipa fran
ceză.

în a ‘doua jumătate a grupei A, 
6-a și produs o surpriză. Eliminată 
este reputata formație a Ungariei, 
care — e drept — n-a contat, la 
Varșovia, pe serviciile primei sale 
rachete. Szabolcs Bărăny, care s-a 
accidentat din iarnă. Aci Italia, al 
doilea cap de serie, pare să aibă ca 
singur adversar „cuplul11 suedez 
Borg — Bengtson, în mare ascen
siune, datorită mai ales primului, 
fenomenalul tenisman scandinav de 
17 ani.

Cîteva cuvinte și despre grupa B, 
care-și urmează însă alt curs. După 
cum se știe, câștigătoarea celei de 
a 'doua secțiuni europene se cali
fică în faza inter-zone pentru în
tîlnirea 
în timp 
alăturată în competiție celei ame
ricane. Iugoslavia — dacă va bene
ficia într-adevăr de formația sa 
„de aur“ cu Pilici și Franulovici — 
ar trebui să fie semifinalistă, ală
turi de U.R.S.S. Iar a doua favo
rită, Cehoslovacia, se poate pregăti 
pentru o semifinală cu Spania sau 
R. F. Germania.

Să așteptăm deci turul III, pro
gramat între 3 și 5 mai. pentru 
noi clarificări în aria unei întreceri . 
de care se leagă și la actuala edi
ție atîtea speranțe ale tenismanilor. 
Inclusiv ale acelora din țața noas
tră.

cu campioana asiatică 
ce grupa noastră este

Radu VOIA

i
Inotătoarea Ulrike Richter din R. D. Germană, în vîrstă de numai 14 anii 
este într-o formă excepțională. In recentul concurs de la Minsk ea a 
realizat 2:21,20 pe 200 m. spate (doar la 0,7 sec. de recordul Europei).

CONCURSUL ATLETIC
NEW YORK, 24 (Agerpres). — 

Cu prilejul concursului internațio
nal desfășurat pe teren acoperit la 
Portland (Oregon), atletul american 
Fred Debernardi, a cîștigat proba 
de aruncare a greutății, cu perfor
manța de 21,42 m, iar compatriotul 
său Steve Smith a terminat învin
gător în proba de săritură cu pră
jina cu 5,38 m.

Alte rezultate: masculin : 60

DE LA PORTLAND
yarzi: John Carlos—6,2; 440 yarzi: 
Warren Edmonson — 48,9 ; 880
yarzi : Chris Fisher (Australia) — 
1,52; (campionul olimpic Dave 
Wotte s-a clasat pe locul doi cu 
1,52,2) ; două mile : George Young
— 8,41,8 ; 60 yarzi : Rod Milbum
— 7,1 ; o milă : Keith Munson — 
4,02,2 (kenyanul Ben Jipcho a ocu
pat locul doi, cu 4,02,3 ; feminin : 
60 yarzi : Wyomia Tyus — 6,9.

TURNEUL DL ȘAH DE LA VRNJACKA BANJA

selecționate de 
asemenea con- 
competițiile de 
în continuare ca 

unei 
ne 
la

condițiile 
ameliorate, 
băieți ca si

BELGRAD, 24 (Agerpres). — 
Turneul internațional de șah de la 
Vrnjacka Banja a continuat cu 
runda a 11-a, în care maestrul 
român Victor Ciocâltea (cu piesele 
negre) l-a învins în 28 de mutări 
pe Sibarevici (Iugoslavia). Pîdevski 
a cîștigat la Nikolici, iar Rajko- 
vici a remizat cu Taimanov. Cele
lalte partide ale rundei s-au în
trerupt.

în clasament conduce Sax (Un
garia) cu 7 p și două partide în
trerupte, urmat de Taimanov 
(U.R.S.S.) — 7 p, Pîdevski (Bulga-

ria), Dely (Ungaria), Simici și Raj- 
cevici (ambii Iugoslavia) — cîte 
5V2 (2) p. Victor Ciocâltea ocupă lo
cul 11, cu 4 p și două partide în
trerupte.

Meciurile candidaților

S-AU ÎNTRERUPT partidele

KORCINOI - PETROSIAN
ȘI SPASSKI - KARPOV

PE TERENURILE DE TENIS
JOHANNESBURG. — Ultimul tur

neu al primei grupe din Circuitul 
W.C.T. a prilejuit a doua victorie 
a rhodesianului Andrew Pattison, 
(25 ani), care confirmă astfel forma 
arătată In recenta finală de la Mon
te Carlo. Ei învinge pe australianul 
John Alexander cu 6—3, 7—5. Finala 
de dublu a revenit gazdelor : Hewitt, 
McMillan—McManus, Pattison 4—6, 
6—2. 7—6.

ST. LOUIS. — In grupa a II-a W.C.T. I 
Cr.ealy—Borowiak 6—1, 7—6 ; Mott- 
ram—Masters 6—2, 6—4 ; Pasarell— 
Davidson 6—4, 6—2 ; Newcombe— 
Fairlie 6—7, 6—2, 6—3 .

DENVER. — Liderul grupei a III-a, 
australianul Rod Laver, 1-a Întrecut

cu 7—6, 6—4 pe compatriotul său 
lin Dibley. In alte două partide 
putute americanul Tom Edlefsen 
eliminat cu 6—3, 1—6, 7—6 pe suede
zul Ove Bengtson, iar Roscoe Tanner 
(S.U.A.) a dispus cu 6—3. 6—7, 6—3 
de Vladimir Zednik (Cehoslovacia).

TAȘKENT. — Au luat sfirșit în
trecerile turneului celor mai buni 
tensimani din U.R.S.S. Proba de sim
plu bărbați a fost cîțtigată de A. 
Volkov, învingător cu 4—6, 6—3, 7—5 
în finala susținută cu V. Korotkov, 
fn finala probei de simplu femei, 
Maria Kroșina a dispus cu 6—4. 7—5 
de Elena Granaturova.

meciurile 
turneului

Co- 
dis-

1-a

Ieri, au continuat 
semifinale din cadrul 
candidaților la titlul de campion 
mondial de șah.

A 5-a partidă a meciului din
tre Viktor Korcinoi și Tigran Pe
trosian. care se dispută la Odesa, 
s-a întrerupt la mutarea 
Korcinoi avînd un pion în 
Pînă în prezent, scorul este favo
rabil lui Korcinoi, care conduce 
cu 2‘/z—lVz-

Și la Odesa, în partida Spasski 
— Karpov — a 6-a a meciului — 
jocul s-a întrerupt la mutarea 
41-a, într-o poziție complicată. în 
acest meci scorul este egal: 2</2— 
2'/2.

41-a, 
plus.

SPORTIVII ROMÂNI CONTRIBUIE EFECTIV LA PROGRESUL CAM Șl CAIACULUI
MECIURI AMICALE

(Urmare din pag. I)

șit pentru probele de 500 m (unde 
nu e nevoie de parțicipanți în 
plus) nu cred că are sorți de iz- 
bîndă în domeniul probelor de 
fond. Lipsa de spectaculozitate a 
acestora le-a făcut întotdeauna mai 
puțin populare organizatorilor de 
competiții olimpice, ca și unei părți 
a spectatorilor. Ne vom mulțumi 
să cultivăm în continuare probele 
de fond la campionatele mondiale.

— Vă rugiîm să ne spuneți ce 
întreprinde federația pentru u- 
"niversalizarea sportului pagaiei 
și padelei, mai ales în perspec
tiva regulei din carta olimpică 
potrivit căreia, pentru a fi men
ținut în programul olimpic, un 
sport trebuie să fie practicat în 
40 dc țări.

— Situația ar părea doar for
mal îngrijorătoare, dacă luăm în 
considerare faptul că la ora ac
tuală federația noastră are ca mem
bre afiliate federații naționale din 
39 de țări. Ar trebui, în primul 
rînd, să adaug imediat că pe a- 
genda de lucru a comitetului nos-

tru director stă cererea de afilie
re a federației din Republica 
Populară Chineză, pe care am pri
mit-o și acceptat-o cu multă satis
facție. Firește că pentru disemina
rea canoe! și caiacului în lume mai 
sînt destule de făcut. Mai ales pe 
plan propagandistic. Iată de ce, 
în toamnă, voi face eu însumi o 
călătorie prin America de Sud, în- 
cercînd să-i ajut în munca de or
ganizare pe pasionații dispersați, 
prin Venezuela, Brazilia. Uruguay 
și alte țări. Același lucru ar tre
bui întreprins — poate și cu spri
jinul acțiunii de „Solidaritate o- 
limpică” — în țările africane, unde 
încă nu avem decît un început, în 
Coasta de Fildeș. Vom difuza peste 
tot filme demonstrative și m-ar 
bucura. ca printre acestea să fie 
și unele românești, cum se și cu
vine unor fruntași ai acestui sport. 
De asemenea, trebuie să încurajăm 
desfacerea bărcilor de concurs și 

direcție 
un rol

aud că și 
România ar 
fruntaș.

— După
30 de ani
și dv., la Geneva, slalomul nau-

.. ser- 
cetățenl

He- 
sportiv, 

sora gea- 
> care a 

turneu 
i destina-

la „Love 
povestea 

fosta 
Ltlia- 

medaliat 
s-a în- 

LiLianei,

OLANDEZA... ZBURĂTOARE

de 
nt- 

lnventa- 
ero- 
sint 
cel?

S-au vărsat r^ulte lacrimi 
Story4'. Dar și atunci clnd 
de dragoste adevărată dintre 
campioană olimpică la atletism 
na Board șl David Hemery. 
și el. cu aur la J.O. din 1968, 
cheiat tragic prin moartea 
măcinată de leucemie.

Au trecut ani șî, zilele treute. 
mery. devenit acum ziarist 
s-a logodit cu Irene Board, ? 
mănă a Lilians! Board, pe 
cunoscut-o. cu prilejul unui 
pentru strîngerea de fonduri 
te luptei împotriva cancerului.

FETELE IN LUPTĂ 
CU înălțimile

Din capitala indiei a plecat
Nepal expediția feminină indo-neo- 
zeelandeză, care va ataca în curînd 
vîrful încă necucerit al muntelui Har- 
deol din masivul Himalayei. înalt de 
7040 m, acest 
cat de cîteva 
au trebuit să 
dlțiilor grele 
lor intermediare 
tense.

Noua expediție, 
prezentante ale sexului frumos, 
condusă de Sashi Canta, ir.ștru 
unul centru

Actuala campioană a lumii șl a Eu
ropei la patinaj viteză, olandeza Atje 
Keulen-Dee.lstra, este o sportivă cu to- 
ttil ieșită din comun. Ea a cucerit cea 
de a patra medalie de aur la C.M., 
la o vîrstă cînd alte patinatoare au 
ahandon'at de mult activitatea compe- 
tițlonală — la 3G de ani ! Treburile 
zilnice, de la ferma unde trăiește cu 
soțul și cef doi copil ai ei, o ajută 
să-și mențină condiția fizică, printre 
altele ea avînd de parcurs și 7—8 km 
cu bicicleta.

în palmaresul „olandezei... zburătoa
re" se mai află șapte medalii (argint 
și bronz) de la Jocurile Olimpice. La 
Sapporo, de pildă, ea a cucerit 6 me
dalie de argint și două de bronz.

CLUBUL
BOMBARDIERiLOR

Cluburi rezervate fotbaliștilor 
au marcat peste o sută de goluri in 
campionat există în mai multe 
cel mal renumit dintre elg fiind 
bul sovietic Fedotov.

Iată că Șl fotbalul cehoslovac 
clubul său. reunind pe cel mai eficaci 
atacant! din diferite generații. In ziua 
înființării, insigna de onoare a clu
bului au primit-o 20 de membri fon
datori. Fără concurență este Pepi Bi
nari. azi în vîrstă de 60 de ani. care 
Înaintea celui de al doilea război mon
dial a înscris 218 goluri în campio
natul primei divizii. Cariera sa. între
ruptă de tristele evenimente de a- 
tunci, se anunța unică. Din generațiile 
tnat tinere se eviden\ieaz5 Josef Ada- 
mec cu 137 de goluri și Vaclav Mașek 
eu 121.

STÎNGACII PROTESTEAZĂ
Poliția orașului Tokio a avut mult 

de furcă pentru a putea aduce la or
dine un grup numeros de cetățeni

care Împiedicau — periodic — vînza- 
rea în magazinele de articole sportive. 
Mal întli, protestatarii s-au așezat pe 
jos în fața unui magazin cu articole 
de golf, apoi au răsturnat rafturile 
altul stand slujind tenisul. O zi în
treagă. grupul s-a plimbat de la o 
prăvălie ia alta, provocînd dezordini 
și lansînd manifeste de protest. Cînd 
lucrurile s-au lămurit, s-a văzut că 
oamenii aveau dreptate. Era de fapt o 
delegație de... stîngacl, categorie 
sportivi supusă unei specule cu 
mic justificate", în domeniul 
rului sportiv. Astfel, în Japonia, 
sele de golf pentru mina stingă 

scumpe cu 100 la sută decît

pentru mina dreaptă. La fel, și 
chetele de badminton șl de tenis, pre
cum șl numeroase alte obiecte de 
inventar sportiv.

Cum In Japonia numărul stlngacilor 
reprezintă 10 la sută din populația țâ
rii șl — fapt constatat 
este ‘ 
vlre a 
devine

numărul lor 
in continuă creștere, buna 

acestei categorii de 
o problemă.

„LOVE STORY"

în această 
putea juca

aproapecîte știm, cu 
in urmă ați practicat

Armonii pe gazon

»‘M||l||INI(|.

caricaturistul revis-
.Start"-Bratislava, un echipa-

Iată cum vede
tei „-----
ment ameliorat al portarului de 

hochei...

munte a mai fost ata- 
expedițil masculine, care 
reriunțS din cauza con- 

organizare a tabere- 
și a vînturllor

neo-zeelandeza Margaret 
Clark, posesoare a unei bogate expe
riențe alpine. Sașiii Canta a mal luat 
parte la cucerirea vîrfului Kailash. în 
cadrul unei expediții indo-japoneze 
din ' ■"anul 1965.

GOLUL SALVATOR
de

In

com pusă din 11 re-
este 

___  _____  xnstructoarea 
de alpinism din Darje-

o
gol ____
Leeds United. __  .............. .
spitalul St. Georges din orașul Leeds, 
onde un băiat de 12 ani, Martin Roos. 
zăcea de două luni în comă, datori
tă unui puternic traumatism cerebral,

viață a fost salvată, datorită unui 
înscris de atăbantul Jon.es de la 

~ ‘ Faptul s-a petrecut la

Această aparent ba
nală fază de fotbal 
își are ineditul ei. 
Jucătorii în acțiune 
nu sînt alții decît 
membrii cunoscutu
lui grup vocal-in- 
strumental „Le s 
Humphries", pe ca- 
re-l auzim de ati- 
tea ori la radio, in 
emisiunile de muzi
că „pop". Aflați, re
cent, într-un turneu 
de concerte în Elve
ția, ei au fost invi
tați să participe la 
un meci intre vede
te ale scenei și mi
crofonului, pe sta
dionul Wankdorf 
din Berna, unde ex- 
celeriții cîntăreți au 
strălucit și ca mâ
nuitori ai balonului 
rotund.

ț 
r

de uri accident de automo-provocat
bil. Toate încercările de a-1 salva au 
lost pînă atunci zadarnice.
reacționa la nimic, nici ___
luminoase, nici la glasul părinților 
părea condamnat. Numai că 
cînd infirmierul însărcinat să-l 
vegheze a adus în cameră un 
zor, spre a privi un meci de 
Onat și cînd marcarea golului „ . 
vocat obișnuita explozie a tribunelor, 
rănitul a deschis ochii și a întrebat, 
cu buzele tremurlnde : „cine a mar
cat ?...“ Ulterior, și-a recunoscut pă
rinții ș) apoi totul a mers bine. Co
pilul își recăpătase definitiv cunoștința.

Băiatul nu 
la semnale 

și 
atunci 
supra- 
televl- 
campi- 
a pro-

tic. în general se știe prea pu
țin despre faptul că în afară 
de cursele de canoe și caiac în 
linie (fie de viteză, fie de fond), 
mai există și alte specialități de 
care se ocupă federația interna
țională pe care o prezidați.

— Slalomul 
mai cunoscut 
cerea sa in programul olimpic, în 
1972, la Augsburg. Mărturisesc că 
aș fi vrut să-i văd pe sportivii 
români activi și în această specia
litate. Mai ales că aveți atîtea ape 
repezi de munte. Pe acestea se pot 
disputa și probele de coborîre li
beră pe cei puțin 3 km (spre deo
sebire de slalom, care 
parcurs scurt 
poi, ar mai 
o ambarcație 
o velă de 10 
rism — pe care am mai evocat-o 
— poate la rîndul ei să promoveze 
croaziere în grup pe ape de o 
mare diversitate, de la cele mai 
calme, Ia cele mai năvalnice. Și 
încă nu v-am spus nimic despre 
„eschimotaj" sau despre jocurile 
cu mingea în caiac sau în canoe.

— Istoria sportului dv. se 
pierde în negura vremurilor, 
pînă la canoele indienilor nord- 
americani sau caiacele eschimo
șilor. Jubileele dv. sînt totuși 
mai recente.

— Am fi putut sărbători — este 
adevărat — centenarul primului 
club de canoe din lume, un club 
britanic care în 1868 poseda 300 de 
ambarcații, din care o treime era 
utilizată pentru întreceri de vi
teză. în 1971 am fi putut celebra 
centenarul primului regulament al 
canoei cu pînze. Dar vrem să fim 
modești. La vară, cu prilejul unei 
regate jubiliare, la Duisburg, vom 
sărbători cu fastul cuvenit semi
centenarul Federației internațio
nale de canoe, întemeiată în 1924 
la Copenhaga.

nautic a devenit 
odată cu introdu-

cere un 
jalonat cu porți). A- 
fi canoea cu pînze, 
lungă de 5 m și cu 
mp. Comisia de tu-

DL FOTBAL
Peste 50 000 de spectatori au ur

mărit pe stadionul „Parc des Prin
ces" din Paris întîlnirea de fotbal 
dintre echipa reprezentativă a Fran
ței și cunoscuta formație olandeză 
Ajax Amsterdam. Fotbaliștii fran
cezi au obținut victoria cu scorul 
de 1—0 (0—0), prin golul înscris în 
minutul 85 de Michel.

Echipa Franței a aliniat următo
rul „11“ : Bertrand Demanes, —■ 
Vanucci, Adams, Tresor. Bracci, Mi
chel. Guillou, Ravier, Chîesa, La
combe, Molitor.

*

Selecționata Elveției a susținut 
un' joc de verificare cu formația 
Munchen 1860, care activează în 
divizia secundă a campionatului 
vest-german. Partida s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate : 1—1
(1—1). Gazdele au înscris primul 
gol prin Metzger (min. 32). formația 
elvețiană obținînd egalarea, 
minute mai tîrziu, 
realizat de Risi.

patru
prin punctul

*

Echipa belgiană Anderlecht a 
susținut la Bruxelles un joc cu 
C. F. Barcelona, lidera autoritară 
a campionatului spaniol. Partida s-a 
încheiat la egalitate: 1—1 (0—1). 
Oaspeții au deschis scorul în mi
nutul 7 prin Soții, iar gazdele au 
egalat prin golul marcat în minu
tul 47 de Renscnbrink.

*

Restanțe în campionatul englez : 
Birmingham — Queens Park Ran
gers 4—0 ; Everton — Manchester 
United 1—0 ; Wolverhampton — 
Leicester 1—0.

ULTIMELE ȘTIRI ■ULTIMELE REZULTATE

IERI ÎN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
Aseară s-au desfășurat meciurile retur din cadrul 

europene de fotbal, lată rezultatele care ne-au sosit 
ediției.

Echipele scrise cu litere 
rezultatele din tur.

semifinalelor cupelor 
pînă la închiderea

grase s-au calificat in finale, iar între paranteze,

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Atletico Madrid Celtic Glasgow

Bayern Munchen — Ujpesti Dozsa

CUPA CUPELOR

(C—0) 0—0
(min. 45) 

(1—1) 3—0

F. C. Magdeburg
Borussia Monchengladbach

V.f.B. Stuttgart
Tottenham Hotspur

Amănunte în ziarul de
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Sporting Lisabona
A, C. Milan

CUPA U.E.F.A.

— Feyenoord Rotterdam
— Lokomotive Leipzig 

mîine.

1. P, „Inforniajia”, București^ 40.368

2—1
1—0

2—2
2—0


