
ÎNCHEIEREA VIZITEI PREȘEDINTELUI
REPUBLICII COSTA RIGA,

JOSE FIGUERES FERRER
Președintele Republicii Costa Rica, 

Jose Figueres Ferrer, și-a încheiat 
joi după-amiază vizita oficială de 
prietenie pe care a făcut-o în țara 
noastră la invitația președintelui 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

Desfășurate sub semnul prieteniei 
și înțelegerii dintre popoarele noas
tre, intilnirea dintre cei doi șefi de 
stat, convorbirile care au avut loe 
cu acest prilej, au marcat un 
nou moment important în relațiile 
dintre România și Costa Rica, în 
dezvoltarea pe multiple planuri a co
laborării și conlucrării dintre cele 
două țări, reprezintă o contribuție 
de seamă la cauza păcii și cooperării 
internaționale.

De la reședința oficială pînă Ia 
aeroport, președintele Jose Figueres 
Ferrer _ a fost condus de președinte- 
tele Nicolae Ceaușescu.

Pe aeroportul Otopeni erau arbo
rate drapelele de stat ale Republicii 
Socialiste România și Republicii Cos
ta Rica , care încadrează portretele 
celor doi șefi de stat. Pe mari pan
carte sînt scrise, în limbile română 
și spaniolă : „Trăiască prietenia din
tre poporul român și poporul costa
rican", 
între

„Trăiască pacea și prietenia 
popoare".

★
plecarea distinsului oaspete au 
de asemenea, prezenți tovarășii 
Bodnaraș, Ștefan Voitec, vice- >s_.! _i „--- stat,

al 
mi-

La 
fost, 
Emil ______ ,, ____
președinți ai Consiliului de 
Manea Mănescu, prim-ministru 
guvernului, George Macovescu, 
nistrul afacerilor externe, alți mem
bri ai guvernului, reprezentanți ai 
unor instituții centrale, generali. Era 
de față Constantin Stănescu, amba
sadorul României ta San Jose.

Numeroși bucureșteni, prezenți pe 
aeroport, ovaționează cu călduță pe 
președinții Nicolae Ceaușescu și Jose 
Figueres Ferrer.

O gardă militară prezintă onorul. 
Fanfara intonează imnurile de stat 
ale Republicii Costa Rica și Republi
cii Socialiste România. In semn de 
salut se trag 21 de salve de artilerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Jose Figueres Ferrer trec 
în revistă garda de onoare.

Șeful statului costarican este sa
lutat de șefii misiunilor diplomatice 
acreditați la București, de persoane 
oficiale române care l-au condus Ia 
plecare. Un grup de pionieri oferă 
buchete de flori.

Cei doi șefi de stat răspund cu 
multă prietenie aclamațiilor mulți
mii aflate pe aeroport.

La scara avionului, luîndu-și un 
cordial rămas bun de la președintele 
Nicolae Ceaușescu, președintele Jose 
Figueres Ferrer mulțumește încă o 
dată pentru primirea călduroasă ce 
i-a fost rezervată în țara noastră. 
Cei doi șefi de stat se îmbrățișează 
cu prietenie.

La ora 16,15, aeronava cu care că
lătorește președintele Republicii Costa 
Rica decolează.

★
Joi Ia amiază, s-au încheiat con

vorbirile oficiale între președintele 
Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. și președintele Republicii 
Costa Rica, Jose Figueres Ferrer.

Din partea română au participat 
Emil Bodnaraș și Ștefan Voitec, vi
cepreședinți ai Consiliului de Stat, 
Manea Mănescu, prim-ministru al 
guvernului, Emil Drăgănescu, vicc- 
prim-ministru al guvernului, preșe
dintele Comitetului de Stat al Plani
ficării, Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., George Macovescu, 
ministru] afacerilor externe. Vasile 
Pungan, consilier al președintelui Re
publicii, Constantin Stănescu. amba
sadorul României la San Jose.

Din partea eostaricană au partici
pat : dr. Manuel Aguilar Bonilla, prim-

vicepreședinte al Republicii, dr. Jose 
Luis Orlich Bolmarcich. ministrul să
nătății publice, Oscar Arias Sanchez, 
ministrul planificării, Franklin Agui
lar. ambasador.

Convorbirile dintre cei doi șefi’ de 
stat s-au desfășurat într-o 
cordială, prietenească.

★
La Palatul Republicii a 

joi la amiază, ceremonia 
Comunicatului comun româno-costa- 
rican.

Comunicatul comun a fost semnai 
de președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. și pre
ședintele Republicii Costa Rica, Jose 
Figueres Ferrcr.

La ceremonie au fost de față to
varășii: Emil Bodnaraș, Maxim Ber- 
ghianu, Gheorghe Cioară, Florian Dă- 
nălache, Emil Drăgănescu, Janos Fa- 
zekaș. Petre Lupu. Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Dumitru Popes
cu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Ștefan Voitec, Constantin Băbălău, 
Miron Constantinescu. Mihai Dalea, 
Mihai Gere, Vasile Patilineț, Ion Pă- 
țan, Ștefan Andrei, George Maco
vescu. ministrul afacerilor externe, 
alți membri ai guvernului, precum și 
Constantin Stănescu. ambasadorul tă
rii noastre în Republica Costa Rica.

Au fost prezenți dr. Manuel Agui
lar Bonilla, prim-vicepreședinte al 
Republicii Costa Rica, dr. Jose Luis 
Orlich Bolmarcich. ministrul sănătății 
publice, Oscar Arias Sanchez, minis
trul planificării, 
ambasador.

După semnarea 
mun, în aplauzele 
ședințele Nicolae 
ședințele Jose 
string mîinile îndelung, se îmbrăți
șează eu căldură. Cei doi șefi de stat 
s-au întreținut apoi cu cordialitate.

atmosferă

avut loc, 
semnării

Franklin Aguilar,

Comunicatului co
telor prezenți, pre- 
Ceaușescu și pre- 

Figueres Ferrer iși
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ÎN INTIMPINAREA MARII
IERI, ÎN ORGANIZAREA C.E.F.S. AL SECTORULUI VI

APROAPE 6000 DE PARTICIPANT!

SĂ INTÎMPINĂM 1 MAI“LA CROSUL

S-a dat plecarea în cursa de 1100 de metri rezervată băieților Foto : Șt. CIOTLOȘ
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După ce au ieșit din schimbul de 
dimineață, cînd au încheiat ultima 
oră de curs — aproape 6 000 de ti
nere și tineri din întreprinderile, in
stituțiile și școlile de toate gradele 

Sectorul VI al Capitalei au por- 
către locul de start al crosului 
întâmpinăm 1 Mai". De pe pla- 
din vecinătatea Academiei Mili- 
și din fața Casei Centrale a

din 
nit 
„Să 
toul 
tare .
Armatei — pe un traseu lung de 800 
de metri (fetele) și 1 100 de metri 
(băieții) — au pornit către Opera de 
Stat muncitoare, muncitori, eleve și 
elevi, reprezentând tineretul de la 
Vulcan, Electromagnetica, Tricodava, 
Munca textilă. Tehnica Nouă, școlile 
generale nr. 122, 128, liceele Dimitrie 
Bolintineanu, Gheorghe Lazăr etc. 
Nu exagerăm afirmînd că va fi des
tul de greu pentru activiștii altor 
sectoare ale Bucureștiului să organi
zeze o întrecere de 
rea celei la care 
joi după-amiază.

Tovarășul Vasile 
dintele C.E.F.S. al 
spunea : 
am dorit să mobilizăm tineretul Ia

masă de amploa- 
am fost martori
Carolică,

Sectorului
preșe-
VI ne

„Prin această manifestare

acțiuni recomandate de Hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. Fazele de 
masă ale crosului închinat zilei de 
1 Mai au adunat la start aproape 
16 000 de tineri. Am găsit înțelegere 
deplină din partea conducerilor ad
ministrative ale întreprinderilor, din 
partea organizațiilor sindicale și de 
tineret, precum și a inspectoratului 
școlar". Mulți directori și secretari 
ai comitetelor de partid din între
prinderi au venit la locul întrecerii. 
Printre aceștia se aflau ing. Petre 
Teleba, director și Vera Ionescu, 
locțiitoarea secretarului comitetului 
de partid de la Munca Textilă.

Primul secretar al Comitetului de 
partid al Sectorului VI. tovarășul 
Costică Chițimia — care a înmînat 
și premiile ciștigătorilor — ne-a de
clarat : „Crosul de astăzi ne dove
dește că avem toate condițiile pen
tru realizarea prevederilor hotăririi 
partidului cu privire la dezvoltarea 
sportului de masă. Vom mai orga
niza acțiuni asemănătoare".
trei clasați
lectromagnetica): Ionica Petrache (E-

lectromagnetica): Niculina Ana (în- 
trep. stofe de mobilă) ; băieți : P. 
Doica (Inox) : M. Ghițescu (Electro
magnetica) ; F. Dincuță (Lie. Dimi
trie Bolintineanu).

Ion GAVRILESCU

Primii
fete : Felicia Sulu (E-

ACȚIUNI SPORTIVE DE MASĂ 
CU PARTICIPAREA TINERETULUI
• Finala „Crosului tineretului", la București, în ziua de 
4 mai • Cros de masă pe Capitală cu 10 000 de concu- 
renți • întrecere de carturi dotată cu „Cupa Uniunii Ti
neretului Comunist" • Multiple concursuri și competiții în 

întreaga țară
Joi dimineața, la conferința 

de presă organizată de C.C. al 
U.T.C., a fost anunțat programul 
competițiilor de masă rezervat 
tineretului și care vor avea loc 
în perioada 28 aprilie — 5 mai.

Duminică 28 aprilie, de pildă, 
în 32 de județe se va desfășura 
penultima etapă a „Crosului ti
neretului". Finala „Crosului ti
neretului", ediția a VII-a, a fost 
programată în Capitală, în ziua 
de 4 mai, începînd de la ora 9. 
Ea se va desfășura pe un traseu 
situat în jurul pieții Scînteii, cu 
aproape 750 de participant!, cei 
mai buni din cei aproape 2,5 
milioane de tineri și tinere care 
s-au prezentat la prima etapă a 
întrecerii.

în afara acestui important 
eveniment sportiv, Capitala găz
duiește în aceeași zi (și în ace
eași zonă a orașului) un cros de 
masă cu aproximativ 10 000 de 
pionieri, școlari și tineri, o în
trecere a veteranilor (printre 
ei : Dinu Cristea, Ion Baboie, 
Radu loniță, Victor Pop, Ferdî-

nand Moscovici ș.a.) și tm con
curs de carturi dotat cu „Cupa 
Uniunii Tineretului Comunist". 
O caravană motocicloturistică cu 
aproximativ 1 000 de partici
pant! va completa acest inedit 
program sportiv.

în aceeași zi, în țară sînt pro
gramate întreceri 
pei tineretului" 
dotate cu „Cupa 
semenea, tineri 
putea să-și treacă normele com
plexului polisportiv „Sport și 
sănătate", în timp ce alții vor 
lua parte la fazele județene ale 
complexului aplicativ „Pentru 
apărarea patriei" (un număr de 
aproape 5000 de tineri și tinere).

în fine, este de subliniat de
clanșarea, în zilele de 4 și 5 
mai. a unui ciclu 
ma „Tineri, să 
patria socialistă" 
drumeții, excursii 
zite la monumente și locuri de 
importanță istorică, cu partici
parea a peste 145 000 de tineri 
și tinere.

în cadrul „Cu- 
și competiții 

1 Mai". De a- 
amatori vor

turistic pe te- 
ne cunoaștem 
alcătuit din 

în circuit, vi-
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ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

LA ÎNAPOIERE, fotbaliștii va prezintă
UN SCURT BILANȚ SUD-AMERICAN

• Fără unele erori de orientare, s-ar fi putut realiza mai mult • Teste edificatoa
re, cu concluzii încurajatoare • Cristalizarea lotului reprezentativ pentru întîlnirile 

• Căpitanul echipei îneîntat de tinerii săi colegi
lipseau și jucători de bază ca Ră- 
ducanu, Dumitru, Dumitrache, iar 
alți vechi internaționali nu figurau 
printre convocați tocmai fiindcă se 
urmărea această „trecere prin foc“ 
a tinerilor sau foarte tinerilor inter
naționali. In bună măsură, cele două 
partide au constituit un edificator 
test și rezultatele sînt încurajatoare. 
Aceasta ni se pare cel mai impor
tant lucru, pe care și gazdele noastre 
îl remarcau. „Faceți foarte bine că. 
îndată după eșuarea tentativei pen
tru C. M. ați trecut la această inven-

oficiale din toamnă
De aseară, jucătorii din lotul re

prezentativ de fotbal . 
acasă, gata să reintre în atmosfera 
și marile obligații ale campionatului 
pe care nu l-au uitat nici un moment 
chiar acolo, departe, pe continentul 
„fotbalului fierbinte", 
nală revine cu un bilanț 
din confruntarea 
trei mari vedete 
american a cărui __
prin performanțe maxime, de-a lun
gul anilor. Acest 1—4. putea foarte 
bine să fie 
fără unele 
fotbaliștilor 
ne permitem să 
după cele văzute LA FAȚA LOCULUI.

Dar contează mult mai puțin bilan
țul cifric general, cît rezultatul unui 
turneu care putea apărea ca o a- 
ventură în condițiile în care din lot

sînt din nou

Echipa națio- 
onorabil 

cu două dintre cele 
ale fotbalului sud- 
istorie au scris-o,

3—4. 
de orientare ale 
sau de arbitraj ; 

reamintim aceasta

și 2—4 sau chiar 
erori 
noștri

SĂRBĂTORI
A rămas mai puțin de o săptă- 

mînă pînă la 1 Mai, ziua consa
crată pe toate meridianele globu- 

primăverii. Și în 
este în
cetățenii 

în dome- 
prin nu

de

lui muncii și 
țara noastră, sărbătoarea 
tîmpinată de către toți 
prin noi succese obținute 
niul producției materiale, 
meroase manifestări sportive 
masă. Facem loc, în rîndurile care 
urmează, unor corespondențe 
această temă, primite 
redacție.
CROS DEDICAT 
1 MAI DE CĂTRE

Profitând de timpul 
ultimele zile și de o 
zare, peste 1 300 de elevi și sala- 
riați ai unor întreprinderi din Ga
lați au participat miercuri după- 
amiază la un cros organizat de fo
rurile locale al U.T.C., al sindica
telor și C.J.E.F.S. Remarcăm 
că această acțiune este una 
multele dedicate de către 
sportivi din orașul de pe 
Dunării, sărbătorii de I Mai. -Iată, 
în continuare, cîștigătorii : elevi, 
școli generale, cat. 15—16 ani : Le- 
nuța Ciupercă (Șc. gen. 25) și 
Gheorghe Prisecaru (Șc. gen. 10) ; 
cat, 17—19 ani : Viorica Venghcr 
(Șc. gen. 10) și Valentin Jalbă (Se 
gen. 25) ; elevi, licee : Camelia Pa- 
nait (Liceul nr. 3), Cornelia Lungu 
(Liceul ind. alimentar), Doru Dănes- 
cu (Liceul Vasile Alecsandri), Ale
xandru Tănase (Lie. A I. Cuza) și 
Sorin Vlad (Liceul nr. 2) ; salariați: 
Florica Borcea (Tiparul), Magda 
Ovidenie (Tinarul). Gheorghe Dediu 
(C.S.G.) și Gheorghe Zaharia (Uzi
na Mecanică Navală).

T. SIRIOPOL, coresp. jud.
LA MAI MULTE RAMURI 

SPORTIVE...

pe
de curîtid la

ZILEI
GĂLÂȚENI
frumos din 

bună organi-

In ultima 
diviziei

IM

etapă a turului 
A de handbal

tariere a forțelor, declara celebrul 
antrenor Otto Gloria, in seara parti
dei de la Sao Paulo. Numai prin me
ciuri foarte tari, cu adversari de 
mare faimă, tinerii trec proba edifi
catoare spre a 
conta pe ci în 
calificare". Iar

_se ști dacă se poate 
întâlnirile cu miză, de 
la Buenos Aires altă

Eftimie IONESCU

(Continuare in vag. a 4-a)

tantul 
dintre 
tinerii 
malul

Paralel cu desfășurarea comple
xului „Sport și sănătate". Consiliul

(Continuare in pag. a 3-a)

„Arbitrul a anulat cu totul injust unul dintre cele mai frumoase 
goluri marcate pe Morumbi"... (Joao Saldanha în comentariul său tele
vizat la meciul Brazilia — România). Vă prezentăm acest gol: Marcu, în 
stingă, autorul șutului senzațional, privește cum mingea intră in plasă cu 
tot plonjonul lui Leao. Ze Maria și Pereira privesc și ei faza pe care 
un stadion întreg o va aplauda.

Iată-ne, deci, în fața etapei a 
V-a a diviziei A, ultima din ca
drul turului acestei ediții „compri
mate". Datorită noii formule de 
disputare a întrecerii celor mai 
bune formații din țară, turul este 
legat de retur, neexistând nici o 
pauză în afara celor 6 zile obișnui
te dintre două etape. Runda a V-a 
programează partide extrem de im
portante pentru configurația clasa
mentelor. Ne referim la seria I fe
minină în care UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI și I.E.F.S., aflate la 
egalitate de puncte, urmează să 
susțină întâlnirea directă finiine. de 
la ora 17,15, pc terenul Tineretului) 
și la primele două clasate din se
ria I masculină. STEAUA și DI
NAMO BUCUREȘTI, care se găsesc 
tot la egalitate de puncte și se 
vor confrunta duminică, de la ora 
17,45. pe terenul de la complexul 
sportiv Steaua.

Acestea sînt, de . altfel, cele două 
derby-uri ale etapei, așteptate cu 
deosebit interes de specialiști și 
spectatori. Bucureștiul va mai găz
dui, însă, și alte două partide a- 
tractive : Rapid — Textila Buhuși 
(duminică, de la ora 11.25, pe tere
nul Giulești) și Universitatea Bucu
rești — Minaur Baia Marc (dumi
nică, în cuplaj cu derby-ul Steaua 
— Dinamo, începînd de la ora 
16.30).

în țară reține atenția cuplajul 
feminin de la Timișoara (Universi
tatea — C.S.M. Sibiu și Construc
torul — Universitatea Iași), pe pro
gramul rundei mai figurînd urmă
toarele partide, la fel de interesan
te : Voința Odorhei — Rulmentul 
Brașov și Mureșul Tg. Mureș — 
Confecția — la feminin, Universi
tatea Cluj — Știința Bacău, Inde
pendenta Sibiu — A.S.A. Tg. Mu
reș, C.S.U. Galați — C.S.M. Reșița 
și Dinamo Brașov — Politehnica 
Timișoara — la masculin.

Iubitorii 
posibilitatea să urmărească sîmbătă 
și duminică jocuri deosebit de echi
librate, în care, cu două excepții 
(Universitatea Timișoara și C.S.U. 
Galați), învingătorii nu pot fi anti
cipați.

handbalului au. deci,

CUM SE ÎNDEPLINESC HOTĂRÎRILE PRIVIND DEZVOLTAREA ATLETISMULUI?

LA CLUJ, PROGRESE REMARCABILE.
A

SE IMPUNE, ÎNSĂ, 0 PERMANENTĂ ANGAJARE A TUTUROR FORJELOR
Cartea de vizită a atletismului clu

jean nu mai trebuie prezentată. O 
recomandă vechimea activității atle
tice desfășurată aici, valoroasele nume 
care au servit atletismul, de-a lun
gul anilor, bogatul său palmares.

Se știe însă că, cu cit o carte de 
vizită este mai prestigioasă, iar min- 
dria celor care se prevalează de ea 
mai mare, cu atât responsabilitățile 
lor sînt mai ridicate și mai nume
roase. O.. consecință de care atleții

întreceri de ridicat nivel In FINALELE

CLUJ, 25 (prin telefon). Aceeași 
vreme prietenoasă și aceeași at
mosferă caldă și entuziastă care au 
caracterizat ziua inaugurală a fi
nalelor s-au înregistrat și în ziua 
a doua a întrecerilor, spre mulțu
mirea oaspeților sosiți în Napoca 
universitară și satisfacția organiza
torilor ce se mențin la înălțime.

Dimineața, pe cînd participanții 
la finalele de orientare turistică 
căutau să se descurce rapid și bi
ne în hățișurile pădurii Hoia — de 
altfel un excelent cadru natural 
ales pentru concurs — studenții 
angajați în întrecerile de atletism, 
baschet, volei, handbal și fotbal 
au avut relache competițional, pe 
care l-au fructificat într-un instruc
tiv tur al orașului și în vizite la 
sistemul hidroenergetic de pe So
meș.

Referindu-se, j.de altfel. Ia între
gul context în care se desfășoară 
competiția de la Cluj, una dintre 
componentele echipei de volei a 
Institutului pedagogic din Baia 
Mare, studenta în filologie Paula 
Ardeleanu ne spunea : „Totul este

minunat : orașul, bazele pe care ne 
desfășurăm întrecerile, atmosfera 
existentă, programul pe care gaz
dele ni l-au făcut. Plec cu impresii 
excelente de Ia Cluj"...

Prezenți la toate locurile de con
curs, am putut înregistra cu satis
facție ambiția cu care studenții și 
studentele au luptat pentru fiecare 
minge, implicit pentru un loc cît 
mai favorabil în clasamentele care 
încep să se contureze.

Pe terenul de fotbal întâlnirile 
continuă să aibă o desfășurare am 
zice dramatică. Studenții de Ia 
A.S.E. București, după ce au pier
dut prima partidă în fața fotbaliș
tilor de la I. P. Constanța (după 
executarea loviturilor de Ia 11 me
tri), azi au înregistrat un nou eșec 
în aceleași condiții, în fața sporti
vilor de la Institutul de mine din 
Petroșani cu 9—10, după ce la sfîr- 
șitul timpului regulamentar de joc 
scorul a fost 1—1.

Pe terenurile de handbal, feriți 
de razele soarelui care stă ascuns 
după un strat de nori 
pentru a-i proteja pe

parcă anume 
sportivi, dis

U

putele sînt de un bun nivel teh
nic, deși Ia ele iau parte (în marea 
lor majoritate) doar handbaliști 
fără categorie de clasificare.

Aceeași atmosferă și în jurul 
dreptunghiurilor de volei, unde e- 
voluțiile universitarilor sînt deseori 
aplaudate la scenă deschisă de cei 
ce înconjoară, în număr destul de 
mare, aceste baze sportive.

în sălile de sport — locul de în
trecere a baschetbaliștilor și bas
chetbalistelor — atmosfera este la 
fel de „încinsă". Aici, pe lingă dis
putele extrem de echilibrate și in
teresante, am notat cu regret și în
cercarea pe care I.M.F., București 
și I. P. Galați au făcut-o, aducind 
în competiție sportivi ce nu aveau 
drept la aceasta. în aceste condiții 
4 baschetbaliști de la I.M.F. Bucu
rești și 2 de la I. P. Galați au fost 
eliminați din concurs.

O specificare și pentru 
ne așteptam ca probele

Paul

și antrenorii clujeni sînt conștient! 
și fac eforturi numai pentru a 6e 
menține pe linia înaintașilor, ci și 
pentru a-i imprima acesteia un sens 
permanent ascendent.

Cum însă bunul mers al atletismu
lui clujean nu constituie doar o pro
blemă a vîrfurilor, preocupare trebuie 
să existe pe toată verticala, de la 
nivelul unde scrie „abecedar" pină la 
cel ce poartă eticheta „performanță". 
Aceasta este de altfel scara pe care 
ne-am desfășurat și investigația de 
față, preocupați fiind să ' 
„verigile" ei sînt bine i 
sudurile dintre ele nu i 
suri.

REVIRIMENT I 
ECOURILE...

Preocupate de a da indicațiilor 
tăririi Plenarei C.C. al P-C.R. din fe
bruarie—martie 1973 răspuns prin 
fapte concrete, mai multe unități de 
învățămînt, mobilizate de forurile cu 
responsabilități în domeniul sportului 
și educației fizice, au trecut la orga
nizarea a numeroase competiții ce 
și-au înscris drept cap de afiș, atle
tismul. Menționăm dintre cele mai 
reușite: „Cupa Pionierului" — acțiune 
care a angajat, la diferite probe atleti
ce. peste 700 de mici competitori din 
orașele județului, Crosurile tinere
tului, desfășurate atit pe unități de 
învățămînt cît și pe localități. „Zilele 
sportive ale Dejului" și „Zilele sporti-

vedem dacă 
așezate, 
prezintă

iar 
fi-

DAR

Ho-

ve ale Turzii" — ample manifestații 
în care sportului numărul 1 i s-au 
rezervat spații bogate. „Divizia stu
dențească de atletism" — o inițiativă 
a. U.A.SC.R. Cluj menită să dinami
zeze viata atletică universitară și să 
aducă la starturi sute de student) 
din toate institutele clujene de învă- 
țămînt superior, „Cupa tineretului", 
numeroase concursuri de diferite cu
prinderi și cupe organizate cu prile
jul diverselor evenimente.

Estimind. numărul celor care s-au 
întilnit în ultimul an cu atletismul 
este de ordinul miilor, iar numărul 
celor care s-au impus, datorită aptitu
dinilor, pentru o probă sau alta, de 
ordinul zecilor. în marea lor majori
tate veleitarii descoperiți in aceste 
competiții au rămas insă dincolo de 
sfera de interes a specialiștilor. Nu 
pentru că grupele sau secțiile acesto
ra ar fi fost supraaglomerate, ci pen
tru motivul că majoritatea celor care 
lucrează în performanță s-au ținut 
departe de aceste întreceri, neglijin- 
du-le importanta pentru selecție. De
zinteres — sau detașare — pe care 
comisia județeană de specialitate l-a 
sesizat în ultimul timp, propunindu-șl, 
în consecință, o mobilizare intensă 
a specialiștilor către toate sediile

Eleno DEMIAN

(Continuare in pag a 3-a)

SPRINT FINAL ÎNAINTEA
„CURSEI PĂCII-

atletism : 
să fie

IOVAN

(Continuare în pag. a 3-a)
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Moment din festivitatea de deschidere a etapei finale pe (ară a „Cupei tineretului", rezervată studenților 
Foto : Marinei HUZONI — Cluj

Comportare bună in
La aeroportul Otopeni. cu masivul 

trofeu de cupru aurit al ciștigătorilor 
„Turului Mediteraneean" în brațe, an
trenorul Constantin Voicu zîmbește 
mulțumit. dialogul se leagă de la 
sine':

— Felicitări ! O nouă etapă în „bă- 
lia“ pentru o prezentare onorabilă 

„Cursa Păcii" a fost trecută, așa
dar, cu succes...

— Dar după cite emoții ! Compe
tiția aceasta, desfășurată lingă fru
moasa Mediterană. printre plantațiile 
de lămii și portocali, a solicitat foar
te mult echipa noastră, neobișnuită 
cu temperaturile de 35—40 de grade 
in perioada începutului de sezon. Să 
adăugăm relieful dificil, vîntul ca
pricios și veți avea imaginea unei 
întreceri dure, dar binevenită, utilă.

— Concluziile desprinse ?
— în primul rînd, forma bună a 

majorității tricolorilor. Spiritul lor de 
echipă. Vasile Teodor și-a dovedit 
din nou clasa, cîștigînd o foarte dis
putată primă etapă, după un sprint 
de mare luptă și ocupînd locul 3 in 
clasamentul general. Vasile Selejean, 
Ion Cernea, Nicolae Gavrilă au avut 
și ei o comportare bună. Aștept ca 
viitoarele teste să-i conecteze deplin 
ia atmosfera de concurs și pe Nico
lae David și Nicolae Andronachc.

„Turul Mediteraneean"
e foarte 

vedeți, la 
start in

— Zilele au trecut, mai 
puțin pînă Ia 8 mai. Cum 
ora actuală, apropiatul 
„Cursa Păcii" ?

— într-adevăr. vremea s-a scurs,
parcă, prea repede. Dar tot ce s-a 
realizat pină acum mă îndreptățește 
să afirm că nu am irosit nici o clipă. 
Băieții au în pedale peste 7 000 km, 
cifră ce va fi îmbogățită prin parti
ciparea la „Cupa Olimpia" și „Cursa 
munților". Marea competiție a ciclis
mului amator — 1 800 km — pare 
mai grea ca orieînd. Tn programul 
primit recent a intervenit chiar o mo
dificare : etapa a 5-a. contratimp in
dividual, va măsura 48,5 km, deci a- 
proape dublu față de cît se anunțase 
anterior... Oricum, sperăm în con
tinuare într-o figură onorabilă, in 
rezultate pe măsura posibilităților a- 
lergătorilor noștri.

— Ce cuprinde „sprintul final" al 
pregătirilor ?

— Antrenamente zilnice, verificări 
în întrecerile amintite mal sus. To
tul făcut Ia modul cel mai serios, 
așa cum stă bine unor adevărați ru
tieri. Noaptea sosirii din „Cursa Mun
ților" va fi ultima “petrecută acasă. 
Luni, 6 mai, plecăm la drum cu... 
speranțe 1

Geo RAEJCHI
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p agina juniorilor ne prilejuiește din nou prezentarea unor realizări In 
domeniul activității cu speranțele sportului de performanță din țara 

noastră. Deși preocuparea unităților sportive pentru depistarea, selecțio
narea, instruirea șl educarea elementelor cu perspective nu cunoaște peste tot 
Intensitatea cuvenită, succesele obținute de unele cluburi și asociații, de unele 
școli sportive, sînt indiscutabile. Firește, nu lipsesc dificultățile, inerente acolo 

unde dorința de afirmare, de a munci mai bine și eu mai mult spor nu pri
mește suportul condițiilor organizatorice șl materiale optime sau unde ele nu 
sînt folosite in mod judicios — la maximum. Dar, relatările consemnează și 
Interpretează tendința unor unități sportive de a ridica la un nivel cît mal 
înalt activitatea cu actualele mlădițe, viitori candidați Ia medaliile campionate
lor balcanice, europene, mondiale și ale Jocurilor Olimpice.
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ORȘOVA-0 CONCURENTA SERIOASĂ
A... MILEI 23 însemnări despre o nouă pepinieră 

a sporturilor nautice

SUFLUL CALD
AL TRIBUNEI...

Școala sportivă din Orșova — 
care funcționează în cadrul Liceu
lui Ștefan Plavăț din orașul dună
rean — are secții de atletism, hand
bal, caiac-canoe și canotaj acade
mic. Punctînd rezultatele foarte bu
ne obținute de secția de handbal.

~ ‘ a
în
de 
de 

că--

șalupe, un bac 
poate fi consi- 
mai bune din 

forță utilată cu

(prof. Ion Cernescu), care 
promovat, la scurt timp după 
ființare, în divizia republicană 
juniori, vom trece la secțiile 
caiac-canoe și canotaj, asupra 
rora vrem să ne oprim de această 
dată.

Evaluînd la justa lor valoare po
sibilitățile excelente pe care le o- 
feră sporturilor nautice splendidul 
lac de acumulare, forurile conducă
toare din Orșova au decis în sep
tembrie ’73 înființarea unor clase 
experimentale de caiac-canoe și ca
notaj în cadrul Liceului din locali
tate. S-a stabilit ca trei clase (două 
a V-a și una a IX-a) să fie desti
nate pregătirii caiaciștilor, canoiști- 
lor și canotorilor, fiecare clasă fi
ind împărțită în trei grupe de cite 
12 elevi. Dintre acestea, două gru
pe practică sportul padelei și pa- 
gaei, iar cea de a treia este desti
nată schifiștilor.

La secția caiac-canoe, sub condu
cerea profesorilor Manoilă Milicin 
și Ion Șipoș, precum și a soțiilor 
acestora (de asemenea profesoare și 
foste sportive), activitatea se des
fășoară după un program riguros, 
eu pregătiri la bac — în timpul se
zonului rece — și antrenamente in
tense, pe apă, de la prima rază de 
soare a primăverii. Secția dispune 
de o bază materială excelentă — 
prin eforturile conjugate ale fede
rației de specialitate și Ministeru
lui Educației și Invățămîntului — 
materializată' în 100 de locuri în

ambarcațiuni, două 
(după reamenajare 
derat printre cele 
țară !) și o sală de 
toată aparatura necesară. Din pă
cate, însă, nu există deocamdată 
un hangar corespunzător în care să 
fie păstrate ambarcațiunile, dar în 
scurt timp va fi rezolvată și a- 
ceastă problemă. Cu condițiile enu
merate, secția de caiac-canoe de 
la Școala sportivă Orșova a început 
să dea roade, iar nume ca acelea 
ale lui Gerhard Vîlcea, Use Swo
boda, Carmen Voitec și Erica Po
pov vor ajunge să fie cunoscute 
foarte bine în curînd, poate chiar 
în noul sezon care va începe la 
sfîrșitul lunii.

Secția de canotaj are însă de re
zolvat multe probleme. Antrenorul 
Sergie Morariu, care a avut iniția
tiva înființării acestei secții și care 
continuă să lucreze cu deosebită 
pasiune alături de elevii săi, ne 
spunea, fără falsă modestie: „Eu 
mi-am luat încă o specializare 
(prof. Morariu are, de fapt, spe
cializarea gimnastică — n.n.) doar 
ca să pot iniția activitatea de ca
notaj din orașul nostru. Aștept, 
însă, ca în curînd Orșova să pri
mească profesori cu cunoștințe vas
te în canotaj, dornici să ne ajute 
Ia creșterea unor sportivi talen- 
tați, de valoare".

Pînă la sosirea acestor specialiști, 
să vedem, însă, condițiile în care 
lucrează schifiștii Școlii sportive 
Orșova. La dispoziția celor 36 de 
copii se află doar... 5 bărci, dintre 
care una este o pseudo-ambarca- 
țiune, fiind de fapt o „universală" 
transformată într-un 4-j-l ! E ade
vărat, școala a încheiat recent un 
contract cu CIL Reghin pentru cî-

teva schifuri, dar acestea vor sosi 
abia la sfîrșitul lunii iulie, așa că 
pregătirile 
publicane 
în mai — 
la viteză) 
tot pe bărcile de acum...

în sfîrșit, notind numele cîtorva 
schifiști de perspectivă — Ana 
Ghebaură, Gheorghița Vlaicu, Pe
pa Borca, Cristina Bodnar și In- 
geborg Sebec — vrem să vorbim 
în citeva curnnte și despre activi
tatea de yachting din Orșova.

Din pasiunea fostului căpitan de 
vas, acum pensionar, Constantin 
Vulpescu, yachtingul a prins viată 
la Orșova, polarizînd atenția unui 
mare număr de copii. Pasionatul 
„lup de mare“ a construit — cu 
sprijinul unui tîmplar din oraș — 
12 ambarcațiuni clasa „Optimist” 
înființînd, totodată, un cerc de 
yachting la „Casa pionierilor”. Pen
tru yachtmenii care dovedesc ap
titudini deosebite, există posibili
tatea continuării activității de per
formanță la asociația sportivă „Du
nărea" (de pe lîngă Șantierele na
vale Orșova), care ar trebui să a- 
corde, însă, o mai mare atenție a- 
cestei discipline, cu atît mai mult 
cu cît are la activ citeva rezulta
te promițătoare la campionatele de 
juniori.

Sporturile nautice cuceresc, deci, 
la Orșova tot mai mult interesul 
tineretului, iar realizările de pînă a- 
cum. ne dovedesc că într-un vi
itor destul de apropiat în sfera ma
rilor performanțe ale caiacului, ca- 
noei și schifului românesc vor a- 
pare tot mai multe nume ale spor
tivilor orșoveni.

pentru campionatele re
de juniori (programate 
la fond și în august — 
vor trebui să fie făcute

Horia ALEXANDRESCU
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„Promoția atleților juniori
din

opinează antrenorul

Atletismul se mai află 
vacanță care desparte sezonul indoor 
de cel in aer liber. De fapt, compe
tițiile „afară", au început, dar con
cursurile importante, chiar cele din 
sezonul de primăvară, sînt încă de 
domeniul viitorului. Deocamdată, 
atleții se pregătesc- în perioada va
cantei școlare de primăvară, compo- 
nenții lotului republican de juniori 
s-au aflat pentru o scurtă perioadă 
în pregătire comună la Predeal. La 
sfîrșitul taberei de antrenament, l-am 
solicitat pe antrenorul federal Nico
lae Mărășescu, cel care se ocupă de 
multi ani de coordonarea pregătirii 
tinerilor atleți, să ne răspundă la 
unele întrebări privind activitatea 
juniorilor în sezonul care se apropie.

— V-am fuga să ne spuneți, 
mai iutii, care sînt concursurile 
importante din acest an ale at- 
leților juniori și — totodată — 
care sînt obiectivele pe care 
vi le-ați propus.

decît cea a lui Ghipu"
este mai valoroasă

federal

în scurta

Nicolae Mărăsescu

Elisabeta Bakalar 
a fost, anul tre
cut, revelația 
probei de 800 m. 
In primul an de 
participare în ca
tegoria junioare
lor mari, ea poa
te alerga această 
distanță în 2:05—

Foto:
Petre NAGY

Cluj
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HANDBALIȘTII DE LA ȘCOALA SPORTIVĂ NR. 3 BUCUREȘTI SE AFIRMĂ
Secția de handbal a

Școlii sportive nr. 3 
București, tinără și pusă 
pe fapte mari, se afir
mă pe zi ce trece da
torită mai aleș echipei 
masculine care activea
ză în divizia republi
cană a școlarilor și ju
niorilor. Sub conduce
rea antrenorului Gheor
ghe Ionescu, echipa a 
reușit in ultimii ani re-

foarte 
se 

calificarea in 
final al campio-

zultate bune și 
bune, printre care 
numără 
turneul
Hatului d>n 1971—72, cu
cerirea
pîului București" (desfă
șurată acum cîtva timp 
în Capitală) și selectio
narea unui număr de 5 
jucători în lotul repre
zentativ de juniori al 
Bucureștiului. în pre-

„Cupei Munici-

zent, formația 
sportive nr. 3 
pentru cucerirea locului 
I în serie și, implicit, 
pentru calificarea în 
turneul final, unde do
rește să facă o figură 
frumoasă.

lată-i în imagine pe 
cîțiva dintre jucătorii 
acestei echipe, împre
ună cu antrenorul lor. 
Foto: F. FIRULESCU

Școlii 
luptă

Anglia — Franța 5—2 I
Aceste cuvinte Introductive ar putea să pară bizare pentru 

profilul unei tablete Io o pagină despre juniori, dar lată despre 
ce e vorba, pentru a lămuri lucrurile.

In prima sîmbătă a lui aprilie, reprezentativa școlară de fotbal a An
gliei a învins selecționata similară a Franței cu scorul mai sus pre
zentat. Meciul s-a disputat pe stadionul Wembley, în fața a 50 000 de 
spectatori. Veți spune, poate, că nu e nimic extraordinar în faptul ca 
50 000 de englezi se deplasează spre „citadela fotbalului" pentru a ur
mări duelul a 22 de elevi. De acord cu dumneavoastră. Numai că această 
informație de loc spectaculoasă trebuie legată de un amănunt anterior. 
Cu luni în urmă s-a jucat la Paris, pe stadionul Vincennes, turul acestei 
întilniri de tradiție. Elevii francezi au pierdut meciul cu 0—5. Cronicarul 
meciului ne transmite, însă, o știre mai revelatoare decît scorul. In tri
bunele stadionului Vincennes au luat loc... 100 de spectatori. Este evi
dent că doar rudele pariziene ale copiilor au făcut drumul spre stadion.

Cele două cifre — 50 000 și 100 — sînt expresia perfectă a atitu
dinii față de sport în general și față de sportivul tînăr — în special. 
Este absolut inutil să vorbim despre creșterea și educarea adolescen
tului sportiv pornind de la cifra celor 100 de parizieni care au făcut 
deplasarea spre pădurea Vincennes. (E limpede pentru oricine că cei 
100 de spectatori prezenți în tribunele stadionului francez nu pot stîrni 
zîmbetele spectatorilor noștri de fotbal, pentru simplul fapt că un even
tual meci între reprezentativele școlare ale României și Iugoslaviei, dis
putat — să zicem — pe stadionul Republicii, 
mai mare).

Am putea să ne așteptăm Ta o întrebare: 
tanță are numărul de spectatori în dezvoltarea 
manță adolescent ?

Recitind cele două scoruri ale dublei întilniri 
și răspunsul direct. Copiii francezi au pierdut la 
că au avut efectiv sentimentul anonimatului, în 
Ei au avut sentimentul inutilității în fața spectacolului oferit de am
fiteatrul rece. In schimb, la Londra, suflul cald al tribunei Wembley-u- 
lui a dinamizat deopotrivă ambele echipe, ceeo ce a făcut ca, în 
cele din urmă, 
să devină mai 
puțin palpabil, 
încurajează.

O tribună 
clicile uscate ale unora dintre educatorii sportului, care, simțind și ei 
povara anonimatului în munca grea cu adolescenții, apelează, în 
virtutea inerției, la formule fatalmente uzate, Incapabile să înlocu
iască sprijinul înflăcărat al educatorilor din tribună, care, asemenea 
celor 50 000 de pe Wembley, știu să dirijeze bătăile inimii și să înno
bileze gustul sportiv, în viitoarea unei lupte care stimulează cu adevă
rat — mai mult ca orice îndemn oral — energiile.

n-or otroge o cifra

bine, dar ce împor- 
sportivului de perfor-

anglo-franceze, aflăm 
Paris cu 5—0 pentru 
fața tribunelor goale.

un raport 
strîns, în 
dar atît

plină are

de forțe exprimat prin acel 5—0 de la Paris 
momentul în care a intervenit elementul mai 
de hotărîtor al tribunei care ovaționează și

un rol educativ mult mai eficace decît pre

§

I

PERSPECTIVELE HOCHEIULUI DIN ȚARA NOASTRĂ SE SITUEAZĂ 
SUB NIVELUL CONDIȚIILOR CREATE ÎN ULTIMII ANI

final al campionatului
ceva mai optimistă, a viitorului a-
cestui sport.

Victoria a revenit echipei bucu- 
reștene Constructorul (antrenor Gh. 
Niță) care a avut un minim plus 
de omogenitate valorică față de 
principala sa adversară, formația 
Școlii sportive din Miercurea Ciuc 
(antrenor L. Daradics) clasată, în 
cele din urmă, pe locul secund. 
Lupta dintre ace6te două principale 
candidate la tricourile șl medaliile 
de campioni s-a tranșat, de fapt, 
încă din prima etapă a returului, 
deci cu două zile înainte de jocu
rile finale, ceea ce a ocazionat în
registrarea în ultima etapă a unor 
rezultate 
Steaua, 
(11-5 I), 
formație 
în

Pe marginea turneului
întrecerile interne, a căror con

sistență valorică asigură primul și 
cel mai puternic reazlm pentru evo
luția internațională a hocheișților 
noștri, trebuie să se bucure de 
atenția și considerația iubitorilor și 
sprijinitorilor acestui sport, al că
ror atașament se poate manifesta 
nu numai în fața televizoarelor 
sau doar în tribunele patinoarului 
bucureștean la orele derby-urilor și 
ale evoluțiilor unor puternice echi
pe de peste hotare.

Că lucrurile stau, din păcate, așa 
ne-am convins nu de mult, cînd la 
București a avut loc turneul final 
al campionatului de juniori, o în
trecere care în loc să fie un prilej 
de sărbătoare a tineretului din a- 
cest sport, o veritabilă paradă a 
viitoarelor vedete ale hocheiului 
nostru, a fost, de fapt, o competiție 
anostă, consumată într-un teribil a- 
nonimat și la un nivel de medio
critate absolut alarmant. De altfel, 
un bilanț sumar al disputei celor 
mai bune formații de juniori din 
țara noastră (pentru că în ultimă 
instanță așa ar putea fi numită în- 
trecrea...) s-ar prezenta în felul 
următor: echipe puține (patru la 
număr), forfaituri, în schimb, în
grijorător de multe (proporția este 
de 33 la sută, din șase finaliste 
două absentînd : Metalul Rădăuți 
și Dunărea Galați !), un barem teh
nic atît de scăzut, îneît calificativul 
de nemulțumitor poate fi considerat 
drept îngăduitor, o crasă lipsă de 
disciplină, favorizată și de necu
noașterea regulamentului. Cam a- 
cesta este tabloul turneului final 
al campionatului de juniori, o dis
pută care — repetăm — ar fi tre
buit să ne îngăduie o perspectivă

jocul

„curioase", ultima clasată, 
învingind Constructorul 

ceea ce ar fi adus această 
pe locul III, dacă... Dacă 
ce a urmat nu s-ar fi a-

republican de juniori
doptat aceeași „manieră", Liceul
1 Miercurea Ciuc cîștigînd surprin
zător în fața Șc. sportive din Mier
curea Ciuc (5—3). Cu alte cuvinte, 
după ce nu am avut parte de nici 
o satisfacție de ordin spectacular, 
valoric, sau al perspective» celor 
puțini, prezenți în tribunele pati
noarului „în căutarea... hocheiului 
pierdut", ne-a mai fost dat să asis
tăm și la astfel de momente peni
bile. Ca să tiu mai vorbim de frec
ventele accente de brutalitate, de
generate, nu o dată în busculade 
generale, așa cum a fost cazul în 
partidele Constructorul — Șc. spor
tivă Miercurea Ciuc și Constructo
rul — Liceul nr. 1 Miercurea Ciuc.

Ar mai fi încă multe de spus în 
legătură cu acest simulacru de tur
neu final al unu» campionat repu
blican de juniori. Ne oprim însă

nr.

face CHIRI LA

aci. Nu înainte de a solicita fede
rației de specialitate o analiză se
rioasă a activității secțiilor de ju
niori (Steaua a prezentat doar 11 
.jucători în afara celor doi portari, 
Constructorul abia încropea două 
schimburi ca lumea, Dinamo era eîl 
pe aci să-și desființeze secția, iar 
Ia Miercurea Ciuc realizările can
titative, nu pot acoperi imensele 
lacune de ordin calitativ), a pro
ductivității muncii antrenorilor din 
acest sector de activitate, al rapor
tului dintre sumele cheltuite și rea
lizările practice, în folosul hocheiu
lui 
nă, 
de 
ce

nostru. Nu de alta, dar la toam- 
cînd se va forma un alt lot 

juniori, o 6ă fie o problemă în 
privește completarea locurilor... 

Dacă dorim ca de activitatea lotu
lui de juniori să beneficieze și 
prima garnitură a țării !

Călin ANTONESCU

INTR-UN SINGUR AN...

— în ordinea importanței : Jocu
rile Balcanice de juniori (Varna 
10—11 august), concursul „Prietenia" 
(Dresda 2—4 august), apoi tradiționa
lul triunghiular cu echipele R. D. 
Germane și Poloniei (in Polonia 
14—15 septembrie). întîlnirile cu re
prezentativele Ungariei (Craiova, 
17—18 august), Bulgariei (Pitești, 21 — 

septembrie) și Grecia (Atena 25— 
mai). Ne-am propus să ne clasăm 

pe primul loc la Jocurile Balcanice 
ceea ce privește numărul de tit- 

să obținem rezultate

cipal la nivelul .atletismului pentru 
juniori este realizarea unor perfor
manțe de nivel internațional de către 
12—15 juniori în vederea pregătirii 
fondului valoric pentru campionatele 
europene de juniori din 
pentru Jocurile Olimpice de 
ireal.

— Care sînt aceste 
să Ie spunem de 
deosebită ?

1975 și 
la Mon-

speranțe, 
perspectivă

22
26

în
lpri cucerite.
mai bune decît la edițiile anterioare 
ale concursului „Prietenia", să reali
zăm un punctai strîns cu formațiile 
R. D. Germane și Poloniei, țări cu 
o recunoscută forță în atletismul 
mondial- Celelalte meciuri trebuie 
să le ciștigăm.

— I-am amintit între cei cu șanse 
la titlurile balcanice : Niculina Lungu, 
Doina Spinu, Elisabeta Bakalar, Cleo
patra Favcaș, W. Kraus, T. Vasile, 
A. Calimente, D. Oprea, P. Lenghel 
care vor fi juniori și în 1975. Pînă 
atunci mai pot apare și alții, 
necunoscuți. 
ristică a 
este ritmul

acum 
Să nu uităm, o caracte- 

atletismului contemporan 
accelerat al progresului.

Ii

BILANȚ POZITIV DOAR PENTRU 0 PARTE
DINTRE ANTRENORII POPICE

— Anul irccut. Balcaniada ju
niorilor s-a desfășurat Ia Bucu
rești. Șl, cu toate că promoția 
1973 a fost una dintre cele mai 
bune pe care le-am avut — 
generația lui Ghipu, Cristudor, 
Megclea, Onescu — juniorii bul
gari ne-au întrecut. Acum 
mai avem pe 
lalți amintiți, 
eanice se vor

cunoașțeți, probabil, pe 
cei „necunoscut!". Ei sînt necu- 
noscuți marelui public, dar dv. 
îi aveți, desigur, de acum în 
evidență. Ne puteți da citeva 
nume ?

nu-i
Ghipu și pe cei- 
iar Jocurile Bal- 

disputa la Varna...

— Dobre Savenco (decatlon). Ni
culina Ilie (înălțime). Coloman Kon- 
dorossi (disc), Ostafiu Cionca (semi- 
foncl), Constantin Corban 
alții 
eu...

pe care acum nu-i
(marș) și 
cunosc nici

chiar că promoția— Eu aș spune 
anului trecut a fost cea mai valo
roasă ! Și, totuși, cred că putem cîș- 
tiga Jocurile Balcanice. La baza afir
mației stă valoarea în continuă creș
tere a unor autentice talente : Tu- 
dorel Vasile. Wilhelm Kraus, Gheor
ghe Buruiană, Horia Toboc. Adrian 
Calimente, Carol Antal. Bedros Be- 
droslan. Cornel Preda. Ion Matei. 
Nicolae Voicu, Georgel Costache. Ni
culina Lungu, Elisabeta Bakalar. Vio
rica Neagu, 
Doina Spînu, Mariana Nan. 
ieși campioni balcanici !

Coculeana Bucă ta ru, 
Toți pot

a

a
o

Vladimir MORARU
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■© „Zestre" săracă ® Măsuri salutare • Cu deprinderi greșite de la început 
0 Delăsarea și urmările ei • Mai mult curaj In promovarea cadrelor

Vreme îndelungată, spor
tul popicelor a fost prac
ticat mai mult de — 
vîrstnici. Situația a deter
minat federația de specia
litate să ia o serie de mă
suri pentru creșterea vii
torilor performeri, impu- 
nîiidu-se.- prin literă de 
regulament, introducerea 
obligatorie a unui junior 
în echipele divizionare d? 
seniori. Pentru impulsio
narea muncii de depistare 
și formare a popicarilor 
de nădejde, se preconizea
ză înființarea, din această 
toamnă, a unui campionat 
republican rezervat 
mațiilor de juniori.

Preocuparea pentru 
gerea tineretului pe 
nele de popice este 
monstrată și de desfășura
rea concursurilor populare 
(„Cupa U.G.S.R.“. „Cuna 
Ucenicului* 4 etc), deschise 
începătorilor. Diversele ac
țiuni întreprinse în vede
rea angrenării tineretului

IBBaseBSVBB

către

for-

atra- 
a re
de-

— înseamnă că vom 
promoție mai valoroasă 
a lui

avea 
decît

u
cea a

Ghipu ?

n 
1973.

mai
Iar

Promoția 1974 va 
decît cea a lui 
1975 — anul campionatelor 
de juniori — mai bună 
din acest an. Mergem îna- 

! vrea să precizez că.

— Da- 1 
valoroasă 
cea a lui 
europene < 
decît cea < 
inte ! Aș ( 
dincolo de obiectivele pe care le-am 
amintit, stabilite pentru fiecare din
tre manifestările la care vom lua 
parte în acest sezon, obiectivul prin-

B

lntr-o activitate competi- 
țlonală organizată și con
tinuă au avut darul sâ 
mărească treptat, treptat, 
rezervorul de cadre, la ora 
actuală exlstînd peste 1 000 
de juniori activi. Dar, au 
acești tineri asigurate con
dițiile de pregătire nece
sare consacrării? . Cîțl din
tre ei au progresat pe mă
sura capacităților lor ?

Din păcate, bilanțul nu 
este pozitiv pentru toți an
trenorii, f ' 
lasă mal 
unor foști 
migăloasă 
juniorilor.

intrucît aceștia 
mult pe seama 

. jucători munca 
de creștere a 
Din această ca

uză. mulți tineri pornesc 
incă din start cu deprin
deri greșite, care adesea 
nu mai pot fi remediate 
pînă la virsta senioratului.

Carențele sint și urma
rea delăsării manifestată 
de unii juniori care, după 
obținerea unor 
remarcabile, nu 
pectă programul

8 8 8 8 8 8

rezultate 
mai res- 
de antre-

8 8 8 a

nament, participă la două 
sau — în cel mai fericit 
caz — la trei ședințe de 
pregătire pe săptămină, 
insuflctente pentru ridica
rea ștachetei la nivelul 
performanțelor actuale.

Așadar antrenorii trebu
ie să acorde mai multă a- 
tențle schimbului de inli
ne, să-1 pregătească cu de
plină conștiinciozitate pe 
juniori pentru a-i putea 
promova în echipele de se
niori, să găsească mijloa
ce de stimulare pentru că 
jocul de popice nu este 
atît de spectaculos ca alte 
discipline care atrag ca un 
magnet fetele și băieții. 
De asemenea, este nevoie 
să se folosească la maxi
mum baza materială exis
tentă și să se formeze, 
într-un ritm mai susținut, 
cadrele tehnice, capabile să 
îndrume pașii tinerilor pe 
drumul afirmării.

Troian IOANIȚESCU
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Sala de sport a Liceului 28.., 
Asistăm la antrenament pe maes
trul de scrimă Nicolae Marinescu. 
Lucrează aici cu 
aparține clubului 
Spadasini, prin 
elevi de talia... 
Tineri de 14—15 
înălțime care trece de 1,80 metri. 
Recordul îl deține Florin Săvules- 
cu. La 15 ani și 6 luni, a ajuns Ia 
1,92 m. Un uriaș în devenire, ca și 
toți ceilalți spadasini ai clubului 
sportiv Școlarul.

La capătul acestui antrenament, 
în timp ce scrimerii au trecut la 
vestiare, răsfoim împreună cu an
trenorul documentele de planificare, 
notațiile sale asupra „clasei". A- 
proape fiecare filă ne oferă ele
mente de referință extrem de in
teresante. Spațiul nu ' ne îngăduie 
să le consemnăm integral. Așa că 
selectăm....

Din cei 20 de spadasini care lu
crează sub „bagheta” maestrului 
Nicolae Marinescu, 5 se situează 
de pe acum în prim-plan Eugen 
Brebeuță, Florin Săvulescu, Daniel 
Antohi. Valentin Pora și Ion Ma- 
reș Prim-plan, DUPĂ UN SINGUR 
AN DE PREGĂTIRE, înseamnă 
angajare în „bătălia" pentru califi
carea în divizia B ! Cei 5 sportivi 
de la clubul sportiv Școlarul 
în vizor un astfel de obiectiv, 
fortul nu este ușor, se cere o 
tensitate maximă în procesul 
instruire, dar cînd ai de refăcut 
drum, bine bătătorit la un moment 
dat, dar stricat dintr-o inexplica
bilă nechibzuință (clubul sportiv 
Școlarul a avut echipă de spadă 
în divizia A, dar care n-a rezis
tat în primul eșalon decît un an...), 
evident trebuie să muncești și mult 
și bine ! Este ceea ce și-a propus, 
odată cu numirea sa în club, în 
toamnă, antrenorul Marinescu, teh
nician serios, sobru, care vorbește 
foarte puțin și — precum se vede
1888888888

„clasa" sa, care 
sportiv Școlarul, 

excelență. Adică 
baschetbaliștilor. 
ani au deja o

au 
E- 

in- 
de 
un
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LICEUL EXPERIMENTAL DE SCHI PREDEAL DIN START, MULT!

— s-a angajat trup și suflet într-o 
acțiune de mare responsabilitate. 
Pînă la atingerea obiectivului a- 
mintit, un altul intermediar: trei 
dintre elevii săi vor căuta să in
tre în finala pe țară a juniorilor.

Viitorii spadasini sînt elevii care 
s-au tot cernut din cei aproape 
400, selectați din vacanța mare a

al doilea eșalon de spadasini (e- 
levi. începînd cu vîrsta de 10 ani) 
categorie din care fac parte, de 
pildă. Marin Didi, Mugur Volcovici, 
Dan Rădulescu, Dan Roșu și Șer- 
ban Enescu.

O operație similară se petrece și 
în cazul floretiștilor din rîndul că
rora se detașează trăgătorul Adrian

Antrenament clasa" de spadasini a antrenorului Nicolae Marinescu 
de la clubul sportiv

și pînă acum. Cer- 
seama în primul rînd

anului trecut 
nerea a ținut 
de gabarit, apoi de inteligența co
piilor, după aceea de avizul fami
liei și al școlii. Existînd o mare uni
tate de vederi între familie, club 
și școală, antrenorul ți-a putut or
ganiza în mod idea] „clasa". Iar 
rezultatele încep să se vadă.

Ceva mai mult, pentru a nu mai 
avea surprize, pentru a exista o 
acoperire în timp, antrenorul Mari
nescu pregătește concomitent și un

BSWBBS88BB8S

CAMPIONI
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Școlarul din Capitală
Foto: Paul ROMOȘAN

Tican, talent autentic care a și 
trecut un prim examen public — 
finalele campionatelor naționale de 
copii. Lingă Adrian Tican sînt aș
teptați alți copii la fel de talen- 
tați, pe care antrenorul îi selec
tează din școlile generale nr. 5 și 
172 și de la Liceul nr. 24.

O echipă de spadă, care să vi
zeze (cu șanse directe) divizia B, 
după numai un an de la selecție 
și pregătire, să 
un drum parcurs 
scrimă — într-o 
tul amețitoare !

recunoaștem este 
— fiind vorba de 
viteză de-a drep-

Tiberiu STAMA

După exetftplul Cîmpulungului la atletism, 
al Bacăului la fotbal, al municipiului Gh. 
Gheorghiu-Dej la gimnastică. Și Predealul 
face experiența unui liceu de schi, în al 
doilea an de existență, unitate menită să 
echilibreze, în soluții optime, obligațiile di
dactice, de cultură generală a elevilor cu 
înclinațiile-sportive cultivate în disciplinele 
schiului alpin Și nordic. Recrutînd prin 
examen pe cei mai autentici școlari-schiori 
din Predeal, precum și talentele remarcate 
de pe întreg teritoriul țării cu ocazia con
cursurilor de schi pentru copii și juniori, 
noua unitate școlară dispune de aproape 
întreg rezervorul de speranțe al schiului. 
Ideea este excepțională, oferind garanții de 
reușită, iar alegerea localității — extrem 
de nimerită prin tradițiile locale existente
88888888888888888

pentru schi, prin apropierea față de punc
tele de antrenament, prin echiparea teh
nică a pîrtiilor cu mijloace mecanice de ur
care, ceea ce asigură o mare densitate a 
pregătirii.

încadrarea cu profesori, proaspăt absol
venți ai I.E.F.S. cu specializarea schi, cadre 
didactice entuziaste, precum și înzestrarea 
materială periodică cu materiale și echipa
ment specific au completat cadrul favora
bil pentru primele rezultate pe planul per
formanței. Predealul a obținut în acest se
zon numeroase locuri fruntașe în concursu
rile de copii și juniori, multe titluri națio
nale atît la schiul alpin cît și la cel nordic. 
Csaba Portik, Leonard Frățilă, Aurelia Nițu, 
Dagmar Muller, Rodica Mititelu, Moise Gîr- 
bacea, Ioan Moise, Gheorghe Dudu, Doina
88888888808088888

Frățilă și mulți alții,Frățilă și mulți alții, a căror enumerare ar 
fi prea lungă, au dovedit virtuți de viitori 
campioni. Predealul a reînnodat — din 
acest sezon — cu o disciplină de mult 
abandonată, combinata nordică — asocia
ția dintre alergarea pe schiuri și săriturile 
de la trambulină — și a pus bazele unor 
centre de pregătire pentru juniorii biatlo- 
niști. Rezultatele, deși numeroase, iar o 
parte dintre ele prefigurînd autentice va
lori viitoare, ar fi putut fi însă chiar din 
acest sezon și mai convingătoare, și mai bo
gate. Pe planul întrunirii sportive, o insis
tență mai mare pe procedee specifice de 
concurs, într-un antrenament gradat pe di
ficultățile majore (mai ales la probele al
pine) trebuie avută în vedere pentru iarna 
viitoare. Explozia de rezultate scontate tre-
8 8 8 8 8 8 8888888888

buie în mod nemijlocit ajutată cu un pro
gram de pregătire corespunzător. Și, bine
înțeles, rezolvarea spațiilor mai mari și mai 
bune pentru internatul școlii, pentru care 
există de mult și soluții și aprobări de prin
cipiu, nepuse încă în aplicare. Ar fi păcat 
ea o idee Și o inițiativă extrem de va
loroasă în conținut și perspective să se 
dilueze și să se destrame din inconsecvențe, 
din slăbiciuni sau întîrzieri.

L.E.S. Predeal este de pe acum o unitate 
sportivă școlară de performanță, fruntașă. 
Oricum, prima în perimetrul sportului șco
lar hibernal.

Mihai BIRA
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P.S. Vn post-scriptum care o- 
glindește și o altă latură, la fel 
de importantă a muncii antreno
rului... Festivitatea împlinirii a 16 
ani de existență ai clubului sportiv 
Școlarul, care a avut loc în incin
ta clubului Dinamo, se prelungise 
cu circa 20 de minute. La termina
rea ei, spadasinul Eugen Brebeuță 
s-a apropiat de antrenor cu rugă
mintea de a telefona părinților :

— l-am spus tatii că voi ajunge 
acasă la ora 7 jumătate... Nu voi 
fi, însă, decît pe la 8. N-am avut 
cu părinții niciodată „probleme" pe 
această temă, așa că...

Despre un elev, un tînăr care ca
ută să fie corect cu el însuși, încă 
de la o vîrstă foarte fragedă (nici 
15 ani), care este învățat să fie dis
ciplinat, se poate anticipa că r# 
ajunge departe J
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CUM SE ÎNDEPLINESC HOTĂRÎRILE PRIVIND ATLETISMUL?
(Urmare din pag. I)

unde tinerii urmează să se întîlneas- 
că cu atletismul. O prezență care ar 
constitui, implicit, o mare emulație 
printre cei care s-au împrietenit cu 
atletismul și ar dori să se dedice 
lui.

PEPINIERELE TREBUIE 
SÂ PRODUCĂ PERMANENT 

Credem că nu este lipsit de im
portanță să abordăm capitolul „pepi
nieră" arătlnd că 5 din cei 8 atleți 
clujeni nominalizați de către fede
rație i Vasile Bogdan, Eva Ziirgii, 
Mariana Nedelcu, Anca Hoinăreseu și 
Ștefan Gadja — toți de la„U“, precum și 
Draga Comșa, nominalizată de către 
C.JEFS sint prodige ale unităților șțo- 
lare clujene de profil : Școala sportivă 
și Liceul cu program de educație fizică. 
Am subliniat faptul atît pentru a 
demonstra temeinicia cu care au lu
crat, la acest nivel, cadrele care au 
avut în grijă aceste valori, cit și 
pentru a evidenția felul cum au în
țeles respectivele unități să răspun
dă funcției primare pentru care au 
fost constituite : aceea de a produce 
elemente valoroase pentru sportul de 
performanță.

Ce și cît produc ele acum ? O re
centă investigație la Școala sportivă
— aflată în pragul jubileului de 20

ÎN ÎNTÎMP1NAREA 
MARII SĂRBĂTORI

(Urmare din pag. 1) 

orășenesc pentru educație fizică și 
sport, în colaborare cu Comitetul 
orășenesc al U.T.C. și Consiliul oră
șenesc al sindicatelor din orașul 
Gherla, a organizat numeroase în
treceri dotate cu „Cupa 1 Mai" la 
o seamă de ramuri sportive. Sînt 
angrenați sportivii și sportivele din 
21 de asociații ale orașului. La 
baschet, popice și tenis de masă, 
startul a fost dat încă de la 10 a- 
prilie, iar la fotbal, volei, șah și 
tenis de cîmp, competiția se află 
în fazele preliminare. întrecerile se 
desfășoară pe toate bazele sportive 
din oraș. Menționăm și înființarea 
unei noi asociații sportive — Sănă
tatea — care și-a amenajat un 
teren de tenis de cîmp și un altul 
de volei.

Dumitru VATAU, corespondent 
SIMULTAN DE ȘAH

Tot în cinstea Zilei de 1 Mai, în 
sala I.T.B. din București se va des
fășura duminică (începînd de la 
ora 9,30), un simultan de șah, la 
20—25 de mese. înscrierile se fac 
zilnic, între orele 11—14 și 18—22, 
la numărul telefonic 15 19 85. Si
multanul este susținut de maeștrii 
Mihai Ghindă și Traian Stanciu.
COMPETIȚII ALE TINERILOR

BUZOlENI
în ultimele zile ale vacanței ele

vilor, în taberele organizate de Co
mitetul județean U.T.C. Buzău, au 
avut loc numeroase întreceri dota
te cu „Cupa 1 Mai". Cele mai 
multe dintre aceste competiții au 
fost crosuri : al bobocilor, al spăr 
ranțelor.' în tabăra de la Pătîrla- 
gele s-au desfășurat meciuri de ș 
handbal (cu 14 echipe înscrise în | 
competiție), de fotbal și rninifotbal. ■ 

Tot în județul Buzău, în organi
zarea asociației sportive Avîntul, 
din comuna Lipia, a avut loc com
petiția de tenis de masă dotată de 
asemenea cu „Cupa 1 Mai“. I»a în
trecere au participat 55 de băieți 
și fete din comună. Meciurile, des
fășurate pe parcursul a 12 zile, au 
arătat că sportul cu mingea de ce
luloid și paletă se bucură de au
diență printre tineri și, în plus, 
este destul de bine... cunoscut. Prin
tre cei mai buni concurenți : Cor
nelia Ionescu, Marian Zaharia, Va
sile Caloian, Viorel Ceaușu, Mihail 
Ncgoiță și alții.

D. SOARE, coresp.
ÎN SECTORUL II AL 

CAPITALEI...
în organizarea C.E.F.S. al secto

rului II, în colaborare cu Comite
tul U.T.C. și Inspectoratul școlar 
ale sectorului, pe aleile Circului de 
Stat s-a desfășurat „Crosul tinere
tului" — rezervat elevilor. La start 
au fost prezenți peste 2 200 de con
curenți.

Printre cîștigătorij primelor locuri
— pe categorii de vîrstă — au fost 
Dorina Mandache (Șc. gen. 32), Ro
die» Ciobotaru (Grupul școlar ai 
Ministerului Educației și învățămîn- 
tului), precum și Adrian Popa (Li
ceul, nr. 12), Florică Sințescu (Grup 
școlar Electronica) și alții.

C. HĂREA, coresp.

Mai mulți cititori ne solicită o- 
pinia asupra unor situații din sport 
de care alte publicații se preocu
pă, în timp ce, ni se reproșează, 
„ziarul Sportul nu le consemnează 
și nu le comentează”. în general, 
referințele se fac la „cazul Gruia" 
și la turneul echipei reprezenta
tive de fotbal din Brazilia.

Am rămas, într-adevăr, foarte 
surprinși de interpretarea dată ți
nui articol recent despre multiplul 
internațional de handbal Gruia, 
mulți cititori întrebîndu-ne la te
lefon de ce a fost uitat celebrul 
Gruia, alții înțelegînd că Gruia ar 
fi fost abandonat, după ce nu a 
mai apărut în echipa națională.

Redacția noastră nu și-a pus o 
asemenea problemă pentru sim
plul motiv că ea nu există. Ziarul 
Sportul a prezentat în nenumăra
te rînduri preocupările, realizările 
lui Gh. Gruia în viață Și sport, o- 
norurile primite de acesta, ca unul 
din cei mai mari sportivi ai țării. 
După cum se știe, Gheorghe Gruia 
este ofițer activ și poartă gra
dul de maior, profesor de edu
cație fizică la o școală militară. 
Prin urmare, nu există nici un fel 
de uitare, nici un „caz Gruia". 

de ani — ne-a relevat o muncă bine 
organizată, judicios etajată pe trepte 
valorice (4 grupe de începători, 8 de 
avansați și 3 de performanță, deser
vite de 6 profesori în specialitate), 
cu obiective ferme, dar nu destul de 
Îndrăznețe. Principalele aspirații de 
performanță pentru 1974 stau legate 
de numele atleților Vasile Dămosi, 
Lucia Iepure, Călin Tătar (toți elevi 
ai antrenorului Fetei- Naghi) și al 
decatlonistului Dan Goi» (profesor 
Marian Pășcălău). Vîrfuri de la care 
așteptăm convingătoare evoluții și al 
căror număr l-am dori cel puțin în
doit ținin-d cont de calificarea pro
fesională a cadrelor ce lucrează la 
Școala sportivă, de emulația existen
tă printre eei 254 de elevi al secției 
de atletism, de largile posibilități de 
recrutare a elementelor pe care le are 
această unitate.

Cit privește liceele clujene („Nico- 
)ae Bălcescu" și „numărul 11") cu 
program de educație fizică, principa
lul ciștig realizat, de ele in acest an 
a fost dublarea claselor a V-a. a- 
jungindu-se astfel la un total de li 
ckuse de atletism în municipiul Cluj.

Analizind producția lor — ca și a 
liceului „Mihai Viteazu" din Turda 
— trebuie sesizat faptul că in mo
mentul de față ea nu deține elemente 
de talia celor din generația prece
dentă, constatare ce trebuie să im
pulsioneze către o selecție cît mai 
valoroasă și o șlefuire cît mai aten
tă și migăloasă a talentelor.

Atlngînd problema recrutării de 
cadre pentru unitățile școlare' de per
formantă. trebuie subliniată necesi
tatea sprijinului pe care profesorii de 
specialitate din toate școlile trebuie 
să-1 acorde colegilor care lucrează in 
unitățile de profil, descoperind și di- 
rijind către ei toate acele elemente 
ce prezintă perspectivă și nu dispun, 
în școala respectivă, de cele mai bune 
condiții de pregătire. Pentru că in 
ultimă instanță, bunul sau slabul mers 
al atletismului clujean nu reclamă 
doar numele antrenorilor care lu
crează în performantă, ci pe al tu
turor specialiștilor care servesc, in
tr-un. fel sau altul, această disciplină. 
Lucru ce l-au înțeles profesori ca 
L. Jlarosa (Liceul 10), Sabina Anasta
sie (Liceul 15), Mircea Vinași (Liceul 
Eminescu), Alexandru Ilegheduș (Li
ceul 11), cei care recrutează și în
drumă permanent elemente către 
Școala sportivă.

Un exemplu de preocupare și ata
șament față de atletism care ar tre
bui urmat de mulți alții din cei 420 
de profesori ciți servesc, în județul 
Cluj, „educația fizică și sportul", cît 
și de cei peste 40 care au speciali
tatea atletism, dar dintre care mulți 
se mențin în marginile lui.
CÎTI DIN CEI 8 OLIMPICI 
CLUJENI VOR AJUNGE LA 

MONTREAL ?
Modul și condițiile în care lucrea

ză cei 8 atleți clujeni nominalizați 
oțijțipic (6 de către federație și 2 de 
către CJEFS), atenția și sprijinul de 
care se bucură ei din partea Consi
liului județean de specialitate, cit. și 
a cluburilor cărora le aparțin au con
stituit, în toamnă, obiectul unei largi 
investigații întreprinsă la Cluj dc o 
comisie de îndrumare și control a 
CNEFS, sondaj în cadrul căruia au 
fost sesizate mai multe carențe și, 
urmare legitimă, trasate o serie de 
măsuri. Ele prevedeau optimizarea 
rapidă a condițiilor de pregătire a 
olimpicilor, revizuirea programelor 
de lucru și îmbunătățirea lor, urmă-
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mult mai animate, deoarece fiecare 
centru universitar avea dreptul de 
a prezenta în concurs cîte 5 spor
tivi la o probă. Lucrurile au stat 
însă cu totul altfel, nouă nerftmî- 
nîndu-ne decît să constatăm penu
ria de elemente la unele din aceste 
probe. Dar despre aceste aspecte 
vom reveni cu ait prilej.

Rezultate.
Handbal fete: Politehnica Bucu

rești — Universitatea Timișoara 16 
—6 ; I.M.F. Tg. Mureș — I. P. Pi
tești 8—7; I. P. Galați — A.S.E. 
București 14—4 ; băieți : 1. P. Bucu
rești ■— Inst, mine Petroșani 17— 
13 ; I.M.F. Oluj — I. P. Oradea 
21—20 ; I.E.F.S. — „U“ Iași 25—9 ; 
baschet masculin : I. P. Galați — 
I.M.F. Tg. Mureș 83—45 ; Inst. mi
ne Petroșani — Inst. Politehnic Ti-

DUMIMCÂ, EXCURSIE 

CICLOTURISTICĂ 

LA CERNICA
Duminică 23 aprilie, comisia munici

pală de cicloturism organizează, așa 
cum nc-a obișnuit în ultima vreme, o 
excursie cicloturistica la pădurea Cer- 
nica. Adunarea participanillor, posesori 
de biciclete, va avea loc la stadionul 
Dinamo, In jurul orei 8.30. urmînd ca 
startul să se dea ia ora 9.

In ceea ce privește eventuala 
plecare a lui Gh. Gruia peste ho
tare. ca antrenor, aceasta este o 
problemă de resortul forurilor com
petente superioare, și, dacă se va 
aproba, vom anunța la timpul po
trivit.

Ziarul nostru nu a făcut nici o 
referire la „doi conducători admi
ri istrativi" ai lotului reprezentativ 
de fotbal în Brazilia. Prezența în 
deplasare a noului prim-vicepre- 
ședînte al F.R.F., Tudor Vasile, a 
fost datorată invitației făcută pre
ședintelui forului nostru de spe
cialitate de a întreprinde o călă
torie in Brazilia, de către președin
tele federației braziliene de fotbal, 
Joao Havelange, candidat la pre
ședinția F.I.F.A. Președintele F.R. 
Fotbal. Mircea Angelescu, reținut 
de probleme importante în dome
niul său principal de activitate, nu 
a putut efectua deplasarea și a 
delegat pe înlocuitorul său să rea
lizeze contactele cu federația bra
ziliană, ceea ce, fără îndoială, nu 
ar fi fost la îndemîna lui Chihaia, 
Gojgaru sau alți tineri fotbaliști.

în ceea ce privește transmisia 
comentariilor acestui turneu, ziarul 
nostru a realizat-o prin interme

rirea și prestarea de controale siste
matice asupra muncii acestei catego
rii de sportivi etc.

Revăzind astăzi sulta indicațiilor 
Înscrise atunci într-un plan de mă
suri și confruntindu-le cu realitatea, 
constatăm că o bună parte dintre 
ele au fost împlinite ca rezultat al 
preocupării .manifestate de către 
CJEFS și CSM, ca și a receptivității 
dovedite de unii antrenori. Putem 
nota astfel: amenajarea vestiarelor 
și realizarea iluminatului pe Stadio
nul Municipal, reglementarea accesu
lui șl obținerea celor mal bune ore 
de lucru pentru olimpicii la sala de 
atletism, revizuirea programelor de 
activitate și suplimentarea orelor de 
pregătire, adueînd numărul acestora 
mai aproape de cerințele etapei (ex
cepție face doar cuplul Eva Zorgii — 
Peter Naghi, 600 ore), stabilirea unor 
raporturi mai .intime între activul 
CJEFS și antrenori, intensificarea ob
servației și a controlului în munca 
cu olimpicii. Intr-un viitor foarte a- 
propiat va fi realizată incă o cerin
ță stringentă a olimpicilor : turnarea 
coritanului în sala de atletism, la 
sectoarele de înălțime, prăjină, lun
gime și suliță, ca și a unui culoar 
de 130 m la terenul Babeș. N-a fost 
realizată încă exclusivitatea atleților 
pe terenul nr. 1 din parcul Babeș, 
asigurarea masorului, amenajarea să
lii de forță (alergătorii „apelează" la 
cea de la „Municipal", ceilalți la „col
țul" de forță din sala de atletism) și 
a grupului de refacere, ca și moder
nizarea sectoarelor de pe „Municipal" 
pînă Ja o identitate cu condițiile de 
concurs (misiune ce revine. în pro
porție decisivă, federației de specia
litate).

Desigur, o dată cu îmbunătățirea 
condițiilor de lucru și suplimentarea 
orelor de antrenament, problema o- 
limpicilor nu este încheiată. Ea ră
mîne o problemă de zi cu zi a tutu
ror celor care lucrează in sport, pen
tru că Ia mijloc este sportivul cu 
posibilitățile, disponibilitățile și sen
sibilitățile lui, elemente care numai 
cu mare atenție și știință pot fi mo
bilizate spre un răspuns favorabil 
si randament maxim. De altfel, de 
știința și atenția cu caro se va lucra 
în continuare cu olimpicii depinde 
răspunsul la întrebarea : citi din cei 
8 atleți clujeni nominalizați olimpic 
vor ajunge la Montreal ?

★
Evident, în urma Hotărîrii Plenarei 

CNEFS din 17 martie 1973 atletismul 
clujean a cunoscut un reviriment 
simțit la toate nivelele (vitalizarea 
atletismului, școlar șl universitar, îm
bogățirea și reașezarea pepinierei pe 
baze mai solide, remanieri și recu
perări în performanță) și la. toate 
capitolele (organizare, disciplina mun
cii, bază materială, îndrumare și 
control).

Cunoscînd insă multiplele posibili
tăți și importantele forte de care dis
pune, la Cluj, această ramură olim
pică : antrenori cu înaltă calificare, 
numeroși profesori în specialitate, 
cluburi, solide („U“ și C.S.M.), largi 
posibilități de recrutare a cadrelor, 
o bază materială care, bine distribui
tă și utilizată, poate asigura condiții 
optime de pregătire pentru o mare 
masă de atleți etc., apreciem că a- 
cumulările ultimului an puteau fi mai 
■substanțiale, iar rezultatele mult su
perioare. Lucruri ce se pot realiza la 
Cluj prin dinamizarea tuturor for
țelor, printr-o solicitare mai intensă 
a tuturor capacităților și inteligen
țelor existente.

mișoara 69—46 ; volei băieți : 
A.S.E. București —I.P. Galați 2—0; 
fete: „U“ Craiova — Inst. Po
litehnic Timișoara 2—1 ; atletism : 
greutate fete 1 Ana Dan (Cluj) 
11,00 m ; 2 Ida Veicz (București) 
10,98 m ; 3 Magdalena Mihail (Pi
tești) 10,15 m ; orientare turistică 
fete : 1 Maria Timar (Inst. Agrono
mic Cluj) ; 2 Valentina Berlinschi 
(A.S.E, București) ; 3 Mihăița Chi- 
cioarea (I. P. Bacău); băieți: 1. 
Vasile Joantă (I. P. Baia Mare) ; 2 
Petru Kovacs („U“ Cluj) ; 3 Gheor- 
ghe Eneea („U“ Craiova).

LA IAȘI: CAMPIONATUL 

DE TENIS DE MASĂ AL ECHIPELOR 

DE JUNIORI MICI
După desfășurarea primei părți 

a campionatului de tenis de masă 
al juniorilor mari la echipe, cu în
cepere de vineri și pînă duminică 
la lași vor fi găzduite întrecerile 
din turul campionatului republican 
al echipelor de juniori mici. Sînt 
programate întîlniri Ia două cate
gorii de vîrștă, 10—12 ani și 13—15 
ani, la fete, ca și la băieți.

La Iași vor fi prezente 33 de for
mații (16 masculine și 17 feminine) 
calificate în urma jocurilor din 
etapa de zonă, disputată în prima 
săptămînă a acestei luni, la Hune
doara, Brăila, Cluj și Craiova.

diul unui redactor experimentat, 
care a avut în vedere obiectivul 
turneului, verificarea unor aspi
ranți la titularizare în echipa 
României în cele două partide a- 
micale, cu Brazilia și Argentina, 
țări cu o reputație excepțională în 
fotbal.

Pe de o parte, datorită dorinței 
antrenorilor de a realiza o întine
rire rapidă și largă a lotului re
prezentativ, pe de altă parte, din 
cauza indisponibilității unor titu
lari cu stagiu și valoare cunoscută, 
Iotul reprezentativ plecat în tur
neu a devenit mai curind o for
mulă tranzitorie de la „B” spre 
„A“, decît echipa națională A.

în fața acestei situații, temerile 
de capotaj în întîlnirile cu Brazi
lia și Argentina au fost mari, dar 
s-«au dovedit exagerate față de 
realitate. Este meritul antrenori
lor și al debutanților din echipa 
națională de a fi realizat, în po
fida unor eșecuri la limită, evolu
ții onorabile, în bună parte apre
ciate de publicul, tehnicienii și 
presa sud-americană, pentru noi 
acceptabile dacă ținem seama de 
componența echipei și lipsa de ex
periență internațională a majori
tății selecționaților noștri.

în relatările sale, trimisul nostru 
s-a referit Ja unele inexactități de 
arbitraj, dar nu a vrut să dove
dească prin aceasta — și nici nu a 
reieșit vreodată din comentariile 
făcute — ideea că rezultatul cu 
Brazilia ar fi putut să fie favorabil 
echipei noastre, așa cum își ima
ginează, din coneediul de pe Va
lea Prahovei, un comentator de 
ultimă oră în rubricile de sport. 
Nepotriviri de vederi între croni
cari au fost Și vor mai fi și în vi

ÎNAINTEA ETAPEI

A XXIV-a A DIVIZIEI A
A AVEA SUFLET Șl A FI SERIOS

PREGĂTIRI.
Campionatul se reia, dup-i turneul 

sud-aznerican al naționalei. Uvertura va 
fl consemnată, mHne, la Timișoara, cu 
partida Politehnica — Petrolul. Și chiar 
dacă această reluare a competiției nu a 
intrat în centrul atenției deett ilupă ul
timul joc al naționalei, ilecare echipă 
s-a pregătit Intens pentru „maratonul" 
duminică — miercuri — duminică, ce 
urmează...

în rîndurlle de mai jos» vom prezenta 
cîteva din ultimele pregătiri ale unor 
divizionare A.

JOC „IN FAMILIE" LA PETROLUL

Formația antrenată de Mircea DrfUea, 
pregătindtHse pentru greul «xanien pe 
eare-1 are de trecut mHne la Timi
șoara în compania Politehnicii, a susți
nut, miercuri, un joc In compania pro
priei echipe de juniori. Nimeni nu a ți
nut evidența scorului pentru că acest 
meci a avut caracterul unui wjoc-școală“, 
cu dese întreruperi, cu reluarea unor 
faze, toate în scopul corectării unor 
deficiențe mai vechi ale compartlmeTite- 
lor respective.

O altă veste din tabăra Petrolului, 
deloc îmbucurătoare pentru suporterii 
acestei formații, se referă la sancționa
rea cu un ultim avertisment a jucâto
rului Ciupitu. de către Biroul clubului 
ploieștean. Fundașul petrolist a avut în 
ultima vreme o comportare nesatisfă- 
cățoare, ducînd o viață nesportivă și 
dînd dovadă de repetat^ manifestări de 
îngîmfare.

Credem eă este momentul ca acest 
fotbalist talentat, evidențiat de nenumă
rate ori pentru prestațiile sale hune, să 
revină la conduita care l-a consacrat în 
echipă.

ATACUL LUI „POLI" TIMIȘOARA, 
iN VERVA

Sulta antrenamentelor zilnice conduse 
de antrenorul Ion Ionescu, in vederea 
meciului cu Petrolul a avut miercuri 
un punct mal atractiv : jocul amical cu 
divizionara C Electromotor, din locali
tate. Partida s-a încheiat cu un scor 
eiocvent ; 5—0. Au marcat Bojtn (2), 
Bung&u (2) și Covalcic.

LA C.S.M. REȘIJA REINTRA 
FLOREA

In cantinuarea pregătirilor pe care le 
efectuează in vederea partidei de cam
pionat eu U.T.A.. C.S.M. Reșița a jucat 
duminica trecută cu A.s. Oravița (3—8), 
iar miercuri cu Minerul Moldava Nouă, 
liderul seriei a Vlll-a a campionatului 
Diviziei C, eîștigind c-n 3—9, prin go
lurile marcate de Neslorovici, Atodircsei 
și Roșea. Ilieș și Kiss sînt accidentați, 
pe aportul !or ntsputindu-se conta în 
apropiatele etape de campionat. In 
schimb, Georgevici și Pușcaș s-au re
făcut, ea Fiorea, caro va reintra în 
echipă după o absență destul de în
delungată. (Doru GLAVAN-coresp.)

LA STEAGUL ROȘU, 
GHERGHELI INCERT 

PENTRU MECIUL CU STEAUA

De la începutul săptăminli, pregătirile 
echipei Steagul roșu s-au desfășurat 
la Poiana Brașov. Antrenorul Nieolae 
Proea a îmbinat ședințele do instruire 
cu ușoare crosuri și plimbări in aerul 
ozonlficat al stațiunii. Ieri dimineață, 
„stegarii" au susținut un joe-șeoală, eu 
formația de tineret, prin care s-a urmă
rit, în principal, îmbunătățirea randa
mentului liniei de atac.

După antrenament, brașovenii au ple
cat. eu autocarul, spre București, unde 
astăzi și mîine vor efectua două ușoare 
ședințe de pregătire pe stadionul Steaua, 
pe care va avea ioc meciul de duminică. 
Mateescu continuă să fie indisponibil, 
iar utilizarea Iui Ghergheli este incertă, 
el suferind o întindere musculară.

MECIURI
AUTOBUZUL — DINAMO 

BUCUREȘTI 1—0 (0—0)
Dinamoviștii bucureșteni își continuă 

pregătirile in vederea meciului de du
minică, cu Politehnica Iași, din cadrul 
etapei a XXIV-a. Ieri după amiază, ele
vii antrenați de Nicușor au susținut 
o partidă de verificare, pa terenul din 
strada Șoimuș, în compania echipei 
Autobuzul. Victoria a revenit diviziona
rilor B cu scorul de 1—9 (9—0). Antre
norul Nieușor are la dispoziția pentru 
meciul cu Politehnica Iași întreg lotul 
de jucători (aseară s-au întors Dinu. 
Lnccscu și Dudu Georgescu din turneul 
efectuat cit echipa națională in America 
de Sud). Formația probabilă pentru du
minică va £1 alcătuită abia in ajunul 
meciului. (P. PEANA).
VULTURII TEXTILA LUGO) — U.T.A.

1-2 (i-i)
Joc frumos, încheiat cu victoria divi

zionarei A. Golurile au fost înscrise 
de Munteanu (min. 21), Domide (min. 
60). respectiv Dumitru (min. 23). (C.
OLABU, coresp.)

itor. între corespondentul Ager- 
pres din America de Sud și trimi
sul nostru n-a existat de-a lungul 
transmisiilor decît o singură necon- 
cordanță la ofsaidul celui de-al 
doilea gol brazilian. Ziarul Spor
tul a acordat desigur, credit, tri
misului său.

Nici pe departe nu intenționăm 
să împăunăm fotbalul nostru, să 
creăm false iluzii de pe urma tur
neului din America de Sud. Ba 
chiar, aprecierilor făcute de presa 
din Sao Paulo și Buenos Aires, re
luate de Agerpres, le acordăm doar 
un semicredit pentru că, atît re
prezentativa Braziliei cît șl cea 
a Argentinei, n-au realizat decît 
jocuri de pregătire, cu rulaj mare 
de jucători și verificări de forma
ții. Prin urmare, ele nu se află 
încă la potențialul cunoscut atunci 
cînd susțin întîlniri oficiale. To
tuși, fotbalul nostru a avut de cîș- 
tigat de pe urma acestui turneu, 
unii din tinerii selecționabili aflin- 
du-se pe un drum bun.

Dacă în coloanele ziarului nostru 
se apreciază, de regulă, încercă
rile, străduințele sportivilor, antre
norilor și echipelor noastre repre
zentative, dacă se încurajează spe
ranțele și se reliefează talentul și 
hărnicia, desigur, fără a ocoli lip
surile, toate acestea sînt făcute cu 
dorința de a contribui la dezvol
tarea mișcării noastre sportive în- 
tr-o atmosferă propice activității 
rodnice.

Din păcate, în multe cazuri, mai 
atrăgătoare se dovedesc persiflările 
și minimalizările făcute conștient, 
pentru că de obicei, au un succes 
ieftin. Asemenea procedee au fost 
și vor fi întotdeauna repudiate de 
ziarul nostru.

Un nu știu al citelea simț — în orice coz
nu ochiul, că el n-c cwt materie primă și nu
are ce spune — îmi șoptește că totuși n-a fost
atît de rău acolo, peste Ocean... N-a fost
otît de rău pe cît vor unii s-o scoată, turneul nu a 
slujit prea muit scepticilor și permanenților, să le 
spunem cuvintul, „miștocori". Așa cel puțin am eu 
impresia, din fotoliu! meu de telespectator modern 
care ascultă foorte atent radioul. Neputînd spune 
mai nimic cu ochiul, poate că mai e loc să intuim 
unele cestiuni cu sufletul.

E adevărat, nu se prea discută cu sufletul, mai 
ales în fotbal. Miroase a sentimentalism. Și azi fot
balul dacă nu se joacă pe bani, ca în unele locuri 
ale planetei, se joacă pe puncte care 
nici ele fî-au prea multă tangență cu 
sentimentele. In schimb e loc de ironii. 
Ironiile sînt foarte bune — o declar 
fără nici o ironie. Le practic cu plă
cere în. cazurile potrivite — dar mai 
sînt cazuri, cînd iar același necunos
cut simț zice că „nu e cazul" ... Sînt 
cazuri cînd a fi ironic e o formă de 
paupertate sufletească. Ironia — ca 
să nu zic chiar „miștoul" — nu e 
atotputernică și are și ea limitele ei 
tragice, nu numai în viață dar și în 
sport. Marea ei ispită însă constă în 
aceea
creion, că o ironie facilă e mult mai 
lesnicioasă decît exprimarea unui 
gind serios. E greu să fii și serios in 
fotbal... — și ăsta-i adevărul. E ușor nu nu
mai a scrie versuri cînd nimic nu ai a spune, dar 
și mai ușor e Să faci bancuri cînd nimic nu ai a 
pune (în ioc ...).

Eu cred că trebuie să punem azi mai mult su
flet (și deci cap) în problemele fotbalului nostru 
care se joacă aparent numai cu piciorul. A pune 
suflet înseamnă — printre altele — a te uita chio- 
rîș la băncoși șl șmecherași. A nu le cînta în stru
nă. A nu le da apă la moară, chior dacă — une
ori—bancurile, fie și observațiile lor, sînt îndreptă
țite, ba au și haz. Nu credeți că oamenii cu suflet, 
adică cei serioși, pot foce și ei „mișto1’ de „mișto- 
cari" ? Eu zic că pot, că ar fi un spectacol foarte 
nostim și reușit, dar acum n-am fi Io obiect...

Obiectul — pentru a fi serioși pînă Io capăt — 
nu l-am prea văzut, n-avem mai mult în fața ochi
lor decît cele două goluri primite de fa brazilieni, 
dintre care cel zis din ofsaid nu prea pare a fi din

că ea vine ușor pe buze, sub

ofsaid, în schimb primul e suspect... . Sufletul îmi 
spune că acolo a avut loc scenariul obișnuit, s-a 
început adică meciul cu picioarele tăiate de emo
ție (in minutul 20 : 0—2 I), că la loviturile fixe s-a 
intîmplot ceea ce s-a fixat de ani de zile in sufle
te1 jucătorilor noștri, că după O—2 ne-am dezinhi- 
bat. ne-am spus fie ce-o fi . . . (traducerea liberă 
a lui ,,to be or not to be"...) și au început să 
apară calitățile noastre — că moi există și așa ce
va— ocaziile ratate și chiar golurile nedate de ar
bitru I Eu susțin — cu delicateță și fără patimă — 
că e mai bine ca aceste eterne lipsuri și calități 
să apară într-un meci cu Brazilia decît cu cine știe 
care giurumele.

Cu Argentina, se zice că ar fl fost 
mai bine.. Asta cred, cu atît mai mult 
cu cît de Argentina mă temeam mai 
mult decît de Brazilia. Un amic îmi 
zicea că în al doilea meci. — vom 
încasa ce a încasat echipa Ungariei 
de la R. F. Germania. Ei,''tifle'că nu I 
N-am să pavoazez pentru că n-am 
luat cinci boabe într-un meci, dar mă 
voi bucura că nu s-au confirmat 
bancurile la adresa lui Anghelini, că 
au fost confirmați Kun și lorgulescu, 
că s-a constituit un nucleu de „oa
meni care vin", voi observa că turneul 
acesta ciuruit cu atîteo gloanțe pam
fletare s-a desfășurat fără Dumitru și 
Dobrin, că mai avem pe tușă nein- 
cercați decisiv, oameni ca Broșovschi.

Bălăci, Beldeanu, că în generai n-avem de ce trăi 
„zile de fior și ris”.. . Există un miez, un chiag 
bun, o sevă pe care se poate conta și care poate 
sfida bancurile cele mai reușite. Echipa nu e atît 
de proastă pe cit vor unii s-o vadă, dar nici atît 
de bună pe cît ar dori-o sufletiștii, ca subsemnatul...

Rămîne, desigur, să ne bagatelizăm talentele, să 
ne dăm singuri in cap cu arta și știința bine cu
noscute și agrementate cu cîteva vorbe duhnind 
o orice numai a duh nu. Rămîne să nu avem răb
dare. In timp ce Atletico Madrid — echipa pe care 
Dinamo era s-o elimine la Madrid, după cel mai 
bun meci făcut de o echipă românească peste ho
tare de ani de zile, dar cine s-a uitat bine la acel 
meci ? Cui i-a mers la suflet ? — Atletico se califică 
în finala europeană . .. Acolo n-or avea bancoși în 
tribune ? Sau, în Europa, „miștoul" s-a deplasat 
spre Ajax ?

BELPHEGOR

ÎNTRE DA ȘI NU...
Duminică seara, la TV, la ora 

cînd reapare de obicei trench-coat-ui 
mototolit al lui Peter Falk sau pis
tolul fumegînd al Lui Sergiu Nico- 
laescu sau bătrînul leu al lui War
ner Bross, ni s-a oferit surpriza 
unui producător inedit: F.I.F.A. 
Titlul filmului: „ARTICOLUL 12“.

Primit La început cu o rezervă fi
rească — la ce bun să mai urmă
rim erorile fotbalului, cînd și așa 
sînt destule ? — filmul F.I.F.A. a 
devenit curând pasionant, pentru 
faptul că a depășit cit mult,Jocul 
erorilor", devenind o inteligentă 
formă de reproș la adresa tuturor 
spectatorilor vehemenții, intransi
genți și niciodată demenți.

în decurs de o jumătate de oră, 
filmul F.I.f’.A.. a prezentat cam toa
te vedetele fotbalului mondial în e- 
chilîbrul dinamic al erorilor văzu
te și nevăzute. Bătrîna federație a 
soccer-ului a găsit, pentru acest 
film despre erori reale și iluzorii, 
fozmele zâmbetului. La început 
ne-a oferit faza în tempo normal,

AMICALE
DINAMO SLATINA — RAPID 

1—1 (1—0)

Un util joc de verificare pentru bucu- 
reșteni Înaintea partidei cu Universi
tatea Craiova. Golurile au fost marcate 
de Zamfir (min, 40) pentru Dinamo, 
Manea (min. 80) pentru Rapid. Rapid 
a folosit pe : lonită — Pop, Niță, Flo
rin Marin, Iordan — Grigoraș, Savu — 
Năstureseu, Manea, M. stelian, Bartales. 
Au mai jucat: Pleșolanu. Stanca șl Ca- 
trina. (O. MIHAIL, coresp.)

PROGRESUL BRĂILA — F.C. 
CONSTANTA 3—2 (1—1)

Partida, în ansamblu, a fost de bună 
factură tehnică. Autorii golurilor • Ologu 
(min. 15), Cotigă I (min, Ș8), Traian 
(min. 89), respectiv Mărculescu (min. 
33), Negoeseu (min. 65). In echipa con- 
slănțeanft au evoluat, jucătorii : Ștetă- 
nescu (min. 63 : Plică) — Mustafa, O- 
prea, Bălosu, Ghirea — I. Constantines- 
cu, Vtg.u — Tănase, Mărculescu' (min. 
55 : Negoescu). Caraman (min. 65 : Tur- 
cu). Lică (min. 63 ; Mihu). (D. CRJSTA- 
CHF, coresp.)

ÎN OBIECTIV - DIVIZIA C

SE APROPIE FINIȘUL, SE ÎNMULȚESC 
ACTELE DE NESPORTIVITATE. DE CE?

Se apropie ziua bilanțului și în 
Divizia C, etapa după care se va 
trage linie și se va spune : au pro
movat în „B“ sau: au retrogradat 
în „județ".;. Dar pînă atunci, an- 
trenoru, jucătorii, suporterii fac fel 
și fel de socoteli. Ne aflăm in acea 
fază a campionatului, cînd fiecare 
gol primit, fiecare punct pierdut a- 
tîmă greu în balanța echipelor din 
fruntea sau din coada clasamen
telor. Acum, disputa devine din ce 
în ce mai interesantă. Dar, la unele 
meciuri spiritele se încing prea ta
re, jucătorii (adesea și spectatorii, 
chiar și organizatorii) uiță de spor
tivitate, de obligații și...

După etapa a XX-a, de pildă, co
misia de competiții și disciplină a 
federației (pentru Divizia C) a avut 
din nou mult de lucru. Avea de re
zolvat contestații, memorii, conse
cințele unor lipsuri grave de orga
nizare și numeroase cazuri de acte 
de nesportivitate ale jucătorilor. Ac
tele de indisciplină din etapa a 
XX-a, s-au soldat cu suspendări de 
terenuri și menținerea forțată pe 
tușă a acelor jucători care nu vor 
să se comporte în mod civilizat pe 
teren.

Arbitrii meciului de la Roman, 
dintre Danubiana și Unirea Iași au 
menționat în raportul lor. de pildă, 
că au fost loviți cu pietre de către 
spectatori (partida s-a terminat ne- 

obligîndu-ne, ca și în tribună, să 
spunem da sau nu. Apoi, faza a 
fost reluată, au ralenti, adică în
tr-un tempo în care subtextul pă
rea să spună: „Nu-i așa că te-ai 
cam grăbit, dragă spcctalorule ? îmi 
închipui că ai văzut acum punctul 
de contact cu balonul. îmi închipui 
că ești puțin jenat pentru, strigătul 
de dezaprobare cu care l-ai grati

ficat pe arbitru, într-un moment 
ciad te aflai la 80 de metri de fază, 
în timp ce el se afla la numai 10... 
Vrej să-ți spun de ce-ți ofer acest 
film ? Pentru simplul fapt că, după 
100 de ani de viață, simt nevoia 
să-ți atrag atenția că uneori e bine 
să te îndoiești. Există în tribuna 
fotbalului prea multe... certitudini, 
ca să nu mai vorbesc de orgoliul 
imens care te obligă să. ai neapă
rat o părere pînă și in fazele 
„pierdute" în fracțiunea de secun
dă în care vînzătorul de răcoritoa
re a trecut prin față".

„Articolul 12“ a fost o mare ple-

DE IA COMISIA DE COMPETIȚII Șl DISCIPLINĂ
Tn ședința de miercuri seara, Comisia 

de competiții și disciplină a F.R. Fotbal 
a luat următoarele hotărîrl :

— a suspendat două etape pe jucăto
rul Itadoi (Dunărea Giurgiu) care <a adus 
Insulte grave arbitrului Mircea Rotaru:

— a sancționat cu mustrare secția de 
fotbal Dunărea Giurgiu, pentru insufi
ciente măsuri organizatorice la jocul 
susținut duminică cu C.S. iun. Viieea: 
— aceeași sancțiune — mustrare — Șl 
pentru același motiv — Insuficiente mă
suri organizatorice — le-a fost dată sec
țiilor de 1'ot.ba! Nlframonia Făgăraș și 
Șoimii Sibiu ; — a sancționat cu o etapă 
suspendare pentru cumulare de trei car
tonașe galbene pe următorii jucători : 
Șutru (C.S. Rm. Viieea). Răut (S.C. Țul- 
cea). Basarab (C.S.U. Galați). Petraru 
(Viitorul Vasiui), Cristache (Dunărea

decis, 0—0). Măsura luată împotri
va echipei din Roman (care nu a 
asigurat condiții normale de 'desfă
șurare a jocului și protejarea arbi
trilor) : suspendarea terenului pe 
două etape. Nu va juca acasă o e- 
tapă nici formația I.M.U. din Med
gidia, unde au avut loc, la fel, une
le Incidente, iar jucătorul ei, Con
stantin — care și-a lovit intențio
nat adversarul —, a fost scos din 
activitate pe timp de șase etape. 
Tot cu cîte șase etape au fost sanc
ționați și bucureștenii Constantin 
(Unirea Tricolor) — s-a repezit la 
unul din arbitri ea să-1 lovească — 
și Bogdan (Tehnometal) — pentru 
brutalitate în timpul jocului. Pen
tru cîte patru etape au fost scoși 
din echipele lor (lovirea adversaru
lui. insultarea arbitrului sau alte 
fapte reprobabile) jucătorii Florin 
(Nicolina Iași), Belodi (Dinamo Slo
bozia), Enache (Arieșul C. Turzii), 
Nagy (Unirea Cristurul Secuiesc), 
iar Petroni (Oituz Tg. Ocna). Ene 
(Laromet București). Iridon (Carpați 
Mîrșa) și Vișan (Bradul Roznov) au 
fost suspendați pe cîte trei etape.

Comisia centrală de competiții a 
revenit asupra hotărîrii comisiei — 
care a omologat jocul de la Slobo
zia (etapa a I9-a). dintre Azotul și 
T.M.B. 0—3 —, menținînd rezultatul 
de pe teren, 2—0 pentru Azotul

T. R. 

doarie pentru mai multă circum
specție și. dacă vreți, pentru (air
play-ul pe care îl impunem jucă
torilor, uitînd, de fapt, că acest fair- 
play pe gazon depinde enorm de 
temperatura tribunei.

In filmul de duminică seara am 
văzut în cîteva secunde cum fai
mosul tackle al lui Dumitru, deza
probat uneori la Guadalajara, era 
un perfect atac la balon, recunoscut 
ca atare de areopagul tehnic al ce
lor de la F.I.F.A. în filmul de du
minică seară am văzut, dacă vreți, 
cum însuși Pele, marele Pele. știe 
să-și regizeze faultul cu mijloace 
mult mai rafinate decît prietenul 
nostru Năstureseu.

Se spune <’ă un cronicar are 
bligația de a spune da sau nu la 
o fază controversată. Această idee 
a fost cultivată deseori, îndemnîn- 
dti-1 parcă pe cronicar să opteze 
pentru o soluție categorică. Iată, 
însă, că admirabilul film „Artico
lul 12“ se ridică net împotriva unui 
da sau nu de circumstanță, invi- 
tînd cronicarii și spectatorii să re
pudieze simplismul soluțiilor doar 
aparent nete, adoptând, atunci cînd 
e cazul, soluția responsabilă de ma
turitate a lui dubito, care e, la ur
ma urmei, recunoașterea unei su
veranități pe nedrept subminate : 
aceea a arbitrului.

I. CH.

Giurgiu). Marican (Vulturii Textila Luș 
goj) și Berindeseu (C.F.R. Timișoara).

★
P.S. La scurt timp după Incidentele 

de la meciul Dunărea Giurgiu — Tracto
rul Brașov, în urma cărora — pe bună 
dreptate — terenul echipei giurgiuvene 
a fost suspendat pe <> etapă, disputarea 
unei partide de fotbal pe acest stadion 
a coincis eu producerea unor noi acte 
care încalcă etica sportivă șl cetățe
nească.

Luîncl în discuție cele tntlmplate, Co
misia de disciplină a găsit do cuviință 
că „mustrarea'1 ar fl cea mal indicată 
sancțiune, stabilind în felul acesta un 
nou principiu juridic, șl anume acela că 
RECIDIVA acordă circumstanțe uțurft- 
toare, șl nu agravante t

De reținut șl pedeapsa aplicată jucă-4 
torului Râdol, care l-a acoperit de in-t, 
jurii grosolane pe arbitrul Mircea Ro
taru : două etape suspendare.

Oare cu asemenea „sancțiuni" pot fl 
stăvilite actele de indisciplină de pe te
renurile noastre de fotbal V* *'

o Plata cîștigurilor prin casieriile 
Loto-Pronospott pentru tragerea Prono- 
expres din 24 aprilie a.c, se va face 
astfel :

— în Municipiul București începînd cu 
data de joi 2 mai 1974, pină la data de 
24 iunie 1974, inclusiv ;

— in țară, începînd aproximativ au 
data de 6 mai 1974 pină la 24 iunie 1974. 
inclusiv.

Plata cîștigurilor prin mandat poștal 
se va face incepin'd aproximativ cu 
data de 8 mal 1974.

• Rezultatele tragerilor Pronoexpres, 
Loto și Pronosport se transmit prin ra
dio astfel :

Pronocxpres : în fiecare miercuri intra 
orele 19.20 — 19.30, pe programul 1 ;

Loto : în fiecare vineri intre orele 
19.20 — 19.30, pe programul 1 ;

Pronosport (Așa arată un buletin cu 
13 rezultate exacte) ; In fiecare duminică 
la orele 22.30, pe programul 1.

• Tragerea Loto de astăzi va fi tele
vizată direct din Studioul de Televiziune 
cu începere de la ora 19.10.
CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 

19 APRILIE 1971
Extragerea I : Cat. 1 • 6 variante io1/» 

a 10 274 lei; a 2-a: 2,55 a 22 974 lei; a 
3-a: 12,75 a 4 395 lei: a 4-a: 17,7(1 a 3 310 
lei; a 5-a: 70,35 a 833 tel; a 6-a: 199,15
a 308 lei.

Extragerea a Il-a ; Cat. A : 2 varian
te 10% a 84 025 lei: B: 1,20 a 40 584 lei; 
C: 7.70 a 6 325 lei; D: 11,50 a 4 235 lei; 
E: 78.50 a (120 lei- F: 139.60 a 373 lei; 
X: 1 828 a 100 lei.

Cîștigurile de 84 025 Iei de la cate
goria A jucate pe variante 10' » au re
venit participantului FINTESCU NICO- 
LAE din București șl unul participant 
din Brașov.



De azi, pe agenda baschetului feminin

SELECȚIONATA SECUNDĂ A ROMÂNIEI 
PARTICIPĂ LA „CUPA VILEDA"

■ Echipa feminină secundă de bas
chet a României a plecat ieri în 
Ungaria, pentru a participa la tur
neul international dotat cu „Cupa 
Vileda", alături de primele re
prezentative ale Bulgariei, Italiei, 
R- F. Germania. Ungariei și selec
ționata Spartacus Budapesta. Lo-

• tul B al României, alcătuit aproape 
în exclusivitate din junioare și ju
cătoare care au depășit de*  curînd 
13 ani, va întîlni în ordine : R. F. 
Germania (astă seară), Bulgaria 
(sîmbătâ), Italia (duminică), se

lecționata Spartacus (luni) și Un
garia (marți). Au făcut deplasarea: 
Ileana Gugiu, Gabriela Bosco (Ra
pid), Viorica Balai, Ștefani» Giu- 
rea, Diana Mihalic (I.E.F.S.). Irina 
Szekely, Viorica Moraru, Ileana 
Portik (Universitatea Cluj), Rodîca 
Goian, Ildiko Viflanyi (Universita
tea Timișoara), Maria Roșianu- 
Simioneseu, Mariana Andreeseu 
(Voința București). Antrenori : Si
gismund Ferencz și loan Nicolau; 
medic: dr. Marilena Iota; arbitru: 
Augur Atanasescu.

BASCHETBALIȘTII BUCUREȘTENI DIN NOU 
ÎNVINGĂTORI LA SOFIA: 8275 CU PRAGA

SOFIA, 25 (prin telefon). în cel 
de al treilea meci al turneului in
ternational de baschet (m). selec
ționata Bucureștiului a întrecut re
prezentativa orașului Praga cu 82 
—75 (53—40). Niculescu și Pașca au 
jucat excelent în prima repriză, Po
pa și Tarău au punqtat cu succes, 
astfel că formația bucureșteană a 
avut inițiativa în permanență. In 
min. 26, de pildă, ea conducea cu 
69—47. Spre sfîrșit, sportivii bucu
reșteni au 4 manifestat oboseală, per- 
mitind adversarilor să se apropie în 
ruin. 38 la 73—74. Aceiași Popa și 
Tarău au asigurat în ultimele minu-

te succesul echipei lor. Au înscris : 
Popa 29, Tarău 24, Oczelak 12, Ni
culescu 7, Georgescu 2, Czmor 2, 
Braboveanu 2, Pașca 4 de la învin
gători. Skala 20, Nemcas 5, Chrenka 
16, Klimes 10, Zuzanek 2, Fischer 
10, Brazda 4, Lacina 4, Staluc 4 de 
la învinși. Au arbitrat : Misakiotis 
(Grecia) și Spreitzer (Austria).

în cealaltă grupă : Varșovia — 
Berlin 72—68 (38—39). în momentul 
convorbirii. Viena conducea în me
ciul cu Sofia cu 23—19. în ultimul 
joc din grupă formația Bucureștiului 
intîlnește vineri pe cea a orașului 
Viena.

FOTBALIȘTII
L (Urmare din pag. I)

V

VA PREZINTĂ UN

ITINERAR PE MERIDIANELE ȘAHULUI
Interviu cu marele maestru internațional FLORIN GHEORGHIU

Dacă performanțele în șah s-ar 
măsura și prin totalul kilometrilor 
parcurși de un jucător, Florin Gheor
ghiu poate aspira la „record" cu re
centul său periplu în trei continente. 
Peste 30 000 km, între București și 
Los Angeles, tur-retur, socotind bi
neînțeles și meandrele itinerarului... 
Dar nu numai kilometri, ci și puncte 
prețioase în turnee a obținut primul 
nostru șahist, despre toate acestea 
stăm împreună de vorbă, la cîteva 
ore după revenirea sa în Capitală.

— Mal întîi, descrie-ne exact 
itinerarul...

— Am plecat la sfîrșitul lui februa
rie — spune Florin Gheorghiu. Pri
ma escală la Torremolinos, pe coasta 
de sud a Spaniei. Apoi, traversez 
Gibraltarul pentru a ajunge la Casa
blanca, în Maroc. Următoarea escală, 
după un zbor transoceanic, la Las 
Vegas-Nevada. Am continuat la Lone 
Pine și Los Angeles. în California. 
Întoarcerea prin Chicago și New 
York, la București.

— Deci, într-adevăr, o călătorie 
de autentic globe-tfotter, așa cum 
cere activitatea unui mare maestru 
al șahului modern. Și acum, cî
teva precizări asupra rezultatelor, 
care nu totdeauna ne-au parvenit 
integral. Cite turnee ai cîștigat 1 

— Două, primele din program. La

ASTĂZI, LA BUDAPESTA

Încep Întrecerile
PENTRU C.C.E. LA SABIE

figură celebră a fotbalului de peste 
Ocean, Omar Slvori, declara într-un 
Interviu televizat : „Românii mi-au 
plăcut prin tinerețea lor. Ideea de a 

. încerca forțe noi, fără pierdere de 
timp, va fi cu siguranță un sprijin 
pentru selecționerii lor care vor pu
tea reuni în viitoarea echipă națio
nală, pentru competițiile oficiale, am
bele generații, adică o formulă cu a- 
devărat reprezentativă". Fără să mai 

. vorbim despre semnificațiile, deloc 
neînsemnate, ale prezenței echipei 

! naționale la Sao Paulo și Ruenos Ai
res, pe planurile stabilirii unor le- 

. gâturi care au avut în premieră a- 
ceste vizite, fără a mal vorbi despre 
atîtea și atîtea momente emoționante 

' vădind admirația șl simpatia tutu
ror — oficiali, parteneri de întrecere 
și, mai cu seamă, spectatori — pentru 
reprezentanții României vom atrage 
atenția doar asupra acestui prim și 
mare rol al turneului.

Acum, pentru întîile rinduri de 
după reîntoarcere credem că o suită 
de "păreri ale celor care au reprezen
tat fotbalul românesc în primele con
fruntări oficiale cu naționalele Bra
ziliei și Argentinei, pe terenul aces
tora, au întîietatea în fata altor su
biecte. Iată, în consecință un tur
neu al declarațiilor efectuat cu puț.i- 

, .ne minute înainte ca BAC-ul să ate
rizeze pe aeroportul Otopcni... Prim- 
vicepreședintele F.R.F., Tudor Vasi- 
ie: „Cred că turneul a furnizat destule 
concluzii peniru drumul pe care tre
buie să mergem. Vreau să mulțu
mesc cluburilor care au dat jucători 
echipei naționale pentru modul cum 
aceștia s-au prezentat, peniru serio
zitatea și disciplina reprezentanților 
lor. Asupra meciurilor propriu-zise, 
se vor referi mai mult antrenorii. La 
capitolul relații de perspectivă, s-au 
stabilit o serie de prețioase puncte 
<le plecare. Unul dintre ele poate fi 
și posibila prezență la București a e- 
chipei Argentinei, la începutul lui 
mai". Valentin Stăncscu : „în afara

unor carențe care ne grevează încă 
jocul, apreciez că s-au făcut unele 
progrese sub raportul vitezei acțiuni
lor, a funcționării liniei de mijloc. 
Marele cîștig îl constituie confirma
rea unor jucători foarte tineri sau 
foarte noi ca Iorgulescu, Anghelini, 
Cristache și Dudu Georgescu pentru 
echipa națională, alături de consa
crări mai recente cum sînt cele ale 
lui Marcu. Kun, Sameș și de interna
ționalii care nu mai au nevoie de a- 
semenea certificate. Ne-a lipsit foarte 
mult Dumitru. Sînt satisfăcut că pu
tem alcătui acum un lot de 20—25 de 
jucători, deci că ne aflăm aproape de 
obiectivul sezonului de primăvară ; 
deplina cristalizare a grupului de ju
cători pentru sezonul de toamnă. Ad
versarii s-au prezentat așa cum îi cu
noaște fotbalul de mare performanță, 
la un nivel superior și cu o mare va
rietate de mijloace în modul de a ac
ționa". Robert Cosmoc : „Progres în 
al doilea joc, sub toate raporturile. 
Afinitățile pe planurile esențiale, con
diție indispensabilă sudării unei e- 
cliipe naționale. încep să apară și 
ele ne dau încredere că va crește, 
deci, și omogenitatea formulei". Dr. 
Dumitru Tomescu : „Jucătorii au răs
puns solicitărilor turneului — călă
torie, adaptare, două meciuri in șapte 
zile — și nici n-am avut multe ca
zuri de accidentare. Problema vieții 
perfect sportive se pune pentru toți 
și mai cu seamă pentru Cristache, da
că vrea să rămină candidat la echipa 
națională. Trebuie să rezolvăm cu 
severitate și problema fumătorilor : 
— șase dintre cei 18 participant! la 
turneu se află în această situație im- 
pietantă pentru procesul de pregăti
re. Bălăci, care a suferit de o perios- 
tită la gamba dreantă, va fi recupe
rabil în șapte zile". Dinu, căpitanul 
echipei : „Multe satisfacții de joc în 
acest turneu. Tînăra formulă promite. 
Trebuie însă, tineri, foarte tineri sau 
mai vechi în reprezentativă să vrem, 
să credem mai mult în victorie. Nu
mai din această cauză am ieșit in-

SCURT BILANȚ
vinși în partida cu Argentina". Lu- 
cescu Sînt convins că viitorul va a- 
răta că aruncarea în focurile marilor 
meciuri a tinerilor mei coechipieri va 
fi hetăritoare pentru pozitiva lor evo
luție. Numai așa le grăbim progre
sul", Iorgulescu : „Sînt fericit dacă 
am reușit să-mi fac cit de cit datoria. 
Voi lupta ea prezenta mea in lot să 
continue printr-un duel sportiv și de 
intensă pregătire cu Răducanu". An- 
ghelini: „Cînd am pătruns lingă Edu, 
pc stadionul Morumbi, mă gindeam 
la maică-mea. în ziua cînd am intrat 
în prima echipă a Steagului roșu a 
plins de bucurie..." Antonescu: ..Am 
luptat cit și cum am putut. Cred că 
trebuie să muncim și iar să muncim 
pentru eliminarea acestui coșmar ca
re au devenit fazele fixe". Sameș : 
„Nu a fost rău, da" se putea și mai 
bine". Cristache: „în toamnă n-am 
jucat nici un meci in campionat în 
prima echipă, și acum, iată-mă la 
națională. Am fost mult ajutat și la 
club și la lot. Nu mai am voie să 
greșesc și promit să nu mai greșesc!" 
Dudu Georgescu: ..Fără startul slab 
din meciul cu Brazilia putea fi un bi
lanț cu adevărat onorabil. Vreau să 
confirm titularizarea. Știu că urmea
ză insă o luptă și mai grea..." Iordă- 
nescu: „Regret enorm greșeala din 
partida cu Argentina. Mulțumesc an
trenorilor și coechipierilor care m-ati 
ajutat să trec un moment ce mă con
sumă si acum. Jur să nu mai trimit 
vreodată mingea la portar 1“ Kun : 
„Pereira. un jucător desăvîrșit, Tog- 
neri — mai puțin tehnic dar dirz — 
adversarii mei mi-au arătat dificul
tățile unor jocuri cu echipe de înaltă 
clasă". Marcu: „Am avut o bună dis
poziție de joc. Placajele de rugby pc 
care le-am suportat m-au învățat să 
nu mă mai opresc ci să... continui 
cursa tirîndu-mi adversarul (n.n. cum 
a și încercat în jocul cu Argentina). 
Echina a început să meargă..."

Atît pentru întîile ore petrecute 
acasă. Despre celelalte, multe, sem
nificații ale turneului, în numerele 
care vin.

Torremolinos am terminat neînvins, 
împărțind primul loc cu filipinezul 
Torre. Am cîștigat șase partide și 
am remizat șapte, total 9>/2 puncte 
din 13 posibile. Cea în care am ob
ținut victoria la finlandezul Veste- 
rinnen, clasat al 3-lea, merita — spu
neau cei prezenfi — un premiu de 
frumusețe- La Casablanca, am fost 
din nou pe primele locuri, de data 
aceasta împărțind premiul întîi cu 
iugoslavii Ostoici și Karaklaici. De 
asemenea neînvins, 6>/2 puncte din 
9 partide. Ca un amănunt de curio
zitate. pot spune că trebuia să fiu 
singur pe primul loc, dacă nu făceam 
remiză cu ultimul clasat, tunisianul 
Kchionk, după ce îl dominasem su
ficient în cursul partidei, pentru a o 
considera ca și cîștigată. A fost pri
mul turneu international marocan și 
evenimentul s-a bucurat de atenția 
întregii opinii publice. Participants 
au fost primiți de către suveranul 
Marocului, regele Hassan al II-lea, 
în cadrul unei recepții oficiale.

— Iar despre turneele america
ne, ce ne poți spune ?

— Primul, la Las Vegas. Un turneu 
foarte original. Mai întîi prin ambian
tă, căci se juca în sala unui cazinou, 
destul de zgomotos. Condiții nu toc
mai prielnice pentru șah. Dar poate 
că americanii sînt obișnuiti cu așa 
ceva.-.

— Afară de Bobby Fischer, care 
cere și la Olimpiadă să joace in
tr-o cameră izolată, în deplină li
niște !

— Ei bine la Las Vegas numai de 
liniște nu se putea vorbi. în plus, 
jucam două runde pe zi, într-un ritm 
drăcesc : 50 de mutări în 2 ore (n. n. 
obișnuit se joacă 40 de mutări în 2 
ore și jumătate, pentru fiecare jucă
tor). Greu de rezistat efortului. Două 
s ite și ceva de șahiști — sistem el
vețian — cu opt runde de joc. Eram 
pe Iodul1 doi înaintea ultimei runde, 
cînd joc partida decisivă ctl Bisguier 
și o remizez, fiind astfel întrecut pe 
linia de. sosire de alți doi americani, 
Weinstein și Celerio. Să spun însă 
că erau prezenți toți marii maeștri 
din Statele Unite, minus Fischer și 
Reshevsky.

— Deci, rezultat și aci onorabil. 
Iar la Lone Pine ?

—- Cel mai tare „open" al lor, cu 
54 jucători și 7 runde. Fac 4i/2 puncte 
și termin al șaptelea. Dar. într-un 
fel, mă rezervam pentru ultimul tur
neu, cel de Ia Los Angeles, unde a- 
veam mari ambiții.

— Tot „open" și acesta ?
— Nu, turneu clasic. 12 participant:, 

dintre care 3 mari maeștri si 7 maeș
tri internaționali. Am jucat" eu toată 
forța aci și după șapte runde, con
duceam, cu 5 puncte, înaintea lui 
Kaplan — 4i/2 și Gligorici — 4. Am 
căutat să-mi mențin ipoziția de lider, 
jucind Ia siguranță, fără riscuri. Re
zultatul : termin neînvins, cu 7 punc
te, dar pe locul doi-trei, egal cu Ka-

plan. Gligorici, ne-a întrecut, cu </2 
de punct, riseînd... Neobișnuit pen
tru el.

— Care au fost cele mai bune 
partide jucate la Los Angeles ?

— Cele cîștigate Ia Lengyel și 
Tarjăn. Nu s-a acordat premiul de 
frumusețe, dar mi s-a oferit diploma 
de membru de onoare al Iui „Con
tinental Chess Club", ceea ce m-a 
măgulit, firește.

— Apoi, întoarcerea ?
— Da, însă cu oprire la Chicago, 

unde am fost invitat, cu Svetozar 
Gligorici, pentru un mare simultan. 
Am jucat contra 35 de adversari : 
două remize și o partidă pierdută, 
restul toate cîștigate. Tot acolo, am 
participat la o conferință de presă 
în care mi s-au pus întrebări pe 
teme de actualitate în șah. De ase
menea, ziariștii prezenți mi-au cerut 
date asupra mișcării șahiste româ
nești, notîndu-Ie cu mult interes. Am 
fost întrebat și despre turneul candi- 
datilor la titlul mondial.

— Și ce pronostic ai dat ?
— Am indicat pe Korcinoi si Spas

ski, drept favoriți ai meciurilor care 
se desfășoară acum. Pentru mai tir- 
ziu, am refuzat să dau pronosticuri.

— Ca încheiere, cîteva cuvinte 
despre programul perioadei ce 
urmează. Pe cînd un nou start 7

— Numai în iunie, la Olimpiada 
de la Nisa. Acolo unde echipei de 
șah a României îi revine sarcina 
unei performante cit mai bune- Mă 
voi pregăti în mod special. Și — bi
neînțeles — mai întîi mă odihnesc.

O odihnă, pe care o considerăm, 
fără îndoială, ca binemeritată.

Radu VOIA

La Vrnjacka Banja

TAIMANOV A TRECUT ÎN FRUNTE

FINALELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE DE LUPTE LIBERE (JUNIORI)

UN CAMPION BALCANIC - ACCIDENTAT - ELIMINAT DIN PRIMA ZI

BELGRAD. 25 (Agerpres). — Cu 
trei runde înainte de încheierea 
turneului international de șah de 
la Vrnjacka Banja, pe primul loc 
în clasament a trecut marele maes
tru sovietic Mark Taimanov cu 8 p, 
urmat de Sax (Ungaria) — 7 p și 
trei partide întrerupte, Pîdevski 
(Bulgaria) — 7 p, Rajcevici (Iugo
slavia) — 6‘/z p (1), Dely (Ungaria)
— 6 p (2), Rajkovici (Iugoslavia)
— 6 p (1) etc. Maestrul român

Victor Ciocâltea ocupă locul 9, cu 
5 p și o partidă întreruptă.

în singura partidă decisă a run
dei a 12-a, Taimanov l-a învins 
pe Simici. A fost consemnată re
miza în partidele: Ciocâltea — Ma- 
tulovici, Radulov — Krînici, Dely 
— Rajkovici și Rajcevici — Siba- 
revici.

Partida Ciocâltea — Țvetkovici, 
întreruptă în runda a 8-a, s-a în
cheiat remiză.

LUNI VA FI DAT PUBLICITĂȚII

Astăzi, Sala sporturilor din Bu
dapesta va fi gazda întrecerilor de 
sabie din cadrul Cupei campionilor 
europeni, cea mai importantă com
petiție a sezonului la această pro
bă. Participă marile favorite ale 
C.C.E., echipele campioane ale Uni
unii Sovietice. Ungariei și Italiei, 
alături de altele care completează 
pînă la 15 totalul formațiilor în
scrise.

România este prezentă la actuala 
ediție a C.C.E. prin echipa Steaua 
București, care va alinia pe plan
șele de la „Sportcsarnok" o garni
tură remaniată față de anii prece- 
denți, mult întinerită. Ea cuprinde 
pe Alexandru Nilca, Cornel Marin, 
George Culcea, Ioan Top și Dan 
Irimiciuc.

De altfel. Steaua concurează La 
C-C.E. cu ambiția de a realiza a- 
nul acesta o comportare superioară 
celei precedente, cînd — reamin
tim — s-a clasat pe locul XV în 
clasamentul general. Forma bună a 
tuturor sabrerilor noștri, verificată 
într-o serie de concursuri ante
rioare, recomandă echipa bucure- 
șteană pentru ocuparea unei poziții 
ma; bune decît anul trecut.

în continuare, sîmbătâ și dumi
nică vor avea Ioc asalturile pentru 
„Cupa Hungaria" la care Steaua 
participă In afara sabrerilor amin
tiți, și cu Marin Mustață, semifi- 
nalist la C.M. de tineret și Emil 
Oancea, component al lotului de 
perspectivă.

în „triunghiularul" internațional al juniorilor de la Floreasca

BUCUREȘTI - MOSCOVA 1-1, 
DUPĂ PROBELE DE FLORETĂ Șl SABIE

„Triunghiularul" internațional de 
scrimă București — Moscova — Bu
dapesta rezervat, juniorilor crește în 
interes cu fiecare zi, datorită desigur 
și comportării frumoase a reprezen
tanților noștri.

Astfel, după ce Nu(ă s-a calificat 
în finala individuală de sabie, echipa 
de sabie a Bucureștiului a obținut 
o frumoasă performantă întreeînd-o 
pe cea a Moscovei cu scorul de 
9—7 ! Emilian Nufă a fost din nou 
printre „eroii" întrecerii, alături de 
Aurel Stan, ambii obținind cite două 
victorii. Totuși, sabrerul nostru nr. 
1 în acest meci a fost Marin II 
(„elevul" prof. Cornel Pelmuș). care 
și-a apropiat victoria în toate asal
turile (4). Cea de a 9-a victorie a 
selecționatei Bucureștiului a înre
gistrat-o Mateescu. Pentru sabrerii 
moscoviți au punctat Cerninek (3), 
Jakoblev (2), Kazokin și Tischler.

în schimb, scrimerii din Moscova 
au fost mai deciși in meciul de flo
retă pe care l-au cîștigat cu 11—5 : 
Jucikov 4, Ceroov 3, Artimov și Kol
ganov cite 2 v. Din echipa Bucu
reștiului, singurul care a evoluat

aproape de valoarea sa a fost O vid iu 
Ștefan, realizatorul a 3 victorii. Ni
colae și Roșu au obținut cite o vic
torie, în timp ce Moga a făcut figu
rație... în acest fel scorul general 
în meciurile pe echipe București 
— Moscova este de 1—1.

Tot joi, a început și turneul in
dividual de floretă. In primul tur, 
floretiștii bucureșteni au avut o evo
luție satisfăcătoare, 8 dintre ei tre- 
cînd în turul 2 (semifinalele). Ast
fel, în grupa I Bcrtea și Ștefan au 
realizat cite 4 victorii, trecînd mai 
departe împreună cu Kolganov 
(Moscova). în grupa a 2-a, cel mai 
bine s-a comportat FI. Nicolae (4 v), 
urmat de Nicolau (3) și Jucikov 
(Moscova) cu 2 v. în grupa a 3-a, 
asalturile au fost dominate de E. 
Roșu, neînvins (5). împreună cu el 
s-au mai calificat Obăcescu și Chi- 
taru. Din această grupă a rămas 
unul din favoriții probei, Cernbv 
(Moscova). în grupa a 4-a, budapes- 
tanul Balla a fost cap de pluton 
(4 v.), tatonat de Artimov (Moscova) 
și Moga cu cite 2 victorii. (T. St.)

TELEX • TELEX • TELEX

SF. GHEORGHE, 25 (prin telefon), 
începute în Sala sporturilor din lo
calitate, întrecerile finalei campiona
telor republicane de lupte libere pen
tru juniorii de ambele categorii de 
vîrstă reunesc în acest an peste 250 
de sportivi din întreaga țară. Meciu
rile au avut un debut spectaculos, 
concurenții — atît cei mici, cit și cei 
mari — apărîndu-și șansele cu hotă- 
rire de la primul pînă la ultimul 
fluier al arbitrilor.

Disputele din prima zi a campio
natelor au fost deosebit de atractive, 
procedeele spectaculoase abundînd, 
cele mai multe partide încheindu-se 
cu victorii prin tuș. Favoritul catego
riei 48 kg., campionul balcanic Aurel 
Neagu (Galați), a fost eliminat sur
prinzător, în urma unui accident, chiar 
la prima confruntare. El a fost de
clarat învins prin abandon în fata 
piteșteanului I. Stoica.

Alte rezultate mai importante : 
48 kg — V. Galița (Lugoj) b. t. Al.

Udeanu (Progresul Buc.) ; cat. 52 kg : 
E. Radu (Buzău) b. t. I. Borbely 
(Gheorghieni) ; cat. 56 kg : H. Gașpar 
(Brașov) b. t. S. Moldovan (Cluj). I. 
Bonduc (Iași) b. t. I. Selevirtea (Pi
tești) ; cat. 60 kg : Gh. Dogaru (Bra

șov) b. t. Șt. Călugăru (Gh. Gheor
ghiu-Dej), Gh. Niculici (Timișoara) 
b. p. C. Avarvarei (Steaua) ; cat. 
65 kg : S. Trăilă (Energia Buc.) b. t. 
C. Megyeși (Sf. Gheorghe).

Gh. BRIOTĂ-coresp.

NOUL TEXT AL REGULEI AMATORISMULUI

PRIMELE STARTURI OFICIALE LA ATLETISM

LAUSANNE, 25 (Agerpres). — Lordul 
Killanin, președintele Comitetului inter
național olimpic, va prezenta presei, 
luni 29 aprilie, la Londra, noul proiect 
de text al regulii 26 din Carta olimpică, 
privind participarea sportivilor la Olim
piadele de vară și de iarnă.

Noul text, se arată în comunicatul 
transmis de Secretariatul C.I.O., va fi 
studiat de toți membrii C.I.O., după care 
Comisia executivă va pregăti textul final 
ce va fi supus la vot celei de-a 75-a se
siuni a C.I.O.. programată în luna oc
tombrie la Viena.

La Leningrad și Odessa au fost reluate 
meciurile întrerupte din cadrul turneu
lui semifinal al candidaților la titlul 
de campion mondial de șah. Karpov 
(cu negrele) a cîștigat în fața lui 
Spasski la mutarea 55 și conduce acum 
cu 3V2—2V2. Petrosian a cedat fără să 
mai reia partida cu Korcinoi cai'e are 
acum un avans substanțial: 3Vj—1V2.■
într-o conferință de presă, Gordon 
Juckes, membru al Comitetului de con
ducere al Federației canadiene de hochei 
pe gheață, a declarat că, în urma între
vederilor pe care le-a avut la Helsinki, 
cu ocazia campionatelor mondiale, este 
foarte posibil ca în viitor echipa Cana
dei să participe la marile confruntări 
internaționale. Este cunoscut, că în ulti
mii ani echipa Canadei nu a participat 
la campionatele mondiale deoarece a 
cerut ca formația să cuprindă și jucă
tori profesioniști.■
Consiliul superior al sportului african 
se va întruni Ia sfîrșitul acestei săptă
mîni la Tunis pentru a examina. între 
altele, probleme ale dezvoltării sportu
lui în Africa, crearea unui Institut afri
can de sport pentru formarea de spe
cialiști. asnecte ale profesionismului în 
sportul african etc. De asemenea, vă fi 
studiată propunerea peniru organizarea 
unor întîlntri între selecționatele spor
tive ale Africii și S.U.A.■
Cursa de mare fond „Maratonul Nilului" 
a fost cîștigată de înotătorul egiptean 
Marawan Ghaawi, cronometrat pe dis
tanța de 33.700 km cu timpul de 7 h 39:20. 
în cursa feminină, desfășurată pe aceeași 
distanță, pe primul loc s-a clasat olan
deza Kory Dixon, cu 8 h 24:57■
Partida centrală din runda a 7-a a tur
neului de șah de la Das Palmas s-a dis
putat. între marii maestri Fredrik Olafs- 
son și Lev Polugaevski și s-a încheiat 
remiză la mutarea a 23-a. In clasament

continuă să conducă Olafsson, cu «V, 
p, urmat de Beliavskl (U.R.S.S.) — S’/2 
P-■
Cu prilejul unui concurs de inot, desfă
șurat la Mulhouse (în bazin de 25 m), 
australianul Steve Holland a realizat în 
proba de 800 m liber timpul de 8:14:4. 
Recordul mondial oficial este de 8:15,8 
șl aparține aceluiași sportiv.■
După desfășurarea primei etape și a 
etapei „Prolog", în Turul ciclist al Spa
niei conduce belgianul Roger Swerts, 
urmat la trei secunde de spaniolii Ja
vier Elorriaga și Jesus Manzaneque. 
Prima etapă a cursei s-a disputat pe 
traseul Almeria — Almeria și a fost cîș
tigată la sprint de Eddy Peelman (Bel
gia), care a parcurs 98 km în 2 b 39:21. 
H
In turneul de tenis de la St. Louis 
(grupa a Il-a W.C.T.) s-au disputat pri
mele partide din turul doi. principalul 
favorit al concursului, australianul John 
Newcombe, l-a eliminat cu 6—3, 6—2 pe 
englezul Buster Mottram. Campionul so
vietic Aleksandr Metreveil l-a învins cu
6— 4, 6—4 pe chilianul Jaime FillOl, în 
timp ce Ismail el Shafel (R.A. Egipt) a 
dispus cu 6—3. 6—4 de Raul Ramirez 
(Mexic), iar Dick Crealy (Australia) l-a 
întrecut cu 6—1. 7—6 pe Zeliko Franu- 
lovici (Iugoslavia).■
Au continuat întrecerile turneului de 
tenis de la Denver (grupa a III-a 
W.C.T.). Australianul Rod Laver l-a în
vins cu 4—6. 6—1, 6—S Pe italianul An
tonio Zugarelli, iar englezul Mark Cox 
l-a întrecut cu 7—6. 6—2. pe neozeelan
dezul Onny Parun Alte rezultate : 
Roscoe Tanner (S.U.A.) — Haroon Ra
him (Pakistan) 6—3. 6—4: Ray Moore 
(R.S.A.) — Tom Leonard (S.U.A.) 2—6.
7— 5. 6—2: Eddie Dlbbs (S.U.A.) — Guil
lermo Vilas (Argentina) 6—2, 7—6: Paul 
Gerken (S.U.A.) — Tom Edlefsen
(S.U.A.) 6—1, 6—1.

'JUCĂTORI CONSTANTIN!
DE BOWLING-PESTE HOTARE

După cum am anuntat, echipa de 
bowling I.T.C., campioană a județu
lui Constanța, a întreprins un turneu 
de cîteva jocuri în R. D. Germană, 
ca invitată a formației Bowling-Klub 
Brandenburg. Jucătorii constănteni au 
avut o comportare bună, obtinînd re
zultate onorabile în fața puternicilor 
lor adversari. Iată scorurile înregis
trate : Bowling-Klub Brandenburg — 
I. T. Constanta 5203—5047 p (la echi
pe din cinci jucători, sistem ameri
can), Bowling-Klub Premnitz — I. T. 
Constanta 7670—7889 p (echipe din 
opt jucători, sistem european).

In turneul individual (la 24 de par
tide, sistem european), care a re
venit sportivului din R. D. Germană, 
Wolfgang Rotte cu 3 544 p, Nicolae 
Dobre a ocupat poziția a 4-a cu 
3 457 p.

DUMINICĂ,

START IN CAMPIONATUL
Un nou campionat în familia 

sporturilor cu motor începe du
minică. După alergătorii de 
dirt-track, este rîndul motocrosiști- 
lor să pornească în cursa celor 8 
etape pentru cucerirea titlurilor de 
campioni republicani la clasele 
250 cmc. 500 cmc, juniori și mo
torete ..Mobra". Prima reuniune se 
va desfășura pe dealul Muscelului 
de lingă Cîmpina, în organizarea 
asociației Poiana Cîmpina.

La startul celor 4 probe care fi
gurează în program vor fi prezenți 
sportivi din Brașov, Tg. Jiu. Bu
zău. Moreni, Zărnești, Ploiești. 
Cîmnulung Muscel și Cîmpina. 
Mu ui dintre participant: vor evolua

• Zilele următoare cîtiva dintre 
atle’ții români vor lua parte la în
treceri internaționale, astfel: Ma
ria Musteață, Mihaela Șerban, loan 
Matei și Carol Olah la „Trofeul 
Sloveniei" la Osijek, în Iugoslavia

NICOLAE ONESCU 

ÎL ÎNVINGE PE 

GHEORGHE GHIPU!
Un grup de alergători de semi- 

fond și fond români au participat 
recent la un concurs la Kislovodsk 
(U.R.S.S.) alături de atleti sovietici. 
Cu acest prilej, Nicolae Onescu a 
stabilit un nou record de seniori 
al țării în proba (neclasică) de 
1000 m, cu performanța de 2:21,5. 
(Vechiul record era de 2:22,0 și a- 
partinea lui Gheorghe Ungureanu). 
Pe locul secund s-a clasat Gheor
ghe Ghipu, cronometrat în 2:22,0. 
De remarcat că Onescu, coleg de 
generație cu Ghipu, ambii aflați 
în primul an de seniorat. îl învinge 
pentru prima dată pe recordmanul 
tării la 800 și 1 500 m. în proba 
feminină de 1 000 m, pe primul 
loc s-a clasat Natalia Andrei, cu 
2:48,3, urmată de Viorica Neagu. 
2:50.0 — nou record de junioare — 

1 și Maria Lincă, 2:53,0.

LA CÎMPINA

REPUBLICAN DE MOTOCROS
pe motociclete noi, iar — după 
cum sîntem informați — ceilalți 
alergători și-au pregătit temeinic 
mașinile pentru concurs. Forul de 
resort a desemnat ca arbitru prin
cipal al etapei I pe Gheorghe Di- 
descu, iar în postul de cronome- 
tror-șef pe Niculae Manesia, ambii 
din București. Primul start se va 
da la ora 10-

• La cererea participantilor. la 
anterioara ședință deschisă a co
misiei de specialitate a Capitalei, 
azi va avea loc la sediul C.M.E.F.S. 
din str. Biserica Amzei nr. 6, cu 
începere de la ora 18, o nouă a- 
dunare a posesorilor de motociclete 
și motorete din București.

(27 aprilie), Constantin Staicu și 
Leonida Caraiosifoglu la o cursă 
de marș la Milano (1 mai), Nicolae 
Maxim și Tănase Brandl, de ase
menea, la marș, la Naumburg, în 
R. D. Germană (1 mai) și Gh. Ju- 
gănaru, Marin Perșinaru și Rudolf 
Csunderlich, tot la marș, la Trnava, 
în Cehoslovacia (5 mai).

• Concursul republican de pri
măvară pentru juniori II va avea 
loc la Bacău, la sfîrșitul acestei 
săptămîni.

• în zilele de 4 și 5 mai. în 
mai multe orașe din țară, se vor 
desfășura meciurile din cadrul 
campionatului republican pe echi
pe, categoria A (Pitești), ale con
cursului republican interjudețean 
pe echipe, seria I și a Il-a (Bucu
rești și Craiova) și seria a III-a, 
a IV-a și a V-a (Drobeta Tr. Se
verin, Buzău șl. respectiv, Zalău).

0 NOUĂ COMPETIȚIE 

CICLISTĂ:

EDIJIA A XlV-a 

A „CUPEI OLIMPIA-
După o pauză de cîteva zile, 

fruntașii ciclismului nostru Intră 
astăzi în viitoarea întrecerilor, prin- 
tr-o competiție ce se va desfășura 
de-a lungul a trei etape. Este vorba 
de „CUPA OLIMPIA", alergare 
tradițională, ajunsă la cea de a 
XlV-a ediție a sa, la al cărei start 
va fi de data aceasta prezentă gar
nitura completă a sportivilor, din 
rîndurile căreia vor fi selecționați 
cicliștii pentru „Cursa Păcii". Da
torită acestui fapt se scontează ea 
disputele de astăzi, mîine și dumi
nică să se situeze la un nivel teh
nic superior. în care un cuvînt de 
spus să-l aibă și tinerii rutieri, tot
deauna gata să dea replici „sur
priză" atunci cînd sînt puși față 
în fată cu mai experimentatii lor 
colegi. Astăzi, în etapa I, concu
renții vor parcurge 110 km pe șo
seaua Olteniței (start ora 15, de 
la km 8), mîine etapa a doua — 
120 km pe șoseaua Alexandriei 
(start ora 15 km 8). Etapa a III-a 
va avea loc duminică, pe un tra
seu în circuit, pe str. Maior Co- 
ravu cu începere de la ora 9.

SE CUNOSC FINALISTELE IN CUPELE EUROPENE
lată-ne, așadar, aproape de'terminarea 

celor mai populare competiții fotbalis
tice de pe continent, rezervate echipe
lor de club.

Odată cu consumarea partidelor retur 
din semifinale, se cunosc acum finalis
tele actualelor ediții in C.C.E., Cupa 
cupelor și Cupa U.E.F.A. Din cele pes
te 120 de echipe care au luat startul, 
au mai rămas 6 ! Ca o primă remarcă, 
trebuie consemnat faptul că, în compe
tițiile respective, 4 sînt pentru prima 
oară calificate în meciurile decisive : 
Bayern MUnchen — Atletico Madrid 
(în C.C.E.), F. C. Magdeburg (în Cupa 
cupelor) și Feyenoord (în Cupa 
U.E.F.A.). Doar Milan și Tottenham au 
mai cîștigat trofee, prima — Cupa cu
pelor, iar formația engleză — pe cea 
acordată de U.E.F.A. Jocurile finale vor 
programa deci întîlnirl inedite și e les
ne de înțeles de ce debutantele in fi
nale doresc să-și adjudece trofeul.

Să revenim la meciurile de miercuri 
seara, care, fără să fi avut o desfășu
rare dramatică, au oferit jocuri de ca
litate, în liihitele unei depline sportivi
tăți.

La Madrid, meciul retur dintre Atle
tico și Celtic a consemnat o primă re
priză excelentă a scoțienilor, în timp 
ce. după pauză, madrilenii au fost mai 
incisivi și au creat faze spectaculoase 
la poarta adversă, mareînd — ce e drept 
foarte tîrziu — două goluri spectacu
loase, care au pecetluit o victorie pe 
deplin meritată. La acest meci, merită 
a fi subliniate două lucruri : valoarea 
ridicată a echipei spaniole — care cu 
toate că a evoluat fără cei 5 jucători 
suspendați, a putut alinia o formație 
alcătuită din '„rezerve* 4, la fel de bine 
pregătite ca și titularii ; in al doilea 
rînd. s-a putut observa spiritul de lup
tă al scoțienilor, care deși la 0—2 nu 
mai aveau practic nici o șansă dc ca
lificare, au forțat totuși înscrierea go
lului de onoare.

Bayern Miinchen nu a întîmplnat pro-

bteme prea dificile de rezolvat în me
ciul cu Ujpesti Dozsa. A cîștigat cu 
3"—0. după un meci plăcut la vedere 
pentru jocul de cîmp, dar cu prea pu
ține „faze calde* ’ în fața porții. Dună 
meci. antrenorul învingătorilor. Udo 
Latek declara că nu a fost mulțumit 
de jocul echipei sale și speră ca în 
finală băieții săi să dea un randament 
mai bun. dacă vor să cîștiee trofeul.

în Cuca cupelor, foarte pasionantă a 
fost întilnirca de la Dusseldorf, dintre 
Borussia Mbnchengladbach și deținătoa
rea trofeului, A. C. Milan. Italienii au 
rezistat eroic asalturilor dezlănțuite ale 
gazdelor si astfel scorul a rămas doar 
1—0 pentru vest-germani. gratie unui 
autogol marcat de Sabadini. Lipsa a 4 
titulari la Borussia si îndeosebi a inter
naționalului Hevnckes s-a făcut resim
țită. Oricum. Milan a dovedit. încă o 
dată, că știe să păstreze avantajul cu
cerit în nrima manșă, obtinînd o califi
care meritată în finală în care își va 
apăra trofeul cucerit anul trecut.

Cealaltă finalistă în Cx’na cupelor 
este F. C. Magdeburg. pentru nrima 
oară într-un meci decisiv, de mare am
ploare. Echina campioană din acest an 
a R. D. Germane, a eliminat ne Snor
ting Lisabona (formație valoroasă și 
probabil cam.nloana Portugaliei din a- 
cest an) în ultima confruntare dinain
tea finalei.

în fine. în Cttna U.E.F.A. s-au califi
cat două cunoștințe mai vechi. Feye
noord dorește desigur să reintre în 
noua ediție a C.C.E. cu trofeul Cunei 
U.E.F.A.. dar pentru aceasta va trebui 
să disnună — după două Jocuri — de 
valoroasa reprezentantă a Angliei. Tot
tenham Hotspur. Miercuri. Fevenoord a 
terminat la egalitate, la Stuttgart, dună 
ce a condus cu 2—0. jar Tottenham, 
victorioasă în două rrnase eu Lokomo
tive Leipzig șl-a creat drumul spre fi
nală. fără a avea vreo emoție.

Așadar, să «așteptăm finalele...
I. o.

ȘTIRI • REZULTATE ȘTIRI • REZULTATE

STENOGRAMA MECIURILOR
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

BAYERN MtiNCHEN — UJPESTI 
DOZSA 3—0 (1—0) — În tur 1—1 : Miin- 
chen — 70 000 spectatori ; au marcat : 
Torstenson (min. 36), Horvath — au
togol (min. 70) șl Muller (m.in. 30). 
Arbitrul Kazakov (U.R.S.S.) a condus 
echipele : Bayern : Maier — Hansen, 
Schwarzenbeck, Beckenbauer. Breitner, 
Rotb (Durenberger), Honess, Zobel, 
Torstenson, Mtlller, Kappelmann. Ujpesti 
Dozsa : Szentmlhaly — Kellner, Harsa- 
nyi, Horvath, Nosko (Fekete), Dunai 
III, Toth (Hegyi), Nagy, Bene, Fazekaș, 
Zambo.

ATLETICO MADRID — CELTIC GLAS
GOW 2—0 (0—0) — in tur 0—0. Madrid 
— 60 000 spectatori ; au marcat : Garate 
(mln. 77) și Adelardo (min. 85). Arbitrul 
Scheurer (Elveția) a condus echipele.

Atletico : Reina — Benegas, Heredia, 
Eusebio, Capon, Adelardo, Luis (Ca- 
brerro), Irureta, Ufarte, Garate (Ber- 
nejo), Becerra.

Celtic : Connaghan — Brogan, McNeill,

Hay; Murray. Hood. McCluskey. Calla
ghan, Johnstone, Daigish. Deans.

CUPA CUPELOR

* Continuîndu-și pregătirile pentru 
C. M.. selecționata Haiti a susținut, la 
Port au Prince, un joc de verificare în 
compania formației Chile. Fotbaliștii din 
Haiti au obținut victoria cu scorul de 
1—0 (0—0). prin golul înscris de Garcia 
în minutul 72.

• Echipa Leeds United este virtuală 
campioană a Angliei. Singura formație 
care mai păstra șanse ia titlu. Liverpool, 
a pierdut cu 0—1 pa’tlda restanță sus
ținută în deplasare cu echipa Arsenal. 
Cu două etape înainte de încheierea

campionatului, pe primul 1oc in clasa
ment se află Leeds United cu 60 p. ur
mată dc Liverpool — 55 p și Ipswich — 
47 o.
• în etapa a 29-a a campionatului iu

goslav Velez Mostar a învins cu 1—0 
pe Vojvodina Novi Sad. iar Steaua Ro
șie Belgrad a pierdut cu 0—1 partida 
susținută în deplasare cu formația O- 
limpia Liubliana. în clasament conduce 
Velez Mostar cu 37 p, urmată de Hajduk 
Split — 36 p. Steaua Roșie Belgrad — 
35 p.

Chivers (Tottenham) în tricou alb 
— autorul celui de al doilea gol, 
în luptă cu portarul Friese. (Fază 
din meciul Tottenham — Lokomo
tive Leipzig, 2—0, desfășurat 
miercuri scara la Londra, în jocul 
retur al semifinalei Cupei U.E.F.A.) 

Telefoto : A.P.-AGFRPRES

BORUSSIA MONCHENGLADBACH - 
A. C. MILAN 1—0 (1—0) — în tur 0—2. 
Dtisseldorf — 70 000 spectatori. A înscris 
Sabad'ni — autogol (min. 27). Arbitru 
soaniol Martinez a condus echipele : 
Borussia î Kleff — Vogts Stielieke, 
Sieloff, Bonhof, Kăstner. Simersonn, 
Kulik (Michaelik), Rupp, Wimmer. K6- 
pel. Milan : Pizzaballa — Anquiletti, 
Sabadini, Lanzi. Schnellinger (Biasiolo). 
Maldera, Bergamaschi, Benetti, Bigon, 
Bianchi, Chia rugi.

F. C. MAGDEBURG — SPORTING 
LISABONA 2—1 (1-4)) — în tur 1—1 î 
Magdeburg — 35 000 spectatori. Au mar
cat : Pommercnke (min. 9). Sparwasser 
(min. 69). respectiv Marinho (min. 78). 
Arbitrul Tavlor (AngliaT a condus echi
pele : F. C. Magdeburg : Schulze — 
Enge, Zanf, Abraham, Decker. Pomme
rcnke. Raugust. Seguin, Mewes (Tyll), 
Snarwasser. Hoffmann. Snorting ! Da
mas — Mannra. Bastoa. Alinho, Pereira, 
Pocha. Wanner, Balthazar, MarinTio. 
Chico, Din5':.

CUPA U.E.F.A.
v. f. B. STUTTG ART — FEYENOORD 

ROTTERDAM 2—2 (0—1) — în tur 1—2 ; 
Stuttgart — 60 000 spectatori. Au înscris : 
Ressel (m.in. 13) și Schonmaker (min. 
47) pentru oaspeți, respectiv. Brenning, 
(min. 55 și în min. 59. din penalty). 
Arbitrul Paeterson (Scotia) a condus 
echipele : Stuttgart j Heinze — Weid
man. Entemann. Zech. Elmer. Martin, 
Handsclich. Ettmever. Stickel. Oblicher, 
Brenninger. Fevenoord : Trevtel — RIU- 
bergen. Vos. Schonmaker (Israel), Van 
Daelen, R’amlyak, Ressel. Van Hanegen. 
Jansen. De Jong. Kristensen.

TOTTENHAM HOTSPUR — LOKOMO
TIVE LEIPZIG 2—n (0—0) — în tur
2—1 : Londra — 68 000 spectatori. Au 
marcat : McGrath (mln. 56) șj Chivers 
(min. 86) Arbitru] Delcourt (Frânta) 
a condus formațiile : Tottenham : .Ten- 
nines — Kinnear. Tavlor. Pratt. England. 
Beal, McGrath, Perryman. Chivers.*  Pe
ters. Coates. Lokomotive ; Friese — 
Sekora. Grovner. Giessner. Gtesler. .Alt
mann. Moldt. .Frenzel (Hammer), Lisie- 
wtez, Matoul, Lowe.

FINALELE

(EDIȚIA 1973- 74)
C.C.E. : Bayern Miinchen — 

Atletico Madrid, ]a 13 mai. la 
Bruxelles. CUPA CUPELOR : 
F. C. Magdeburg — A. C. Milan, 
la 8 mai la Rotterdam. CUPA 
U.E.F.A. : Feyenoord Rotterdam — 
Tottenham Hotspur, la 22 și 29 
mai (tur-retur).
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