
ședința <(riiTirn u executiv
AL CC.

în ziua de 26 aprilie a.c., a avut loc ședința Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., prezidatâ de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu a pre
zentat o informare cu privire la lucrările Consfătuirii 
Comitetului Politic Consultativ ai statelor participante ia 
Tratatul de la Varșovia, care a avut loc in zilele de 
17—18 aprilie a.c.

Aprobînd în unanimitate și dînd o înaltă apreciere 
activității constructive desfășurate de delegația română 
la Consfătuire, poziției exprimate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — in deplină conformitate cu linia politică 
generală a partidului și statului nostru stabilită de Con
gresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului — 
Comitetul Executiv a adoptat in acest sens o hotârire 
specială, care se dă publicității.

In cadrul aceleiași ședințe, Comitetul Executiv a anali
zat raportul Curții Superioare de Control Financiar cu 
privire la activitatea de control financiar-bancar în eco
nomie pe anul 1973. Comitetul Executiv a apreciat ca 
pozitive măsurile întreprinse pînă în prezent, stabilind 
ca in această activitate să se urmărească cu consec
vență transpunerea intocmai în viață a orientărilor și

AL P.C.R.
sarcinilor stabilite de conducerea partidului și statului, 
de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în ce privește respectarea disciplinei finan
ciare in utilizarea mijloacelor materiale și bănești, creș
terea eficienței folosirii acestora, introducerea unui cli
mat de ordine și disciplină riguroasă în administrarea 
fondurilor, de prevenire și eliminare a oricăror forme de 
risipă, sporirea simțului de răspundere ai tuturor facto
rilor care decid folosirea de valori materiale și bănești.

De asemenea, Comitetul Executiv atrage atenția mi
nisterelor, comitetelor județene de partid și consiliilor 
populare județene, tuturor instituțiilor și întreprinderilor, 
să aplice cu consecvență și fermitate Hotârirea Plenarei 
comune a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale cu privire la măsurile de 
economisire a combustibilului și energiei, să se acțio
neze pentru folosirea rațională și valorificarea superioară 
a materiilor prime, pentru evitarea risipei.

Comitetul Executiv a aprobat propunerile Consiliului 
de Miniștri privind reașezarea prețurilor de producție și 
de livrare la produsele din ramurile silviculturii, exploa
tării și industrializării lemnului.

Totodată, Comitetul Executiv a rezolvat unele probleme 
ale activității curente.
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ÎN ÎNTÎMPINAREA

MARII SĂRBĂTORI
ACUM, MAI BINE Șl MAI MULT CA ORICÎND

destul de greu, în aceste 
să-ți găsești oamenii de care 

nevoie, ca reporter, pentru 
aduna datele necesare alcă

tuirii unui material. Este greu, 
pentru că acum toată lumea are 
de făcut parcă mai mult ca de 
obicei, în această efervescență 
caracteristică, unei perioade în care 
se apropie o mare sărbătoare, așa 
cum este aceea a lui 1 
Acum, parametrii specifici 
ducției materiale ating 
record, ei constituind — figurativ 
vorbind — o măsurătoare fi
delă a entuziasmului și puterii 
creatoare. Și tot acum, oamenii — 
cu legitima lor nevoie de recrea
re, odihnă și activități 
de recuperare — își 
programe culturale și 
cinstind și în acest fel 
rea muncii, în egală măsură, săr
bătoare a primăverii și a bucu
riei.

Aceasta a fost — și este — at
mosfera pe care am întîlnit-o re
cent, la FABRICA DE ELEMEN
TE AUTOMATIZATE din Bucu
rești.

L-am găsit destul de greu, așa 
cum sugeram la începutul 
portalului, pe președintele 
ciației sportive de la F.E.A., Ma
rin Nicolescu, șeful serviciului ad
ministrativ de la această impor
tantă unitate de pe teritoriul sec
torului II. „Activitățile noastre —

Mai. 
pro- 

nivele

adiacente 
alcătuiesc 

sportive, 
sărbătoa-

re-
sso-

avea să ne
— aproape i
ma vreme, 
ductie 
în ceea 
curos că 
rez de 
ează, în 
tinuu și__ ,___ , _
duri" îi cerusem 
asociației sportive F.E.A. 
nume de salariați care să 
pundă cel mai mult unui 
rat devenit realitate de mulți ani
— ..primii în producție, primii în 
sport" — și el ne-a spus 
„toți 1“ ca și cum ar fi 
unui salut obișnuit.
însă, și în Cele din urmă 
sat convins : Eugen Fîrtat. 
țer. Radu Cristache, 
Florentin Hurduc, strungar,

CUPEI TINERETULUI"

• ••

Radu TIMOFTE

sărbători sînt mai numeroase și 
mai aprig disputate poate, 
orieînd...

FINALELE STUDENȚEȘTI ALE

Start în proba de I 500 
m plat a finalelor stu
dențești de la Cluj, cîș- 
tigată de Radu Fărcaș 

(Iași)

Foto :
Ion LESPUC — Cluj

26 i 
de

SUB SEMNUL
SUCCESULUI DEPLIN

că, aplaudat deseori de numeroasa 
asistență.

Ultima partidă a fetelor a adus 
în teren echipele A.S.E. București 
și „U“ Craiova. După o întrecere 
extrem de echilibrată, voleibaliste
le pregătite de lect. Emil Brașovea- 
nu (A.S.E.) au obținut o meritată 
viictorie (2—1) și odată cu aceasta 
medaliile de aur. La băieți, I. P. 
Galați, cu o formație bine alcătuită 
în componența căreia au evoluat 
cîțiva jucători de bună valoare, a 
obținut victoria cu 2—0, în fața co
legilor lor de la Institutul de sub- 
ingineri din Baia Mare.

Clasamente finale. FETE: 1.
A.S.E. București, 2. „U" Craiova, 3. 
„U“ Cluj. BĂIEȚI: 1. Inst. politehnic 
Galați, 2. Inst. subing. Baia Mare, 
3. A.S.E. București.

Și handbalul a oferit întreceri la 
fel de interesante, atractive, pline 
de neprevăzut. Favoritele — sporti
vele de la I.P. Galați — au trebuit 
să se încline în fața impetuozității co
legelor lor de la „U“ Iași, care obți- 
nînd victoria cu 7—5, au dus titlul 
de cîștigătoare a „Cupei tineritu- 
lului" în Moldova. La băieți, re
prezentanții I.E.F.S. au învins mai 
greu decît se așteptau pe handbaliș- 
tii de la I. P. Timișoara : 15—12.

Clasamente finale : FETE : 1 ,,IJ“
Iași, 2. I. P. Galați, 3. „U“ Cluj.

Nușa DEMIAN 
Paul 1OVAN

! spună conlocutorul 
că s-au dublat în ulti- 
atît pe linie de 
și pe linie de 
mă privește, sînt

pro- 
sport. 

bu- 
sportivii cu care colabo- 
obicei mai mult se situ- 
aceste zile de efort con- 
susținut, în primele rîn- 

------------- ..i președintelui 
cîteva 
cores- 

dezide-

cit
ce

simplu: 
răspuns 
insistat, 
s-a lă- 
matri- 

electronist, 
____Sil

viu Suciu, electronist. Florin Vîl- 
cu, electronist, Jean Cailide —se
cretarul asociației sportive.... L-am 
oprit. Ar fi trebuit să alcătuim, 
probabil, tot reportajul numai din 
nume. Pentru că la F.E.A. hand- 
baliștii, fotbaliștii, voleibaliștii, 
excursioniștii, amatorii de tenis și 
de șah se numără cu sutele. Iar 
terenurile de sport amenajate de 
foarte curînd numai prin muncă 
patriotică în apropierea fabricii 
sînt, după orele de producție, 
pline. Cu atît mai mult, cu cît, 
în aceste zile, premergătoare lui 
1 Mai, competițiile dedicate marii

Am

„CROSUL TINERETULUI
ÎNAINTEA FINALELOR

Ci

ORGANIZAȚIA PIONIERILOR,
LA UN SFERT DE VEAC DE EXISTENTĂ

Inițiată, organizată și condusă di
rect de către partid, Organizația pio
nierilor a reușit în această perioadă 
de excepțională însemnătate din isto
ria patriei noastre, să aducă o rodni
că contribuție la educația patriotică 
și revoluționară a copiilor, la spriji
nirea școlii — principal factor de cul
tură și civilizație — în realizarea o- 
biectivelor stabilite de Congresul al 
X-lea și de Conferința Națională ale 
P.C.R.

Numeroasele acțiuni care se desfă
șoară în prezent in întreaga țară — 
întilniri ale pionierilor cu muncitori 
fruntași, vizite la Muzeul de istorie 
a partidului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din țara 
noastră, nenumăratele acțiuni de mun
că patriotică, spectacole, expoziții și 
excursii — prilejuiesc un rodnic bi
lanț al Organizației pionierilor, acum 
în pragul a 25 de ani de existență, 
fiind o expresie a dragostei și res
pectului pionierilor pentru clasa mun
citoare, pentru P.C.R. și secretarul
său general, tovarășul
Ceaușescu, iubit părinte și 
tor.

In acest cadru deosebit, 
își amintesc cu recunoștință 
deosebită manifestată în permanență

Nicolae 
conducă-

pionierii 
de grija

de către partid, pentru dezvoltarea și 
pregătirea lor armonioasă și multila
terală, raportînd că prevederile Ho- 
tăririi referitoare la perfecționarea 
învățămîntului, cit și vastul program 
de dezvoltare a educației fizice și 
sportului, adoptat cu ocazia Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 
martie 1973, sînt permanent în cen
trul preocupărilor lor.

în domeniul activității de educație 
fizică și sport, consiliile Organizației 
pionierilor și comandamentele pionie
rești s-au angajat să-i mobilizeze pe 
toți copiii în practicarea organizată și 
sistematică a exercițiilor fizice și 
sportului. Unitățile și detașamentele 
de pionieri au reușit să dea un exa
men de seriozitate și organizare cu 
ocazia ediției de iarnă a „Cupei tine
retului". Au fost inițiate cu acest 
prilej centre de inițiere și întreceri 
simple la care au luat parte aproape 
1 200 000 de pionieri. Cel mai îndrăgit 
și accesibil spol’t a fost săniușul, cu 
peste 500 000 participanți, urmat de 
tenisul de masă (260 000), patinajul 
(180 000), șahul (177 000) și schiul 
(78.000), Pin inițiativa pionierilor., au , 
fost înființate peste 700 centre de 
practicare a schiului sau patinajului, 
au fost amenajate numeroase patinoa-

re și pîrtii. In unele județe ca Alba, 
Brașov, Hunedoara, Harghita, Cluj, 
Maramureș s-au desfășurat tradițio-

FLORIN MORARU
șeful Comisiei sport-turism a Consi

liului Național al Organizației 
Pionierilor

ÎN CAMPIONATUL DE RUGBY

(prin telefon). — După 
: pasionante întreceri, 

' '' ' „Cupei ti-
s-au încheiat vineri la

CLUJ, 
trei zile 
finalele studențești ale 
neretului" 
prînz cu festivitatea de premiere 
a cîștigătorilor ediție; inaugurale.

După cum era de așteptat, ulti
ma zi a competiției a fost caracte
rizată de întreceri extrem de dispu
tate, fiecare dintre echipele compe
titoare dorind să-și fructifice ulti
ma șansă ce ducea, implicit, la un 
loc mai bun în

Deosebit de 
finale la jocuri, 
lei au avut loc 
urmau să stabilească ierarhiile de
finitive. Atît studentele cît și stu
denții au căutat să imprime acțiuni
lor un ritm cît mai susținut, ceea 
ce a determinat un spectacol plă
cut, chiar de o bună valoare tehni-

clasament.
aprinse au fost cele 7 
Pe terenurile de vo- 
ultimele meciuri ce

• Duminică, etapa municipală, pe
Duminică, pe Stadionul Tinere

tului din Capitală, începînd de 
la ora 9. se va desfășura etapa 
pe municipiul București a „Cro
sului tineretului". Vor fi prezenți 
cîștigătorii fazelor pe sectoare, 
băieți și fete, împărțiți pe urmă
toarele categorii de vîrstă: 15—16 
ani (fefe — 800 in ; băieți — 
1500 m); 17—19 ani (fete — 
1 000 m ; băieți — 2 000 mj; peste 
19 ani (fete — 1000 m ; băieți — 
3 000 m.).

stadionul Tineretului din Capitală
întrecerea este organizată de 

Comitetul municipal U.T.C. și de 
consiliile sindical și pentru edu
cație fizică și sport municipale.

Tot mîine vor avea loc și etape 
județene ale marii competiții de 
masă (o. parte dintre ele s-au des
fășurat), în urma cărora vor fi 
cunoscuți toți concurenții la fina
lele de la 4 mai programate în 
București.

prece-
Grivița 
Steaua

7 1
Victoria realizată în etapa 

dentă de către rugbyștii de la 
Roșie in fața celor de la 
(21—9) a ridicat cota interesului pen
tru actuala ediție a campionatului, 
ceva mai zbuciumată decît cea an
terioară la ambii poli ai clasamen
tului. Pasionații sportului cu balonul

MÎINE, IA SNACUV, SE DESCHIDE SE TONUL EA CAIAC CANOE
„Cupa Dinamo“ la fond aduce la start

numeroase vedete

Mîine dimineață, liniștita apă a Snagovului va fre
măta din nou sub asaltul padelelor și pagaielor. După 
o îndelungată perioadă de pregătire, caiaciștii și ca- 
noiștii reintră în atmosfera competițională.

Se deschide, așadar, sezonul la caiac-canoe. Un se
zon bogat în concursuri interne și internaționale al 
cărui start va fi dat de o competiție tradițională, 
„Cupa Dinamo" la fond, și al cărui punct final _ îl 
reprezintă campionatele mondiale programate la în
ceputul celei de-a doua jumătăți a lunii octombrie, în 
Mexic.

Consultînd programul concursului 
nuiui am remarcat că la start vor 
buni specialiști ai țării. Pasionante

inaugural al sezo- 
fi prezenți cei mai 
se anunță în spe

cial cursele de caiac și canoe simplu 10 000 m, fiecare 
din ele bucurîndu-se de prezența a numeroase vedete. 
Iată programul reuniunii: ora 9,30: K 2 10 000 m (21 
de echipaje), 9,35 : K1 10 000 m (38 concurenți, între 
care A. Sciotnic, 
C. Macarencu, 
V. Simiocenco, I. 
Terente, E. Bo
tez, A. Varabiev, 
I. Dragulschi. M.
Zafiu, R. 
lomeu, C. 
ță etc), 
C2 10 000 
echipaje) ;
CI 10 000 
concurenți, 
tre care I. 
zaichin, Gh. Da
nilov, Gh. Simio- 
nov, S. Covâliov, 
V. Serghei, L. 
Varabiev etc), 
12,00 : K 1 3 000
m femei (26 con
curente, între ca
re Victoria Dumi
tru, Maria Ni- 
chiforov, Maria 
Cosma etc).

oval au de urmărit acum o cursă 
spectaculoasă pentru mult rîvnitul 
titlu de campioană, în care o forma
ție (Grivița Roșie) va încerca să-și 
mențină cel puțin , poziția existentă, 
în timp ce cealaltă (Steaua) va căuta 
să refacă terenul pierdut și să ră- 
mină in frunte. Și aceasta in con
dițiile în care cele două garnituri 
mai au de susținut multe partide di
ficile în cele 11 etape ce au mai ră
mas de disputat.

De altfel. Grivița Roșie va trebui 
să facă față încă din această rundă 
(a XVI-a) unui dificil obstacol. Pe 
terenul Politehnica (ora 9,30) din Ti
mișoara. bucureștenii vor avea ca 
adversari pe foștii campioni, rugbyștii 
de la Universitatea.

Nu mai puțin 
meciurile în care 
mațiile din zona 
ria — Rulmentul 
10). C.S.M. Sibiu 
dări, in primul oaspeții și în al doi
lea gazdele avind mare nevoie 
puncte ; dar cum nici partenerele 
întrecere nu-și pot, permite 
piardă...

Mai notăm dcrby-ul studențesc 
gronomia Cluj — Sportul studențesc, 
precum și meciurile Dinamo — Po
litehnica Iași (teren Olimpia, ora 
9,310) și . Știința Petroșani — Farul, 
cu implicații mai mult pentru zona 
de mijloc a clasamentului.

In concluzie o etapă care promite 
mult. Să sperăm că va oferi și mult

(Continuare în pag. a 2-a) (Continuare în pag. a 4-a)

Rapid și Univ. Craiova au oferit întotdeauna partide interesante. Iată o secvență de la ultima lor întîlnire 
(scor ■ 1—1) în care M. Stelian îl driblează pe Manta, dar... va rata. Ce va fi mîine la Craiova ?

Foto : S. BAKCSY

ASTAZI SI MIINE

interesante sînt și 
•sint implicate for- 
retrogradării : Glo- 
(teren Gloria, ora 
— Chimia Năvo-

de 
de 
să

A-

Reîntilnire (oficială) cu cele 18 
formații din primul campionat al 
țării. Astăzi și mîine se 
cele 9 jocuri din cadrul 
XXIV-a a Diviziei A 
Nouă partide echilibrate, 
cu interes, după cele trei săptă- 
mîni de pauză competițională, da
torată turneului în America de Sud 
al echipei naționale. Deci, revedere 
cu fotbaliștii noștri fruntași, cu 
formații angajate în lupta pentru 
primele locuri și, mai ales, în evi-

dispută 
etapei a 
la fotbal, 
așteptate

»
tarea, de către unele, a zonei re
trogradării.

Etapa se inaugurează azi, la Ti
mișoara, unde Politehnica întîlnește 
pe Petrolul, după care, mîine, va 
continua cu 8 partide, Rețin aten
ția întâlnirile Universitatea Craiova 
— Rapid, Dinamo — Politehnică 
Iași, Steaua — Steagul roșu, F.C. 
Argeș — Sport Club. Dar fiecare 
joc are importanța lui. Desigur, 
vom urmări cu atenție duelul indi
rect Universitatea Craiova — Di
namo, primele două clasate, deși

Varto-
Coșni-
10,10 : 
m (12
10,45 : 

m (21 
prin-
Pat-

SCRIMERI ROMÂNI CONCUREAZĂ LA GOPPINGEN Șl MONCHEN
Astăzi și miine scrimerli români 

fruntași vor fi prezențl în noi con
fruntări sportive internaționale. Flo- 
retistele, de pildă, vor concura în 
tradiționala competiție dotată cu 
„Cupa orașului Goppingen". Lotul 
nostru cuprinde pe Ileana Gyulai, 
Ana Pascu, Suzana Ardeleanu, Eca-

terina Stahl, Elena Pricop și prof. 
Gheorghe Matei, antrenor.

în aceleași zile, la Mănchen este 
programat un inedit concurs de flo
retă masculină rezervat echipelor cla
sate pe primele șase locuri la ultima 
ediție a Campionatelor . mondiale de 
scrimă seniori de Ia Goteborg (iulie. 
1973),

NICOLAE VOICAN (DINAMO)
A CÎȘTIGAT PRIMA ETAPĂ

A „CUPEI OLIMPIA" LA CICLISM

S-a dat startul 
să realizeze la

în „Cupa Olimpia". Plutonul a pornit în trombă, reușind 
capătul primei etape o medie orară de pe3te 40 km. 

Foto: V. BAGEAC

Ieri după-amiază cind s-a dat 
startul în prima etapă a competiției. 
cicliste dotată cu „Cupa Olimpia", 
ploaia încetase. Asfaltul însă era 
ud, lunecos. în asemenea condiții a 
rulat caravana ciclistă o bună par
te din cei 102 km ai etapei. Și, to
tuși, la întoarcerea în București 
(s-a alergat pe șos. București — 
Oltenița, între bornele kilometrice 
3—59), arbitrii au cronometrat pe 
învingător. — NICOLAE VOICAN 
(Dinamo) cu timpul de 2 h 31:19, 
ceea ce reprezintă o medie orară de 
peste 40 km.

Din multitudinea fazelor care au 
dat culoare întrecerii, două le-am 
reținut în mod special. Prima, pe 
drumul de întoarcere la București, 
cînd din pluton au evadat Pascale, 
Soare și Gavrilă de la Steaua, Cer
nea și Suditu de la Olimpia, Vasi
le Teodor și Ioniță (Dinamo). Com
ponența de elită a micului pluton 
lăsa să se creadă că această tenta
tivă va fi, în sfîrșit, încununată de 
succes. Dar nu. Cu 15 km înainte 
de linia de sosire, plutonul incor-

porează pe fugari, fără însă să se 
liniștească. Acum, alți rutieri își în
cearcă șansele. Și intr-adevăr, cei 
12 temerari care evadează de data 
aceasta nu mai lasă colegilor de în
trecere nici o speranță. Intră gru
pați în București și își dispută șan
sele la sprintul final. Cîștigă Voi- 
can, urmat de Suditu, Negoescu 
(Steaua), Ioniță, M. Virgil (Olimpia), 
Al. Zaroschi (Metalul Plopeni), Ho ța 
(Mureșul), Cimpoieru (Dinamo), 
Bonciu (Dinamo), Puterity (Metalul 
Plopeni), Lăzărescu (Dinamo), 
zeanu (Voința București). La 
31:27 sosește grosul plutonului, 
dus de Ion Cernea și Vasile 
dor.

Astăzi, are loc etapa a II-a 
șos. București — Alexandria 
startul din dreptul kilometrului 
la ora 15. Mîine, ultima etapă, 
circuit, pe traseul de pe strada Ma
ior Coravu. Start ora 9. La aceste 
ultime două etape, organizatorii au 
programat curse și pentru juniori.

A, LA FOTBAL
ambele evoluează pe teren propriu 
și, în egală măsură, sint favorite. 
Interesant e faptul că dintre ulti
mele șase clasate, doar C.F.R. Cluj 
beneficiază de avantajul terenului 
său, fiind favorizată de programul 
etapei în întrecerea cu „vecinele 
de compartimente". Sportul studen
țesc, Rapid, Petrolul, Sport Club 
Bacău și Politehnica Iași susțin 
jocuri în deplasare și vor încerca să 
obțină cel puțin un punct pentru 
a spera într-o situație finală mai 
bună.

Ceea
■ aceste 

partea 
prestații superioare. Echipele noas
tre vin după o vacanță de trei săp- 
tămîni, timp suficient de revitali- 
zări, de refacere a potențialului 
fizic după primele partide ale re
turului ca și pentru recuperarea 
fotbaliștilor accidentați. E, de ase
menea, important de urmărit evo
luția tricolorilor, mai ales a celor 
tineri, pentru care turneul din A- 
merica de Sud trebuie să însemne 
o etapă spre afirmare.

Reamintim că toate meciurile vor 
începe la ora 16,30, cu excepția 
partidei Steaua — Steagul roșu, 
care se dispută pe stadionul din 
b-dul Ghencea, cu începere de la 
ora 11,30. Jocul Dinamo — Politeh
nica Iași se desfășoară pe stadionul 
din Șoseaua Ștefan cel Mare.

CLASAMENT

ce am vrea să subliniem în 
rînduri este faptul că din 
celor 18 echipe se așteaptă

Bre- 
2 h 
con- 
Teo-

pe 
cu
8, 

pe

Gheorghe ȘTEFANESCU

UNIV. CRAIOVA 
Dinamo 
F.C. Constanta 
U.T.A.
Steagul roșu 
F.C. Argeș 
Steaua 
Jiul 
„U“ Cluj 
C.S.M. Reșița 
„Poli" Tim.
A.S. Armata Tg. 1 
Sportul stud. 
Rapid 
C.F.R. Cluj 
Petrolul 
Sport Club 
„Poli" Iași

iiiiiiEian i
Citiți în pag. a 

cile celor 9 partida

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15. 
18.
17.
18.

M.

Be.

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

Ill-a

5 46—26
6 32—22
8 36—26
8 26—26
8 25—18
9 34—34
8 28—23
9 30—26
9 22—20
8 29—27
8 24—27

10 29—39
11 29—28
9 22—27

10 24—36
11 19—28
12 25—35
13 24—36

32
28
26
26
25
25
24
23
23
22
22
22
21
21
20
19
18
17

avancroni-
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SPORTUL Șl BARBARISMELE
Mulțumind Luizel Seche pentru In

teresul pe eare-1 arată terminologiei 
sportive, ne simțim datori s-o ajutăm 
în efortul ei de a înțelege particulari
tățile acestui domeniu.

in nr. 2'1974 al revistei „Presa noas
tră", dr. Lulza Seche publică un am
plu articol consacrat „englezismelor 
terminate In -ing folosite in presă". 
Capitolul „Sport" ocupă aproape 
mătate din partea demonstrativă. Sint 
înșirate substantive de sorginte 
gleză terminate în -ing care au obți
nut naturalizarea prin uz în limba
jul sportiv românesc : camping, car
ting, doping, dribling presing, trening 
ele. Se găsesc în această culegere și 
termeni a căror candidatură la înce- 
tățenire nu se justifică prin folosirea 
unică sau rara In cite o publicație, la 
cheremul unor autori iubitori de neo
logisme, gata aă ne epateze. In această 
categorie intră camping — trailer sau 
caraVanfng (inutile, cită vreme avem 
termenul mult mal apropiat înțelege
rii noastre : rulotă), clipping 
hochei pe gheață), forcing (mal 
1» box), heading (la fotbal), " 
(pe car* L. Seche 11 găsește 
chiar așa I), yearling (in 
alta asemenea barbarisme.

In cel puțin două ocazii 
nevoițt a fac» corecturii* 
Bowling nu eat* — cum presupună au
toarea — înlocuitorul cuvintelor popi

hlpl«n)

ju-

en-

(din 
■ie» 

■dieting 
■cri»

■Intern 
d« ri«oar«.

In si

sportul 
bowlin- 
pentru 

. ... se deo
sebește — ca disciplină sportivă — de 
jocul de popice, care are bile pline 
și doar 9 Obiecte de țintit. Așadar, de 
cuvîntul bowling este nevoie pentru a 
desemna un anumit sport, de necon
fundat cu altul !

Sporting, pe care L. Seche l-« cău
tat, evident fără a-1 găsi, printre sub
stantivele din dicționare, este cel mai 
uzual dintre adjectivele terminologiei 
sportive engleze, însemnînd sportiv. 
„Gală de sporting" (pe care autoarea 
pare să-1 fi auzit într-o emisiune TV) 
este oricum o formulare irațională. In 
schimb, firma Sporting-club de la 
un club al tineretului stă mai aproa
pe de realitate, nu numai prin sens, 
ci și prin tradiție. De pildă „The Spor
ting Club", de Thomas McGaune, este 
unul din cele mal cunoscute romane 
modeme (1968) ale literaturii ameri
cane. Așadar, nici glnd ca aici să fie 
vorba de vreo „formație creată pe 
teren românesc".

In privința necesității șl posibilită
ților de « evita unii termeni «trăirii, 
în limbajul sportiv, discuția rămîne 
firește deschisă, fiindcă resolvaree nu 
poate veni numai de la lingviști, d 
șl da 1* experțli în «port.

Victor BANCIULESCU

ce sau 
le este 
gul. cu 
priză șl

popicărie. Cei cărora 
mai familiar știu că 
bilele sale cu găuri 
cu 10 popice de țintă,

...Monte Carlo are o geometrie 
fascinantă și amețitoare în același 
timp. Orașul respiră, parcă, abia 
spre Monte Carlo Country Club, 
acolo, spre acele 20 de terenuri de 
tenis suspendate între apele cris
taline ale Mediteranei și înălțimile 
sure ale Alpilor Maritimi.

...Monte Carlo a intrat în lumea 
sportului alb din secolul trecut. De 
atunci, din 1897, acolo, în briza 
Mediteranei, se dispută turneul de 
la Monte Carlo, competiție de pres
tigiu și tradiție. Și istoria aceasta 
a tenisului

Năstase. ceea ce ar fi reprezentat 
un record al participărilor de după 
război. Ilie Năstase a fost, însă, 
obosit și a ratat a patra „mar
mură" în fața rodhezianului An
drew Pattison, blondul de 1,93 m ! 
Imediat după ultima finală, acolo, 
în vestiarele de deasupra micului 
muzeu în aer liber, în timp ce în
vingătorul era singur, singurel, iar 
toate microfoanele și pixurile îl 
căutau, avide, pe Ilie Năstase, 
chiar sub duș, am avut sentimen
tul că cei mai mulți regretau ra
tarea

I
I
I
I
I

S portul a fost acreditat de mult în vastul arsenal al mijloacelor de educație, de ridicare a nivelului de con
știință socialistă a maselor, al tineretului mai cu seamă.
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 1973 subliniază in mod pregnant această tră

sătură, insistînd asupra necesității promovării cu fermitate în rîndurile sportivilor a dragostei și stimei față de muncă, 
a spiritului de cinste, a eticii și echității. Caracterul permanent, continuu, fără pauze, întreruperi sau „vacanțe”, 
reprezintă una din trăsăturile definitorii ale acestei activități.

Fără indoialâ, in procesul amplu, lung și anevoios, desfășurat în zonele gingașe și invizibile ale conștiinței, 
s-au obținut unele progrese, pe care le putem sesiza, chiar dacă domeniul se exclude unităților de măsură tradiționale. 

“ ■ ■■ ■ . .. . . fâcîndu-le cunoscute, pentru generalizarea unor experiențe
în calea realizării integrale a pro- 
rubrica noastră.

Dar, elogiind aspectele pozitive, cu forțâ de exemplu, 
bune, nu trebuie să ocolim neajunsurile (destul de muite) care mai persistă, frîne 
gramului trasat de partid mișcării sportive. Asemenea idei iși propune să dezbată

MARELE STEEPLE-CHASSE

recordului.Carlo știm ce anu-d« la Monte EXEMPLUL VETERANULUI
PETE...

DE LA PARDUBICE
de la Par- 

distanța de 
dintre

Marele steeple-chasse 
dubite se aleargă pe 
6 900 m, cu 29 obstacole, 
care unul foarte dificil, numit „ma
rele Taxis“. Ele este constituit din- 
tr-un bulfiș natural de 1,60 m 
înălțime și 1,50 m lărgime, urmat 
de un șanț cu apă de 5 m lungi
me și adine la bază de 2 m, cu o 
pantă ușor înclinată către margi
nea exterioară. O altă dificultate

este „bancheta irlandeză" (obst. 
5) avînd înălțimea și lărgimea 
cîte 2 m și fiind precedată de 
mic șanț. Riviera are 4,50 m lun
gime și este situată în contrapantă 
(obst. nr. 17).

în realitate, marele steeple-chasse 
de la Pardubice este o cursă din 
categoria crosurilor, dar se diferen
țiază prin aceea că obligă caii să 
dezvolte încă din plecare o viteză 
maximă pentru că la numai 700 m 
de la start se află „marele Taxis". 
Dacă se aleargă cu o viteză de 780 
— 850 m pe minut, sînt necesa
re 50—54 secunde pentru parcurge
rea acestor distanțe.

La Pardubice, anul trecut, s-au 
aliniat 20 de participanți. Șase cai 
au căzut la „marele Taxis" și alții 
la diferite alte obstacole. Au ter
minat parcursul 9 cai, victoria re- 
venindu-i calului condus de Chris- 
tofor Collins (Anglia) jocheu 
1,83 m(!).

La Pardubice au concurat, cu 
în urmă, cu bune rezultate, și
lăreții români. Desigur, ne-ar bucu
ra ca și în viitor reprezentanții 
noștri să-și încerce forțele la re
numitul steeple-chasse de la Par
dubice.

nr. 
de 
un

de

ani 
că-

Felix ȚOPESCU

iN PATRU RÎNDURI

în tifrrptir Unui antre
nament, Toma Ovici 
și-a aruncat racheta 
peste tribună

Gestul (ce-l regretă) 
A produs mirare :
Nu orice rachetă ..
Musai e si... zboare !

Nelu QUINTUS

...Monte Carlo Country Club, cu trei sferturi de oră înaintea ultimei 
finale. Andrei Rădulescu (dreapta) — președintele Colegiului central de 
arbitri — șl Ion Voinescu (stînga) — unul din antrenorii naționalei de 
juniori — au venit de la Cannes pentru a-1 vedea pe Ilie Năstase. Șl, 
e foarte firesc să se fi discutat foarte mult despre... fotbal, din moment 
ce marele nostru tenisman 
pele clubului bucureștean 
Voinescu !

jucase 
Steaua,

la fața

i
în copilărie fotbal într-una din echi- 

uneori chiar sub îndrumarea iul 
Foto : Mircea BATKIN!)

I
I

poți reface și astăzi, ușor, 
locului. Pentru că Country Club 
are o memorie a sa, păstrată în 
marmură. La tribuna centrală, la 
loc ferit de ploi, peretele lui Coun
try Club e un veritabil muzeu al 
tenisului. Dreptunghiuri de mar
mură anunță cu litere mari pe cîș- 
tigătorii de pină acum ai turneului 
de la Monte Carlo. Cite o placă 
pentru fiecare învingător! Și pri
ma finală s-a disputat în 1897 !...

...Ultimele trei plăci aveau ace
lași nume, in ziua cînd am vizitat 
Country Club-ul. Era 14 aprilie, 
ziua ultimei finale. Plăcile acelea 
de marmură repetau același nume: 
Ilie Năstase, jucătorul român care 
a cîștigat finalele din 1971, 1972 și 
1973, cu dezinvoltură și talent dis
tins. In marmura de la Monte 
Carlo era trecut numai numele în
vingătorului ultimelor trei finale, 
dar cei mai mulfi dintre cei pre- 
zenți știau că în acele meciuri Ilie 
Năstase învinsese, cronologic, pe 
Tom Okker, Fr. Pala și B. Borg. 
La 14 aprilie, în acest an, asistența 
de la Country Club aștepta o a 
patra victorie consecutivă a lui Ilie

me, poate demnitatea lui Ilie Năs
tase, poate franchețea sa, poate 
„talentul său de geniu sclipitor" — 
cum îl prezenta programul con
cursului — toate acestea ne-au fă
cut, însă, să credem că tentativa 
recordului va continua !...

...In marmura de la „muzeul" te
renului din Monte Carlo, alături de 
numele fraților Doherty, cei care 
au triumfat între anii 1897— 
1906 (!), alături de un alt englez, 
Wilding, și el performer al primi
lor ani ai acestei competiții, în 
proba de simplu figurează și ro
mânul N. Mișu, ciștigătorul turneu
lui în 1919. Numele țării noastre 
mai figurează, apoi, și în dreptul 
învingătorilor la dublu-bărbați, Ilie 
Năstase și Ion Țiriac, campioni în 
1971, Ilie Năstase și spaniolul J. 
Gisbert, cei mai buni în finala de 
anul trecut.

...La Monte Carlo marmura pură 
așteaptă 
tori !...

numele altor învingă-

Mircea M. IONESCU

0 trompetă

Un document rar in fondul

Muzeului Sportului Românesc
Generalul-colonel (r) 

rescu, fost comandant
. Militare, ajuns acum 

vîrstă de 86 de ani, a 
lui sportului românesc 
de o deosebită valoare : 
eliberat de „CLUB ALPIN FRANQAIS" 
(7 Rue la Boătie, Paris 8) prin care 
se atestă că în luna august 1921. 
„maiorul Paul Teodorescu, din armata 
română (care făcea stagiul Ia un corp 
de vinători alpini.
Școlii “ 
Paris, 
Mont 
după 
scriptice ale subcentrului 
Predînd documentul 
sor N. Postolache, directorul Muzeu-

Paul Teodo- 
al Academiei 
la venerabila 
donat Muzeu- 
un document 

certificatul

ca absolvent al 
Superioare de Război de la 
— n.n.) a efectuat ascensiunea 
Blanc-ului, atingind 4.807 m“, 
cum reiese din controalele 

Grenoble, 
tînărului profe-

lui, generalul Paul Teodorescu a ți
nut să releve că locul acestui cer
tificat, mărturie a spiritului cuteză
tor român, și astfel manifestat pe 
înălțimile Mont Blanc-ului, este a- 
colo. în muzeu, unde trebuie să fie 
un îndemn pentru noile generații, și 
nu în sertare personale.

Gestul venerabilului pionier sportiv 
este, totodată, un îndemn și pentru 
alți veterani care dețin „piese rare" 
din istoricul sportului românesc, să 
le îndrepte spre locul de cunoaștere 
și prețuire' publică, autentice mesaje 
educative în spiritul suflului nou 
care animă, deopotrivă, tineretul și 
cadrele mature ale sportului de la 
noi, Muzeul Sportului Românesc bucu- 
rîndu-se de un larg interes printre 
vizitatorii străini și din țara noastră

care
sa

a încetat
mai cînte
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Popularitatea lui Cruyff M. FIROIU

Trompeta lui Tudorică a amu
țit pentru totdeauna.

Figură pitorească a stadioane
lor bucureștene, nelipsit de la 
meciurile rapidiștilor, pe care 
i-a iubit ca pe trompeta sa, 
„Tudorică" (Ion Tudor, cum am 
aflat, abia acum, că se numea) a 
fost una din „piesele" savurate 
ale galeriei bucureștene, a ma
selor de anonimi care prin frea
mătul lor dau și mai mult far
mec spectacolului sportiv.

A murit „Tudorică". Trompe
ta lui nu va mai răsuna pe 
stadioane, amintind echipei fa
vorite că o inimă tremură pen
tru ea, că-i așteaptă victoria. 
Desigur, însă, că nu va trece 
mult timp și, din rîndurile iu
bitorilor de fotbal va apare — 
ca pe toate stadioanele din lu
me — un alt „șef al galeriei", 
entuziast, original, neobosit...

I
I
I
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După ce s-au plătit 25 000 de pe
setas pentru un tricou al lui Cruyff, 
alte două exemple vin să arate

PRIMUL ARBITRU LA LUPTE
PUBLICUL!

După cum susține o publicație a 
epocii („Carnetul sportiv"), primul 
titlu de „șampion" al României a fost 
acordat în 1904 luptătorului polonez 
Zbisko CziganieWicz de către... pu
blic. în unanimitate ! în anul urmă
tor, titlul i-a fost decernat „per acla- 
mationem" lui Lurich, învingătorul 
lui Zbisko.

în 1906 se organizează mai multe 
„șampionate ale României" unele la 
Circul Sidoli. iar altele la „Arenele 
Romane" ; ultimele au fost comple
tate de primul „țampionat" de luptă 
dreaptă românească (trîntă) și de de
monstrații de jiu-jitsu. Organizato
rul întrecerilor la care învingătorii 
făceau „ocolul arenelor în bigă", era 
autorul lui „Vlaicu Vodă" : Alexan
dru Davila.

Cel mai important „șampionat" a 
fost însă cel din 1908, de la Circul 
Sidoli. cînd au fost prezenți nu mai 
puțin de trei campioni ai lumii : luptă
torul rus Ivan Podubnîi (greco-ro- 
rnane), japonezul Ono (jiu-jitsu) și 
scoțianul Esson (cats and cats can). 
Cu Această ocazie a fost editat și un 
număr unic al unei reviste a lupte
lor (probabil ca program la circ !).

In jurul anului 1900 devenise ce
lebru în Franța „Ursul XIX" (Ursul 
secolului 19), ploieșteanul San Ma
rino (Gheorghe Sandu Marin). Acesta 
avea o forță intr-adevăr uluitoare, 
„jOnglind cu greutăți de 100 kg", ri- 
dicînd cu mîinile 8 ponei.

popularitatea, de care se bucură în 
Spania fostul jucător al lui Ajax. 
Pentru o minge pe care se semna
se Cruyff, pusă la licitație de o in
stituție de binefacere, s-a oferit 
suma de 30 000 de pesetas. Pe de 
altă parte, un simpatizant a confec
ționat o statuie a lui 'Cruyff din... 
ciocolată, figurina- avînd înălțimea 
de 1,40 m.

PAGNOL DESPRE BOX I

PICATURI
în 
în

• Jucătorii s-â'u „încălzit" 
cinci minute. Spectatorii, nici 
nouăzeci.

• Cu 0 înaintare lucidă și o 
parare fermă, cîștigi orice meci. 
Dar cîte pierzi, pină să le ai.

• Mica publicitate : „Cedăm doi 
atacanți centrali, pentru un atacant 
ultracentral".

a-

D. NEGREA

trecute, a încetat din viață 
dramaturg, cineast și ro- 
francez Marcel' Pagnol, 
al Academiei Franceze. 
„Domnul Topaze" l-a fă-

Zilele 
celebrul 
mancier 
membru 
Piesa sa
cut cunoscut în rîndurile drama
turgilor francezi, precum el însuși 
l-a lansat în cinematografie pe ves
titul comic Fernandel.

Marcel Pagnol a fost un mare 
iubitor al sportului și în special al 
boxului. De la el ne-a rămas o 
splendidă caracterizare a pugilis- 
mului : „Boxul e compus din con
cepte putîndu-se rezuma în cele 
trei calități care onorează cel mai 
mult condiția umană : inteligența, 
curajul și sănătatea fizică”.

I
I
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RASEUNIț..
DUMITRU IONESCU, SLANIC. Care 

este situația lui Dumitriu II ? Nici 
în car, nici în căruță, nici în teleguță. 
El n-a primit încă dezlegare de la Ra
pid pentru altă echipă, iar conduce
rea tehnică a feroviarilor, se pare, 
nu mai contează pe el. în rest, știu 
ceea ce știți și dv., și anume, că Du
mitriu II nu joacă.

se întîlnește în fiecare zi ; să fii din 
județul Dolj și să-ți bată inima pen
tru Poli Timișoara 1 Dar, din moment 
ce anii de studenție i-ați petrecut pe 
malurile Begăi, vă înțeleg. Deci, vreți 
să intrați în corespondență cu „nume
roșii — plini de fair-play — suporteri 
ai acestei echipe".

cenil, aceeași Olimpie 
Insă, cu alți... jucători) 
tre cele 20 de echipe, 
două serii, care au luat 
pionatul Diviziei A.

(bîneînțeles, 
figurînd prin- 
împărțite în 
parte la cam. 

,______  _______ ediția 1937—1938.
Echipa din Satu Mare s-a clasat atunci 
pe ultimul loc din prima serie, în care 
au mai jucat (le amintesc în ordinea 
clasamentului final) Rapid. Amefa, 
Victoria Cluj, Chinezul Timișoara, Pho
enix Baia Mare, Unirea Tricolor, 
C.A.O. șl D.U.I.G. Brăila.

I. GHINESCU, COMUNA BOTENI. un 
catren (la care 
iubitorii tenisului de

se vor... ralia 
masă din

fam?

noastră), pornind de la evoluția 
lor noastre la C.E. :

Trei medalii ne-ați adus, > 
Fetelor. Ștacheta sus !
Noi medalii să aveți,
Sa mai dați și la.. . băieți !

toți 
țara

fete-

RICA BOGDAN. COMUNA
CEȘTI. Evident, un caz ca al

GRE- 
dv. nu

I
I
i
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Din nou 
cu plete, 
ați avut 
dusă cu

V. TOMA, BUCUREȘTI, 
"un atac la adresă sportivilor 
(Vă felicit, în orice caz, că 
succes în munca de lămurire 
cel doi băieți ai dv) :

Cînd se planifică timpul 
Pentru pregătirea lor. 
Antrenorii să prevadă 
Șl ore la... coafor.

COSTEL RADULESCU, 
un asemenea rezultat : 
Cluj — Dinamo 5—0. El 
glstrat la Cluj, 
tului 1967—68. Să știți că și în tur, 
la București, a cîștigat tot Universi
tatea: 4—2! Ce frumoase sint, uneori, 
amintirile...

CLUJ. Există 
Universitatea 
a fost înre- 

în returul campiona- 
știți că și în 
ilștlgat tot Ui

CON- 
Paulo,

I
I
I

NELU TRIFU, BUCUREȘTI. Mă 
bucură reușita dv. Ea este în între
gime a dv., eu neavînd nici un fel 
de merit.

BOJA, BRAZI. La sport, 
șl la fotbal, în special, 

o perfectă aplicare prover- 
nu spui «hop- pini n-ai 

Totuși, datorită a- 
îl are Și forței de 

_______ ____Olimpia Satu 
Mare, aleasa inimii dv. dintre echipele 
Diviziei B, oferă multe garanții 
porterilor ei, că va promova în 
vizla A. De fapt, este vorba 
reîntoarcere, după aproape patru de-

TOADER 
în general, 
Iși găsește 
bul : „Să 
sărit groapa !“. 
vansului pe care 
joc de care dă dovadă

su-
Dl- 

de o...

CONSTANTIN COJOCARU, 
STANȚA. Stadionul din Sao 
cu cele 120 000 de locuri ale sale, se 
numără printre marile „cetăți" ale 
fotbalului din lumea întreagă. Capaci
tatea lui este, totuși, departe de a- 
ceea a „Maracanei” din Rio de Ja
neiro. care poate cuprinde. aproape 
200 000 de spectatori. Cit populația ți
nui oraș. Și nu dintre cele miei !

. BRAILA. Po- 
căderea unui 

este punctată în 
lui. Totuși, nu 
și judecătorii nu 

la knock-downuri, 
indicat pentru bo- 
alt loc de... odih-

MAXIMILIAN NEAGU, 
trivit regulamentului, 
boxer la podea nu 
favoarea adversarului 
numai spectatorii, ci 
rămîn indiferenți 
astfel că 
xeri să-șj 
nă, decît

este mai 
găsească 

la podea.

Ilustrații ; N, CLAUDIU

I
I
I
I
I
I
I

La 35 de ani, hocheistul Dezi- 
deriu Varga continuă să fie unul 
dintre cei mai buni jucători ai 
țării, pilonul echipei sale de 
club — Steaua — și al „naționa
lei" !

Sezonul recent încheiat ne-a 
prilejuit, nu o dată, să consem
năm excelentele lui evoluții în 
meciurile din cadrul Diviziei, în 
partidele internaționale, în jocu
rile grupei B a campionatului 
mondial. Varga sfidează, parcă, 
trecerea timpului, etalează o ti
nerețe tulburătoare, este stimat 
și iubit.

Care să fie secretul acestei 
longevități, într-o disciplină atît 
de grea, caracterizată printr-o 
uriașă solicitare fizică și un 
efort nervos cu nimic mai 
scăzut ?

Răspunsul la această întreba
re este ușor de dat, dacă alături 
de „Varga-sportivul" îl vom a- 
șeza pe „Varga-omul“, cel de 
toate zilele, fără cască, crosă și 
apărători. Privindu-1 astfel, vom 
avea imaginea revelatoare a 
unui bărbat matur, serios, îndră
gostit cu toată ființa lui de un 
sport, care cutează i 
frunțile și înăsprește 
socotind că o asemenea 
trebuie 
ci prin 
dăruire 
echipei 
primul 
risipa de energie pe care o face 
este de-a dreptul impresionantă.

Fidelitatea față de sport se 
manifestă Ia Dezideriu Varga 
printr-o viață disciplinată, lipsi
tă de orice excese, pe care și-a 
impus-o de 
comportarea 
gheața patinoarelor și în socie
tate, în activitatea profesională 
și în familie, ca soț și tată.

în intimitate, Deju este un om 
foarte agreabil, care iubește mu
zica, lectura, este gata oricînd

să viseze, să asculte, sau să po
vestească lucruri interesante, a- 
vînd o tolbă adîncă de aduceri 
aminte dintr-o activitate spor
tivă de performanță care a tre
cut de pragul a două decenii.

Este, fără îndoială, demn de 
toată admirația cum acest eml-

timpuriu 
privirea, 

t iubire 
dovedită nu prin vorbe 
muncă permanentă și 

nelimitată. Veteranul 
începe antrenamentele 

și le încheie ultimul, iar

Intr-un moment cînd contextul 
general al mișcării noastre sportive, 
însuși sensul acestei activități, este 
orientat spre comportarea cetățeneas
că ireproșabilă a tineretului stadioa
nelor, cînd pretutindeni operează 
adine — în, atitudine și mentalitate 
— normele eticii șl echității socia- 

cînd aceste elemente devin eta- 
real al valorii unui individ, 
reprobabile manifestări ale 
fotbaliști de la C.S.U. Galați 
ca niște grave ultragii.

bună voie, prin 
ireproșabilă pe

nent sportiv a reușit să găsească 
deplinul său echilibru interior 
și drumul drept în marele labi
rint al vieții. A făcut-o prin 
muncă, prin educație, dar, mai 
ales, printr-o mare autoexigen
ță, fiind permanent propriul și 
incoruptibilul său judecător.

Tinerii hocheiști na au decît 
de învățat de la decanul lor de 
vîrstă și, am spune noi, de ca
racter I

Valeriu CHIOSE

liste. 
Ionul 
două 
unor 
apar

Faptele semnalate de coresponden
tul nostru «înt urîte șl, cu atlt mal 
mult, nu avem dreptul «ă le ascun
dem. Nu de mult, intr-o seară, la 
restaurantul „Casino", inginerul (nota 
bene I) Viorel Tăn&sescu, component 
al formației amintite, a provocat 
scandal, luîndu-ae la bătaie cu... două 
femei, ospătară Aurica Matei și bu
fetiera Domnie* Gîrneața, pentru 
motivul că acestea n-au acceptat să 
Încalce regulile localului și să-i ser
vească numai băutură, fără gustare. 
După cum este lesne de închipuit, 
incidentul a fost din . cale afară de 
penibil, Inginerului 1 s-au vărsat în 
față, de către ospătară, rămășițele 
dintr-o sticlă de bere, acesta a fugă
rit-o ptnă la bufet Și așa mal 
parte...

A doua întîmplare este de 
natură. Fotbalistul Eugen Nan 
de la C.S.U.), prezent la masă 
s-au petrecut cele relatate cu Tănă- 
sescu, a fixat o întilnire la cofetăria 
„Macul Roșu" cu antrenorul unei alte 
echipe 
urmau 
zile) și 
propus 
de bani, să faciliteze victoria acestei 
formații. Se oferea, așadar, spre vîn- 
zare... un meci ! Antrenorul a respins 
oferta și a făcut cunoscute lucrurile 
conducerii secției de fotbal a C.S.U. 
Jucătorul Nan n-a mai fost inclus in 
formație la meciul cit pricina, iar 
ulterior — la prima ședință a birou
lui — a fost exclus definitiv din lot. 
O măsură justă, fără Îndoială !

Nutrim speranța că aceste pete de 
pe fruntea sportului gălățean vor de
termina — la toate nivelele — o re
considerare a muncii de educație cu 
sportivii. în focul luptei pentru pro
movarea unei echipe locale în Divizia 
A, această sarcină de mare însem
nătate 
pe un

de-

altă
(tot 

cînd

gălățene (pe care studenții 
s-o întîlnească peste cîteva 
Ia întrevederea secretă i-a 
ca, în schimbul unei sume

se pare că a cam fost lăsată 
plan secundar.

Scrimei româ- 
fost minunat ono- 

tinerii noștri „muș- 
participanți la edi- 

a campionatului 
al speranțelor. Du
se știe, doi dintre

Tradiția 
nești a 
rată de 
chetari" 
ția 1974 
mondial 
pă cum 
ei, un floretist. Petru-Adal- 
bert Kuki, și un sabrer, 
Ioan Pop, au realizat per
formanțele maxime, cuce
rind MEDALIILE DE AUR!

Misiunea de a reprezenta 
cu. demnitate. culorile pa
triei la marea întrecere de 
la Istanbul n-a fost ușoară, 
mai ales pentru Kuki. A- 
juns in finală alături de 
marii favoriți ai probei de 
floretă, francezul Fracois 
Pietruszka, ciștigătorul de 
anul trecut al competiției, 
și trăgătorul 
Mathias Behr, 
argint la C.M. din 1973, re
prezentantul nostru păstra, 
in pronosticurile specialiști-

vest-german 
medaliat cu

RESORTURI
AUTODEPĂȘIRII

întrecerea 
răsturnat 

Fiindcă 
aruncind

un viitor 
al seniori-

repetat, la 
două 

finala

lor. șanse minime de reu
șită, cel mult perspectiva 
unei medalii de bronz, ceea 
ce ar fi constituit un mare 
succes. Și totuși, 
de pe planșă a 
calculele hirtiei. 
sportivul român,
în luptă nu numai talentul 
și priceperea, dar și întrea
ga sa ambiție, dorința fier
binte de a aduce tării o 
răsunătoare victorie, 
întrecut pe puternicii 
adversari 
care, așa 
ședințele 
naționale

i-a 
săi 

de o manieră 
cum spunea pre- 

Federației Inter- 
de Scrimă, Pierre

Fery, „anunță 
mare campion 
lor".

Lucrurile s-au 
fel de emoționant,
zile mai tîrziu, în 
sabrerilor. Și aici reprezen
tantul tării noastre loan 
Pop, avea de înfruntat ad
versari reputati, ca maghia
rul Gellert și sovieticul Ki
knadze, cei mai bine cotați 
la ora „mondialelor", soco
tiți că vor urca în această 
ordine pe podiumul învin
gătorilor.

Și, din nou a intervenit 
o răsturnare de calcule I

Pop a dispus, mai întîi, de 
Gellert cu 5—2, într-un 
„asalt de kinogramă", după 
aceea și de Kiknadze, către 
încheierea disputelor pentru 
desemnarea campionului 
mondial, la același scor ! 
Alte ’ trei Victorii categorice 
— la 1 și la 2 — aveau să 
completeze strălucitul bi
lanț al tînărului sabrer ro
mân. neinvins în finala de 
la „Sergi Saray“.

Victoriile lui Kuki și Pop, 
modul impresionant în care 
ei le-au obținut. dăruirea 
de care s-au arătat capabili, 
atestă atașamentul tineretu
lui nostru fată de patrie, 
dorința lui de a contribui, 

a 
la

fără 
efort, 
giului 
României

precupeti vreun 
creșterea presti- 

lnternațional al 
socialiste.

Tiberiu STAMA

ORGANIZAȚIA PIONIERILOR,
LA UN SFERT DE VEAC DE EXISTENȚA

(Urmare din pag. I)

nale acțiuni de masă, care au culmi
nat cu „Festivalul sporturilor de iar
nă" de la Cimpulung Moldovenesc.

Ediția de vară a „Cupei tineretu
lui" a luat peste tot un start promi
țător, incit este de așteptat ca fina
lele județene, cit și finala republica
nă să prilejuiască o puternică afir
mare a sportului pionieresc și școlar, 
să contribuie la depistarea unor copii 
talentați.

Pentru Organizația pionierilor, pro
blema învățării înotului de către co
pii a reprezentat o preocupare pri
mordială. Lansind acțiunea „Delfin", 
ce vizează amenajarea unor bazine 
și organizarea unor centre de iniție
re, Organizația pionierilor se mîndreș- 
te cu faptul că din 1970 și pină în 
prezent peste 300 000 de copii au de
venit înotători. Acest fapt este expli
cabil și Prin existența a numeroși 
instructori voluntari (1 200 numai în 
anul 1973), recrutați dintre părinții 
copiilor, uteciști sau studenți.

în vederea cuprinderii pionierilor 
care îndrăgesc în mod deosebit unele 
ramuri sportive (dar nu au fost selec
ționați în unitățile sportive speciali
zate), un rol deosebit îl joacă cercu
rile din cadrul școlilor și caselor de 
pionieri. Diferențiate in 25 de profile, 
cele peste 2 500 de cercuri cuprind 
150 000 de pionieri.

Un rol important în dezvoltarea 
activității sportive de masă l-a jucat 
și generalizarea cupei „Tot înainte", 
a unității de pionieri, acțiune menită 
să cointereseze activele pionierești în 
asigurarea unui calendar sportiv cit 
mai bogat și continuu, la nivelul gru
pelor și detașamentelor de pionieri. 
Decernarea titlului de „Detașament 
sportiv fruntaș" la finele anului șco
lar determină o puternică emulație.

în cadrul preocupărilor Organiza
ției pionierilor, turismul ocupă un loc 
de frunte, fiind integrat în progra
mul politico-educativ. Pionieri ro
mâni, maghiari, germani și de alte

naționalități pășesc, cot la cot, călin- 
du-se și reconfortîndu-se, învățînd să 
cunoască și să-și iubească patria.

Expedițiile „Cutezătorii" (ajunse la 
a 5-a ediție, cu peste 25 000 de parti- 
cipanți), expedițiile nautice pe plute 
și bărci, miile de cicloturiști care îm- 
pinzesc șoselele cu caravane pionie
rești au permis o largă diversificare 
a mișcării turistice pionierești, culti- 
vind la aceștia deprinderi de autoor- 
ganizare și gospodărire, de orientare, 
de respectare a naturii. In ultima pe
rioadă. prin grija și sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, 
în majoritatea județelor au fost ame
najate numeroase „sate de vacanță" 
și tabere in corturi.

Deplasarea organizată a unor uni
tăți de pionieri, sub forma marșurilor, 
în care grupuri masive se încolonea
ză sub faldurile drapelelor, cu tobo
șarii și trompeții în frunte, a devenit 
una dintre acțiunile îndrăgite și frec
vent folosite în cadrul activității pio
nierești. Luna aprilie a acestui an, 
declarată „Luna cîntecelor, marșuri
lor și muncii patriotice pionierești", a 
fost martora unor numeroase aseme
nea acțiuni de masă (Bucureștiul o- 
ferind un exemplu deosebit) care cul
minează în' perioada 28—30 aprilie cu 
organizarea în toate localitățile a 
„Marșului aniversării".

în acest an, activitatea sportiv-tu- 
ristică pionierească este profund mar
cată de efortul întregii organizații, 
de a îndeplini angajamentele luate 
pe linia muncii patriotice. Răspunzînd 
chemării pionierilor din jud. Brăila, 
pionierii din toată țara s-au angajat 
să muncească în agricultură și pe 
șantiere, să planteze pomi sau flori, 
să colecteze deșeuri etc. Pionierii 
și-au propus, totodată, să amenajeze 
peste 4 500 de noi terenuri de sport, 
să construiască sute de bazine și pa
tinoare improvizate, să amenajeze în 
toate cartierele, în școli, piste aplica
tive.

A inceput ultimul trimestru al a- 
cestui an școlar. Decisiv pentru fina
lizarea efortului de a învăța cu sîr- 
guință și perseverentă, acest trimes
tru va fi, totodată, un „laborator" de 
pregătire a acțiunilor sportive și tu
ristice ce vor fi organizate de „Ziua 
pionierilor" în vacanța mare.

Dedicate celor două mari eveni
mente social-politice pe care Ie săr. 
bătorește întregul 
ceste activități de 
monstra dragostea 
pionierilor față de 
patriotismul lor înflăcărat, dorința de 
a participa la uriașul efort de desă- 
vîrșire a construcției socialismului în 
(ara noastră.

nostru popor, a- 
vacanță vor de
și atașamentul 

politica partidului,

ACTUALITĂȚI DIN OINĂ

AMINAREA PRIMEI
ETAPE IA MOTOCROS

Din cauza timpului nefavorabil, 
etapa inaugurală a campionatului 
republican de motocros, care tre
buia să se desfășoare duminică la 
Cîmpina, s-a amînat pentru o dată 
ce va fi stabilită ulterior.

FAZA PE MUNICIPIUL BUCUREȘTI A „CUPEI ROMÂNIEI"
C.P.B. — Dinamo 26—0; Gloria — Uni
versitatea 11—6; Universitatea — Dinamo 
13—2; C.P.B — Gloria 12—12: Gloria — 
Dlnamo 12—6; C.P.B.
17—8; 
namo 
22—3; 
C.P.B. 
13—11; 
urma acestor rezultate C.P.B 
pentru etapa de zonă de la Arad, 
Gloria va evolua la zona Focșani.

Șl „CUPA CRAVATELOR ROȘII" 
celelalte au fost reprezentative ale 
munelor județului : Petid, Valea lui 
hai, Talpoș, Popești, Curățele, Sititelec, 
Sîmbăta. Vășad. în seria I pe primul 
loc s-a situat echipa din Popești (antre
nor prof. Ioan Caraba), iar în seria a 
Il-a reprezentativa comunei Sîmbăta (an
trenor Viorel Potre).

★
Brăila, Tulcea. Suceava și Neamț: Bra
șov (18—19 mai): Caraș-Severin, Bistri- 
ța-Năsăud, Alba. Cluj Covasna, Har
ghita, Sibiuț Buzău, Teleorman; Călă
rași (18—19 mai): Mehedinți, Dolj, Vîl- 
cea, Olt, Argeș, Prahova, Constanța, 
Dîmbovița și Ilfov.

majoritatea județelor și munlci-In ___ . .. .. . . .
pillor se desfășoară, în aceste zile, etape 
ale „Cupei României" la oină, premer
gătoare fazelor de zonă.

Sîmbăta și duminică, pe terenurile 
complexului cultural-sportiv de la Lacul 
Tei și Gloria s-a disputat etapa pe mu
nicipiul București. La întreceri au fost 
prezente 4 echipe: C.P.B.. Universita
tea, Gloria și Dinamo. In prima zi s-au 
desfășurat întîlnlrlle tur, iar în a doua 
zi cele ale returului. Rezultate din tur:

SALONTA : „CUPA SPERANȚELOR"
In organizarea comisiei județene de 

specialitate, la Salonta. județul Bihor, 
s-au disputat două atractive competiții 
de oină la startul cărora au fost pre
zenți cei mai mici oinlști. „Cupa spe
ranțelor" a cuprins două serii a cite 5 
echipe flecare. De remarcat faptul că, 
in afara echipei din orașul

★
Au fost fixate localitățile 

desfășura etapele de zonă 
României". La Arad (11—12 mai) 
evolua reprezentativele județelor Timiș. 
Satu Mare, Sălaj. Bihor. Mureș, Hune
doara Maramureș.. Gorj și municipiul 
București : la Focșani (11—12 mai): Bo
toșani, Iași, Vaslui, Bacău, Galați,

gazdă, toate

unde se vor 
ale „Cupei 

vor

★

12—6; C.P.B. — Universitatea 
rezultate din retur: C.P.B. — Dl- 

12—2: Gloria — Universitatea
Universitatea — Dinamo 8—7;

— Gloria 15—5; Gloria — Dinamo 
C.P.B. — Universitatea 20—4. în 

s-a clasat 
iar

co-
Ml-
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I.E.F.S.-„U“ BUCUREȘTI Șl STEAUA-DINAMO
PARTIDELE VEDETĂ DIN DIVIZIA A DE HANDBAL

Astăzi și mîine, iubitorii handba
lului din Capitală au posibilitatea 
să urmărească două derby-uri tra
diționale, care 
una momente de handbal specta
culos : I.E.F.S.
TEA BUCUREȘTI, la feminin și 
STEAUA — DINAMO BUCU
REȘTI, la masculin. Primul joc, 
programat astăzi după amiază, cu 
începere de la ora 17,45, pe tere
nul Tineretului, opune, deci, două 
formații studențești care în cam
pionatul trecut au urcat pe podiu
mul de premiere — I.E.F.S.-ul pe 
prima treaptă, iar Universitatea pe 
cea de a treia. Jocul pare deschis 
oricărui rezultat, cu atît mai mult 
cu cît ambele echipe se află la 
egalitate de puncte, ambele sînt 
neînvinse pînă acum și ambele au 
pierdut cîte un punct în fața ace
leiași formații 
va învinge ? 
în momentul 
ce atac din 
luri marcate 
I.E.F.S., care

voie de nici un fel de recoman
dare. Ar trebui să subliniem doar 
faptul că această partidă pune față 
în față 15 dintre cei 16 compo
nent! ai reprezentativei României 
care a cucerit recent ai 4-lea titlu 
mondial. 8 dintre ei evoluează la 
Steaua și 7 la Dinamo. Partida este 
programată mîine, de la ora 17,45, 
pe terenul Steaua.

SANCȚIUNI DRASTICE DUPĂ JOCUL
I
i
I

Confecția. Cine 
Universitatea, care are 
de față cel mai efica- 
divizia A (62 de go- 
în patru etape) sau 
se situează pe locul 

secund în privința forței sistemu
lui de apărare (a primit doar 31 
de goluri) ? Răspunsul îl vom afla 
peste cîteva ore...

La masculin, derby-ul Steaua — 
Dinamo București nu mal ar* ne-

tn urma incidentelor petrecute la sfîr- 
șltul partidei dintre divizionarele B, 
C.S.U. Construcții București șl C.S.M. 
Gloria Buzău. Comisia de disciplină din 
cadrul F.R. Handbal a dictat următoa
rele sancțiuni :

— ambele echipe sînt suspendate 
campionat pe o etapă (28 aprilie) ;

— se ridică dreptul de organizare 
teren propriu echipei C.S.U. pentru 
pa din 5 mal ;

— se suspendă următoarele jucătoare, 
cu începere din 5 mai :

Nicoleta Ciocan (C.S.U.) și Sanda Ghlță 
(Gloria) pe 7 etape ; Elena Doglan 
(C.S.U.) șl Maria Coman (Gloria) — pe 
5 etape; Marla Gorgan (C.S.U.) pe o 
etapă. Antrenorii celor două formații — 
M. Crețu (C.S.U.) șl N. Gheorghiu (Glo
ria) alnt aancțlonațt cu avertisment.

din

pe 
eta-
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-w-w eintilnire cu Divizia A, 
I-/ astăzi și mîine, pe s'tadi- 

oanele țării. S-au înapoiat 
„tricolorii" dintr-un turneu, 
sperăm, concludent, în privin
ța selecției pentru Campio
natul european, reîncepe în
trecerea primului eșalon fot
balistic, menită, printre alte
le, să stabilească și o ierar
hie de la 1 la 18 : pe cîștigă- 
torul actuaiei ediții, Pe re
trogradate, dar și pe ocupșn- 
teîe celorlalte fotolii ale 
samentulul, confortabile 
mai strimte . ,.

Da, de aci înainte, mai
te partidele devin importante, 
declanșînd prin aceasta lin 
plus de interes din partea 
marei mase de suporteri, atît 
la Craiova, în orașul actua
lului lider, cît șj la Ploiești, 
Bacău și la Iași, localitățile 
reședință ale unor echipe a- 
flate, la ora de față, în zona 
lanternei.

Mai toate partidele vor a- 
vea, așadar, o miză sporită, 
ceea ce, firește, nu va trebui 
să impieteze asupra calității 
disputelor. Folosită, nu o da
tă pînă în prezent, drept un

cla
sau

toa-

Imperativul etapei

LA RELUAREA CAMPIONATULUI DIVIZIEI A

PARTIDE IMPORTANTE PENTRU AMBII POLI Al CLASAMENTULUI
UNIV. CRAIOVA (1) RAPID (14)

APROPO DE
Puternic propulsat In atenția o- 

piniel publice sportive de ulti
mele performanțe ale echipelor re
prezentative, handbalul nostru s« 
bucură de tot mal mulți adepți. 
Printre ei, firește, și spectatorii. 
Aceștia sînt Insă, uneori, derutați 
sau puși In dificultate de bizarele 
programări ale unor meciuri de 
divizia A. Ne referim, Îndeosebi, 
la Capitală. Purtați din Giulești 
In Drumul Taberei și, apoi, în 
șos. lancului, spectatorii sînt obli
gați (de pasiune) să treacă și pe 
la „Tineretului" — via gos. Ștefan 
cel Mare... Orele din program : 
între 9 și 18 ! Uneori, meciuri care 
stîrnesc interes se desfășoară la

PROGRAMĂRI
acelea»! ore sau la diferența care 
fac imposibilă deplasarea. De ca 
această răsplndire cdnd, In inte- 
rasul handbalului, partidele «r pu
tea fi reunite (cîte 2—3) pe ace
lași teren, astfel ca spectatori! să 
poată veni in număr cit mal mare 
la un program complex ?

Federația de specialitate, sensi
bilă la sugestii care pot contribui 
la o mai bună organizare și popu
larizare a handbalului, ar trebui — 
după opinia noastră — să revadă 
programul returului |i să fixeze 
ore si cuplaje care să permită iu
bitorilor acestui sport să-si satis
facă pasiunea.

I
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După două zile de concurs In campionatul juniorilor la lupte libere

MULTI PRETENDENTI
I
I

LA TRICOURILE DE CAMPIONI I

ULTIMELE REZULTATE DIREC
TE : 1971—72 : 0—2 și 3—0 ; 1972 - 
73 : 2—1 și 6—4 ; 1973—74 : 1—1.

în cadrul pregătirilor efectuate în 
această săptămină, studenții craioveni 
au susținut joi după-amiază un joc 
de verificare cu Răsăritul Caracal, e- 
chipă pe care au întrecut-o cu scorul 
de 9—2 (4—0). Lipsită de aportul in
ternaționalului Marcu, precum și de 
cel al lui Bălan (a cărui reintrare 
este însă posibilă In partida de mli- 
ne), linia de atac a Universității a 
dovedit, totuși, o vervă deosebită. Ba-

Iaci este indisponibil și nu va putea 
juca duminică. în drum spre Craio
va, feroviarii bucureșteni au susținut, 
la rîndul lor, joi după-amiază, un 
meci de verificare La Slatina, în com
pania echipei locale Dinamo (scor : 
1—1). Răducanu și-a reluat antrena
mentele, dar reintrarea sa este incă 
incertă. în schimb, Neagu (care a 
fost și el plecat în turneul 
rican) își va relua mîine 
formația sa.

ARBITRUL PARTIDEI : 
(Tg. Mureș).

telor duminică pe stadionul din Pe
troșani, indică o stare de start bună : 
Jiul cu efectivul complet (Mulțescu 
și Libardi, ușor gripați, au fost re
cuperați) privește cu optimism con
fruntarea cu studenții bucureșteni ; 
Sportul studențesc, în ciuda faptului

fi lipsită de aportul a doi ti- 
(Tolea) — accidentat și M. San- 
suspendat) manifestă la rîndul 
Încredere, într-o comportare

că va
tulari
du —
său,
bună.

ARBITRUL PARTIDEI : Tr. Moar-
căș (Brașov).

STEAUA (7) STEAGUL ROȘU (5)

DINAMO (2) POLITEHNICA IAȘI (18)

sud-ame- 
locul !n

Ioan Rua

REZULTATE DIREC- 
și 1—0 ; 1973—74 :

ULTIMELE 
TE : 1971—72 : 1—0 
1—0.

Deși tn ultimele 
te dinamoviștll au 
victorii (două din ele fiind realizate 
chiar pe stadionul din Dealul Copou- 
lui), partida de duminică este privită 
cu toată seriozitatea de bucureșteni, 
mal ales, acum, cind lupta pentru su
premație In fruntea clasamentului

trei partide direc- 
obținut tot atîtea

este Încă deschisă. Joi după amiază, 
dinamoviștll au susținut un meci de 
verificare cu Autobuzul (0—1). Ieri 
dimineață a avut loc un ultim antre
nament la care au participat ei Dinu, 
Dudu Georgescu șl Lucescu. Politeh
nica Iași s-a pregătit timp de o săp- 
tămînă la Cimpina, unde a susținui 
mal multe partide de verificare.

ARBITRUL PARTIDEI : C. Chiț* 
(Brașov).

GHEORGHE, 26 (prin tele- 
în cea de a doua zi a fina- 
campionatelor republicane de 
libere 
și mari) 

de sport

SF. 
fon), 
lelor 
lupte 
‘(mici 
Sala 
trecerile s-au 
nul dîrzeniei, 
mare, remarcate aproape în fiecare 
partidă. Toți finaliștii sînt animați 
de dorința de a evolua cît mai 
bine, de a. cuceri locuri fruntașe în 
ierarhia categoriilor și mulți dintre 
ei speră să întrunească sufragiile 
selecționerilor, pentru a ocupa un , 
loc în lotul național pentru cam
pionatele europene.

în confruntările juniorilor mari, 
e6.u©ț^î,XălS»:a ne vom referi în
deosebi, pînă vineri seara toți fa- 
voriții 
cursă, 
țintesc 
relativ 
Astfel,
O. Feher și reșițeanul 
au trecut de turul 
victorii clare, amîndoi 
un singur punct de penalizare. Nu 
mai puțin de 4 concurenți își a- 
nunță candidatura pentru tricoul 
de campion la cat. 52 kg : ei sfnț 
D. Pescariu (Timișoara) și bucu- 
reștenii L. Eremia, Gh. Stefan și
P. Brindușan. La cat. 57 kg, fără 
nici un punct de penalizare, por
nesc în tururile decisive 
(Constanța), A. Kalapacs 
și G. Angliei (București), 
oferit spectatorilor meciuri

rezervate juniorilor 
— ce se dispută în 
din localitate — în- 
desfășurat sub sem- 
al dorinței de afir-

au reușit să se mențină în 
Aproape la fiecare categorie 
titlul de campion, cu șanse 
egale, mai mulți concurenți. 
la cat. 48 kg brașoveanul

Gh. Rașovan 
IV, obținînd 
avînd cite

se și au cîștigat înainte de limită. 
Greu de întrevăzut, cîștigătorii la 
62 kg, unde I. Olteanu (Cluj), C.

. Strumpfer (Timișoara), S. Praja și 
O. Dușe (ambii din Brașov) pornesc 
în semifinale cu șanse egale. Din
tre cei 20 de concurenți de la cat. 
68 kg, doar bucureșteanul N. Doro
banții nu a fost penalizat pînă a- 
cum cu puncte... rele, așa că se a- 
nunță un serios pretendent 
cui I, dar va avea meciuri 
cu brașovenii Gh. Catrina 
Buta. La categoriile mari

. moașă impresie au lăsat pînă vi
neri după-amiază D. 1 
stanța) și A. Bălăianu (București) 
— la 90 kg. C. Șandor (Brașov) și 
St. Albert (Cluj) — la 100 kg. pre- I 
cum și greii P. Prisăcaru (Bucu- I 
rești) și A. Nagy (Tg. Mureș) — 
fiecare obținînd victorii clare la 
puncte sau înainte de limită.

Dintre juniorii mici foarte 
se prezintă la aceste întreceri 
curenții din București, Brăila, 
șov și Galați,

la lo- 
dificile 
și D. 

o fru-
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Mărgărit (Con- | 
mu (București) I

bine 
con- 
Bra-

Costin CHIRIAC

PROGRAMUL ETAPEI
INAUGURALE A DIVIZIEI

I
i
I
I
I
I

I. Bratu
(Brașov) 
care au 
frumoa-

DE LUPTE GRECO-ROMANE
Duminică se dă startul în cea de-a 

XXVI-a ediție a diviziei de lupte 
greco-romane. la care se aliniază 27 
de formații împărțite în trei serii. 
Iată programul complet al etapei i- 
naugurale.

SERIA I

I
I
I

mergem
SÎMBĂTÂ

CĂLĂRIE. Baza hipică din Calea 
Plevnei, ora 9.30 : „Cupa Olimpia** 
(proba de dresaj), ora 15: probe de 
obstacole, juniori și seniori.

FOTBAL. Teren Electronica, ora 14: 
Electronica — T.M.B. (Divizia C).

HANDBAL. Stadionul Tineretului, 
ora 17.45: Universitatea București —• 
I.E.F.S. (div. A. feminin)

SCRIMA . Sala Floreasca, de la 
ora 9 — concursul triunghiular inter
național de juniori București — Mos
cova — Budapesta.

DUMINICĂ

GALAȚI : Nicolina Iași — Dună
rea Galați — IPROFIL Rădăuți (or
ganizează Dunărea Galați) ; BOTO
ȘANI : Metalul București — Steaua 
— C. S. Botoșani (organizează C. S. 
Botoșani) CONSTANȚA : Delta Tul- 
cea — 
nizează

A.S.A. Bacău — Farul
Farul Constanța).

SERIA A II-A

(orga-

CLUJ
Cluj - 
nizează
C.S.M. Reșița — C.F.R. Timișoara — 
Mureșul Tg. Mureș (organizează 
C.F.R. Timișoara) ; ARAD : Dinamo 
București — Constructorul Marghita 
— C. S. Arad (organizează C. S. 
Arad).

: Crișul Oradea — 
Vulturii Textila Lugoj 
A.S.A. Cluj) ; TIMIȘOÂRÂ :

SERIA A III-A

A.S.A. 
(orgă-

I
I
I
I
I
I
I

BOX. Sala Casei de cultură, a tine
retului — Sectorul 4 (str. Turturele), 
ora 10: finala campionatului munici
pal pentru juniori.

CĂLĂRIE. Baza hipică din 
Plevnei. ora 9 : „Cupa 
(probe de obstacole).

GIMNASTICA. Sala „23 
de la ora 8.30 ; faza pe 
București a campionatului

Calea
Olimpia"

August", 
municipiul 

______ _ _______ __________ republican 
(categoriile a IV-a și a III-a, băieți 
și fete).

HANDBAL. Terenul de la Com
plexul sportiv Steaua, ora 16.30: uni
versitatea — Minaur Baia Mare, ora 
17.45: Steaua — Dinamo (div. A, mas
culin); Stadionul Giulești, ora 11.30: 
Rapid — Textila Buhuși (dly. A, fe
minin).

FOTBAL. Teren Steaua II. ora 10: 
Steaua — Steagul Roșu (tineret-re
zerve). ora 11.30; Steaua — Steagul 
Roșu (Divizia A); teren Dinamo, ora 
11.15: Dinamo — Politehnica Iași (ti
neret-rezerve), ora 14.45: România — 
R.D.G. (Juniori), ora 16.30: Dinamo
— Politehnica Iași (Divizia A); teren 
Progresul, ora 11: Progresul — Eiec- 
troputerg (Div. B); teren Metalul, 
ora 11 : Metalul — Dunărea Giurgiu 
(Div. B); teren Triumf, ora 11 : Teh- 
nometal — Azotul Slobozia ; teren 
F.R.B., ora 11 : I.O.R. — Triumf; 
teren Voința, ora 11 : Voința — Lă- 
romet ; teren Olimpia, ora 11.30; Uni
rea Tricolor — Șoimii Tarom (me
ciuri în cadrul Div. C),

HALTERE. Sală Rapid, ora 9: 
„Cupa tînărul rapidist".

YACHTING. Lacul Herăstrău, de la 
ora 10 : întreceri în cadrul „Cupei 
tineretului" (clasele Optimist,. Finn, 
F.D. si Snipe).

RUGBY. Stadionul Olimpia, ora 
9.30: Dinamo — Politehnica Iași (div.
A) ; stadionul Gloria, ora 10; Gloria
— Rulmentul Birlad (div. A); stadio
nul Constructorul, ora 11 : Construc
torul — Petrochimistul Pitești (div.
B) : stadionul Giulești, ora 9.30: Rapid
— Aeronautica (div. B): stadionul
Parcul Copilului, ora 9 : Grivița Ro
șie — Clubul Sportiv Școlar (ju
niori).

VOLEI. Sala Flacăra roșie, ora 10: 
Spartae București — Medicina Tg. 
Mureș (feminin), semifinală din ca
drul barajului pentru promovare în 
divizia A.

BUCUREȘTI : C.S.M. Pitești — Ra
pid — Aluminiu Slatina (organizează 
Rapid) ; BRAȘOV : Progresul Bucu
rești — Steagul roșu Brașov — Elec- 
trop.utere Craiova (organizează Stea
gul roșu) ; CÎMPULUNG MUSCEL : 
Gloria Buzău — C.S.O. Cîmpulung 
Muscel — Carpați Sinaia (organizea

ză C.S.O. Cîmpulung).

I
I
I

„paravan" ,în spatele căruia 
nu puține formații, nu puțini 
jucători, și-au permis evoluții 
penibile — sub deviza „To
tul, oricum, pentru rezultat", 
MIZA SE IMPUNE A FI 
PRIVITA CA UN STIMU
LENT PENTRU APARIȚII 
I)E ÎNALTA ȚINUTA MO
RALA ȘI TEHNICA.

„Ne inhibă și publicul spec
tator", se scuzau deseori, a- 
niimiți jucători la sfîrșitul 
unor meciuri importante pen
tru configurația clasamen
tului.

Argument dintre cele mai 
false, după opinia noastră, 
părere sprijinită de următoa- 

aparținind 
mai 
ai

rea confesiune 
unuia dintre cei 
zentativi jucători 
Mircea Lucescu : 
„Nimic nu egalează.
un fotbalist, sentimentul de a 
evolua în comuniune cu pu
blicul".

Sentimentul de a se face 
plăcut, apreciat, oricînd și în 
orice condiții, trebuie să-i a- 
nime, însă, pe toți jucătorii 
noștri divizionari : atît
partidele amicale, dar mai 
seamă în acelea cu miză 
cum încep să devină de 
înainte majoritatea partidelor 
— pentru 
vărat la 
românesc 
rioară.

Și, cum

repre- 
noștri,

pentru

în
cu

a se tinde cu ade- 
ridicarea fotbalului 
pe o treaptă supe-

nici un soccer din 
lume nu poate ținti să ajun
gă la parametrii fotbalului 
mondial cojnpetitiv fără un . 
campionat intern, taloros. se 
impune să se asigure o fru
moasă ținută, un cadru pri
elnic, pe 
tuturor 
nare A.

Drept 
față va 
turor etapelor ce urmează ...

G. NICOLAESCU

gazon și in tribune, 
partidelor divizio-

care imperativul de 
fi un imperativ al tu-

ULTIMELE REZULTATE DIREC
TE : 1971—72 : 0—0 «1 0—0 ; 1972 — 
73 : 1—1 ți 2—0 ; 1873—74 ; 0—1.

în perioada de Întrerupere a cam
pionatului, Steaua a eusțlnut cîteva 
jocuri de verificare, la care a parti
cipat ți Dumitru. Complet Însănăto
șit, internaționalul bucurețtean va 
juca, firește, și mîine, In partida cu 
Steagul roșu. în schimb, Panica — 
cu toate eforturile depuse — nu a 
putut fi recuperat. Față de alcătuirea 
din ultima etapă, „U“-le militarilor 
s-ar putea să-l cuprindă mîine și pe

CrisUche, remarcat în turneul aud- 
american al reprezentativei naționale.

Steagul roțu s-a antrenat, ieri, pe 
stadionul Steaua. Antrenorul Proca 
are la dispoziție întreg lotul de ju
cători, mai puțin Mateescu, care acu
ză un accident mai vechi. Ghergheli 
a suferit, in cursul săptămînii. o în
tindere musculară și prezența sa In 
formație, la meciul cu Steaua, este 
sub semnul întrebării.

ARBITRUL PARTIDEI : Tudorel 
Leca (Brăila).

„POLI" TIMIȘOARA (10) PETROLUL (11)

C.F.R. CLUJ (15) F.C. CONSTANTA (3)

ULTIMELE REZULTATE DIREC
TE : 1973—74 : 0—0.

Ambele formații, gazdele mai pu
țin, oaspeții mai mult, au nevoie de 
puncte. Echipa locală va aborda par
tida cu „toate motoarele In plin". 
După amicalul de miercuri, antreno
rul Ion Ionesou s-a stabilit asupra 
următorului „11“ : Jivan — Mioc, 
Păltinișan, Arnăutu, Maier — Lața, 
Mehedinții — Floareș, Bojin, Bungău, 
Covalcic. Deci, o formație standard 
din cadrul căreia lipsește Surdan,

motivat pentru unele examene pro
fesionale. în tabăra ploiețteană trei 
incertitudini : Eparu, Angelescu și 
Zamfir, toți trei urmind să primească, 
la fața locului, avizul medicului. Pen
tru unul din posturile de fundaș, un 
eventual debut : Popa, de la țineret- 
rezerve. Cu toate acestea, Mihai Io- 
nescu, vice-președintele clubului, spe
ră ca echipa să realizeze acel punct 
cedat. în tur, pe teren propriu.

ARBITRUL PARTIDEI ■ Gh. Limo- 
na (București).

ULTIMELE REZULTATE DIREC
TE : 1971—72 : 0—1 și 3—1 ; 1972—73 ! 
0—1 și 3—0 ; 1973—74 : 1—5.

în dorința de a evada din zona pe
riculoasă, feroviarii clujeni s-au pre
gătit intens în toată perioada de în
trerupere. în scopul unei mai bune 
omogenizări elevii doctorului Radu
lescu și-au încheiat preparativele cu 
două jocuri amicale, susținute, în 
cursul săptămînii. cu echipa de tine
ret a lui „U“, șl cu propria formație

de juniori. Nu se anunță indisponibi
lități in „ll“-le de bază.

în drum spre Cluj, F. C. Constanța 
a făcut o escală la Brăila unde, joi, 
a jucat cu divizlonarea B Progresul. 
Fotbaliștii constănțeni au pierdut cu 
3—2, dar, intens solicitați de adver
sar. au reușit o bună verificare. Sim- 
bătă dimineața s-a reintegrat lotului 
și Antonescu, sosit din turneul sud- 
american.

ARBITRUL PARTIDEI : V. Pădu- 
reanu (București).

A.S.A. Tg. MUREȘ (12)

F.C. ARGEȘ (6) S.C. BACAU (17)

DIREC-
1972—73 :

ULTIMELE REZULTATE
TE : 
0—0

F.
din
Istanbul cu Fenerbahce, terminind la 
egalitate 0—0. 
revenit la — 
drumul cu 
dimineață, antrenorul Ștefan Coidum 
va efectua i 
trenament, .

1971—72 : 3—1 și 1—4 ;
și 1—2 ; 1973—74 : 0—2.
C. Argeș a lipsit în ultimele zile 
țară. Argeșenii au jucat joi la

Aseară, piteștenii au 
București, continuîndu-și 

autocarul spre Pitești. Azi

cu elevii săi un ultim an-

Băcăuanii au efectuat antrenamente 
zilnice, iar miercuri au jucat cu divi
zionara B Victoria Roman, întîlnire 
pe care au pierdut-o cu 2—1. Azi, 
băcăuanii au plecat cu autocarul spre 
Pitești. Mjilocașii Hrițcu și Duțan 
continuă să fie accidentați ; în locul 
lor, în meciul cu F. C. Argeș vor 
juca Soșu și Florea.

ARBITRUL PARTIDEI : Romeo 
Stincan (București).

JIUL (8) SPORTUL STUDENȚESC (13)

ULTIMELE REZULTATE DIREC
TE : 1971—1972 : 1—0 și 2—1 ; 1972 — 
1973 : 4—1 și 0—1 ; 1973—1974 : 0—2.

Un meci (judecind după ultimele 
rezultate ale celor două combatante) 
deschis oricărui rezultat ! Oricum, 
A.S.A. este datoare publicului mure-
șean...

în cele trei săptămîni de întreru
pere, ambele echipe au susținut par
tide amicale. Ultimele jocuri, miercuri 
(„U“ Cluj — C.F.R. Cluj tineret, 2—1) 
și joi (Corvinul Hunedoara — A.S.A.,

0—0). După cite se anunță, ambele 
formații au indisponibilități. La A.S.A. 
va 'lîpSi'”7<lss, aflat în convalescență, 
în peană" va apare Nagel in locul 
iul' Solyum, iar Szollosi în locul lui 
Gligore; in timp ce in „ll“-le studen
țesc nu va fi folosit Uifăleanu (ope
rat de apendicită). Va reintra Barbu, 
revenit la Cluj, iar Ștefan e în com
petiție cu Lâzăreanu pentru postul 
de portar.

ARBITRUL PARTIDEI : C. Bărbu- 
lescu (București).

C.S.M. REȘIȚA (10)- U.T.A. (4)

ULTIMELE REZULTATE DIREC
TE : 1972—73 : 3—0 și 1—2 ; 1973 — 
1974 : 2—2.

Ambele echipe se găseau, la între
ruperea campionatului, într-o bună 
formă sportivă, confirmată și de ulti
mele lor evoluții competiționale : Jiul 
2—0 cu F. C. Argeș la Pitești : Spor
tul studențesc, victorie (1—0) în fața 
liderului. Firesc deci, antrenorii celor 
două formații s-au străduit ca, în 
timpul celor trei săptămini de pauză 
de pînă acum, să mențină nivelul 
pregătirii elevilor lor la o cotă supe-

rioară, pentru ca 
perspectivă să fie 
timele vești din taberele combatan-

9

și rezultatele in 
cele așteptate. Ul-

ULTIMELE REZULTATE DIREC
TE : 1972—73 : 3—0, 1—2 ; 1973—74 : 
0-2.

După un început neconvingător în 
acest retur, doar patru puncte, și a- 
cestea obținute acasă, C.S.M. Reșița 
va căuta mîine. să realizeze victoria. 
Un eventual succes ar da posibilitatea 
reșițenilor să se îndepărteze de zona 
periculoasă, pentru că in prezent, ii 
despart doar 5 puncte de ultima cla
sată. în vederea scopului propus, e- 
levii antrenorului I. Reinhardt s-au 
antrenat intens și în această săptă-

mină, 'jiîcînd miercuri cu divizionara 
C, Minerul Moldova Nouă (3—0).

Lâ' riridul lor, arădenii și-au efec- 
tuâ'f'dW^rtuitele antrenamente, sus- 

’ țififtld" lși"O partidă amicală. în com
pania "echipei Vulturii Textila Lugoj 
-(scor-2^1). Ei privesc cu optimism 
intrirdrCa de la Reșița mai ales după 
bUn'e’le"evoluții ale lui Kun (princi
palul’lor realizator) în turneul din 
Brazilia și Argentina.

ARBITRUL PARTIDEI : I. Cim- 
peanu (Cluj).

ARBITRAJELE TREBUIE SA CONTRIBUIE
LA RIDICAREA CALITĂȚII JOCULUI

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI A XXV a A DIVIZIEI B
SERIA I

• Metalul Plopeni — Oțelul Ga-
(București) 

Caraimanuî
(București)
— Victoria

lăți : A. PÎRVU
• C.F.R Pașcani — 
Bușteni : C. IOFCIU
• Constructorul Galați
Roman : I. HRISTEA (Alexandria)
• Ceahlăul P. Neamț — Știința 
Bacău : G. POPOVICI (București)
• Petrolul Moinești — Progresul 
Brăila : A. BENTU (București)
• Metalul Mija — Celuloza Călă
rași : I. BANCIU (Sibiu) • Glo
ria Buzău — C.S.M. Suceava : V. 
GRIGORESCU (Craiova) • C.S.U. 
Galați — S. C. Tulcea : N. 
CURSARU (Ploiești) • Viitorul 
Vaslui — F. C. Galați : G. RETE- 
ZAN (București).

SERIA A ll-a

— C.S.M. Rm. Vîlcea : V. TOPAN 
(Cluj) • Metrom Brașov — Ș. N. 
Oltenița:
• Metalul București — 
Giurgiu : V. PÎRVESCU
• Gaz metan Mediaș — 
Brașov :
• Șoimii 
rești : O.

I. BUIMISTRUC (Iași)
Dunărea 
(Buzău) 
Carpați 
(Pitești)I. CHILIBAR

Sibiu — Autobuzul Bucu- 
ANDERCO (Satu Mare).

SERIA A lll-a

Olimpia
ROTARU (Iași) 
Cugir — Mine- 

N. HAINEA (Bîr- 
Cavnic — Ind.

Comitetului Federației 
a dezbătut, printre alte 

și pe aceea a arbitraje- 
a unuia dintre factorii 
și trebuie să contribuie 

l la ridicarea calitativă 
implicit, 

echipelor

• Progresul București — Elec— 
troputere Craiova : EM. PÂUNES- 
cu (Vaslui) ® C. S. Tîrgoviște — 
Dinamo Slatina : GR. B1RSAN (Ga
lați) • Minerul Motru — Trac
torul Brașov : M. POPESCU
(București) • Nitramonia Făgăraș 
— Metalul Drobeta Tr, Severin : I. 
JOLDOȘ (Cluj) • Flacăra Moreni

• Olimpia Satu Mare 
Oradea : M. ’
• Metalurgistul 
rul Baia Mare : 
Iad) • Minerul 
sîrmei C. Turzii : P. BRATĂNES- 
CU (Suceava) • Vulturii Textila 
Lugoj — Minerul Anina : M. STE- 
LIAN (Sighișoara) • Textila O- 
dorhei — Gloria Bistrița : C. GHE- 
MIGEAN (București) • Unirea Ă- 
rad — C.F.R. Timișoara : V. 
TOMA (București) • U. M. Timi
șoara — Victoria Cărei : GH. 
MICU (Tg. Jiu) • F. C. Bihor — 
Mureșul Deva : M. MOLNAR (Me
diaș) • Corvinul Hunedoara — 
Arieșul Turda : GH. VASILESCU I 
(București).

Din necazurile unui tînăr antrenor de box

formați de ei 
ne-a determinat 
rînduri unui tî-

Munca migăloasă și, nu de pu
ține ori, foarte dificilă a acestor 
șlefuitori de talente care sînt an
trenorii, rămîne de foarte mult" 
ori mai puțin cunoscută decît is
prăvile sportivilor 
Iată motivul care 
să dedicăm aceste 
năr antrenor.

Maestrul sportului CONSTAN
TIN BUZULIUC, campion al țării 
în anii. 1963, 1964 și 1966, este în 
prezent antrenor la Școala sporti
vă de atletică grea Viitorul Pitești. 
Animat • de dorința de afirmare 
— aceeași calitate care l-a făcut 
să se impună și ca sportiv — tînă
rul antrenor (activează numai de 
șase luni) a început noua sa mun
că într-o jumătate de sală (cealal
tă jumătate este rezervată luptelor) 
care nu-i oferă condiții de pregă
tire dintre cele mai bune. Și to
tuși, după șase luni, în aceste con
diții, C. Buzuliuc a inițiat în tai
nele sportului cu mănuși mulți 
copii și juniori, 25 dintre ei fiind 
componenți ai, secției. Un număr 
de 14 elevi ai săi au și urcat

Modo- 
Duml- 
Marin 

Aehim sînt cei mai talentați din
tre tinerii pugiliști de Ia Viitorul 
Pitești, care i-au și oferit primele 
satisfacții antrenorului Buzuliuc. 
„Marin Aehim, element excelent 
dotat pentru box, a susținut șase 
meciuri și le-a cîștigat pe toate — 
ne mărturisea tînărul antrenor 
Inclusiv pe cel cu P. Fieraru, de 
la Cîmpulung Muscel, pe care l-a 
învins în finala campionatului ju
dețean. Și aveam mare încredere 
în el. Azi trebuia să fim la faza d* 
zonă",

— Și ce s-a întimplat ?
— Este elev în clasa a - X-a

liceul Nicolae Bălcescu și învață 
foarte bine, Cît timp a mers la 
școală a venit și la antrenament 
Mă ocupam de el cu toată pricepe
rea mea și nutream speranța că va 
reuși să termine cu bine și această 
nouă fază a campionatului. Dar, 
cînd a venit vacanța, a plecat la 
țară fără să-mi spună nimic. Dimi
neața l-am așteptat la gară, așa cum

treptele ringului. Gheorghe 
ran, Florin Pepel, Nicolae 
tru, Alexandru Ionele,

zonă.

mare 
puse- 

la el

că a
nu

dra-

la

ne înțelesesem, să plecăm împreu
nă la Tîrgoviște, la faza de 
N-a mai venit’...

Mi-a pricinuit cea mai 
deziluzie. Cîte speranțe îmi 
sem în el ! Am trecut pe
pe-acasă și mama sa, înapoindu-mi 
echipamentul, mi-a comunicat 
plecat la țară și s-a decis să 
mai practice boxul...

Am trăit alături de el mica
mă a tînărului antrenor. în numai 
cîteva clipe, își vedea irosită mun
ca de o jumătate de an și, de ase
menea, speranțele în primul său 
succes în profesia căreia i s-a de
dicat. Am încercat să-1 încurajăm. 
Nu era obișnuit cu asemenea in
succese. Șocul primit a fost pentru 
Buzuliuc mai puternic decît o în- 
frîngere în ring. Dar, din discuția 
noastră am înțeles că fostul boxer 
nu se va da bătut; am înțeles că 
acest prim eșec îl va face și mai 
perseverent în muncă și, nu peste 
mult timp, vom mai scrie în pagi
nile ziarului nostru despre elevii 
Școlii sportive Viitorul Pitești.

Mihai TRANCA

Plenara 
de fotbal, 
probleme i 
lor. Deci, ; 
care pot 
substanțial 
a soccerului autohton și, 
la creșterea rolului 
noastre pe plan internațional.

De aceea, Colegiul central al ar
bitrilor are o misiune destul de di
ficilă, numai amintind o latură a ac
tivității — aceea a delegărilor etapă 
de etapă la meciurile celor 4 eșa
loane (A. tineret-rezerve, B și C). 
Este o muncă dificilă, dar, totodată, 
plină de răspundere, deoarece pen
tru fiecare partidă trebuie să se 
țină seama de contextul în care se 
dispută, tde unele antecedente ale 
întîlnirii, etc. în unele cazuri, însă, 
petrecute recent, au fost delegați 
arbitri de la mari 
exemplu la Moreni a condus 
arbitru din Iași) sau brigăzile 
fost formate din trei localități 
componenții ei neconducînd 
preună nici o partidă pînă la 
respectivă.

Plenara avînd în vedere că 
Colegiul central al arbitrilor cît și 
comisiile județene de fotbal pot să 
contribuie mai mult la îmbunătă
țirea acestui sport îndrăgit și prac
ticat de zeci de mii de oameni, a 
adoptat cîteva măsuri ce urmează 
a prinde viață în perioada imediat 
următoare.

Astfel, comisiile județene au obli
gația de a organiza anual cursuri 
de formare a arbitrilor. în acest 
fel, fiecare județ va putea fi re
prezentat în loturile divizionare 
(nu numai numeric, ci și din punct 
de vedere al calității, cum s-a în- 
tîmplat cu multe comisii pînă în 
prezent). Plenara a recomandat, cum 
era și firesc, ca viitorii cursanți 
să fie recrutați din rîndul foștilor 
jucători, care, devenind cavaleri ai

distanțe (de 
un 
au

îm- 
data

atît

fluierului, vor putea să rămînă pe 
gazon și să ajute la ridicarea ca
lității partidelor. Pe această linie, 
a pregătirii și creșterii bagajului de 
cunoștințe teoretice. Colegiul cen
tral va organiza de două ori pe an 
cursuri dc perfecționare a tuturor 
arbitrilor din loturile divizionare.

O altă măsură constă în verifi
carea temeinică, de către colegiul 
central, în colaborare cu colegiile 
județene, a componenților loturilor 
divizionare. Se are în vedere, în 
primul rînd, calitatea arbitrajelor 
prestate, gradul de pregătire fizică 
și teoretică. Dar, totodată, se vor 
putea remedia și alte carențe, prin
tre care amintim și pe aceea ca 
arbitrul să aibă timpul necesar de 
a conduce regulat meciuri, la in
tervale cît mai scurte, renunțîn- 
du-se la cei ce nu pot răspunde a- 
cestei cerințe. Am amintit aceasta, 
deoarece în actualul lot figurează 
chiar un jucător divizionar B (Ma- 
tache — Autobuzul București), 
care, practic, nu are posibilitatea 
să conducă echipe de categorie re
publicană, deoarece el trebuie să 
fie prezent la meciurile echipei 
sale !

Plenara federației a stabilit și 
termen : 15 iunie 1974. Pînă la 
ceastă dată, Colegiul central, 
baza constatărilor sale, precum
a recomandărilor ce vor fi făcute 
de colegiile județene, va definitiva 
un nou lot dc arbitri, care va func
ționa începînd cu anul competițio- 
nal 1974/75. Desigur că în lot vor 
figura cavaleri ai fluierului cu o 
bogată experiență și care au 
în teren că cunosc și aplică 
toate regulile jocului de
precum și cei care și-au făcut „ro
dajul" în zeci și zeci de partide de 
diferite categorii și s-au dovedit 
capabili de a conduce cu fermitate 
jocuri cu orice grad de dificultate.

Pînă la 15 iunie mai sînt multe

etape de disputat, la toate eșaloa
nele. Așa că fiecare partidă poate 
constitui un examen pentru acei 
care doresc să figureze în lotul re
publican și deci includerea depin
de numai de arbitrul rsepectiv. Noi 
credem că toți doresc acest lucru !

Pompiliu VINTILA

ASTĂ-SEARĂ, PE MICUL ECRAN

Astă-seară. începînd de la 
22,20, televiziunea va prezenta 
rezumat filmat al meciului 
fotbal Argentina — România, 
putat la Buenos Aires, la 22 aprilie.

ora 
un 
de 

dts-

LOTO-PRONOSPORT

un 
a- 
pe
Și

LOZ ÎN PLIC AU
CÎȘTIGURI 

AUTOTURTS- 
ARAGAZ ȘI 
AFLATE ÎN

arătat 
corect 
fotbal,

PE MICUL ECRAN

NOU ! LA 
FOST INTRODUSE 
SUPLIMENTARE ÎN 
ME. BUTELII DE 
BANI LA SERIILE 
VÎNZARE.

în seriile aflate în vînzare pentru 
LOZ ÎN PLIC se găsesc suplimen
tar : la cele speciale de 6 lei : au
toturisme, butelii de aragaz și bani, 
iar la seriile obișnuite de 3 Iei : 
cîștiguri în bani în valoare de 
20.000 lei, 10.000 lei, 5.000 lei, 2.000 
lei, 1.000 lei, 500 lei ș.a.

• Astăzi este ULTIMA ZI pen
tru depunerea buletinelor la con
cursul Pronosport de duminică 28 
aprilie 1974. înainte de a vă fixa 
pronosticurile vă recomandăm să 
consultați „Programul Loto-Prono- 
sport" din această săptămînă care 
cuprinde amănunte asupra echipe
lor care sînt incluse în programul 
de concurs.

Simbătă 27 aprilie : ora 16.30 — fot
bal : Politehnica Timișoara — Petro
lul Ploiești (Divizia A). Transmisiune 
directă de la Timișoara.

Duminică 28 aprilie : ora 15.50 — 
magazin sportiv : cele mal frumoase 
goluri din returul semifinalelor cupe
lor europene la fotbal : meciul de 
box George Foreman — Ken Norton, 
a 37-a victorie prin K.O. a actualu
lui campion mondial : noul fenomen 
al natației australiene, Jeny Turrall; 
rezumatul înregistrat al întîlnirli de 
fotbal Cehoslovacia — Franța.

Miercuri 1 mai : ora 17.05 — maga
zin sportiv ; galeria campionilor (fra
ții Simion și Calistrat Cuțov — box. 
Olga Korbut — gimnastică), concurs 
internațional de natație — transmi
siune de la Leeds.

Joi 2 mai : ora 17 — fotbal : F.C. 
Constanța — Universitatea Craiova 
(Divizia A) Transmisiune directă de 
la Constanța : ora 18.45 — Marele
Premiu de steeple-chase (cursă de 
galop cu obstacole fixe). înregistrare 
de la hipodromul Auteuil din Paris.

Sîmbătă 4 mai : ora 16 — magazin 
sportiv : prima aruncare cu greuta
tea peste 22 metri ; cea mai specta
culoasă căzătură a sezonului de 
schi ; un nou „sport** pe patine cu 
rotile; tradiționala întrecere de ca
notaj academic de pe fluviul Tamisa 
dintre echipajele de 84-1 ale univer
sităților Oxford și Cambridge; selec- 
țiuni înregistrate în meciul de fotbal 
R.DG. — Cehoslovacia.

26

DE

15

APRILIE

CÎȘTI-

57 58 43

50

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 
1974 :

FOND GENERAL
GURI : 997.732 lei.

EXTRAGEREA 1 :
24 21 78 73 77

EXTRAGEREA a Il-a : 46 1
85 49 52 88 36 48

Plata cîștigurilor se va face
Capitală începînd din 6 mai pînă 
la 26 iunie ; iar în țară aproxima
tiv din 8 mai pînă la 26 iunie 
1974 inclusiv.

Rubrică redactată de
LOTO — PRONOSPORT

în



MECIURI PRELIMINARETURNEE baschetSofia14 laTrofeul orașului

PENTRU C.E. DE BASCHETBUCUREȘTI VIENA 70-68DE TENIS (juniori)

și Zah-

Primui start al sezonului
TOMA HRISTOV

sîmbătă 
va juca 

Havana și 
locurile 3—4 ale

Mănăilă. Cimpeanu)

rezultate :
(36-46),

(43—32),
(39—37).
(38—20).

Sofia — Viena 
Moscova — Atena 
Praga — Phenian 

Havana — Varșovia

IA PRIMA IEȘIRE IN AER LIBER

'A POLOIȘTILOR DIN REPREZENTATIVA

a juniorilor 
terminate, 

campionilor

pregătire 
este pe 
mîine al 
in corpore. In marea

Zi de primăvară. La piscina 
din șoseaua Ștefan cel Mare, for
fotă neobișnuită pentru luna apri
lie. Apa este ' de o claritate per
fectă și oferă condiții de antrena
ment ideale.

Ședința de 
dinamoviști 
Schimbul de 
este prezent
majoritate elevi aflați în vacanță, 
băieții lui Capșa nu pierd nici o 
oră prielnică pentru ca pasele 
să devină mai precise, pentru 
șuturile, din toate pozițiile, să 
amintească de epoca de glorie a 
Zahan, Grințescu și Kroner.

Pe marginea bazinului și-au 
cut apariția componența lotului

lor 
ca 
ne 
lui

reprezentativ, jucători 
Dinamo și Rapid, la 
adaugă clujeanul 
Inițial, antrenamentul era progra
mat la Floreasca, dar antrenorii au 
decis ieșirea în aer liber. Prea îm
bietoare erau semnele primăverii 
pentru a mai suporta, în asemenea 
zile, aburii din bazinul acoperit...

La apel, doar doi absenți moti
vați ; purtătorul caschetei cu nr. 1, 
Șerban Huber, și Dan Frîncu, am
bii la cursuri. Ei au fost absolviți 
de antrenamentul de dimineață; 
vor executa dublu însă în cel de 
după-amiază. Printre tricolori se a- 
flă, fără excepție, cei mai buni ju
cători ai țării, unii dintre ei cu 
peste 100 de selecționări în repre-

ai cluburilor 
care se mai 

Claudiu Rusu.

Regată inaugurală la yachting
Tradiționala regată „Cupa 1 Mai" 

a reunit, pe lacul Herăstrău, nu
meroși veliști bucureșteni. întrece
rea. care a fost patronată de Con
siliul municipal al sindicatelor din 
Capitală, a cuprins trei manșe, la 
urmtăoarele clase : optimist, finn, 
F.D. șj snipe. Frumoasele dispute 
ale bărcilor cu pînze au atras și 
de data aceasta publicul, iar vîntul 
— de tăria 2 — a purtat ambar- 
cațiile într-un tempo susținut, lă- 
sînd în seama echipajelor celelalte 
trei condiții ale unui reușit con
curs de yachting: curajul, fan
tezia și priceperea. Subliniem buna 
comportare a elevului — cam
pion balcanic — Horia Ispas victo
rios. din nou, la Optimist. Cu zero 
puncte penalizare (debut promi
țător în acest sezon) au trecut li
nia de sosire C. Ivanovici (finn), 
Brînzei — Nedelescu (F.D.) și Enă
ceanu — Bălună (snipe).

REZULTATE : clasa Optimist: 
1. Horia Ispas (Clubul Nautic Uni
versitar) 8 p 
(C.N.U.) 18 p

2. Ovidiu Adam
3. Marian Radu

SlMBĂTA Șl DUMINICĂ,

PE BAZA HIPICĂ DIN CALEA PLEVNEi

5J CUPĂ OLIMPIA'
CĂLĂRIE

al

(C.N.U.), 19 p ; clasa Finn: 1. Con
stantin Ivanovici (C.N.U.) 0 p 2. A- 
lex. Vasiliu (C.N.U.) 21. 4 p 3. Emi- 
lian 
clasa 
beriu
0 p;

Gresianu (C. N .U.) 24 p ;
F.D.: 1. Mihai Brînzei — Ti- 
Nedelescu (Electrica l.D.E.B.) 
clasa Snipe: 1. Enăceanu — 

Bălună (C.N.U.) 
Sova (Electrica 
Mărăcine — 
l.D.E.B.) 16,7 p.

0 p ; 2. Naum — 
l.D.E.B.) 14 p; 3. 
Ghinea (Electrica

zentativă (Zamfirescu, C. Rusu), 
iar alții in apropierea jubileului 
(D. Popescu, C. Frățilă, CI. Rusu). 
Seriozitate deplină la acest prim 
antrenament de acomodare cu apa, 
cu aerul. Programul prevede înot 
lung (3000 de metri pentru în
ceput), apoi exerciții de pase și tra
sul la poartă, la fluier. Este un 
exercițiu nou pe care Anatol Grin
țescu, proaspăt reîntors de la Bu
dapesta unde a urmărit timp de o 
săptămînă antrenamentele campio
nilor lumii, l-a și pus în practică. 
Atît atacantul, dar mai ales porta
rul, trebuie să se afle, pe o peri
oadă mai lungă, într-o poziție ridi
cată deasupra nivelului apei pentru 
a șuta puternic (sau a fi gata pen
tru blocaj) la comanda de pe mar
gine.

Se lucrează conștiincios, cu mult 
interes. Fiecare se străduiește să 
execute rapid și precis, mai ales 
că ochiul format al lui „nea Tică“ 
Vasiliu înregistrează aproape tot. 
Iar cel care greșește este nevoit să 
repete o dată, de două ori, pînă 
cînd execuția devine fără cusur.

Este anul „europenelor" ; mai sînt 
două veri pînă la J.O. de la Mont
real și echipa națională de polo 
pare decisă să asalteze locurile 
fruntașe, poate chiar unul pe po
dium, în august, la Viena.

NEW YORK, 26 (Agerpres). — Tn 
optimile de finală ale turneului in
ternațional feminin de tenis de la 
Philadelphia, jucătoarea sovietică 
Olga Morozova a eliminat-o în trei 
seturi : 3—6, 6—3, 7—5 pe olandeza 
Betty Stove. Alte rezultate : Billie 
Jean King (S.U.A.)— Karen Krantz- 
cke (Australia) 6—2, 6—3 ; Rosema
ry Casals (S.U.A.) — Cathy Kuy- 
kendal (S.U.A.) 6—2. 6—1 ; Kerry 
Melville (Australia) — Kazuku 
Sawamatsu (Japonia) 6—2, 6—2.

Ar
Turneul internațional de tenis 

de. la St. Louis (grupa a Il-a a cir
cuitului W.C.T.) a programat prime
le partide din cadrul optimilor ele 
finală ale probei de simplu. Ame
ricanul Stan Smith, favoritul nr. 2 
al concursului, l-a învins cu 6—4, 
7—6 pe australianul Phillips Moore, 
iar Ross Case (Australia) a dispus 
cu 7—6, 6—2 de Charles Pasarell 
(S.U.A.). S-a mai calificat pentru 
„sferturi" șj americanul Cliff Ri
chey, care l-a eliminat cu 6—7, 6—4, 
7—5 pe compatriotul său Dick 
Stockton.

SOFIA, 28 (prin teiefon. de Ia co
respondentul nostru). Selecționata 
masculină de baschet a Bucureștiu- 
lui și-a încheiat participarea la gru
pa A a „Trofeului orașului Sofia" 
printr-o nouă victorie. întîlnind re
prezentativa Vienei. tn rîndul căreia 
evoluează patru jucători nord-ameri- 
cani (Redd. Taylor. Marioneaux și 
Bowling), baschetbaliștii români au 
repurtat succesul cu 70—68 (40—36), 
după o întrecere echilibrată. începu
tul meciului a fost favorabil echipei 
Bucureștiului. dar pe parcurs vlenezii 
au Izbutit să egaleze și chiar să ia 
conducerea (26—21 în min. 15). Mă
surile luate de antrenorul Mihai 
Nedef s-au repercutat favorabil asu
pra eficienței formației sale care, la 
rîndul ei. a restabilit egalitatea și 
din min. 25 a preluat conducerea, ob- 
ținînd la un moment dat un avans 
de 11 puncte (63—57 in min. 
Eliminarea lui Popa (5 faulturi 
min. 35) a scăzut considerabil 
tențialul ofensiv și defensiv al . 
ului bucureștean, care s-a văzut 
asaltat de presingul echipei din Vie- 
na. Aceasta- însă, nu a reușit decît 
să reducă din handicap. Au înscris: 
Popa 23. Tarău 9, Otfcelak 20. Pasca 
2. Molnar 2. Georgescu 8. Brabo- 
veanu 6 (au mai jucat Cernat. Nicu-

Ic seu, Czmor.
pentru București, respectiv Redd 22, 
Marioneaux 14. Pavelka 4, Tecka 9, 
Bowling 6. Taylor 3. Leskova 10._ Au 
arbitrat Muzakiotis (Grecia) 
ratnicek (Cehoslovacia).

Echipa Bucureștiului are 
zi de odihnă, iar duminică 
cu învingătoarea dintre 
Moscova, pentru 
competiției.

Alte
82—80 
«5—79
75— 65
76- 55

PARIS (Agerpres). — Campiona
tul european de baschet pentru e- 
chipe de juniori va avea Ioc între 
17 și 29 iulie în'două orașe din 
Franța: Orleans și Gien. Pînă în 
prezent sînt calificate pentru tur
neul final 6 formații : Iugoslavia, 
Italia, U.R.S.S., Israel, Cehoslovacia 
șj Franța. Celelalte echipe urmea
ză să susțină jocuri preliminarii în 
5 grupe. Echipa României va juca 
între 26 și 28 aprilie în grupa de 
la Izmir alături de formațiile Tur
ciei și Austriei. Din fiecare grupă 
preliminară se califică primele 
două clasate.

Adrian VASILIU

O AMPLA ACȚIUNE ATLETICĂ LA TIMIȘOARA

1200 DE CAMPIONI

a Cen-
Organi- 
inedită

ÎN „G C. E." LA SABIE

STEAUA - DOZSA
BUDAPESTA, 26 (prin telefon). 

Ca și anul trecut. Steaua a încheiat 
pe locul 4 întrecerile pentru „Cupa 
campionilor europeni". Dar, spre 
deosebire de ediția precedentă a 
competiției, sabrerii bncureșteni au fost 
mult mai aproape de un loc pe po
dium. Intr-adevăr, în ,m._ciul-cheie 
pentru calificarea în primele trei 
locuri, Steaua a întilnit formația 
Dozsa cu care a terminat la egali
tate. dar cu o situație inferioară la 
tușe: 53—56. Meciul putea fi cîști- 
gat, dacă Nilcă, altă dată element 
de bază în echipă n-ar fi fost un 
simplu figurant. Steaua conducea 
înaintea ultimului asalt cu 8—7 (du
pă ce anterior avusese inițiativa) și 
depindea de Nilcă victoria pe echi
pe, un rezultat pozitiv în asaltul cu 
Karoly. Dar sabrerul nostru a pier
dut cu 5—2...

Tn acest fel Steaua București a 
ocupat locul 4. Pînă la meciul cu 
Dozsa, campioana României intre-

JUDIT

TENIS DE MASĂ

MAGOS (Ungaria)

cuse pe campioana Fianței 
(Irimiciuc și Pop cîte 3 v, 
v, Nilcă 1 v). apoi pe cea 
slovaciei cu 9—2 (Irimiciuc 
Marin și Nilcă cîte 2).

Apoi, după partida cu ____
budapestană. Steaua a înregistrat al
te două victorii, cu campioana Bul
gariei, 9—6 (Irimiciuc șl Marin cîte 
3. Pop 2, Culcea 1) și cu campioana 
R.F.G., 9—5 (Marin 3, Irimiciuc, Pop și 
Culcea cîte 2),

Pentru locurile I—III își disputau 
asalturile formațiile TSKA Moscova. 
Vasas și Dozsa Budapesta. TSKA ob
ținuse victoria la tușe cu Dozsa. iar 
Vasas întrecuse cu 9—5 pe învingă- 
* , „.. . . ora închiderii edi-

conducea cu 3—2 la

cu 9—1 
Marin 2 
a Ceho-
3, Pop,
formația

împreună cu 
bila sportivă 
Zola Rudnova, 
campioană a 
Judit Magos 
este și ea o

reduta- 
sovietică 

actuala 
Europei 

(Ungaria) 
autentică

stilului 
toc.

reprezentantă a 
asiatic, cu priza

Născută în urmă cu 
23 de ani, la Budapesta, 
Mages a început să 
joace acum zece ani, 
iar oînă în prezent de
ține de nouă ori titlul 
de campioană a țării.

Funcționară la un 
instigat de statistică, 
blonda sportivă ma
ghiară e^te căsătorită, 
de curînd, cu unul din
tre cei mai buni bale
rini din Ungaria, Fran- 
cisc Havasi, laureat al 
premiului Kosuth. Mem
bră a 
pesta n 
gătită 
Laszlo 
înscris 
serie 
excelente : locul 
în clasamentul 
mai bune jucătoare eu
ropene în preajma 
competiției de la Novi 
Sad. campioană conti
nentală la dublu fete 
(în compania lui Hen-

clubului buda- 
Statistika și pre- 

de antrenorul 
Ormai, Magos a 
în palmares o 

de performanțe 
patru 
celor

toareln Stelei, 
tiei. Vasas 
TSKA.

Sîmbătă 
individuale 
garia". Participă 130 de sabreri, gru
pați în 24 de serii.

duminică — întreceri
„Cupei Hun-

și
în cadrul

'„TRIUNGHIULARUL" INTERNATIONAL AL JUNIORIICT DE LA FLOREASCA

riette Lotaller la Rot
terdam, în 1972), co
echipieră în echipa Un
gariei. cîștigătoare a 
titlului european în O- 
landa și medaliată 
bronz în aceeași 
cere, la dublu 
alături de istvân 
yer.

Acum, la Novi 
eforturile tenacei 
toare maghiare 
văzut încununate 
tr-un dublu

cu 
între- 
mlxt. 
Jon-

Sad, 
jucă- 
s-au 

prln- 
succes : 

cucerirea titlului conti
nental la simplu 
menținerea celui 
dublu fete (tot cu 
taller)

Cu o statură de 
chetbalistă și o alonjă 
impresionantă, Judit 
Magos atrage atenția 
nu numai asupra fizi
cului său, ci și prin 
eleganța șl cursivitatea 
acțiunilor ofensive, exe
cutate cu putere și în- 
tr-o viteză amețitoare. 
Motiv pentru care se 
șl bucură de unanime 
aprecieri.

și 
de 

Lo-

bas-

MILAN ORLOWSKI (Cehoslovacia)

Cel de al doilea concurs hipic 
anului, „Cupa Olimpia" la dresaj 
și sărituri, este programat sîmbătă 
și duminică pe baza din Calea 
Plevnei, reunind călăreți de la 
Steaua, Dinamo și Olimpia, precum 
și majoritatea componenților loturi
lor reprezentative.

în programul întrecerilor de sim- 
bătă figurează, de la ora 9,30, trei 
probe de dresaj pentru juniori și 
seniori, iar de la ora 15, cinci probe 
de obstacole : pentru cai remonți 
și de categorie semi-ușoară ; pentru 
juniori începători pe cai pînă la 
categoria mijlocie ; pentru juniori 
avansați pe cai pînă la categoria 
mijlocie; pentru seniori și pentru 
sportivii din loturile naționale. Du
minică, de la ora 9, au loc numai 
întreceri de obstacole pentru ju
niori, o ștafetă de 2 călăreți (pe un 
parcurs de 1,20 m, Barema B), 
care se anunță deosebit de atracti
vă. Competiția se încheie cu o pro
bă rezervată concurenților din lo
turile naționale (pe un parcurs de 
1,30 m, Barema A, cu un baraj la 
cronometru).

Vor fi interesant de urmărit atît 
evoluțiile juniorilor, care s-au dis
tins cu prilejul primului concurs 
al sezonului, cît și a cailor tineri 
lansați în acest an. De asemenea, 
se anunță pasionantă disputa con
curenților seniori la obstacole, în 
absenta celor 4 sportivi fruntași 
plecați la concursul de la Kiskun- 
halas.

TIMIȘOARA, 26 (prin telefon). 
Program non-stop de atletism pe 
stadionul timișorean C.F.R., joi, 
între orele 9 dimineața și 7 seara ! 
„Cupa campionilor" școlilor gene
rale, primul festival de atletism al 
pionierilor și școlarilor din județul 
Timiș, a reunit aproape 1200 de 
copii, la startul probelor de aler
gări, sărituri și aruncări.

în organizarea C.J.E.F.S. (prin 
comisia sa de atletism), a Inspec
toratului școlar județean și 
siliului județean Timiș al 
zației pionierilor, această
competiție a fost dedicată celei 
de-a XXX-a aniversări a Eliberă
rii, Congresului al XI-lea al P.C.R. 
și celei de a 25-a aniversări de la 
crearea Organizației pionierilor din 
România.

Precedată de o sărbătorească des
chidere — marcată de o amplă de
filare a sutelor de concurenți în 
ritmul marșului pionieresc executat 
de fanfara cravatelor roșii și de 
cuvîntul inaugural al președintelui 
C.J.E.F.S., tovarășul Radu Bălan, 
membru al Biroului Comitetului ju
dețean Timiș al P.C.R., —concursul 
a constituit o reală trecere în revistă 
a speranțelor atletismului timișan.

REZUTATE TEHNICE : fete, 60 
m — 1. Eraa Rotariu (Șc. gen.

ȘCOLARI IN CONCURS
Cotlob) 8,5, 2. Gabriela Suciu (Șc. 
gen. 22 Tim.) 8,6 ; lungime — 1. 
Elisabeta Gerber (Șc. gen. Liebling) 
4,36 m, 2. Mihaela Maior (Șc. gen. 
16 Tim.) 4,26 m ; aruncarea mingei 
de oină — 1. Maria Neuhrar (Sc. 
gen. Grabăț) 56,00 m, 2 Elena De 
mian (Șc. gen. Comloșul Mare) 52,00 
m ; 500 m — 1.
(Șc. gen. Cotlob) 
Folk (Șc. gen. 
băieți, 60 m — 1. 
gen. 22 Tim.) 7,5, 
gen. 3 Lugoj) 7,6 ;
Turcu (Șc. gen. 19 Tim.) 5,87 m, 

R. Iancu (Șc. gen. 16 Tim.) 5,32 
; aruncarea mingei de oină — 
A. Varga (Șc. gen. Făget) 81,00 
(!), 2. R. Salea (Șc. gen. Teremia 

Mare) 77,00 m ; 1 000 m 
Fantaziu 3:00,8, 2. 
Nichișoara) 3:05,3.

Mariana Kemedi 
1:34,5, 2. Geta

18 Tim.) 1:34,8; 
A. Fantaziu (Șc. 
2. T. Buciu (Șc. 
lungime — 1. M.

A FOST DEFINITIVAT- CALENDARUL
ECHIPEI DE RUGBY (tineret) ■

LA 26 OCTOMBRIE, LA BUCUREȘTI 
UN MECI CU FRANȚA

Paralel cu pregătirile echipei na
ționale de rugby (lotul A), s-a con
stituit și un lot de tineret-speranțe 
(jucători pină la 23 de ani). Acestei 
echipe, de a cărei pregătire se ocupă 
prof. Rene Chiriac, fostul internațio
nal al deceniului trecut i s-a defini
tivat recent și calendarul internațio
nal. El cuprinde următoarele acțiuni : 
participarea la Turneul „Nisipurile 
de aur" — Varna (5—15 septembrie), 
turneu la care vor lua parte cîteva 
selecționate naționale, cum ar fi Po
lonia, Italia, Iugoslavia, Bulgaria ș.a.; 
partida România—Polonia — Bucu
rești (13 octombrie), în deschidere la 
meciul România—Franța (selecționate 
A) ; in fine, o întîlnire cu echipa si
milară (speranțe) a Franței — Bucu
rești (27 octombrie). Cîteva jocuri 
deosebit de interesante, menite să 
impulsioneze rugbyul autohton.

T

„CUPA TINERETULUI"
(Urmare din pag. 1)

BĂIEȚI: 1. I.E.F.S., 2. I. P. Timi
șoara, 3, „U“ Iași.

Finala fotbaliștilor a revenit stu
denților de la Institutul politehnic 
din București, care au întrecut pe 
reprezentanții Institutului pedagogic 
din Constanța cu 5—4, prin lovituri 
de la 11 m. după ce la încheierea 
timpului regulamentar de joc sco
rul a fost 0—0 ...

Clasament final: 1. Institutul po
litehnic București, 2. Instit. peda
gogic Constanța, 3. Inst. agronomic 
Cluj.

Sala sporturilor și sala Armatei 
au găzduit ultimele confruntări ale 
baschetbaliștilor și baschetbaliste
lor. în ambele cazuri, succesul a re
venit orașului-gazdă al întrecerilor, 
care a prezentat echipe de bună

valoare, bine pregătite, care au ob
ținut victorii meritate. La fete, 
„U" Cluj a întrecut în finală pe 
A.S.E. București cu 66—49. iar la 
băieți „U“ Cluj a dispus de Insti
tutul politehnic din Lași cu 100—68.

Clasamente finale. FETE : 1. „U." 
Cluj, 2. A.S.E. București, 3. „U“ Ti
mișoara. BĂIEȚI: 1. „U“ Cluj, 2. In
stitutul politehnic Iași, 3. A.S.E. 
București.

După încheierea tuturor finalelor, 
pe frumoasa bază sportivă din Par
cul Universității a avut loc festi
vitatea de premiere și închidere a 
finalelor studențești din cadrul 
„Cupei tineretului", ediția de vară 
Cu acest prilej, celor mai merituoși 
sportivi li s-au oferit numeroase 
premii, constînd din materiale și 
echipament sportiv, diplome și 
medalii.

2. 
m 
1. 
m

1. A.
I. May (Șc. gen.

Paul SLAVESCU

După o evoluție splendidă în se
mifinale (unde a obținut maximum 
de victorii, 5), floretistul Eugen 
Roșu a trecut împreună cu alți doi 
reprezentanți ai Bucureștiului, 
Ovidiu Ștefan (4 v) și FI. Nicolae 
(3 v) în finala probei din cadrul 
„triunghiularului" internațional din 
sala Floreasca. S-au mai calificat 
în finală, floretistul Balla (Buda
pesta) și trăgătorii Jucikov și Arti- 
mov din selecționata Moscovei.

La capătul unor asalturi care au 
relevat calitățile de talentați flo- 
retiști ale tuturor finaliștilor, Balla 
a totalizat 4 victorii și a ocupat 
locul I. L-a urmat Roșu cu 3 v (co- 
eficent 1,176), Ștefan, FI. Nicolae, 
Jucikov (0,810) și Artimov (0,760), 
toți cu cîte 2 
putut 
locul 
Balla

Un 
spadă București — Budapesta (ju
niori pînă la 20 de ani) : 11—5 !

victorii. Roșu s-ar fi 
la un baraj pentru 
în asaltul decisiv cu 
impus inițiativa...

angaja
I, dacă 
și-ar fi 
rezultat-surpriză în meciul de

Paul Szabo a fost trăgătorul nr. 1 
al echipei, punctînd eficace în fie
care asalt (4 v), în timp ce Nicușor 
Doboș a obținut 3 victorii, iar Liviu 
Angelescu și Gabriel Dinescu cite 2 
victorii. Echipa Budapestei a avut 
un singur spadasin care a evoluat 
mai aproape de valoarea sa. Ko- 
petka (2 v), ceilalți — Ilias, Harsay 
și Geley — punctînd doar cîte o 
dată.

în schimb, în celălalt meci de 
spadă, cu juniori pînă la 17 ani, 
selecționata Moscovei a dispus de 
cea a Bucureștiului cu 11—5 : Bol- 
darcv 4, Hondoga 3, Solodov și Ar
seniev cîte 2, respectiv Mareș 2, 
Nicolau 2, Săvulescu, Bălănescu, 
bolnav, n-a maj repetat fru
moasa sa evoluție de la „naționa
lele" de juniori de la Brașov... (T. 
ST.).

în galeria marilor . 
campioni cehoslovaci ai 
tenisului de masă din 
deceniile trecute (Kolar, 
Tereba. Vana, Slar, To
kar, Stipek si Andrea
dis). se adaugă acum 
ș! noul deținător al ti
tlului continental, Mi
lan Orlowski.

Elev al antrenorului 
Ludvig Vyhnanowski — 
fost Și el un reputat 
jucător internațional, 
campion al Europei la 
dubla bărbați (alături 
de Stinekt în 1958 — 
Orlowski continuă o 
tradiție a familiei, tatăl 
lui numărîndu-se prin
tre jucătorii buni din 
țara sa. acum vreo 30 
de ani. Tinărul cam
pion (are 22 de ani) 
urmează cursurile unei 
școli electrotehnice din 
Fraga, iar pe plan spor
tiv este component al 
puternicei formații
Start din capitala Ceho
slovaciei.

în arena internațio
nală. jucătorul praghez 
s-a făcit. cunoscut de 
cîțiva ani. fiind cotat 
printre fruntași. în 
1973, el s-a clasat prin
tre primii opt sportivi 
ai campionatelor mon
diale de la Sarajevo 
(Iugoslavia), fiind În
vins atunci de cel care 
avea să devină primul 
jucător al lumii. Si En- 
tin (R.P. Chineză), 
înaintea actualei ediții 
a „europenelor”. Orlow
ski figura al patrulea 
Pe lis>a celor mai buni 
ping-pongisti continen
tali, ' . " 
Johansson

Serios și 
ambițios, 
cehoslovac 
frâgiiie specialiștilor și 
spectatorilor prezențl la 
Novi Sad prin 
mența, forța și 
mismul acțiunilor 
de atac Milan Orlowski

după Bentsson, 
și .Tonyer.
extrem de 

campionul 
a cules su-

este prototipul jucăto
rului modem al nou
lui val.

o
vehe- 
dlna- 

sale

CU 227 km/oră PE CIRCUITUL UE EA MONZA
ROMA. 26, (Agerpres). — Tradi

ționala competiție automobilistică 
„1 000 km de la Monza", prima pro
bă contînd pentru actuala ediție 
a Carripionatului mondial al con
structorilor, s-a încheiat cu succe 
sul echipajului Mario Andretti

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

VEȘTI DIN TARILE SOCIALISTE
RJP. BULGARIA:

CENTRUL GIMNAȘTILOR - ACROBAȚI DIN SLIVEN

R.S. CEHOSLOVACĂ!
w

0 COMPETIȚIE DE MASĂ FĂRĂ ÎNVINGĂTORI
în fiecare an se organizează așa- 

numita „alergare în familie" aatle- 
ților din Praga, pe un traseu de 
aproape patru kilometri. Acum, la 
„Velka Kunraticka", cum se chea
mă acest tradițional concurs, parti
cipă sportivi din toată Cehoslovacia. 
Interesul pentru această competiție 
puțin obișnuită, în care trebuie 
trecute trei dealuri și de tot atîtea 
ori să se traverseze pîrîul Kunrati- 
ce, este deosebit.

„Velka Kunraticka" nu este con
cursul campionilor. Este vorba, de

fapt, de o alergare de masă, în 
scopul întăririi sănătății, de o com
petiție în care nu se declară un 
învingător, pentru că, de fapt, par
ticiparea este mai importantă decît 
desemnarea unui cîștigător.

La ultimul concurs au luat parte 
un număr record de tineri și vîrst- 
nici : 2 912 ! Cel mai tînăr partici- 
pant, Jaromir Stepanek încă nu a 
împlinit trei ani (I), în timp ce de
canul de vîrstă, dr. Jiri Kabatink 
(în fotografie, avînd numărul 1) 
are 68 de ani !

acrobatică 
în orașul 

iar echipa 
se afirmă

sportivă are 
reședință de 
clubului cu 
ca un cen-

Gimnastica 
adinei tradiții 
j”deț Sliven, 
același nume 
tru important pentru pregătirea de
sportivi de cea mai înaltă valoare. 
Un mare avint a luat această disci
plină sportivă cu deosebire în ulti
mii ani. într-o perioadă relativ scur
tă, 20 de sportivi au primit titlul de 
„maestru al sportului" și tot atîția 
au fost clasați în categoria întîia.. 
Succese însemnate au obținut spor
tivii acrobați din Sliven la campio
natele republicane. începind din 1961 
ei iau parte cu regularitate la aceas
tă competiție, fiind permanent prin
tre protagoniști. Clubul sportiv ..Sli
ven" are echipe la toate categoriile 
de vîrstă. Succesele obținute de că
tre aceștia au determinat pe mulți 
specialiști să vorbească despre o a- 
devărată școală de acrobatică în a- 
cest oraș. Cu prilejul recentului

campionat republican, reprezentanții 
orașului Sliven au cîșrigat nu mai 
puțin de 5 titluri de campioni și 3 
de vicecampioni.

Congresul de constituire a Federa
ției internaționale de acrobatică spor
tivă, desfășurat la sfîrșitul anului 
trecut la Moscova, a deschis noi ori
zonturi de afirmare pentru sportivii 
din Sliven. Sala „Asenovet", locul de 
"desfășurare a antrenamentelor, cu
noaște în această perioadă, o vie a- 
nimație. Sub conducerea antrenoru
lui principal Ștefan Dancev, lotul lăr
git al echipei naționale, format în 
majoritate din sportivii din Sliven, 
se pregătește intens în vederea pri
mului campionat mondial, care va 
avea loc între 12 și 15 iunie, la Mos
cova. După aprecierea antrenorului, 
acrobații bulgari dispun de reale . po
sibilități. de a cîștiga medalii la a- 
ceastă întrecere.

R.S.F. IUGOSLAVIA t
NOVI SAD-UN ORAȘ AL SPORTURILOR

Novi Sad, capitala 
Vojvodinei, cu cei 175 009 
de locuitori, se mîndreș- 
te, pe drept cuvînt, cu 
bazele sale sportive, pe 
care iubitorii de sport — 
amatori de performantă 
— își pot desăvîrși mă
iestria sportivă. Unul 
dintre cele mai vechi clu
buri iugoslave, „Vojvodi
na", cu secții de fotbal 
baschet, atletism, volei, 
tenis și tir, dispune de 
baza sportivă „Vojvodi
na", pe care este și te
renul central de fotbal 
(30 000 de locuri și o ex
celentă instalație de noc
turnă), patru terenuri au
xiliare, terenuri pentru 
jocurile de volei, bas
chet și tenis de cîmp și 
o frumoasă sală de an
trenament.

Mîndria edililor din 
Novi Sad este complexul 
sportiv „Varadin". Așe
zat pe malul pitoresc al 
Dunării, complexul dis-

pune de terenuri și săli 
în care se pot practica 
toate sporturile, iar mo
telul oferă condiții ex
celente de cazare și re- 
creere. Aici se pregătesc 
foarte multe formații de 
peste hotare. Amintim că 
și Juventus Torino și-a 
organizat aici cantona
mentul. înaintea finalei 
C.C.E. de anul trecut. A- 
lături de Vojvodina. la 
Novi Sad, ființează încă 

din 1906 Clubul sportiv 
muncitoresc, avînd sec
ții de fotbal, baschet, vo
lei, atletism și popice, 
iar activitatea și-o des
fășoară pe stadionu1 
Radniciki, cu terenurile 
sale auxiliare și o exce
lentă sală de box. Să mai 
amintim că la Novi Sad. 
de ani de zile, ființează 
cunoscuta saiă a tîrgu- 
rilor internaționale, care 
se adaptează pentru ma
rile competiții sportive pe 
care le găzduiește capita

la Vojvodinei. Recent, 
aici s-au desfășurat cam
pionatele europene de te
nis de masă. Dar tinerii 
din Novi Sad, care în
drăgesc înotul sau ar vrea 
să joace polo — joc cu 
tradiție în Iugoslavia — 
se văd totuși nevoiți de
ocamdată să ia drumul 
Belgradului, sau se de
plasează Ia Zrenianin. 
pentru că la Novi Sad nu 
există un bazin de înot 
corespunzător. Această 
situație va fi însă in cu- 
rind remediată, deoarece 
nu demult a început con
struirea bazinului olim
pic, care va fi dat în fo
losință în cursul anului 
1975. în felul acesta, ca
pitala Vojvodinei va fi 
unul din orașele cele mai 
utilate cu baze sportive, 
din Iugoslavia, iar per
formanțele sportivilor din 
Vojvodina vor contribui 
efectiv la tsuccesele 

sportului iugoslav.

(S.U.A.) — Arturo Merzario (Italia), 
carp au concurat pe o mașină „Alfa 
Ro’meo". învingătorii au parcurs 
174 de ture de circuit în 4 h 45 : 57.4, 
cu o medie orară de 210,657 km. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
echipajele Jacky Ickx (Belgia) — 
Rolf Stommelen (R. F. Germania) 
și Andrea de Adamich—Carlo Fac- 
cetti (Italia) — ambele pe „Alfa 
Romeo". Cel mai rapid tur de cir
cuit a fost realizat de pilotul englez 
Mike Hailwood („Gulf"), cu o me
die orară de 227,513 km.

Cu 15 minute înainte de încheie
rea cursei, concurentul elvețian Sil
vio Moser a suferit un grav acci
dent (traumatism cranian). fiind 
internat de urgență la spitalul din 
localitate.

TELEX
La Hvar s-a desfășurat, ihtiinirea do 
gimnastică dintre reprezentativele femi
nine ale Elveției și Iugoslaviei Sporti
vele elvețiene au terminat învingătoare 
cu 356,7—349,7 p. La individual compus, 
r» primul loc s-a c’asat gimnasta iugo
slavă Natașa Baljin. secundată de elve
țiană Christine Steger.

în continuarea turneului pe care-1 în
treprinde în Polonia, reprezentativa fe
minină de baschet a Bulgariei a evoluat 
la Varșovia în compania selecționatei 
secunde a țării gazdă. Baschetbalistele 
bulgarP au terminat Învingătoare cu 
scorul de 65—57 (36—25), avînd cea ntai 
bună realizatoare în Stoianova, care a 
înscris 26 de puncte.

In continuarea turneului pe care-1 Între
prinde în Europa, echipa feminină de 
baschet a Japoniei a jucat la Faenza 
cu selecționata Italiei. Partida a fost ur
mărită de peste 3 000 de spectatori și 
s-a Încheiat cu scorul de 75—59 (40—34) 
tn favoarea baschetbalistelor nipone. 
Cea mai eficace jucătoare de pe teren 
a fost Wakitashiro. care a înscris 19 
puncte.

Turul ciclist al Spaniei a continuat cu 
etapa a * . .'7
Almeria — Granada (187 km), tn 
victoria a revenit Ia sprint rutierului 
belgian _______ __ ___
6 h 13:04. tn clasamentul general indivi
dual, pe primul loc a trecut Bernard 
Thevenet, urmat de Domingo Perurena 
— Ia 3 sec. Marele favorit al cursei, 
spaniolul Luls Ocana, se află pe locui 
4. la 18 sec. de lider.

doua, desfășurată r>e traseul 
care

Eric Leman, cronometrat în

Cea de-a 39-a ediție a competiției cicliste 
„Marele premiu al eliberării", desfășu
rată la Roma, a fost cîstlgată de rutie
rul iugoslav Tvetko Biiici învingătorul 
a fost cronometrat ne distanța de 165 
km cu timpul de 4 h 13:0, reallzlnd o 
medie orară de 39.130 km.■
Uniunea europeană de box. prin inter
mediul președintelui său, Pierre Leclerc, 
și al secretarului general. Plero Pini, 
se declară împotriva hotărîrii Consiliu
lui mondial al boxului de a retrage ar
gentinianului Carlos Monzon, titlul mon
dial Ia categoria mijlocie. P. Leclerc, 
care este membru tn Comitetul Execu
tiv al Consiliului mondial al boxului, a 
declarat că decizia încalcă regulamen
tul. Monzon avînd un termen de 3 luni 
pentru a-șt alege un șalanger. De altfel, 
acesta a și fost desemnat în persoana 
columbianului Rodrigo Valdez. La rtndu! 
său, Carlos Monzon s-a arătat surprins 
de hotărtrea luată la Ciudad de Mexico. 
Campionul mondial a declarat că este 
gata să-l tnttlnească pe Valdez. „
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