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SĂRBĂTOAREA PRIMĂVERII
Si A MUNCII>

Aleasă, în urmă cu aproape opt decenii și jumătate, în lupta pe 
care proletariatul internațional o ducea cu forțele unei lumi 
nedrepte și ostile, ca simbol ai înnoirilor istorice, al solidarității 

celor ce muncesc, ziua de 1 Mai s-a înscris în conștiința popoarelor 
lumii ca o sărbătoare a muncii, a încrederii și vitalității, in fiecare an 
care s-a scurs de atunci, de cînd primul 1 Mai muncitoresc a rămas 
încrustat cu roșul jertfei în calendare, această dinții zi din luna florilor 
prilejuiește sutelor de milioane de oameni ai muncii de pe toate con
tinentele, tuturor forțelor progresiste, antiimperialiste, de pretutindeni, 
unite prin aceleași idealuri de pace, democrație, independență națională 
și un trai mai bun, manifestarea puternică — la scară mondială — 
a solidarității lor internaționaliste, militante, exprimarea încrederii opti
miste în viitor, ca și a hotărîrii de a lupta cu vigoare sporită pentru 
îndeplinirea nobilelor lor aspirații.

Cu aceleași adinei semnificații a fost celebrată și în țara noastră — 
păstrătoare, a unor bogate tradiții revoluționare și democratice — tînăra 
sărbătoare proletară, încă din cel dinții an al existenței acesteia : 1890. 
îh deceniile care au trecut de atunci, clasa muncitoare din România, 
căreia i s-au alăturat țărănimea muncitoare și intelectualitatea progre
sistă, și-a înscris cu litere de aur, în biografia sa, participarea revoluțio
nară la mărite bătălii de clasă, slujirea cu consecvență, devotament și 
abnegație a ideilor socialismului și internaționalismului. Odată cu 
triumful noii orînduiri sociale în țara noastră — care a deschis calea 
unor profunde transformări în toate domeniile de activitate — ziua 
de 1 Mai a devenit o sărbătoare a muncii libere, o sărbătoare a 
noastră, a tuturor celor ce muncim — cu brațele sau cu mintea — 
de la orașe1 și sate. Cinstirea acestei zile poartă semnificația unui elogiu 
adus pasiunii constructive, muncii entuziaste și neobosite pentru trans
punerea in viață a politicii și programului partidului de edificare a 
societății’ socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul românesc, de 
continliă propășire a patriei noastre, de creștere mai rapidă a avuției 
naționale și’, implicit, a bunăstării materiale și spirituale a poporului.

Deopotrivă, această zi de sărbătoare a muncii ne oferă prilejul să 
evocăm o dată mai mult ampla, intensa și neobosita activitate pe care 
Partidul Comunist Român, în frunte cu secretarul său general, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, o desfășoară spre binele țării și al poporului, 
îmbinîrid organic interesele și răspunderile naționale cu cele internațio
nale, patriotismul cu internaționalismul.

in acest an — an al unor mari evenimente politice : cea de a 
XXX-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist și cel de al 
Xl-lea Congres al partidului — ziua solidarității internaționale a celor 
ce muncesc găsește întregul nostru popor concentrat cu toate energiile 
sate asupra înfăptuirii — la cotele cele mai înalte ale calității — a 
programului elaborat de Congresul al X-lea și de Conferința Națională. 
De la un capăt la altul al țării, pretutindeni, în întreprinderi și insti
tuții, pe șantiere, în laboratoare și pe ogoare, colectivele de oameni oi 
muncii au ținut să întîmpine ziua de 1 Mai — zi pe care au hotărit
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DIN SUMAR:
Ca de fiecare dată, tineretul sportiv al Capitalei va omagia fi azi marea sărbătoare a muncii. 

Foto : Paul ROMOȘAN

MÎINE, IN divizia a de fotbal

La Constanța și Timișoara, derbyurile etapei a XXV-a
• Eficacitatea — princi

pala explicație a vic
toriei handbalițtilorde 
la Steaua

• însemnări la turneul 
sud-american al echi
pei naționale de fotbal

• Cursa Pâcii, ediția a 
27-a, în pragul startu
lui

© Boxerii noștri țintesc 
locurile fruntașe în 
„Centura de aur"

O Bogată activitate in
ternațională a sporti
vilor români

Mita*, etapă interesantă in Divi
zia A de fotbal. Cu deosebit interes 
stnt așteptate Îndeosebi partidele de 
la Constanta li Timișoara. Pe malul 
mării liderul, Universitatea Craiova, 
susține un joc dificil ta fața formației
'IHHMIIIIIIIIII

Programul complet al etapei
F. C. CONSTANȚA 
POLI. TIMIȘOARA 
PETROLUL
STEAGUL ROȘU
S. C. BACĂU
U.T-A.
„U“ CLUJ
RAPID

(stadion „23 August", ora 16) 
SPORTUL STUDENȚESC — F. C. ARGEȘ

(stadion „23 August", ora 17,45) 
Toate partidele din provincie încep la ora 17.

Amplele acțiuni cu care tineretul 
Capitalei a întîmpinat tradiționala 
sărbătoare a muncii și primăverii 
vor fi încununate de marele Spec
tacol cultural-sportiv ce va avea 
loc astăzi, în cadrul Adunării popu
lare consacrate sărbătoririi zilei de 
1 Mai. de la ora 16, pe Stadionul 
Republicii.

Pregătit cu grijă și migală de mai 
multă vreme, repetat îndelung, fi
nisat pînă în cele mai mici amă
nunte, spectacolul va constitui un 
puternic omagiu de dragoste și re
cunoștință adus patriei și partidului 
în frunte cu conducătorul său iu
bit și stimat, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Scenariul, brodat pe un text cu 
adînci vibrații patriotice, susținut 
de o muzică inspirată, înfățișează 
— prin intermediul unei sugestive 
alegorii — viața nouă, fericită, pli
nă de înalte aspirații a tinerei ge
nerații, orizonturile largi de reali
zare ce i-au fost deschise, preocu
pările ei.

Copilăria minunată dăruită mici-

F, C. Constanța, și nu numai pen
tru că localnicii au reușit duminică 
singura victorie ta deplasare, la 
Cluj, dar mai ales pentru că ei se 
află pe treapta a treia a podiumului 
și și-au refăcut marile planuri de

de miine:
— UNIVERSITATEA CRAIOVA
— DINAMO
— STEAUA
— C.F.R. CLUJ
— POLITEHNICA IAȘI
— A.S.A. TG. MUREȘ
— C.S.M. REȘIȚA
— JIUL

NICOLAE CEAUȘESCU

Miercuri 1 mai 1974

Desen de N. CLAUDIU

lor lăstare, munca rodnică, pentru 
înfăptuirea înainte de termen a 
Cincinalului, instrucțiunea, cerută

(Continuare în pag. a 2-a)

Numeroase întreceri și acțiuni sportive de masă
Apropierea zilei de 1 Mai a prilejuit, în întreaga țară, o intensificare 

evidentă a activităților sportive de masă. Zilnic ne-au sosit la redacție rela
tări ale corespondenților noștri despre numeroasele întreceri din sălile și de 
pe terenurile sportive, din care am selecționat azi pe cele mai semnificative.

ÎNTRECERI DE TENIS DE MASĂ

Asociația sportivă Voința din 
Brăila a organizat, în sala din par
cul „Monument", „Cupa 1 Mai" la 
tenis de masă. Au participat spor
tivi — în afara celor de la asocia
ția gazdă — de la Comerțul din 
localitate și Voința Galați. La se
niori, pe echipe, pe primul loc s-a 
clasat — ciștjgînd și cupa — Co

primăvară. Oricum, studenții lui 
Cemăianu au demonstrat că gtiu să 
joace foarte bine ta deplasare li, 
tocmai de aceea, derby-ul televizat 
de miine promite foarte mult. La 
Timișoara, Dinamo are și ea o mi
siune dificilă pentru că elevii Iul 
Ion lonescu știu că li așteaptă după 
jocul acesta două deplasări consecu
tive. Bucureștenii iși vor baza jocul 
pe apărarea lor foarte bună în me
ciurile din deplasare, dar și pe con
traatacuri, ceea ce anticipează și pe 
malul Begăi o dispută interesantă.

Meciuri interesante și Ia Ploiești, 
Bacău și Brașov, toate trei cu mari 
implicații pentru zona retrogradării. 
Nu s-ar putea -spune că sînt lipsite 
de interes nici întîlnirile din Bucu
rești și cele de la Arad și Cluj. Dar 
cite subiecte, oare, nu ne va oferi 
și această rundă de la mijloc de-săp- 
tămină ? 1 

merțul Brăila- în continuare s-au 
situat Voința Brăila și Voința Ga
lați. Iată și clasamentul echipelor 
de juniori: 1. Comerțul Brăila. 2. 
Voința I Brăila, 3. Voința Galați.

Tr, ENACHE — coresp.

CONCURSURI DE POPICE Șl 
CROS

La Casa de Cultură a sindicate
lor din Ploiești s-a desfășurat re
cent un reușit concurs de popice, 
întrecerea a fo6t organizată în 
cinstea zilei de 1 Mai de Consiliul 
municipal al sindicatelor și 
C.M.E.F.S. Au fost prezenți spor
tivi din 10 asociații. Pe primul loc 
(la echipe mixte) s-a situat Rafi
năria Teleajen, urmată de Sănăta
tea I și Prahova Ploiești.

Fl- ALBU — core6p.

Baza sportivă a asociației Praho
va, de pe lîngă întreprinderea 1 
Mai din Ploiești, a găzduit între-

LA FILATURĂ DL LÎNĂ PIEPTĂNATĂ DIN CAPITALĂ

PRIN MUNCA PATRIOTICĂ A SALARIAȚILOR -
UN NOU COMPLEX SPORTIV

în cronica faptelor demne de lau
dă 6e înscrie și remarcabila iniția
tivă a tinerilor și vîrstnicilor de la 
Filatura de lînă pieptănată din 
București de a transforma o fostă 
groapă de gunoaie, situată în ve
cinătatea fabricii, în terenuri de 
volei, handbal și tenis de cîmp. 
După o muncă desfășurată de-a 
lungul unui an întreg, baza sporti
vă, denumită sugestiv „Firul" (fa
brica produce fire de lînă și mela- 
nă), a fost terminată recent, în 
preajma Zilei de 1 Mai, Inaugura
rea ei s-a făcut în prezența prima
rului sectorului III al Capitalei, 
ing. Marin Enache, care — fellci- 
tînd pe cei ce au materializat *- 
coastă inițiativă — a subliniat că 
micul complex sportiv se încadrea
ză de minune în perimetrul par
cului, cu multă vegetație și lac de 
agrement, de care vor beneficia 
în curtnd locuitorii noului cartier 
Pantellmon,

Si în timp ce pe baza sportivă au 
pășit fete șl băieți (cei care au lu
crat în orele de răgaz la confecțio
narea „dreptunghi urilor" de hand
bal, volei și tenis, au tras la tă
vălug sau au cărat cu roabele pă- 
mînt), bucurîndu-se că pot practi
ca jocurile preferate, am stat de 
vorbă cu tov. Emilia Mihai, secre
tara comitetului de partid din fa
brică. Interlocutoarea a petrecut zi
le întregi în mijlocul brigăzilor de 
muncă patriotică constituite pe sec
toare de producție în vederea ame
najării la timpul stabilit a bazei 
sportive și ne-a spus că a fost ne
voie să se transporte de la săpătu
rile fundațiilor cvartalelor de 
blocuri aflate în construcție și de 
la cîteva fabrici de cărămidă din 
jur circa o mie de mașini de pă- 
mint și zgură roșie, necesare nive- 

cerea de cros dotată cu „Cupa 1 
Mai“. Au participat peste 500 de 
concurenți, elevi ai Grupului șco
lar al uzinei, precum și mulți ti 
neri care lucrează în diferite sec
ții. întrecerea a fost organizată de 
asociația sportivă, în colaborare cu 
comitetul U.T.C,

CROS AL PIONIERILOR

în cinstea aniversării a 25 de ani 
de la înființarea Organizației pio
nierilor și ă zilei de 1 Mai, la 
Zalău s-a desfășurat o atractivă 
întrecere de cros. Au participat 
cîteva sute de purtători ai cra
vatelor roșii, precum și elevi mai 
mari din școlile orașului. La cate
goria 11—12 ani, primul Ioc a re
venit lui Peter Imre (Zalău) și E- 
caterinei Cociș (Șimleul Silvaniei), 
iar la 13—14 ani, locul I a fost 
ocupat de Ion Zăhani (Surduc) și 
respectiv de Cornelia Pop (Puricei).

Marcel BONȚOIU — coresp.

FLORILE PRIMĂVERII

Tradiționalul cros „Florile pri
măverii", organizat de C.J.O.P. și 
C.J.E-F.S. Satu Mare, a reunit anul 

La cîteva minute după inaugurarea complexului sportiv al asociației „Fi
rul", pe terenul de handbal a început primul meci...

lării suprafeței pe care au fost tra
sate terenurile de sport. Făcîndu- 
se un scurt bilanț, salariații aces
tei unități industriale au depus a- 
proape 50 000 de pre de activitate 

acesta la start peste 3 500 de parti- 
cipanți. S-au remarcat la capitolul 
mobilizării Școala generală nr. 10, 
Liceul maghiar și Liceul nr. 3. Ia
tă cîștigătorii, în ordinea catego
riilor: Monica Weber (Liceul ma
ghiar), Ion Racoczi (Lie. nr. 3), 
Lenuța Moș și St. Suzani (Șc. gen. 
nr. 10), Lenuța Cosmori (Lie. nr. 
2), Marian Andreica (Șc- gen. nr. 
7), Maria Doboși (Șc. gen. nr. 6) 
și Silviu Coriolan (Șc. gen. nr. 1).

Ștefan VIDA—coresp. județean

POLISPORTIVII DIN MEDIAȘ

în cinstea zilei de 1 Mai, Con
siliul municipal pentru educare 
fizică și sport, în colaborare cu 
Comitetul municipal al U.T.C. din 
Mediaș au organizat întreceri la 
mai multe discipline — tenis de 
masă, volei, fotbal, baschet, șah, 
popice — dotate cu „Cupa 1 Mai". 
Vasile Prodan (Vitrometan) la se
niori și Gheza Domocoș, la juniori, 
au cîștigat întrecerile de șah, iar 
echipa Voința s-a impus în com
petiția de popice. Celelalte între
ceri sînt, încă, în curs de desfă
șurare.

Zamfir RrȘNOVEANU-coresp.

Foto : N. DRAGOȘ 
voluntară, obținînd astfel prima per
formanță sportivă în marea în
trecere pornită în cinstea celei de a

(Continuare în pag. a 2-a)
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Eficacitatea - principala explicație a victoriei 
handbaliștilor de la Steaua în derbyul campionatului

Confruntarea dintre cete mai 
puternice formații masculine de 
handbal din țara noastră. Steaua 
Bi Dinamo București sau „rendez
vous"-ui campionilor lumii, cum 
ar mai putea fi numită această în- 
tîlnîre de vîrf a întrecerii pentru 
titlu, s-a consumat duminică după 
amiază în cadrul cochet al com
plexului sportiv „Steaua", oferind 
numeroșilor amatori de handbal 
prezenți multiple satisfacții sub ra
port spectacular. Partida-derby a 
campionatului a plăcut prin rit
mul său, prin dîrzenia cu care cele 
două echipe și-au apărat șansele 
(în ciuda faptului că rezultatul 
meciului nu contează decît moral
mente în lupta pentru titlu), prin 
verva și varietatea tactică mani
festată de învingători. Desigur că 
este prematur să facem acum afir
mații hotărîte cu privire la rezul
tatul acestei tradiționale dispute 
pentru tricourile de campioni ai 
țării, cu toate că Impresia genera
lă, a tuturor celor prezenți la a- 
ceastă primă ediție a meciului 
Steaua — Dinamo București, a 
fost că formația campioană, în 
speță Steaua, are șanse mult mai 
mari să cucerească din nou meda
liile. Și aceasta nu pentru că ju
cătorii acestei formații au realizat 
cea mai categorică victorie din ul
timii ani asupra eternilor lor ri
vali- Nu proporțiile scorului final 
ne determină să credem că ei își 
vor păstra titlul, ci multitudinea 
mijloacelor de finalizare a acțiuni
lor ofensive și siguranța în apăra
re, elemente care s-au dovedit de
cisive în conturarea categoricei 
victorii de duminică după-amiază.

Intr-adevăr, handbaliștii de Ia 
Steaua au arăta.t, în primele mi
nute, adică atunci cînd apărarea 
dinamovistă a fost ordonată și 
mai lucidă, că știu la nevoie să 
folosească forța și precizia în arun
cările la poartă ale lui Birtalan, 
ținîndu-și adversarul în „cleștele" 
unui rezultat stains. Apoi, cînd și

de o parte și de cealaltă s-au în
cercat „ruperi" de ritm sau dife
rite soluții tactice impuse de desfă
șurarea întrecerii (apărare avansa
tă și din ce în ce mai agresivă la 
Dinamo, urmată rapid de suprave
gherea lui Birtalan „om la om" de 
către un mare specialist în acest 
gen de... „operații" : Samungi) în
vingătorii au apelat imediat la alte 
arme, dominînd ultima parte a 
primei reprize prin declanșarea 
unor contraatacuri fulgerătoare. fi
nalizate din a doua sau chiar a 
treia lor fază, ceea ce nu permitea 
apărării dinamoviste nici măcar să 
se ...așeze bine, ca să nu mai vor
bim de a acționa eficient. In acest 
fel, Steaua a înscris cinci goluri 
unul după altul, detașîndu-se clar, 
în timp ce Dinamo nu a mai reu
șit decîf. să puncteze de două ori. 
prin Filipescu și Samungi.

Am specificat numele autorilor a- 
cestor două goluri nu întîmplător- A- 
tit în această perioadă de 18 minute, 
în care Dinamo s-a „exprimat" ofen
siv doar prin cele două reușite 
menționate mai sus, cît și mai tîr- 
ziu, în repriza secundă, capacitatea 
ofensivă a dinamoviștilor s-a men
ținut Ia un nivel extrem de mo
dest, total nemulțumitor în raport 
cu aspirațiile acestei formații. De 
pildă, principalii realizatori ai echi
pei, folosiți cu precădere numai în 
atac, Dan Marin și Grabovschi au 
fost, dacă putem spune așa, ab
senți din joc, primul aruneînd de 
patru ori Ia poartă fără să înscrie 
vreun gol, iar cei de al doilea tră
gând de șase ori și mareînd o sin
gură dată! De aceea, alții au în
drăznit mai mult (Cosraa 11 șu
turi, 3 goluri), cel mai eficient ju
cător dinamovist fiind Ghiță Licu: 
4 șuturi, 2 goluri. De altfel, ra
portul general al aruncărilor la 
poartă este aproximativ 
ciența fiind diferită și 
Steaua — 42 de șuturi și 
Dinamo — 40 de șuturi 
Iuri.

egal, efi- 
decisivă :

18 goluri;
Și 11 go-

ÎN PRIMA ETAPĂ A RETURULUI DIVIZIEI A DE HANDBAL

NOU DERBY FEMININ:
CONFECȚIA - UNIVERSITATEA BUCUREȘTI

Miine — Ia numai 
încheierea turului — 
divizia A de handbal 
startul etapei a Vl-a, 
începutul returului. Interesant 
însă, faptul că această rundă progra
mează jocuri de mare importanță, 
unele cu influențe aproape decisive 
asupra situației cîtorva echipe. Re
țin atenția. In mod deosebit. două 
derby-urj feminine : Confecția — U- 
niversitatea București (primele două 
clasate din seria I) și Universitatea 
Timișoara — Constructorul Timișoara 
(primele două clasate din seria a 
H-a). Derby-ul bucureșțean va avea 
Ioc pe terenul Dinamo, de la ora 
15,15, fiind urmat de jocurile mas
culine Steaua — A.S.A. Tg. Mureș 
(de la ora 16,30) și Dinamo Bucu
rești — Știința Bacău (de la ora 
17,45). Un alt meci de atracție, care 
va opune tot echipe din fruntea cla-

trei zile de la 
formațiile din 
se aliniază la 

care punctează 
este,

samentului, este acela dintre Politeh
nica Timișoara și Minaur Bala Mare, 
candidatele la intrarea în turneul 
final din seria a Il-a masculină. 
Iată, însă, celelalte partide de miine : 
Rapid București — Universitatea Iași 
(teren Giulești, de la ora 16,15), 
Voința Odorhei — I.E.F.S., Mureșul 
Tg, Mureș — Rulmentul Brașov și 
Textila Buhuși — C.S.M. Sibiu la 
feminin, Independența Sibiu — Uni
versitatea Cluj, Dinamo Brașov — 
C.S.M. Reșița și C.S.U. Galați — U- 
niversitatea București la masculin.

In clasamentul golgeterilor Magda 
Mikloș conduce la feminin cu 32 de 
goluri, urmată de Dorina Stamatin 
(28) și Simona Arghir (27). în timp 
ce la masculin locul intii este împăr
țit între Birtalan și Palko (ambii cu 
30 de goluri), urmați de Panțiru și 
Odae (29).

„CUPA OLIMPIA"

IN CEEA CE-I
Ediția a XlV-a a „Cupei Olimpia* 

la ciclism a fost una dintre cele 
mai disputate întreceri de acest 
gen din ultimul timp. Trei etape, 
cinci clasamente și în fruntea fie
căruia alt lider. Să rezumăm : eta
pa de debut a revenit luj Nicolae 
Voican (Dinamo), etapa a H-a lui 
Vasile Teodor (Dinamo), clasamen
tul general după două etape este 
„deschis" de Alexandru Zaroschi 
(Metalul Plopeni), la proba pe cir
cuit (etapa a IlI-a) îl găsim pe pri
mul loc pe Paul Soare (Steaua), iar 
în clasamentul final ai întrecerii s-a 
instalat George Negoescu (Steaua). 
A fost, deci, o cursă animată, cu 
continue răsturnări de situații și 
mai ales cu un final puțin pre
vizibil. După cum se știe, George 
Negoescu, cîștigătorul „Cupei Olim
pia" — ediția a XIV-a — este un 
specialist ai curselor de velodrom. 
Participarea lui și a altor colegi 
(de pildă. Paul Soare) la alergarea 
de fond. încheiată duminică, repre
zintă așadar, unul din mijloa
cele prin care pistarzii. la început 
de sezon. își pun la punct rezisten
ța. Să considerăm oare victoria lui 
Negoescu ca fiind datorată Și slă
biciunilor alergătorilor fondiști ?

Situația creată nu este desigur de 
natură să-i pună pe specialiștii

DUPĂ TURNEELE-TEST ALE LOTULUI MASCULIN DE BASCHET
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JOCUL AGRESIV NECESITĂ 0 BAZĂ MAI SOLIDĂ
TRĂGĂTORII DE LA l.E.F.S* 

BUCUREȘTI AU ClSTIGAT
J f

CAMPIONATUL REPUBLICAN
Din aceste motive n-am înțeles, 

dezaprobînd atitudinea lor, frec
ventele reproșuri adresate arbitri
lor de către dinamovlștl (Co6ma a 
primit două avertismente pentru 
proteste 1), culminate cu atitudinea 
reprobabilă a iui Cirlan, care Ia 
sfîrșitul jocului a Insultat pe unul 
din cei doi cavaleri aj fluierului- 
Ce ar fi trebuit să facă arbitrii ? 
Să arunce la 
Dan Marin și 
poate în locui 
sezonul trecut, 
Brașov, înscria lejer cîte 5—6 go
luri în meciurile cu Steaua, iar 
duminică a aruncat de două (!) 
ori la poartă fără rezultat ?... Nu 
este exclus ca dinamoviștii să-și 
rezerve forțele și armele tactice 
pentru turneul final, cînd rezulta
tele vor fi decisive. Dacă-i așa. to
tuși, ce vină au arbitrii ?

poartă în locul lui 
Grabovschi ? Sau 

lui Willisch, care în 
cînd era la Dinamo

Călin ANTONESCU

După turneele de la Kosice și 
Cluj, reprezentativa masculină de 
baschet a României a participat 
(sub denumirea de selecționată a 
Bucureștiului) la „Trofeul orașului 
Sofia", încheindu-și — cu acest 
prilej — prima perioadă de pregă
tire și testare în vederea campio
natului european de anul viitor. 
La Sofia, baschetbali.știi țării noas
tre au învins echipele orașelor 
Praga, Viena și Phenian și au fost 
întrecuți de formațiile Sofiei și 
Moscovei. în final, ei s-au clasat 
pe locul 4 după Havana, Sofia și 
Moscova. în legătură cu turneul 
sofiot, la înapoierea lotului român 
am solicitat cîteva amănunte an
trenorului principal, maestrul e- 
merit al sportului MIHAI NEDEF:

— Valoarea competiției, ne-a de
clarat prof. Mihai Nedef, a fost 
ridicată prin participarea echipelor 
Havanei (de fapt reprezentativa 
Cubei care se pregătește pentru 
campionatele mondiale din acest

an), Sofiei („naționala" Bulgariei, 
în frunte cu Golomeev, eoșgeterul 
ultimului campionat european), 
Moscovei (formată din foști inter
naționali și din baschetbaliști cu 
perspectivă de a fi selecționați în 
lotul unional), Vienei (alcătuită din 
patru nord-americani și alți trei 
jucători străini), Atenei (lotul na
țional),

— Cunoșcînd că jocul agresiv în 
apărare este pentru dumneavoastră 
un crez pe care-I doriți pus în prac
tică în evoluțiile echipei noastre 
naționale, cum apreciați comporta
rea jucătorilor români la cele trei 
turnee, prin prisma acestei pro
bleme ?

— Mă bucur că membrii lotului 
sînt tot maî convinși de utilitatea 
unui, sistem agresiv (prin care se 
obțin intercepții, contraatacuri și 
se creează un tempo rapid, conve
nabil nouă), singurul mijloc de a 
contracara handicapul de talie ți 
gabarit, singura cale de a obține

IN CAMPIONATUL DE RUGBY

Spre deosebire 'de edițiile prece
dente ale campionatului, cînd la 
cei doi poli ai clasamentului situa
ția era clarificată cu destul timp 
înainte, de această dată asistăm la 
un echilibru valoric mult mai preg
nant — fără a înțelege însă și o 
ridicare a nivelului calitativ —, 
ceea ce conferă, totuși, întrecerii 
un plus de interes,

în frunte, Steaua și Grivița Roșie 
continuă cursa pentru primul loc, 
ambele avînd un pasiv egal, ceea 
ce presupune că grivițenii vor căuta 
să echilibreze situația și la numă
rul de victorii, considerînd și res
tanța ce o au de jucat la Năvodari, 
cu Chimia. Dar, pînă atunci, cele 
două formații vor susține confrun
tări dificile, rolul de „arbitru” re
venind, în special, echipelor Spor
tul studențesc, Universitatea Timi
șoara, Farul Constanța, Dinamo, 
care par a fi cele mai puternice 
adversare ale lor în cele zece etape 
rămase pînă la sfîrșitul campiona
tului. Ce au arătat cele două for
mații pînă acum ? După un în
ceput bun. ambele au pierdut din 
vivacitatea manifestată 
runde, părînd prematur 
o notă în plus pentru 
cărei componenți s-au 
sub nivelul dorit și în 
Polonia). Garnitura steilstă, eu 
mulți jucători fruntași (Durbac, 
Postolache, Mateescu, Șerban, Mun- 
teanu. Ciornei etc.) nu a mai păs
trat cadența obișnuită, dovedind în 
unele confruntări că disponibilită
țile existente nu sînt valorificate 
corespunzător. De partea cealaltă, 
Grivița Roșie — care în campiona
tul trecut a pășit peste pragul 
reîmprospătării lotului — a reve
nit în prim-planul disputelor, lă- 
sînd în urmă echipe cu mai n>ari

pretenții, între care se 'detașează 
Farul. Principala calitate ni se pare 
a fi omogenitatea XV-lui de oază 
și mai puțin virtuțile (încă necris
talizate) de ordin tehnico-tactic, 
deși aici îi întîlnim, printre alții, 
pe Țibuieac, Bărgăunaț, Dinu și 
Pavlovici.

în confruntarea cu echipele din zo
nele superioare.

Așadar, fără a asista la un revi
riment deosebit — nu negăm, to
tuși. existența unor încercări timi
de de a depăși stadiul actual —, 
campionatul, privit prin prisma cla
samentului, este mai disputat, mai

LA CICLISM
A

curselor de șosea într-o lumină prea 
favorabilă. Sîntem cu puțin timp 
înainte de „Cursa Păcii" alergare 
la ai cărei start se vor alinia și re
prezentanții noștri și ne-am fi aș
teptat ca cel puțin selecționabiiii 
să-și facă simțită prezența în rîn- 
durile participanților Ia „Cupa O- 
limpia" de o manieră ceva mai 
convingătoare. Că nu au reușit de 
data aceasta (mai puțin Vasile Teo
dor) vrem să credem că a fost doar 
un accident și așteptăm ca alergă
torii vizațj să se reabiliteze la 
„Cursa Munților", competiție ce se 
va desfășura spre finalul acestei 
săptămîni, în împrejurimile stați
unii Sinaia.

Am relatat în cronica etapei a 
Il-a comportarea nesportivă a tî- 
nărului Nicolae Voican (Dinamol 
care, după o victorie repurtată cu 
24 de ore înainte (pe șoseaua Olte
niței a încercat să reia contactul 
cu primul pluton, pe șoseaua Ale
xandriei, în mod fraudulos, rulînd 
la adăpostul unei mașini, infrac
țiunea a fost sancționată și n-am 
mai fi revenit asupra ei dacă Voi 
can nu ar fi recidivist în materie 
Așa de pildă, ne aducem aminte că 
anul ‘ - - -
tot 
nută

trecut, în 
el, după 
corect în

„Turul României", 
o victorie obți- 
etapa Vatra Dor-

Sărbătoarea primăverii și a muncii« ■

(Urinare din pag. I)

să o sărbătorească prin muncă •*— cu noi și remarcabile succese in 
■narea întrecere socialistă pentru realizarea cincinalului înainte de 
termen.

Integrat în acest efort general și generos al națiunii noastre, con 
tribuind la succesele care se obțin in activitatea economică și socială, 
tineretul sportiv o! țării a întimpinat ziuo de 1 Mai cu remarcabile re
alizări pe linia îndeplinirii importantelor prevederi ale Hotârîrii Plenarei 
C.C, al P.C.R. cu privire ia dezvoltarea continuă a educației fizice și 
sportului. Participînd chiar in aceste zile — in mare număr și cu en
tuziasmul specific vîrstei — la crosurile și celelalte competiții de masă 
dedicate marii sărbători o muncit, tineretul sportiv aduce un fierbinte 
omagiu partidului, sub a cărui conducere încercată și înțeleaptă poporul 
român înfăptuiește cu succes opera de ridicare a țării pe noi culmi, 
superioare, ale progresului și civilizației.

PRIN MUNCA PATRIOTICA A
(Urmare din pag. I)

30-a aniversări a Eliberării și a ce
lui de al XI-lea Congres al parti
dului : economisirea a peste 200 000 
de lei. Am spus prima performan
ță pentru că există în perspectivă 
imediată și a doua performanță — 
mărirea actualului complex.

— Intenționăm, ne-a informat. 
Interlocutoarea noastră, să extindem

aria actualei baze sportive, amena- 
jind în continuare o arenă de pb- 
pice, un grup social. Bineînțeles, 
tot prin muncă patriotică. Avem oa
meni de nădejde în fabrică, cum 
sînt Anica Dumitru, Elena Secară. 
Maria Ristea, Maria Iacob, Ștefan 
îoniță, Gh. Preda, Florea Buzatu. 
Gh. Dor, Ana Constantin și alți 
muncitori, tehnicieni și ingineri, 
care ne-au dovedit că nc putem 
bizui pe ei ori de cîte ori este ne-

în primele 
obosite (cu 
Steaua, ai 
comportat 
meciul cu 

steilstă,

După o grămadă deschisă, balonul a fost cîștigat de rugbyștii de la Spor
tul studențesc, dar sportivii de la Agronomia Cluj au avut, în final, sa
tisfacția victoriei.

■ Suceava, pe _t>arcursul 
următoare.

eta-nel
pci următoare. Suceava—Bacău, 
pierzînd legătura cu plutonul, Voi
can a încercat să recîștjge terenul, 
printr-un mijloc asemănător. Și a- 
tunci, ca și de data aceasta, Voican 
a fost scos din cursă. Oare sanc
țiunea de anul trecut nu i-a fost o 
învățătură de minte ? Voican este 
încă foarte tînăr, are un fizic co
respunzător pentru ciclism, înalt, 
bine legat Ș> Pe deasupra mal este 
și talentat. A dovedit-o Nu poate 
el oare să se debaraseze de anumite 
practici care sînt total Incompatibi
le cu noțiunea de sportiv și spor
tivitate? Ce au întreprins clubul și 
antrenorul lui pentru a-i schimba 
mentalitatea privind modul în care 
trebuie să se afirme într-o com
petiție ?

în ziua a treia a „Cupei Olim
pia", organizatorii au programat și 
patru curse pentru schimbul de mîi- 
ne al fruntașilor ciclismului nos
tru. O măsură pe care o aplaudăm. 
I-am văzut pe mezinii ciclismului 
și ne-au plăcut atîț ca ținută, ca 
stil de rulaj și mai ales pentru com
bativitatea de care au dat dovadă 
Ne referim, în special, la Valentin 
Marin Vasile Căpitanii Florin Glo- 
mincu și Aurel Șarpe de la Șc. sp. 
2, la Romică Simion, Marin Călin, 
Florin Zamfir de la Șc. sp. 1 Aurel 
Tănăse (Steaua), Gheorghe lorda 
che și Cezar Jipa de la „Unirea* 
Giurgiu, Gheorghe Cimilov -Voința) 
și alții, care ne dau speranța că 
într-un viitor, nu prea îndepărtat, 
îi vom găsi aliniați la startul unor 
importante competiții interne și in
ternaționale.

Gheorghe ȘTEFANESCU

Emițînd mari pretenții (fără a 
fi prea exagerate trecînd în revis
tă numele rugbyștilor) la început 
de sezon. Farul deține doar poziția 
a treia și este greu de presupus că 
va urca. Cu Bucos, Dumitru ~ 
răban, Mușat, 
era de așteptat 
stănțeană să se 
pe planul luptei 
bla" înfrîngere din meciul cu Stea
ua (pe teren și la „masa verde") își 
are semnificațiile ei, cu deosebire 
de ordin disciplinar — vizînd an
trenor, club, — ce ridică multe 
semne de întrebare, Ța care rugby
știi de pe litoral pot răspunde nu
mai printr-un joc de calitate. Or, 
duminică Ia Petroșani...

Cele patru victorii consecutive 
au propulsat pe Dinamo pe locul 5, 
după ce etape în șir s-a aflat la 
periferia clasamentului,

O notă în generai bună pentru 
Universitatea Timișoara și pentru 
Agronomia Cluj și mai puțin pen
tru Știința Petroșani, Politehnica 
Iași. Sportul studențesc (în special), 
echipe universitare ce oferă rug- 
byului nostru insuficiente satisfac
ții. deși au condiții pentru mai mult.

Fierbinte este lupta în zona „lan
ternei" unde, exceptînd pe Vulcan 
care, credem, nu mai poate rezista 
ritmului, celelalte, Gloria, C S.M. 
Sibiu, Chimia Năvodari — cu trei 
restanțe. Rulmentul Bîrlad — o 
restanță, vor trebui să lupte din 
greu pentru a evita retrogradarea, 
decisive fiind întîlnirile directe, ca 
și valorificarea terenului propriu

Foto : Marinei HUZONI — Cluj
pasionant și, deci, mai 
de urmărit, mai ales că 
etapă există partide „cap de afiș", 
cu implicații în ambele zone ale 
ierarhiei.

interesant 
în fiecare

Dă- 
Marica, Florescu, 
ca formația con- 
impună mai mult 
pentru titlu. „Du-

Emanuel FANTANEANU

O VESTE BUNA PENTRU

PESCARII SPORTIVI

Sezonul dc primăvară la 
pescuilul sportiv — în a- 
pele colinare și de șes, 
în bazinele aflate în adminis
trația A.G.V.P.S, — 
geșle pînă în ziua 
inclusiv. Prohibiția 
pentru perioada 6 
iunie. Totodată este 
pescuitul în apele de 
cu începere de Ia 1 mai.

sc pvelun- 
de
s-a 
mai

5 mai, 
fixat

— 15 
permis 
munte.

PROGRAM CULTURAL-SPORTIV
CONSACRAT SĂRBĂTORIRII ZILEI DE 1 MAI

(Urmare din pag. I)

astăzi oricărui cetățean, pregătirea 
pentru apărarea patriei, exercițiile 
fizice și sportul, ca o componentă

I

LA TIMIȘOARA Șl CLUJ- 
OOUÂ PARTIDE

INTERNAȚIONALE
Echipele divizionare A de rugby, 

Universitatea Timișoara și Agrono
mia Cluj vor juca joi în compa
nia unor formații franceze. Stu
denții timișoreni vor întîlni (ora 
15,15 teren 1 Mai) pe Rodez, care 
activează în liga 1, iar clujenii vor 
avea ca adversară pe Monchani- 
noise.

SALARIAȚILOR
voie sau pornim ia o treabă mai 
grea. O să vă invităm, din nou, 
cînd proiectele noastre vor deveni 
fapte.

Cunoșcînd pasiunea pentru sport 
și hărnicia colectivului acestei fi
laturi bucureștene, nu ne îndoim 
că respectivele proiecte vor fi cît 
de curînd materializate.

Troian IOANIȚESCU

indispensabilă a 
modern, cîn tecul 
expresia bucuriei și optimismului 
robust al unei națiuni aflate în 
plin progres, se împletesc armo
nios pe distanța celor 75 de minute 
ale spectacolului. Marile evenimen
te politice ale acestui an. a XXX-t 
aniversare a actului istoric al 
Eliberării și Congresul al Xl-lea 
al partidului, cărora le-a fost dedi
cată, străbat ca un fir roșu întrea
ga desfășurare a acestei simbolice 
manifestări-

Peste 10 000 de sportivi, membrii 
cluburilor și asociațiilor Capitale’, 
numeroși artiști amatori, un mare 
corp de instructori, profesori de 
educație fizică, maeștri de balet și 
regizori și-au dat contribuția te 
realizarea acestei demonstrații, care 
îi va îneînta, fără îndoială, pe spec
tatorii prezenți în tribup»l® stadio
nului bucureșțean. .'

existenței omului 
și jocul popular.

performanțe pe pian Internațional 
într-o perioadă cînd jucătorii în
tre 2,03 m ți 2,15 m sînt frecvenți 
în toate reprezentativele, mal pu
țin a noastră. Vom continua pe 
această cale, fără a neglija — 
bineînțeles — sistemele de apărare 
clasice și jocul ofensiv pozițional, 
pentru ultimul avînd prevăzută 
însușirea unui sistem nou.

— în decursul celor trei turnee 
am constatat că rezistența fizică 
și nervoasă a jucătorilor noștri 
scade treptat, ajungînd la un ni
vel nesatistăcător spre sfîrșitul fie
cărui meci. Apreciați ca justă ob
servația noastră ?

— Intr-adevăr. finalurile dc par
tide ne sînt, de obicei, nefavora
bile, deoarece — pe de o parte — 
jucătorii, au venit la Iot Insufici
ent pregătiți la cluburi pentru a 
face față eforturilor solicitate de 
permanența agresivității în apă
rare șl ritmului alert în atac, iar 
pe de altă parte pentru că re
zervele nu au valoarea titularilor 
care trebuie schimbați deoarece 
obosesc sau acumulează faulturi. 
Prin acest răspuns am arătat și 
preocupările ce le vom avea în 
perioada următoare de pregătire 
comună. Dar, trebuie să spun din 
nou acest lucru, munca depusă în 
cadrul lotului nu poate fi efici
entă dacă nu este susținută de 
cluburi prin antrenamente la nive
lul solicitărilor moderne. Or, la 
începutul lunii aprilie, după trei 
antrenamente efectuate la lot, jucă
torii au acuzat oboseală... în a- 
ceste condiții, mă îndoiesc de efi
ciența antrenamentelor efectuate la 
cluburi și capăt certitudinea că 
baza pregătirii trebuie făcută la 
lot, așa cum se întîmplă și cu 
alte reprezentative, cu baschet mai 
avansat decît al riostau.

D. STANCULESCU

UNIVERSITAR
La Brașov s-a desfășurat timp d« 

trei zile finala campionatului repu
blican universitar de tir, Ia care au 
participat trăgători fruntași, fete și 
băieți, de la l.E.F.S. București, Me
dicina lași. Institutul pedagogic O- 
radea. Medicina Cluj și C.S.U. Bra
șov. Competiția a fost cîștigată de 
l.E.F.S.. care a cucerit trei locuri I 
din cele patru. Studenta Iuliana 
Daroczi (l.E.F.S.) a obținut un re
zultat foarte bun. <5e valoare inter
națională. la proba de armă standard 
60 focuri culcat — 593 p.

Iată rezultatele tehnice : armă 
standard 60 f culcat băieți •’ 1. M. 
Axentc (l.E.F.S.) 587 p. 2. M. Pă
trunjel (C.S.U. Brașov) 586 p, 3. Al. 
Săvulescu (l.E.F.S.) 585 p ; fete : 1.
Iuliana Daroczi 593 p, 2. Magda 
Borcea 587 p, (ambele de la l.E.F.S.), 
3. Ana Tarco (I. P. Oradea) ; armă 
standard 3x20 f — băieți : 1. 8. Da- 
rabos (Medicina Cluj) 553 p, 2. M. 
Axente 550 p. 3. I. Mărgineanu (Me
dicina Cluj) 549 p ; fete ; 1. Iuliana 
Daroczi 556 p, 2. Magda Borcea 
555 p. 3 Ana Tarco 542 p. Pe echi
pe : 1. l.E.F.S. 91 p. 2. Medicina Iași 
40 p, 3. Medicina Cluj 39 p. (M. B.)

Joi după amiazăș

CONCURS DE CAIAC-CANOE
PE HERĂSTRĂU

După ce Ia sfîrșitul săptămînii trecut* 
Ia Snagov a fost deschis sezonul com- 
petițional 1974, miine, pe lacul Herăs
trău va avea Ioc primul concurs de ca- 
iac-canoe al anului tn București. Cu în
cepere de la ora 17 se vor desfășura în
treceri în cadrul „Cupei 2 Mai“. Se vor 
disputa probe pentru seniori. tineret, 
juniori I și II.

„ANONIMI! MUNTELUI”
DAU 0 FAȚĂ NOUA TURISMULUI

A sta permanent pe munte, in
diferent de vreme (iarna, în mod 
frecvent la circa —2O'!C) chiar dacă 
ești angajatul unei întreprinderi 
de transport pe cablu, este — din
colo de o obligație profesională — 
o dovadă de statornică dragoste 
pentru natură, pentru munte, pen
tru schi și turism. Din cauza greu
tăților, a mediului ambiant adese
ori potrivnic, fluctuațiile de perso
nal au fost, la început, destul de 
mari. Dar treptat acest fenomen a 
dispărut. A dispărut, deoarece spre 
astfel de servicii în condiții mai 
aspre, au venit obișnuiți ai mun
telui, ai potecilor înalte, munteni 
prin naștere sau prin adopție, foști 
schiori de performanță. Au venit 
și au rămas ! în momentul de față 
salariații unităților de producție 
(teleferice, schi-lifturi etc.) ale 
Agenției turistice de transport pe 
cablu și aproape toți conducătorii 
de unități sînt într-o importantă 
proporție foști schiori de perfor
manță, reaiizîndu-se dezideratul 
„omul potrivit la locul potrivit". 
Poate că acestui fapt i se datorește 
randamentul economic, elasticita
tea programului adaptat după ne
cesități și împrejurări (adeseori 
atmosferice), fluiditatea unui tran
sport (mai ales iarna, la schi, cînd 
coboririle se repetă).

Este cazul s-o spunem: servanții 
teleschiurilor, telescaunelor și te- 
lecabinelor, prin ridicatul lor grad 
de profesionalism și mai ales prin 
conștiința cu care își îndeplinesc 
rosturile lor sînt unul din princi
palele elemente de bună propa
gandă turistică pentru stațiunile 
montane. E bine să-i cunoaștem pe 
acești oameni pricepuți, harnici și 
generoși, sportivi în spirit și com
portament,
ritat salariaților instalațiilor me
canice de transport pe cablu din

să facem elogiul mo

munte. Ei sînt zilnic Ța post, san
tinele ale circulației montane, o- 
perativi, pollticoși, serviabili. Ip 
plus, tot ei realizează și reviziile 
tehnice periodice, reparațiile, în
treținerea acestor Instalații preten
țioase și complexe. Meritul lor 
constă. în faptul de ă.' fi știut să 
găsească soluții optime pentru o 
exploatare eficace Șt ‘rentabilă, cu 
o supraveghere tehnică calificată 
și o întreținere cu reparații din 
mers, fără întreruperi de funcțio
nare. Zilnic, prin1 ei, muntele se 
civilizează, aprovizionarea devine 
mai bună, antrenamentul sportiv 
al schiorilor mai dens, turismul 
mai popular și muntele mai popu
lat, mai cunoscut.

Iată de ce am dori să amintim 
și cîteva nume de „anonimi ai 
muntelui" care prin conștiinciozi
tate și pricepere dau o față nouă 
domeniilor înalte ale sportului și 
turismului. Ea Poiana Brașov t 
Gheorghe Frățilă (șef de sector) 
ajutat de colaboratorii lui, Nicolae 
Vulpoi (șef de instalație), Nicolae 
Brănescu (electrician), Alexandru 
Crăciun, Ion Sercăianu, Gheorghe 
Seceleanu, Păun Croitoru (meca
nici troliști). La Predeal: Ion Vin- 
tilă (șef sector), ajutat de Gheor
ghe Staicu, de frații Pătulea, de 
Ion Micluc și Nicolae Barabaș. La 
Sinaia ing. Dan Răduș (șef de sec
tor), ajutat de Marin Niculescu 
(șef de instalație) și mecanicii tro
liști Constantin Niță, Ion Supeală, 
V. Ionescu. Este posibil să fi omis 
și alți oameni destoinici. Trebuie 
să se înțeleagă însă că distingînd 
pe cîțiva dintre colegii lor, am 
vrut să elogiem o activitate coiec- 

echivalează cu 
de moment, ci 
fie iarnă.

tiva. un efort care 
o performanță. Nu 
continuă. Fie vară,

Mihai BARA

UN RĂSPUNS LA OB’ECT

în articolul „Promisiuni uitate Ia 
Timișoara" sesizam descompletarea 
bazei Școlii sportive și a Universi
tății, datorită unor lucrări de siste
matizare și solicitam, conform le
gii. să se ia măsurile cores
punzătoare.

Răspunzindu-ne. Consiliul popu
lar municipal arată că „în vede
rea rcamenajării bazei sportive sus- 
amintite, Universitatea Timișoara 
și Consiliul județean pentru educa
ție fizică și sport, în luna ianuarie 
a c au întocmit o documentație teh
nică in valoare de 139 000 Iei pen
tru amenajarea tribunei, gardului 
și executarea vestiarelor pentru 
sportivi... Consiliul popular al mu
nicipiului Timișoara, în vederea 
sprijinirii bazei sportive, a asigurat 
fonduri in valoare de 50 000 lei 
pentru această lucrare. Menționăm 
că pe amplasament a fost o con
strucție insalubră, prezentînd un fo 
car de infecție, construcție ce nu 
s-a mai putut menține după exe
cutarea lucrărilor de modernizare 
a malurilor canalului Bega. Avem 
convingerea că baza sportivă va fi 
redată în întregime și la un nivel 
superior față de ceea ce a existai 
pînă în momentul de față Consi
liul nostru popular va da tot spri
jinul pentru ca aceasta să se în
făptuiască în cel mai scurt timp"

Cunoșcînd hărnicia edililor timi
șoreni, sîntem convinși că elevii și 
studenții sportivi vor avea din nou 
la dispoziție spațiul necesar. Poate 
că în această acțiune, înșiși benefi 
ciarii vor avea un cuvînt de spus

PENTRU FOLOSIREA 
INTENSIVĂ A SĂLILOR DE 

SPORT

Recent, redactori ai ziarului nos 
tru au vizitat cîteva săli de sport 
din Capitală, concluziile fiind ex
puse în articolul „Sălile de sport 
bucureștene trebuie folosite din 
plin".

Printre cluburile criticate că nu 
folosesc intensiv spațiul disponibil, 
se afla și Progresul, din partea că

ruia am primit un răspuns semnat 
de tov. I, Pilug, președintele aces
tei unități sportive. în care se men
ționează, printre altele: „Sîntem 
de acord cu criticile aduse în pri
vința lipsei de program afișat la 
secția de haltere, clubul nostru a 
luat măsuri imediate de îndreptare 
a lucrurilor. Pentru folosirea inten
sivă a sălii de haltere, cit ș> a ce
lei de forță, sectorul tehnic a luat 
măsuri ca secțiile sportive să folo
sească mai mult aceste săli, în func
ție de perioada de pregătire în care 
se găsesc și de particularitățile 
sportului respectiv"

Precizăm cu acest prilej că afir
mațiile antrenorului O. Buiac nu 
au fost consemnate în numele con
ducerii clubului, interlocutorul fiind 
Pe deplin răspunzător de cele de
clarate, iar faptul că secția de hal
tere nu a fost desființată, reprezin
tă un ciștig pentru sportul celor 
puternici.

PORJI DESCHISE LA CLUBUL 
T.C.I. DIN PLOIEȘTI

La articolul „Acalmie nefirească 
într-o zi de duminică". Consiliul 
municipal al sindicatelor Ploiești ne 
răspunde (sub semnătura tov. t 
Stoicescu, președinte, și Sofia Cioc, 
secretar) următoarele: „Consiliul 
municipal al sindicatelor Ploiești, 
împreună cu comitetul sindicatului 
Trustului construcții industriale, au 
luat măsuri ca ori de cîte ori sînt 
planificate acțiuni în deplasare, pe 
șantierele trustului, să rămînă la 
club un membru al comitetului".

Cum activitatea sportivă sindicală 
se află permanent în atenția noas
tră, promitem să mai vizităm mu
nicipiul Ploiești, pentru a vedea în 
ce măsură sînt asigurate condițiile 
necesare unei activități recreative 
în zilele de duminică, ,

f

g g
întreprinderea

a
economică de administrare
bazelor sportive

Organizează începind 
retului cursuri de inițiere 
pînă ia virsta de 18 ani.

Cursurile se vor desfășura in bazine 
marea antrenorilor și profesorilor specializați în notație.

La terminarea cursurilor dintre copii se vor face selecții pentru sec 
țiile de performanță ale cluburilor sportive.

Ciclurile de funcționare sînt
18 iunie — 3 iulie 1974
4 iulie —- 19 iulie 1974
23 iulie —■ 7 august 1974
8 august — 22 august 1974
27 august — 12 septembrie,
înscrierile încep pe dala de 

retului, între orele 9—13 și 16—19.
Informații la telefon 17 39 25.

cu dala de 18 
la înot pentru

iunie 1974 la ștrandul Tine- 
copii de la virsta de 4 ani

cu opă încălzită sub indru-

urmâtoarele :

toate între orsle 7—19.
5 iunie la casieria ștrandului Tine-
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După prima etapă a diviziei de lupte greco-romane

C.S. Botoșani și Bihoreana Marghita- 
două dintre noile promovate— 

au luat un start bun
Duminică, în nouă localități din 

tară, s-au consumat întrecerile eta 
pei inaugurale a diviziei de lupte 
greco-romane. Din relatările cores
pondenților noștri, ca și din con
statările proprii, am desprins con
cluzia că majoritatea formațiilor 
participante Ia cea mai mare com 
petiție pe echipe a țării s-au pre
zentat bine pregătite. De altfel, era 
și firesc să fie așa, dacă ne gîn- 
dim că în echipele ce activează în 
prima divizie se găsesc numeroși 
tineri, mulți dintre ei juniori, ale 
căror campionate individuale abia 
s-au încheiat. De asemenea, sporti
vii ce n-au împlinit încă vîrsta 
de 23 de ani s-au întrecut, nu de 
mult, în cadrul campionatelor re
publicane de tineret- Un alt motiv 
care a dat un plus de spectaculozi
tate meciurilor a fost aplicarea ul
timelor prevederi ale regulamentu
lui. menite să dinamizeze lupta.

în rîndul celor 27 de echipe se 
numără și cele trei proaspăt pro
movate C. S. Botoșani (Seria I). 
Bihoreana Marghita (Seria a II-a) 
și C. S. M. Gloria Buzău (Seria » 
Hl-a), al căror start pe prima ..sce
nă" este interesant de urmărit. 
C- S. Botoșani a avut un debut mai 
mult decît promițător. Ea a între

cut cu 19—14 pe Metalul București, 
una dintre formațiile bine cotate în 
luptele greco-romane și. de aseme
nea, a reușit să smulgă 13 puncte 
vicecampioanei naționale. Steaua. 
Acest prim succes, dar mai cu sea
mă comportarea generală a echipei, 
ne fac să anticipăm că sportivii 
din Botoșani nu se vor limita la o 
simplă prezentă în prima divizie 
de lupte greco-romane.

Și Bihoreana Marghita a luat un 
start bun in întrecerea celor mai 
bune echipe. In urma unei dispute 
de mare luptă sportivii din Mar
ghita i-au întrecut cu 22—18 pe cei 
de la C-S.O. Arad- Dar. ca și tinerii 
luptători din Botoșani, ei au avui 
neșansa să întîlnească în prima 
etapă pe una dintre cele mal pu
ternice echipe din țară, multipla 
campioană. Dinamo. în fața căreia 
au cedat Ia scor.

Singura nou promovată care n-a 
reușit să obțină o victorie este C.S.M- 
Gloria Buzău. Chiar dacă în rîn
dul formației există și cîțiva spor
tivi talentați, echipa antrenată de 
Gh. Gogu nu s-a arătat încă sufi 
cient de matura pentru a putea 
evolua cu succes în divizia A.

Mihai TRANCA

ABSENȚE NEMOTIVATE
Tn desfășurarea întrecerilor 

sportive, fie ele interne sau in
ternaționale. un rol de mare im
portanță revine arbitrilor. De 
obicei. în campionatele noastre, 
federațiile încredințează sarcina 
dificilă și de mare răspundere — 
de a stabili învingătorii — unor 
oameni competenți, corecți. care 
și-au cîștigat autoritatea. Prezen
ța lor la competiția la care au 
fost delegați este o obligație pe 
care nu mai este nevoie s-o su
bliniem... Și totuși, duminică, 
chiar la București, la Gra înce
perii disputelor etapei inaugurale 
a diviziei de lupte greco-romane, 
dintre Rapid, Aluminiu Slatina 
și C.S.M. Pitești nu era prezent 
in sală decît un singur arbitru, 
Dumitru Tihan.

Pe plicul sosit din partea fe
derației erau scrise numele ur
mătorilor delegați : Ladislau Bandi 
— arbitru principal, Ion Mihala- 
che (Botoșani). Valeriu Bularca

(Brașov) și Dumitru Tihan. Din
tre aceștia, numai V. Bularca a- 
nunțase oficial federația că nu va 
fi prezent Ia concurs.

în condițiile existente, compe
tiția nu putea începe, iar echi
pele din Slatina și Pitești ar fi 
făcut deplasarea zadarnic la 
București. Numai că sportivii res
pectivi au avut totuși un pic dc 
șansă. în rîndul spectatorilor din 
sala Giulești a fost prezent și 
arbitrul Vasiie Coman, care și-a 
asumat răspunderea arbitrului 
principal, achitîndu-țse cu „foarte 
bine" de această sarcină. Altfel...

Ulterior, luînd legătura. tele
fonic, cu L. Bandi am aflat că ar 
fi anunțat, verbal, pe C. Popescu, 
președintele comisiei de arbitri, 
despre imposibilitatea sa de a 
participa la întreceri. I. Mihalache 
n-a făcut-o nici măcar verbal. 
Oricum, credem, F. R. Lupte va 
analiza situația și va lua măsu
rile ce se impun, (m. tr.)
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cele mai convingătoa- 
de concurs, a tinerilor 
tinerilor jucători, con- 
pot intra. încă din a- 
în echipa reprezenta-

care 
două 
ridi- 
dra- 
cau-I
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PE TEME ACTUALE

Reprezentanții școlilor sportive 
pe primul plan la finalele 

de lupte libere — juniori

I
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Unul dintre cei mai merituoși campioni, G. Angliei (Steaua), in dreapta, 
disputîndu-și semifinala categoriei 57 kg cu A. Kalapacs (A.S.A. Brașov), 
pe care a cîștigat-o prin tuș Foto t CSUTAK ISTVAN — Sf. Gheorghe
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Cind la finele campionatelor re
publicane de lupte libere rezervate 
juniorilor, numărul sportivilor pre- 
zenți pe saltelele de concurs a de
pășit cu mult pe cel al edițiilor an
terioare am consemnat faptul cu 
satisfacție, dar și cu oarecare re
zervă. N-am mai avut însă nici o 
reținere văzînd în continuare buna 
pregătire tehnică și fizică a Ana
liștilor. Iar cînd multe tricouri de 
campioni au fost îmbrăcate de ju
niori ai unor cluburi și asociații 
sportive care nu s-au evidențiat 
pînă la întrecerile găzduite de Sala 
sporturilor din Sf. Gheorghe am 
concluzionat, fără ezitare, că în 
luptele libere au intervenit apre- 
fciabile mutații valorice.

Mai întîi am vrea să menționăm 
că majoritatea antrenorilor ce se 
ocupă de juniorii luptelor libere 
și-au pregătit elevii cu atenție spo
rită. renunțînd Ia concepția — des-1 
curajatoare pentru sportivii lor — 
conform căreia șansele pentru tit
luri le aveau numai concurenții din 
localități cu tradiție ca Brașov, Tg. 
Mureș, Brăila, București, Tîrgo- 
viște Ș.a. Acum pe primul loc la 
multe categorii s-au situat (ațît la 
juniori mari cît și Ia cei mici) spor
tivi de la Școala sportivă Constau- 
ța (antrenor I. Ludu), Gloria Buzău 
(St. Isache). Șc. sp. Călărași (A. 
Buzoianu), Șc. sp. Energia București 
(S. Călinescu), Șc. sp. Viitorul Ti
mișoara (D. Dana) ș.a. _ Adăugind 
succesele repurtate de juniorii dș 
la Șc. sp. Tg. Mureș (Fr. Gyarma- 
ty), Șc. sp. Brăila (î. Groza), Șc. sp. 
Odorheiul Secuiesc (A. Elekeș), și 
Șc. sp. Unirea Iași (M. Țuchel), 
de la ai căror reprezentanți se aș
teptau rezultate bune, observăm 
lesne că spre vîrful piramidei au 
urcat îndeosebi juniorii de la șco
lile sportive. De altfel, din ceîe 20 

’de titluri de campioni Ia ambele 
categorii de vîrstă, nu mai puțin 
de 13 au revenit luptătorilor ju
niori de la școlile sportive.

Cu începere de miine, 2 mai, 
ziarul „SPORTUL" va apărea 

intr-un format nou.

Un însemnat succes l-au obținut 
juniorii mari de la Steaua, (Al. 
Geantă), club situat pe primul plan 
al confruntărilor seniorilor (Indi
viduale și pe echipe) dar pînă nu 
de mult deficitar în ceea ce pri
vește schimbul de mîine. De astă 
dată, trei dintre steliști au cucerit 
titlurile de campioni, iar în clasa 
mentuț final pe cluburi și asociații 
sportive Steaua a ocupat primul loc. 
în schimb, de ia Steagul roșu Bra
șov (I. Mureșan), Progresul Bucu
rești (I. Chirilă), Progresul Brăila 
(Al. Tătara), Mureșul Tg. Mureș 
(Fr. Bolla) și C.S.O. Tîrgovișle (T. 
Tarbă) nici un sportiv n-a mal ur
cat prima treaptă a podiumului!

Subliniam la începutul acestor 
însemnări buna pregătire tehnică 
și fizică a concurenților. într-ade- 
văr, juniorii au 'demonstrat în a- 
ceste finale că și-au însușit multe 
din procedeele tehnice specifice sti
lului. Stimulați de noile modificări 
ale regulamentului, numeroși com
petitori au încercat — și au reușit 
— să finalizeze multe procedee teh
nice încheind partidele înainte de 
limită, deoarece ajunseseră la di
ferența de puncte (12) stabilită de 
una dintre noile modificări. îmbu
curător este faptul că finaliștii a- 
cestet ediții au urmărit adesea să 
obțină si victorii prin tuș. Cît 'des
pre lupta lipsită de 'dinamism avem 
la îndemînă prea puține exemple. 
Avertismentele au barat arareori 
drumul sportivilor. Și nu Se poate 
spline că arbitrii au fost indulgenți. 
Dimpotrivă. Amintind de cavalerii 
fluierului, ne facem 'datoria de a le 
menționa corectitudinea, deciziile 
prompte, clare, precise,

înainte de a încheia aceste rîn- 
duri, am vrea să menționăm și 
un aspect regretabil. Juniorii din 
cîteva județe n-au fost anunțați de 
devansarea cu o zi a datei de în
cepere a finalelor, aflînd de a- 
ceasta, din ziarul nostru, în ziua 
cînd începea competiția. Din aceas
tă cauză juniorii respectivi au so
sit abia după amiază cînd avusese
ră loc ’deja partidele turului inau
gural și au fost împovărați cu toții, 
din start, cu cîte 4 puncte de pe
nalizare.

Costin CHIRIAC
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Tumeul sud-american încheie 
perioada de teste, de verificări, or
ganizată spre a se realiza un „in
ventar", în 
re condiții 
sau foarte 
siderali că 
cest sezon, 
tivă. Oprindu-ne, în treacăt, asupra 
bilanțului său, vom spune că el 
s-a Plasat Ia un nivel onorabil. 
Știm bine că, înaintea plecării, se 
exprimau opinii pesimiste, unele 
chiar foarte sumbre asupra perspec
tivelor acestui bilanț al expediției. 
Știm că lotul pleca fără patru ti
tulari, absenți din diferite motive 
(Răducanu, Dumitru, Dobrin, Du- 
mitrache), prezentîndu-se. în for
mația titulară, doar cu doi dintre 
internaționalii săi căliți în grele și 
numeroase lupte în arenă (Dinu și 
Luccscu), eu alți doi ceva mai în
cercați în asemenea „probe de foc" 
(Antonescu și lordănescu), în rest 
fiind vorba de cvasi-debutanți și 
debutapți. Desigur, rezultatele pu
teau fi și mai bune, chiar și in 
condițiile disputării turneului, fie 
prin neapariția unor greșite deci
zii dc arbitraj (în primul meci) 
dar. mai cu seamă, prin neexis- 
tența unor scăderi de comportare, 
de randament, al unsprezecelui 
nostru, de care ne vom ocupa mai 
jos. Ceea ce sîntem însă datori să 
spunem aici e că maniera în 
echipa noastră a evoluat in 
țări ale fotbalului de cei mai 
cat nivel, recunoscute pentru 
gostea cu care spectatorii lor __
tă fotbalul total, cu intenții ofensi
ve, fără faulturi intenționate cu 
acțiuni în care spectaculozitatea 
tehnicii să nu fie neglijată, a plă
cut pe stadioanele din Sau Paulo 
și Buenos Aires fiind adeseori a- 
plaudată. repetat subliniată in co
mentariile scrise și vorbite. Ni se 
pare că, pus în comparație cu mo
dul de a aborda meciurile ale u- 
nor selecționate care au precedat 
echipa noastră în Brazilia și în 
Argentina, spiritul de joc al for
mației noastre a constituit o re
prezentare onorabilă a fotbalului 
românesc, rămînînd ca o amintire 
Plăcută pentru amabilele noastre 
gazde.

Exprimînd această realitate pe 
care ziarele, radioul și televiziunea 
braziliană șl argentinianâ au ex
primat-o în cuvinte mult mai elo
gioase, mai colorate, mai calde, să 
trecem acum la ceea ce interesea
ză — din constatările turneului — 
pentru ca drumul echipei naționa
le să cunoască ascendența pe care 
o dorim reluată după capotarea în 
preliminariile C.M. La acest capi
tol. turneul sud-american a fost 
bogat în observații privind retu
șuri și perfecționări și în jocul și 
în alcătuirea lotului reprezentativ, 
în privința randamentului echipei 
trebuie spus că el a avut multe 
discontinuități. Startul partidei de 
la Sao Paulo, începutul reprizei 
secunde din același joc ca și mare 
parte din a doua repriză a întîlni- 
rii de la Buenos Aires au văzut e- 
chipa noastră exprimîndu-se timid, 
nehotărît lăsîndu-se dominată de 
adversar. E pe de o parte acel 
trac, acea tăiere a picioarelor, cu 
care jucătorii noștri pornesc, ade
seori, un meci; explicația există, 
însă numai pentru partida din 
Brazilia și numai pentru cei care 
se aflau pentru prima oară in 
condițiile de joc de pe imensul 
stadion Morumbi. Mai departe, scu
zele sînt mai greu de găsit. Tre
buie să vorbim, tot Ja acest ca
pitol, al stării psihice a formației, 
despre o lipsă de curaj în momen-

Jairzinho și Same? intr-o cursă dc 
Moment din jocul de la. Sao Paulo al 

culă de fotoreporterul lui

suficientă ; „tri- 
devină, cu toții, 
știe ce e „mica 
încercare", „o- 
Că reușește sau

teie cele mai prețioase ale acțiuni
lor de atac, cele desfășurate în 
prejma sau in careul de 16 metri, 
cînd se renunță ușor Ia balon, se 
consideră că aducerea mingii pînă 
în această zonă e 
ralorii" trebuie să 
ca Dinu, care nu 
ambiție", „timida 
fensiva de salon”.
nu, el încearcă încearcă cu toată 
convingerea, cu toată torța.

Alte deficiențe: acea defectuoa
să și, din păcate, așa de dăunătoa
re dispunere a jucătorilor la fa
zele fixe, cu precădere la lovituri
le libere. O să ajungem Ia hilara 
soluție de a nu mai face zid în 
asemenea momente ? Pentru că o 
statistică ne arată că 90% din a- 
ceste lovituri dictate în ultimii doi 
ani contra echipei noastre au re
prezentat, din prima sau a doua 
fază goluri (să ne amintim „indi
recta" de la Helsinki, apoi „Leipzi- 
gul, Parisul și, acum Sao Paulo). 
Mai departe, e încă sub cerințele 
jocului modern modul cum se face 
susținerea omului cu balonul, ob
servația fiind valabilă mai cu sea
mă pentru acțiunile din jumătatea 
de teren adversă. Nu poate fi o 
satisfacție nici efectuarea dublaju
lui de către fundașii centrali, la 
fel cum ieșirea liniei noastre de
fensive, în momentul cînd se intră 
în posesia mingii, se realizează 
destul de lent, creindu-se posibili
tăți de contraatac pentru adversar. 
Sînt cîteva dintre deficiențele „tri
colorilor" pe stadioanele sud-ame- 
ricane, notate cu siguranță și de 
către antrenori și pe care formula 
definitivată trebuie să le evite pe 
cît cu putință. Formula remaniată? 
Cum poate arăta ea, și în lumina 
concluziilor turneului dar și pe 
baza celorlalte realități din eșalo-

SELECȚIONATA DIVIZIEI B VA ÎNTlLNI
REPREZENTATIVA SIMILARĂ A BULGARIEI

Miercuri 8 mai, la Tîrnovo, 
lecționata Diviziei B va întilnj 
prezentativa similară a Bulgariei, 
în vederea acestui joc au fost 
convocați la București, pentru luni 
6 mai, următorii jucători : Albu 
(F. C. Bihor) și Oană (Tractorul) 
— portari ; Ploscaru (Progresul 
București), Pantelimon (Gloria Bis
trița), Ene (Gloria Buzău), Coren- 
dea (S. C. Tulcea), Lepădatu (C.S. 
Rm. Vîlcea) și Viță (Metalul Bucu
rești) — fundași; Bedea (F. C. 
Bihor), V- Petre (Autobuzul). Do- 
nose (C. S. Rm. Vîlcea), Gabel 
(Șoimii Sibiu) — mijlocași; Șutru

se-
re-

(C. S. Rm. Vîlcea). Țurlea (Șoimii 
Sibiu), Gherine (C.S.M. Suceava), 
Radu (Progresul Brăila), Enache, 
Toma, Nedelcu (toți trei de la Glo
ria Buzău) — înaintași. Antrenorii 
selecționatei sînt Paul Popescu și 
Vasiie Copil.

DE LA COMISIA DE COMPETIȚII
Șl DISCIPLINA

în baza articolului 182 bis, litera c 
din Regulament, comisia de compe
tiții și disciplină a F.R. Fotbal — 
avînd în vedere faptul că jucătorul 
Gyorfi (Steagul roșu) a suferit o 
entorsă cu smulgere de ligamente, 
care a necesitat ghîpsarea picioru
lui și l-a făcut inapt de joc cîteva 
etape l-a sancționat pe autorul 
faultului, fotbalistul Ion Dumitru 
(Steaua), cu trei etape suspendare.

RAPID PROGRESUL

[0LD-80YS} 4-1

Duminică. în deschidere la 
tida de Divizia B dintre Progresul 
București și Electroputere Craiova, 
au evoluat echipele foștilor jucători 
de fotbal de la Rapid și Progresul, 
în formația rapidistă au figurat, 
printre alții, Lungu. Langa, Codrea- 
nu, Mafieuță. Gherghina, în timp ce 
la Progresul au jucat Oaidă, Mate- 
ianu, D. Popescu, Marin Voinea, Bir- 
tașu, Cosmoc și alți foști cunoscuți 
internaționali. Victoria a revenit Ra
pidului cu scorul de 4—1 (2—0). prin 
golurile marcate de Mafteuță și Ră- 
dulescu (3), respectiv Ioniță.

par-

veritabili „sutiști" pentru balon, 
selecționatei noastre prins pe peli- 
„Diario de S. Paulo".
uul prim al performanței noastre, 
despre acestea. într-un viitor arti
col.

Eftimie IONESCU

Asistăm, de la un timp, la un 
șir de reușite promovări de ti
neri jucători la echipele din Di
vizia A. Spre deosebire de anii 
trecuți, promovarea nu mal este 
— pentru antrenor, ca și pentru 
jucător — o loterie. Cazurile la 
care ne vom referi mai jos au 
făcut ca verbul a promova să 
devină aproape sinonim cu a ti
tulariza. Și asta pentru motivul 
că cei mai muiți dintre cei ca
re au primit în acest campionat 
„botezul" Diviziei A, au trecut 
cu bine examenul de „absolvire" 
a Diviziei B, o școală în adevă
ratul înțeles al cuvîntului pen
tru orice fotbalist. Și asta pen
tru că în „B“, (exemplul poale 
fi bun și pentru „C"). spre deo
sebire de actualul campionat de 
tineret—rezerve. în care se joa
că fără nici un fel de miză, 
jocurile sînt aprige. îi solicită 
din plin — sub toate aspectele 
pregătirii, nu numai tehnic sau 
tactic, dar și fizic sau psihic — 
pe jucători, le insuflă acele ca
lități fără de care pasul spre 
„A“ nu-1 pot face decît cei mai 
buni.

îhțelegînd rolul Diviziei B, tot 
mai multe sînt cluburile din A 
care, dînd în modul acesta și un 
vot de blam amintitului cam
pionat de tineret—rezerve, îm
prumută jucători ce încă nu 
sînt eopți pentru prima garnitu
ră, unor formații din divizia se
cundă. Ciștigul c dublu : nti nu
mai că respectivul se împlinește 
ca fotbalist, dar și formația ca- 
rc-I adoptă — fie chiar numai 
pentru un sezon sau un campio
nat — își vede, de multe 
realizate gândurile sale.

Scriind aceste rînduri, 
gîndim. de pildă la exemplul 
dat de Mărculescu. titularizat în 
returul campionatului trecut de 
F. C. Constanta (de la C.F.R. 
Pașcani). Ei se află acum prin
tre cei mai productivi atacanți 
ai primei divizii, la numai patru 
goluri distanță de golgeterul 
campionatului 1 O promovare la 
fel de reușită — pentru a rămî-

ori.

ne

ne la F. C. Constanța — și a- 
ceea a lui Negocscu (plecat de 
la Gloria Buzău). O întreagă ga
lerie de jucători în aceeași si
tuație prezintă Petrolul : cres
cuți în grădina proprie, i-a îm
prumutat altor echipe pe anu
mite termene, adueîndu-i acum 
din nou sub culorile proprii. E 
vorba de Eparu (trecut pc la 
Brazi. în ..C“), Rădufescu (Meta
lul Plopeni). Dobre (Gloria Bu
zău). în timp ce Ștefănescti și 
Zamfir, fără a fi produse ale 
Ploieștiului. și-au făcut rodajul 
la Corvinul Hunedoara și Pe
trolul Videle.

Universitatea Craiova are mai 
bine de o .jumătate de echipă în 
.rodaj la alte colective : Mincina- 
gă (golgeterul Diviziei B. seria 
a II-a), Bondrea și Ustabacicff 
la Electroputere. Donose și Păn- 
nesen la C. S. Rm. Vîlcea, Kiss 
Ia Răsăritul Caracal în ,.C" ; 
doar Chivu este împrumutat al
tui club din Divizia A, C.S.M 
Reșița.

Valabilitatea ..școlii" Diviziei 
B o demonstrează din țilin și 
alte exemple ca lorgulcscu 
(U.T.A.). trecut pe la F. C. Ga
lați și Metalul București, proas
păta cucerire a echipei națio
nale, Roșii și Lața (Politehnica 
Timișoara) trecut) pc la U. M. 
Timișoara. Bartales (Rapid, de 
la Progresul). Mircca Marian 
(Dinamo București, de Ia Mure
șul Deva). Trandafilon (U.T.A.. 
de la Metalul București) etc. Ar 
mai putea fi dat aci și exemplul 
Iui Dinamo București : multi 
dintre jucătorii puternicei sale 
echipe de tineret-rezerve de a- 
cum cîțiva ani joacă acum — 
împrumutați — la formații
Divizia B. precum Dinamo Sla
tina. Progresul București.
greșul Brăila. Olimpia Satu Ma
re.

Suficient, credem, pentru a de
monstra încă o dată cît de im
portant este acest rodaj într-una 
din categoriile inferioare prime! 
divizii.

din

Pro

Mircea TUDORAN

MECI INTERNAȚIONAL AMICAL DE JUNIORI

ROMÂNIA-R.D. GERMANĂ 0-1 (0-1)
Stadionul Politehnica din Capitală 
găzduit ieri partida amicală dintrea

primele reprezentative de juniori ale 
României și R. D. Germane. întiinirea

acțiuni spectaculoase, care au dez
membrat linia- noastră de fundași. în 
min. 13 Kulin s-a infiltrat pe partea 
dreaptă, a centrat în interiorul ca-

Una din puținele ocazii 
ționata similară a R. D. 
tarul Pahl.

ale juniorilor noștri în meciul de ieri, cu selec- 
Germane. Hurloi șutează imprecis, exact în por- 

Foto : V. BAGEAC

a reprezentat de fapt un ultim test al 
celor două selecționate, ambele ca
lificate la turneul U.E.F.A. care se va 
desfășura în ultima perioadă a aces
tei luni în Suedia. La capătul celor 
80 de minute, oaspeții au cîștigat sur
prinzător meciul cu 1—0 (1—0). Insuc
cesul se datorește. în primul rînd, 
modului nepermîs de ușor cu care 
au privit jocul tinerii noștri fotba
liști, ei intrînd pe teren prea încre
zători în posibilitățile lor. iar pe de 
alta, adversarului, care s-a angajat 
cti toate forțele și cu toată seriozi
tatea în dispută, acționînd sobru in 
apărare, simplu și eficace în atac. 
Așa stînd lucrurile, este lesne de în
țeles, că încă de la începutul parti
dei cei care au controlat jocul au 
fost juniorii din R. D. Germană 
foarte activi și rapizi, inițiatorii unor

Misehinjșer, nemarcat, s-a 
a trimis mingea, eu capul 
Și în continuare cei care

Unde sînt ambițiile de altădată ?
• „L-am avertizat pe jucătorul 

Naghi (Jiul), în minutul 1, pentru 
atitudine nesportivă față de mine. 
"Ce este asta, bă ?» mi s a adresat 
el, la o decizie a mea împotriva e- 
chipei sale" (Din foaia de arbi
traj a lui Traian Moarcăș). A primi 
un avertisment în primul minut 
de joc constituie, după toate pro
babilitățile, un record. Atîta doar că 
nici un jucător nu se poate lăuda 
cu un astfel de record 1
• „Publicul a fost pătimaș, pro- 

testînd mereu și adresînd cuvinte 
urîte oaspeților și arbitrilor" (Din 
raportul lui Marin Cristea, obser
vator federal la meciul Jiul — Spor
tul studențesc). Și toate acestea, la 
un meci cîștigat de gazde, La ce 
ne-am fi putut aștepta, dacă tabe
la de marcaj ar fi arătat un scor 
favorabil oaspeților ? Parcă erau 
mai frumoase zilele cînd specta
torii din Petroșani ofereau cel mai 
frumos exemplu de sportivitate, cu
cerind „Trofeul Petschbvschi". Au 
dispărut ambițiile de altădată ? 
De ce ? Regulamentul acestei în
treceri nu interzice cîștigarea Tro
feului de două ori. de către același 
oraș...

@ „Deși gazdele au pierdut un 
meci cu mare miză pentru ele, spec
tatorii au avut o atitudine corectă, 
iar Ia sfîrșitti] jocului ne-au aplau
dați atit pe noi, arbitrii, cît și pe 
oaspeți" (Din foaia de arbitraj a 
lui Victor Pădureahu, la meciul

C. F. R. Cluj — F. C. Constanța). 
Nu facem nici un comentariu. Să-l 
facă spectatorii din... Petroșani.

@ „Gheorghe IJniona: 10. A
Miinnich : 10. D. Ghețu : 10. Spec
tatorii : 10“ (Din raportul lui Co- 
loman Braun-Bogdan, observator 
federal la jocul Politehnica Timi
șoara — Petrolul). Și jocul, prin 
dinamismul și cursivitatea acțiuni
lor ar putea primi o notă mare. 
Partida a plăcut și datorită numă
rului mare de goluri înscrise. Dar, 
ce facem cu cei doi portari, Jivan 
și Rămureanu, care au primit nota 
5, cu care abia se scapă de cori
gentă ?

® „Dumitru a efectuat o șarjă 
foarte violentă asupra lui GyBrfi 
lingă tușă, deci nejustificată nici 
măcar de faptul că faza s-ar fi 
petrecut în fața porții" (Din rapor
tul lui Niculae Petrescu observator 
federal Ia partida Steaua. — 
gul roșu).

Este știut că brutalitatea 
arma fotbalistului căruia nu-i 
ge jocul. în ultimii ani, Dumitru ne 
făcuse să uităm, prin excelentele 
sale evoluții, duritățile de odinioa
ră. Să facem o legătură între ran
damentul mai scăzut din ultima 
vreme și această reîntoarcere la 
practici pe care le credeam abando
nate pentru totdeauna ?

Observatorul (federal are cuvinte 
critice și la adresa arbitrului Tu- 
dorel Loca. Vrînd să-și impună au-

Stea-

este 
mer-

tămintele cuvenfte și vor elimina de
ficiențele semnalate ieri, pină Ia star
tul Turneului U.E.F.A.

Arbitrul Gh. Popovîci a condus 
foarte bine următoarele formații :

ROMANIA : Moraru — Cotigă. Bel
diei. Popa. Elisei — HURLOI, Au
gustin (min. 41 Sabău). Agiu (min. 
9 Babone : min. 48 Dragu) — Suren- 
ghin (min. 41 Pițurcă). Grosu, Vrin- 
ccanu (min. 75 Radu).

R. D. GERMANA : Kreutzer (min. 
41 Pahl) — Blnnkcnburg, Hause, Ei- 
gendorf, Roth — Brauer. Ebeling — 
Grilning (min. 71 Jungling), Mischin- 
ger, Kuhn (min. 80 Tietze), Ihle.

Gheorghe NERTEA

UNIREA ARAD-OLIMPIA
SATU MARE 1-2 (1-1)

lerl, la Arad, in cadrul șerifi a [11-a 
Diviziei B, Unirea din localitate a 

lidera seriei, Olimpia Satu Mare.

teului și 
înălțat și 
în plasă.
au păstrat inițiativa au fost tot. oas
peții și n-a lipsit mult ca scorul să 
se majoreze, dacă Gaining (min. 30) 
n-ar fi întîrziat o fracțiune dc se
cundă la o minge care s-a plimbat 
prin fata porții lui Moraru, și tot 
el (min. 35) după ce a pătruns sin
gur în careu n-ar fi șutat de la 8 
m exact în portar.

După pauză selecționata României 
a acționat ceva mai convingător, a 
preluat inițiativa dominîndu-și cu 
insistență adversarul și creîndu-și 
cîteva ocazii favorabile . irosite însă 
de Dragu (min. 68), Pițurcă (min. 73) 
și Grosu (min. 75).

Să sperăm că după înfrîngerea de 
ieri juniorii noștri vor trage învă-

toritat^, acesta a recurs, dlntr-un 
început, la cartonașele galbene, 
„nesancționînd însă șarja 
lentă a Iui Dumitru 
pra lui Gyorfi. în asemenea 
dițiuni, numai de autoritate nu poa
te fi vorba".

Vechea poveste cu cartonașele 
galbene ! în unele cazuri, arbitrii 
se reped să le scoată din buzunăre- 
lul de la cămașă, în loc de a atra
ge, pur și simplu, atenția. Alteori, 
„cavalerii fluierului" râmîn impa
sibili la abateri infinit mai grave, 
stîrnind justificate nedumeriri. Ori- 
cîte explicații regulamentare s-ar 
da, parcă disciplina și spiritul de 
corectitudine sportivă sînt încălcate 
mai mult de șarja lui Dumitru, de
cît... de intrarea in teren a lui 
Prepurgel, fără carnetul de rigoare, 
„infracțiune" sancționată, însă, 
un cartonaș galben !

Jack BERARIU

LOTO

PRONOSPORT
INFORMEAZĂ:

C1ȘTIGURILE CON 
CURSULUI PRONO 
SPORT DIN 28 APRI 

LIE 1971;
Categoria I (13 rezul 
tate) = 1 variantă 25"/ 
a 14.919 lei și 18 va 
riante IOV» a 5.968 le 

Categoria a II-a (1' 
rezultate) 54 
2.719 lei

Categoria 
(11 rezultate) 
riante a 338

variante :

a IlI-r
651,85 va 
lei

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT

vio- 
asu- 
con-

a 
întilni, _____ _____ , ____________ _____
3 ooo de spectatori au vizionat un me-’i 
destul de bun. la calitatea Iul contri
buind. in special, oaspeții, tehnici, de
gajați. cu un Kaiser in formă deosebi-

Iată cum s-au marcat golurile : în 
"I Libra finalizează o fază „Hi

de Kaiser Șl Nâtrm. 1—o pentru 
L..-1 Jtihasz. 
centrează Șl 

___ — „ In 
își învinge propriul portar

tă.
mln. 3«
erată" ____ . v. .............
Olimpia ! ; min. 41 arădeanul 
deslănțulf. pe extrem®, ________
fundașul Bigan vrind să trimită 
corner, își învinge propriu! p____
egalînd scorul : în min. 65. Dumitrlu Ut 
(Olimpia) șuteazâ cu efect de la 1« m, 
făcind inutilă intervenția portarului Su- 
ciu. A arbitrat I. Rus (Tg. Mureș).

Pavel ȘODlNCA-coresp.

A apărut nr. 4Î4 
al revistei

Q00Q00
din cuprinsul careta vă recomandam:

• Retrospectivă după turneul 
sud-american ol echipei naționale;

• Comentarii asupra celei de a 
24-a etape a Diviziei A, clasa
mente, confidențe, notele acordate 
jucătorilor și arbitrilor ;

• La „Interviul sâptâmînii", 10- 
NESCU CRUM ;

• O pagină dedicată Diviziei B 
cuprinzînd comentarii, clasamente, 
etapa viitoare ;

• DENIS LAW, jucătorul de re
zervă al Iui Manchester City, titu
lar în echipa națională ;

• Amănunte despre apropiatele 
finale ale cupelor europene ;

• Rubricile permanente : DIA
LOG CU CITITORII, MAGAZIN 
EXTERN, AGENDA TURNEULUI 
JUBILIAR ; IN CAMPIONATELE 
DIN EUROPA. TELEX... TELEX. 
TELEX..

CONCURS
PRONOSPORT

SPECIAL.

SUPLIMENTAR 308.080 lei DIN 
fond SPECIAL (AUTOTURISME,.Dacia 1100,, „Skoda S.100 — si cîstiguri în bani, )J



Turneul internațional de la Budapesta

PRIVITOARE LA REGULA 26 CUPA VILEDA" LA BASCHET FEMININ
JLA ÎNCEPUTUL SĂPTÂMINII VIITOARE, START lN „ CENTURA DE AUR"

BOXERII NOȘTRI
5

TINTESC LOCURILE FRUNTAȘE
* ?*

' Iubitorii sportului cu mănuși din 
Capitală așteaptă cu justificat in
teres întrecerile din cadrul „Cen
turii de aur". Această competiție 
internațională, ajunsă la a treia 
ediție, reprezintă nu numai pentru 
boxerii români, ci și pentru cei 
(străini care vor fi prezenți la Bu
curești, cel mai important criteriu 

-de verificare a forțelor înaintea 
^campionatelor mondiale de la Ha- 
bvana. Pînă în după-amiaza zilei de 
6 mai, cînd la patinoarul „23 Au- 

*gust“ vă răsuna primul sunet de 
|gong al întrecerii, a mai rămas pu- 
tțin timp. în general, pregătirile sînt 
^pe sfîrșite, pugiliștii intrînd acum 
în febra startului-

, în vederea ultimelor retușuri, cea 
mai mare parte a boxerilor români 

; care vor urca pe ringul „Centurii 
(de aur" s-a reunit ia Snagov. sub 
: conducerea antrenorilor Ion Popa, 
Petre Mihai și Ion Dumitru. Le-am 
făcut ieri o vizită. Nu i-am găsit 
în sala de box așa cum ne aștep
tam, ci pe terenul de fotbal- Expli
cația ne-o dă cu zîmbetul pe buze 
•..pana" Gabriel Pometeu”. „Știți, 
după antrenament ne relaxăm ju-

■ ’ - i ------ - emerit
pînă a- 
antrena- 

ore de 
lucru serios, după care, în mod 
normal, nu-ți mai dorești altcepa 
decit să te culci. Ei bine, dracii 
ăștia de băieți au șapte vieți. Se

cînd fotbal...". Antrenorul 
Petre Mihai ne spune că 
cum s-au făcut cite trei 
mente pe zi‘„.Adică 4—5

odihnesc jueînd fotbal sau tenis de 
masă.."

Au venit aici, la Snagov, boxeri 
din toată țara. Alături de bucu- 
reșteni (Gruescu. Marian Lazăr, 
Pometeu, Ion Vladimir, Calistrat 
Cuțov, Dobrescu, Florea Ștefan, 
Năstac și Alexe) sînt băieți din 
Constanța (Ibrahim Faredin). Cluj 
(Cozma Remus), Galați (Petre Ga- 
nea, Mircea Tone, Ilie Tîrîlă), Timi
șoara (Ion Fuicu) etc. Toți sînt ve
seli și optimiști. Chiar și cei care 
marți mai erau încă certați cu... 
cîntarul: Florea Ștefan, Marian La
zăr. Alee Năstac. „Să știți că nu 
sînt.-. depășiri grave — ne explică 
rîzînd medicul lotului, dr. Petre 
Radovici. Și apoi, îi slăbesc eu, ju- 
cînd tenis de masă cu ei în timpul 
liber". Cînd îl aud pe medio vor
bind despre tenis de masă, băieții 
rid, cum se spune, pe sub mustață. 
In lot se spune că doctorul Rado
vici ar fi „ciuca bătăilor".

Ne-am. interesat care dintre bo
xeri sînt în formă foarte . bună- 
„Toți sînt bine pregătiți — ne asi
gură maestrul Petre Mihai. Dacă i» 
vedeți pe unii dintre sportivi plim- 
bîndu-se ginditori, cum obișnuiesc 
să facă Dobrescu, Cuțov. Alexe, 
Pometeu, GrUescu, să știți că nu 
sînt preocupați decit de gîndul vic
toriei..." Ne interesăm de Calistrat 
Cuțov și Paul Dobrescu, cei doi 
mari rivali, care au toate șansele 
să se întîlnească din nou în finala

competiției. „E foarte interesant — 
ni se spune — să-i urmărești pe 
acești doi excelenți boxeri- Știu 
amindoi că lupta va fi grea și s-au 
pregătit foarte bine. La un moment 
dat ai putea crede că se spionează 
reciproc. Dacă Dobrescu face 
plus o repriză de gimnastică, e 
solut sigur că îl vei întîlni în 
parte pe Cuțov făcînd același 
CTU..-“

Nu putem încheia aceste rînduri, 
fără să vă spunem cîteva cuvinte 
despre cei mai tineri participanți 
Ia „Centura de aur“. E vorba de o 
grupă condusă de antrenorul eme
rit Teodor Niculescu. Acesta, după 
cum se știe, pregătește echipa na
țională pentru campionatele euro
pene de tineret de la Kiev. în do
rința de a roda mai bine pe cîțiva 
a înscris patru dintre elevii săi la 
„Centura de aur" : Paul Dragu, 
Niță Robu, Constantin Buzdugeanu 
și Costică Dafinoiu. întrebat des
pre șansele lor, printre atîți consa- 
crați prezenți la „Centura de aur", 
antrenorul ne-a dat un răspuns 
foarte scurt: „Deși scopul meu nu 
este decit ca băieții să evolueze în 
cîteva meciuri, sînt sigur că cel 
puțin unul va urca pe podium".

Optimist este și maestrul Ion 
Popa. Ne-a refuzat, însă, o decla- 

promițîndu-ne-orație-., concretă, 
după finale.

în 
ab- 

altă 
lu-

Petre HENJ

SPORTIVI ROMÂNI ÎN INIÎINIRI
Margareta Bordei a eiștigat

„Turneul Poznania” la popice

Zilele acestea s-a disputat la 
Poznan, în Polonia, concursul inter
național de popice, „Turneul Poz
nan ia". la care au participat spor
tivi din România, R. D. Germană, 
Ungaria și Polonia. în competiția 
feminină, românca Margareta Bor
dei a avut o comportare foarte bu
nă, cîștigînd locul I cu 800 p d (la 
proba dublă de 100 lovituri mixte). 
Pe locurile următoare s-au clasat 
polonezele Kocan (764) și Kamilska 
(762), iar cea de a doua reprezen
tantă a țării noastre, Eva Litași, a 
ocupat locul 5, cu 758 p. d.

de talere doborîte din 200. La ju
mătatea concursului Marinescu con
ducea cu 97 de talere lovite, îm
preună cu sovieticul Klekov. Tro
feul a revenit lui Hoppe (R.D.G.) 
cu 194 t, iar locul secund a fost 
ocupat de francezul Perreira cu 191 
t. Pe primele locuri în proba de 
skeet (talere aruncate din turn) 
s-au clasat, în ordine, sovieticii 
Zgenti 196 t, Sokolov 194 t și An
dreev 194 t.

Ciocâltea a terminat pe locul 8

la Vrnjacka Banja

La Chișinău, Erica Teodorescu

1,83 m la înălțime

Cu

Succese ale gimnaștilor juniori

în întîlnirea cu R. D. Germană

Da Hettstedt, s-a desfășurat întîl- 
hirea internațională de gimnastică 
dintre echipele de juniori ale R. D. 
Germane și României. Tată rezul
tatele înregistrate : individual com
pus — 1. Giinter Kopsch (R.D.G.), 
55,85, 2. Michael Nicolay (R.D.G.) 
55,65, 3. Sorin Cepoi (Rom.) 55,15 ; 
pe aparate gimnaștii români au 
realizat frumoase succese prin 
Sorin Cepoi (învingător la inele și 
bară fixă) și Kurt Szilier (cîștigă- 
tor Ia sol). Pe echipe au învins 
tinerii gimnaști din R. D. Germa
nă i 272,00 — 263,80.

MOSCOVA, 30 (Agerpres). — 
prilejul concursului atletic desfă
șurat la Chișinău, sportivul sovie
tic Valentin Dmitrienko a eiștigat 
proba de aruncare a ciocanului cu 
rezultatul de 72,32 m. La întreceri 
a luat parte și un lot de atleți din 
România. Concurînd la pentatlon, 
Erica Teodorescu a realizat în pro
ba de săritură în înălțime perfor
manța de 1,83 m.

BELGRAD 30 (Agerpres). — Tur
neul internațional de șah de la 
Vrnjacka Banja s-a încheiat cu suc
cesul marelui maestru maghiar 
Gyula Sax. care a totalizat 101,2 din 
15 posibile. Pe locurile următoare 
s-au clasat : Taimanov (U.R.S.S.) — 
10 p ; Raicevici (Iugoslavia) — 9 p ; 
Pidevski (Bulgaria), Dely (Ungaria), 
Baghirov (U.R.S.S.), Rajkovici (Iugo
slavia) — 8V2 ; Ciocâltea (România), 
Janosevici (Iugoslavia). Nikolici (Iu
goslavia) — cite 7V2 p ; Simici (Iu
goslavia) — 7 p ; Matulovici (Iugo
slavia) — 6V2 p, Radulov (Bulgaria) 
— 5'A p etc. In ultima rundă, maes
trul român Victor Ciocâltea a remizat 
cu iugoslavul Krinici.

BUDAPESTA. 30 (Agerpres). — 
După 5 runde, in meciul de șah care 
se dispută la Budapesta între selec
ționatele feminine ale României și 
Ungariei, scorul este 15*/2 — 14*,'2 
puncte în favoarea gazdelor. în me
ciul echipelor feminine de tineret 
conduc șahistele românce cu 5*/s—4l/a 
puncte.

Taleristul Andrei Marinescu

Evoluții inegale ale halterofililor

în „Cupa Dunării"

LONDRA, 30 (Agerpres). — în 
cadrul unei conferințe de presă, 
ținută la Londra, după prezenta
rea noului proiect de text al regu
lii 26 din Carta olimpică, preșe
dintele C.I.O., lordul Killanin, a 
subliniat că forul olimpic nu do
rește să se amestece în treburile 
diferitelor federații internaționale, 
limitîndu-se la problemele ce pri
vesc Jocurile Olimpice-

„Desigur, a spus președintele 
C.I.O., vor fi unii care vor consi
dera noul text ca insuficient de li
beral, în timp ce alții vor susține 
probabil că nu milităm pentru un 
pur amatorism".

Noul text al regulii 26 este în
soțit de o serie de directive în 
care se precizează, între altele, că 
un sportiv participant la J.O. poa
te primi din partea Comitetului 
național 'olimpic sau al federației 
naționale o compensați» bănească 
echivalentă cu cîștigul ce ar fi re
zultat în perioada de antrenament 
și participarea la Olimpiadă. în 
schimb, sînt interzise cîștigurile de 
pe urma publicității comerciale, 
exceptînd situațiile cînd comitetul 
național olimpic sau federația na
țională a încheiat un contract de 
publicitate pentru a obține echi
pament sportiv sau patronajul unor 
competiții. în acest caz, toate su
mele rezultate trebuie să fie văr
sate federației internaționale, co
mitetului olimpic național sau fe-

derației naționale și nu sportivilor, 
în afară de aceasta, „trebuie res
pectat dreptul unui sportiv — a 
spus lordul Killanin — de a re
fuza să poarte pe echipament, de 
pildă, însemnele ur.ei mărci de 
alcool sau țigări, sportivul nefiind, 
în principiu, nici băutor 
nici fumător..."

Președintele 
asemenea, la 
de articole în 
tivi. „Evident, 
tele C.I.O., este bine ca presa să 
beneficieze de experiența sportivi
lor, dar există și riscul de a în
călca regula 26. Interdicția de a 
scrie articole în perioada desfășu
rării J.O. și controlul interviurilor 
trebuie incluse în regulamentul 
presei Ia Olimpiade (mai precis în 
regula 48)“, a conchis lordul Killa
nin.

A REVENIT GAZDELOR

de alcool,

referit, de 
publicării

C.I.O- s-a 
problema 

presă, de către spor- 
a declarat președin-

baschet 
Vileda", 
zile la 

cu suc

BUDAPESTA, 30 (prin telefon). 
Turneul internațional de 
feminin dotat cu „Cupa 
desfășurat timp de cinci 
Sportcsarnok, s-a încheiat
cesul roprezentativei țării gazdă 
care a încheiat întrecerea neîn
vinsă. In ultimele două zile au fost 
înregistrate următoarele rezultate : 
Ungaria — Italia 68—60 (46—28), 
Bulgaria — R. F. Germania 74—56 
(38—16), Selecționata Spartacus — 
România B 77—70 (50—39), R. F. 
Germania — Italia 47—62 (22—33), 
Bulgaria — Selecționata Spartacus 
66—49 (35—28), Ungaria — Româ
nia B 76—51 (38—30).

Clasamentul final: 1. Ungaria
10 p, 2. Italia 9 p, 3. Bulgaria 8 p, 
4. România B 6 p, 5. R. F. Ger
mania 6 p, 6. Selecționata Spar- 
tacus 6 p. ,

Acesta a fost primul test al lo
tului român care se pregătește 
pentru campionatul european din 
Italia. Următoarea competiție de 
verificare va fi „Cupa federației", 
programată La Iași între 24 și 26 
mai. în 
incluse 
tehnica 
luat la 
crea o 
efortul 
cheiată

selecționata română vor fi 
și jucătoarele de la Poli- 
și I.E.F.S. care nu au evo- 
Budapesta, pentru a li se 
perioadă de refacere după 
depus în ediția recent în- 
a cupelor europene.

KORCINOI CALIFICAT 
IH FINALĂ

în semifinala turneului candidatilor 
pentru titlul mondial la șah de la 
Odesa, dintre Victor Korcinoi și Ti
gran Petrosian, scorul meciului este 
de 3—1. in favoarea lui Korcinoi. Din 
cauza îmbolnăvirii lui Petrosian me
ciul nu mai poate fi continuat. Ast
fel, Victor Korcinoi a fost declarat 
învingător, și îl va întîlni în finală, 
pe cîștigătorul intîlnirii dintre Karpov 
și Spasski.

PELE - SUBIECT DE PROCES!
(Agerpres).

Bi'azillei a 
. ... . .. ____ ______ Pedro Cor

deiro Valadares, care a cerut ea fotba
listul Pele să fie.... obligat să joace în e- 
chipa reprezentativă a Braziliei la apropi
atul turneu final al campionatului mon
dial. Judecătorul Pechancha Martins a 
declarat că cererea respectivă reflectă un 
punct de vedere personal. După cum se 
știe, Pele s-a retras din echipa națională, 
după campionatul mondial din Mexic, 
lucind însă In continuare la clubul său 
F.C. Santos. în ultimul timp oficialită
țile sportive braziliene au adresat mai 
multe apeluri, pentru a-1 convinge pe 
Pele să revină în selecționată, dar aces
ta a arătat că hotărirea sa este irevoca
bilă.

RIO DE JANEIRO. 30 
Curtea federală de apel a 
respins petiția cetățeanului

JIRI RASKA SE RETRAGE
PRAGA, 30 (Agerpres). — Sărito

rul cu schiurile. cehoslovacul Jiri 
Raska, fost campion olimpic (in 1968, 
la Grenoble), a anunțat că se re
trage din activitatea competițională. 
Raska este în vîrstă de 35 de ani. 
Multiplul, campion cehoslovac se va 
dedica profesiunii de antrenor.

por-

paliere deschi-

La 8 mai, capitala Poloniei va 
găzdui cel de al 27-lea start 
competiției cicliste 
„CURSA PĂCII", 
Berlin — Praga. 18 
naționale (Belgia, 
hoslovacia, Danemarca, 
Franța, Iugoslavia, Cuba, Olanda, 
R. D. Germană, Polonia, România, 
Ungaria, Italia, Austria, U.R.S.S., 
Marea Britanie și Turcia), alcătui
te din cîte 6 rutieri, se vor între
ce de-a lungul a 1 806 km. împăr- 
țiți în 14 etape.
„Cursa Păcii" reprezintă unul 
dintre cele mai mari evenimente" 
sportive ale anului. Prin tradiția 
sa, prim valoarea concurenților 
prezenți la start, prin vibrantul 
sau mesaj — întrecerea se bucură 
de o largă audiență în lumea 
sportului.

Țara noastră este „membră fon
datoare" a acestei competiții. Ală
turi de Cehoslovacia, Polonia și 
Bulgaria, ROMÂNIA și-a trimis
— de-a lungul tuturor acestor 27 
de ani — reprezentativa sa na
țională de ciclism la startul 
„Cursei Păcii". împreună cu marile 
vedete propulsate în arena mon
dială de cursa Varșovia — Berlin
— Praga, în rîndul cărora se află 
Gustav Schur, Ryszard Szurkow- 
ski și Bernard Guyot, o serie de 
alergători români — MARIN NI
CULESCU, GABRIEL MOICEA- 
NU ș.a. — au cunoscut consacra
rea internațională grație perfor
manțelor realizate în această pal
pitantă dispută sportivă.

Anul acesta, caravana ciclîstă 
pleacă din Varșovia la 8 mai, tre
ce prin Berlin, la 15 mai, și so-

al 
internaționale 
Varșovia — 
reprezentative 

Bulgaria, Ce- 
Finlanda,

sește la Praga la 
22 mai. Cei 108 
alergători vor a- 
vea de rulat 612,5 
km pe teritoriul 
Poloniei, 693 km 
pe cel al R. D. 
Germane și 501 
km pe terito
riul Cehoslovaciei 
Sînt programate 
două zile de o- 
dihnă : la Szcze
cin (12 mai) și 
Karl Marx Stadt 
(18 mai).

întrecerea 
fi deosebit 
grea. Lungi 
țiuni muntoase, 
etape maraton pe . 
se și două secvențe contratimp 
individual (I — 20 km și V — 
48,5 km) vor solicita ia maximum 
eforturile alergătorilor. îi vor su
pune Ia un examen complex. Și, 
să nu uităm, vremea capricioasă 
a primăverii poate fi un adversar 
puternic pentru întregul pluton. 
Dar bravii rutieri 
să învingă — ca 
toate dificultățile.
formanțe de răsunet, ce se vor 
alătura celor înscrise de cei aproa
pe 3 000 de cicliști participanți la 
edițiile anterioare ale „Cursei Pă
cii", în rîndurile 
30 de 
pioni 
diali 
Asia

Ca

vor ști, desigur, 
și altădată — 

să realizeze per-

cărora s-au aflat 
mondiali, cam- 

recordmani mon- 
Africa, America,

PREGATIRI PENTRU J.O. DE LA MONTREAL 1976

liderul ei. Forța naționalei polo.- 
neze a fost confirmată nu numai 
în „Cursa Păcii", ci și la cam
pionatele mondiale (succes răsu
nător în ediția de anul trecut). în 
„Tour de l’Avenir" și in alte 
mari întreceri ale celor mai buni 
rutieri amatori din lume. Contra
candidată este reprezentativa Uni
unii Sovietice. Mai dificil ni se 
pare de dat un pronostic pentru 
ultimul purtător al „tricoului gal
ben". Cel puțin 20 de alergători 
vor lupta cu șanse egale și numai 
rezistența la intemperii, forma do
vedită într-o anume zi (cea a... 
surprizelor) și forța „pajilor" vor 
decide pe cel căruia îi va reveni 
atît de rîvnita cunună de lauri. 
Ceea ce este însă sigur, cursa va 
caotiva
iubitori ai sportului cu pedale. 
Timp de două săptămîni. prin in
termediul presei, al radioului și 
televiziunii, disputa celor mai buni 
rutieri amatori din lume va fi 
urmărită cu deosebită atenție, cu 
pasiune. Să sperăm că și cei 6 
„tricolori" se vor integra plutonu
lui fruntaș, că si ei se vor număra 
printre fruntașii clasamentelor de 
etapă și ale celor generale.

campioni 
olimpici și 
din Europa, 
și Australia.
în fiecare an, comentariile 

ziariștilor de ciclism sînt domi
nate de întrebarea : cine va cîș- 
tiga această ediție a „Cursei Pă
cii" ? întrebarea, de fapt, se sub- 
împarte, răspunsul trebuind să fie 
dat separat pentru echipe și indi
vidual. în clasamentul pe repre
zentative naționale, în mod nor
mal. victoria ar trebui să fie re
purtată de Polonia, chiar dacă —■ 
așa cum se aude — Ryszard Szur- 
kowski nu va mai fi în acest an

interesul milioanelor de

După cum se știe, echipa de haltere a 
României a participat la Braunau. in 
Austria. Ia „Cupa Dunării". La sosire. 
Corneliu Florescu, membru al Biroului 
F.K.H.C., care a Însoțit delegația noas
tră Ia acest mare concurs, ne-a declarat:

„Actuala ediție a „Cupei Dunării" s-a 
ridicat la un nivel apreciabil, dată fiind 
participarea echipelor Bulgariei, Unga
riei, R.F. Germania și a constituit o 
repetiție generală înaintea campionate
lor europene de la Verona. Dovadă sînt 
rezultatele excelente realizate, printre 
care șl cele două recorduri mondiale ob
ținute de bulgarul Nikolov. Dintre spor
tivii noștri cea mai bună comportare a 
avut-o Aurel Miuț. clasat al doilea la 
cat. ușoară (277,5 kg) și Gh. Bercea cu 
285 kg la cat. semimijlocle, pe locul al 
treilea la „aruncat" cu 165 kg — (nou 
record republican). La cat. grea, Spiri
don Herghelegiu a ocupat locul 5 cu 330 
kg (140,190). la cat. semigrea N. Căpri- 
ceru a realizat 280 kg, clasîndu-se al 
6-lea. Sub posibilități au concurat Ion 
Ilortopan (cat. cocoș) care a ratat de 
trei ori 110 kg. la „aruncat" după ce a 
„smuls" doar 90 kgl; GI1. Mlinea a ratat 
de trei ori 155 kg la „aruncat" ieșind 
din concurs, după ce a „smuls" 130 kg".

Hristoche NAUM

il AȘTEAPTĂ PE CANDIDAȚI! OLIMPICIlocul III în „Marele premiu al

Moscovei"

TENISMĂNII DE LA
SDCCESUN NOU

INTERNAȚIONALA
Macheta viitorului Stadion olimpic,

® Antrenorul E. Takats despre turneul amical de la Soci (pentru echipe de tineret)
ÎNTR-O COMPETIȚIE

„CUTEZĂTORII

în capitala sovietică s-au înche
iat întrecerile competiției interna
ționale de taiere, „Marele premiu 
al Moscovei", la care au participat 
o serie de trăgători valoroși cu ar
ma de vînătoare din numeroase 
țări. La talere aruncate din șanț, 
campionul român Andrei Marines
cu a avut o comportare foarte bu
nă. clasîndu-se pe locul III cu 189

• ludith Gohn la a doua victorie pe Coasta de Azur
Nu de mult s-a desfășurat în localita

tea Nyiregyhaza (Ungaria) cea de a 
doua ediție a întilnlrilor amicale de te
nis — rezervate echipelor de juniori și 
copii — dintre reprezentativele orașelor 
București, Kosice, Sofia Șl formația lo
calității gazdă. Ca șl tn prima ediție — 
disputată anul trecut la Budapesta — 
tenismanil români au fost reprezentați 
de clubul „Cutezătorii" din Capitală, 
care a prezentat patru formați! feminine 
șl tot. attte* masculine : I: Mihaela Dl- 
mitrlu șl Delia Râllcanu; II: Lucia Ro
manov șl Maria Romanov; HI; Dana 
Floiețteann și Cosmina Popescu; IV : 
Cristina Boboo și Gina Volna si, respec
tiv T; Si. Zancu șl E. Pană! II: S. Po
pescu și A. Ponovlclț III: S, Nisiparu și 
O. Popovic!; TV: A. Mirza și C. Vlad. 
(Fiecare echipă alcătuită din cite dot 
»!, respectiv, două jucătoare nu putea 
depăși limita de 35, 32, 29 ș! 25 de ani). 
S-au jucat cite două meciuri de simplu 
ți unul de dublu.

Sportivii români — conduși de preșe
dintele secției ing. Gh. Slapău șl an
trenorul T. Bădin — au avut o com
portare remarcabilă, cîștigînd 3 locuri I 
la fete cu echipele I. II și III. precum și 
3 locuri I la băieți cu echipele I. III Și 
IV. Trofeul pus In joc de organizatori — 
o frumoasă cupă de cristal — este trans
misibil. după clștlga'-ea a trei ediții 
consecutive el rămînînd echipei care 
p stabilit performanta La prima ediție 
de anu! trecut cupa a revenii „Cutezăto
rilor". Și de la actuala ediție tenismanii 
români au adus cu ei trofeul

Este un succes care demonstrează încă 
o dată pepiniera bună ne care o are te
nisul românesc la clubul ..Cutezătorii’ 
de la Palatul Pionierilor din București.

A revenit In Capitală selecționata de 
tenis a tării noastre (tineret) care ne-a 
reprezentat la turneul internațional ami
cal ce a avut loc la Soci. Antrenorul 
Ernest Takats, conducătorul Iotului, ne-a 
oferit cîteva detalii: „La Soci au fost 
prezente < echipe ale U.R.S.S. și cite «na 
din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Ger
mană. Polonia, ungaria șl România. Noi 
am făcut deplasarea cu Traian Marcu, 
Mlhal Tăbăraș, Simona Nunwelller șl 
Mariana Hadgiu, A fost un turneu pu
ternic, eiștigat atft pe echipe, eit și la 
Individual, de reprezentativele U.R.S.S. 
Dintre jucătorii noștri s-au eomportat 
bine, tn probele de simplu, Marcu. Tăbă
raș și Nunweilier, evoluția Marianei 
Hadgiu nefiind roneludentă din cauza 
unei aeeidentârt dup* primul tur. Totuși, 
după opinia mea, Tăbăraș trebuie s* mal 
lucreze lovitura de serviciu și cea de 
voie decisiv.

Ion GAVRILESCU

★
Cu un nou succes de prestigiu a în

cheiat ludith Dtbar Gohn, fosta noastră 
campioană de tenis, participarea Ia tra
diționala serie de turnee pe Coasta de 
Azur. Ea a terminat victorioasă In pro
ba feminină de simplu, la Cannes. In 
semifinală. Gohn a eliminat pe jucătoa
rea franceză Catherine Parodi. la sco
rul de 6—1. 6—4. Iar în finala, disputată 
luni după-amiază. reprezentanta țării 
noastre a dispus de Italianca Maria Na- 
suelli (nr. 3 în clasamentul pe anu! tre
cut). cu o tot atlț de netă diferență de 
scor : 6—2. 6—3.

Unui oraș, oricît de mare, nu-i e 
dată chiar în fiecare an onoarea de 
a găzdui o manifestație sportivă de 
amploare mondială. Nu-1 deci de 
mirare că, grijuliu, meticulos și har
nic, Comitetul de organizare a Jocu
rilor Olimpice de vară 1976, de la 
Montreal, lucrează de zor la defini
tivarea aparent a celor mai neînsem
nate detalii, pentru ca toate proble
mele organizatorice și administra
tive legate de prezentarea viitoarei 
Olimpiade să nu mai ridice nici un 
fel de semn de întrebare.

De pe acum se știe că cele mai 
moderne instalații sportive existente 
în orag vor găzdui o seamă de între
ceri. Astfel probele de halterofilie 
vor avea loc în sala complexului co
mercial subteran „Place Bonaven
ture", situat în plin centrul ora
șului. Sala, întinsă de peste 18 000 
mp, are tribune pentru 5000 de spec
tatori. Halterofilii înșiși vor bene
ficia de 14 săli de antrenament și 
de toate instalațiile tehnice auxi
liare (săli de masaj, centru medical, 
vestiare etc). Toate 
cere sînt înzestrate 
aer condiționat.

Sporturile nautice 
șura întrecerile pe 
Notrc-Dame. o insulă artificial creată 
pe fluviul St. Laurence cu prileiul 
expoziției universale din 1967. Insula, 
situată intr-un decor splendid. cu

sălile de între
cu aparate de
își vor desfă- 
țărmul insulei

LOCRARILE CONGRESULUI A.E.B.A.

al cărui acoperiș complex va adăposti șt piscina olimpică (in dreapta) 
vegetație luxuriantă, prezintă toate 
calitățile tehnice necesare construirii 
și amenajării viitoarei piste de apă.
Pista olimpică, al cărei plan a fost 
aprobat de Thomas Keller, președin
tele Federației internaționale de 
canotaj, va fi terminată în 1973, an 
în care se vor putea ține primele 
regate internaționale preolimplce. 
Accesul spre locul de disputare a 
concursurilor de canotaj va 
ușurat de un serviciu rapid

ii mult 
de me-

Corespondență specială pentru

Sportul
trouri care vor conduce pe partici
pant! și spectatori pe insula vecină 
St. Helene, situată la doi pași de 
pista olimpică. Canotajul fiind un 
sport foarte popular în Canada, în
trecerile de aici vor cunoaște 
îndoială un mare succes.

Luptătorii se vor întrece la 
plexul sportiv numit „Centrul 
sonneuve", așezat lingă viitorul sta
dion olimpic. Aci există o sală no-

fără
com-
Mai-

dernă de sport, asemănătoare sălii 
Floreasca, avînd o capacitate de 3000 
de spectatori. în imediata vecinătate 
se află arena „Maurice Richard" (nu
mită astfel în memoria unui vestit 
hocheist din Montreal). Arhitectura 
modernă a arenei se distinge în spe
cial prin cupola, fără stîlpl interiori, 
care străjuiește o incintă puțind adă
posti 5000 de spectatori. Această are
nă va găzdui fazele eliminatorii ale 
turneului olimpic de box.

La „Centrul Paul-Sauve", în inte
riorul stadionului acoperit, alte 5000 
de locuri sînt rezervate publicului 
care va dori să urmărească meciurile 
preliminarii la baschet și handbal.

Cea mal Importantă bază sportivă 
existentă la Montreal ți pusă ia dis
poziția Comitetului ‘ 
incinta 
„templu 
gheață", 
formații 
nadiens 
cele mai moderne instalații- tehnice, 
cu o capacitate de 20 000 de locuri, 
acest „Madison Square Garden" al 
Canadei este unui dintre cele mai 
mari stadioane acoperite din America 
de Nord. Aci își vor desfășura între
cerile gimnaștii. și tot aici vor avea 
loc finalele de box. baschet și volei.

FABIAN DRESDNER
Montreal, aprilie 1974

EDINBURGH (prin telefon). — în 
fosta capitală scoțiană s-au desfă
șurat timp de 3 zile lucrările celui 
de al 2-lea congres al Asociației 
europene de box amator (A.E.B.A.) 
Ia care au luat parte delegați din 
19 țări. Federația română a fost re
prezentată de Gheorghe Guriev, pre
ședintele F. R. Box, Alexandru 
Vladar, antrenor federal, și Paul 
Ochialbi, membru al federației. Lu
crările congresului au fost deschise 
de N. Denisov (U.R.S.S.), președin
tele A.E.B.A. și vicepreședinte al 
A.I.B.A., care a salutat pe partici- 
panți. Apoi delegații au ascultat ra
poartele prezentate de 
comisiilor de specialitate 
tehnică, tineret, antrenori, medicală 
și financiară). A.E.B.A. a 
raportul comisiei tehnice de tineret, 
redactat de delegația noastră. în ca
drul acestei ședințe, federația ro
mână de specialitate a fost eviden
țiată pentru organizarea excelentă 
a campionatelor europene de seniori 
(1969) și de tineret (1972) desfășu
rate la București.

în sala de festivități de la „Mea- 
dowsbank". un elegant centru spor
tiv, înaintea începerii lucrărilor din 
ziua a doua, participanții au fost 
salutați de Bailler J. Bateman, pri
marul adjunct al orașului Edinburgh. 
Pe ordinea de zi a figurat, ca punct

președinții 
(arbitri.
apreciat

principal, alegerea noului președinte 
și a celor 3 vicepreședinți. Cu una
nimitate de voturi a fost reales ca 
președinte al A.E.B.A. N. Denisov 
(U.R.S.S.). Pentru cele trei locuri 
vacante de vicepreședinți, create prin 
expirarea mandatului de 4 ani, au 
candidat 8 oficiali. După desfășura
rea votului, care a fost secret, au 
fost desemnați ca vicepreședinți : 
Gheorghe Guriev (România). Emil 
Jecev (Bulgaria) și John Henderson 
(Scoția). Au mai primit voturi J. 
Wehr (R. D. Germană). D. Ivano- 
vici (Iugoslavia). A. Hoffman (O- 
landa), J. Mills (Anglia), R. Lisowski 
(Polonia) etc. Delegația română a 
fost felicitată pentru acest succes, 
care — s-a arătat — reflectă atenția 
deosebită pe care organizațiile, noas
tre sportive o acordă dezvoltării 
continue a sportului cu mănuși.

Gh. Guriev a fost ales vicepre
ședinte al A.E.B.A. în cadrul lucră
rilor primului congres de la MosL 
cova. Forul european i-a reînnoit 
mandatul pentru încă o perioadă de 
4 ani și l-a reconfirmat în calitatea 
de președinte al Comisiei europene 
de tineret. In ultima zi a congre
sului. Comitetul executiv al A.E.B.A. 
a lucrat cu membrii unor comisii. A 
fost reales ca membru al comisiei 
tehnice, Cristea Petroșeneanu. secre
tarul general al federației noastre.

LEX • TELEX

de 
a 
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organizare este 
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„Ca-

„Forum"
mondial 
fortăreața 
profesioniste de hochei __
de Montreal". înzestrată cu

Echipele Poloniei șl Danemarcei s-au 
calificat pentru faza finală a campiona
tului european feminin de banchet, pro. 
gramat Intre ÎO șl So august In Italia. în 
turneul preliminar, Polonia a ocupat 
primul loc eu 8 p. fiind urmată de for
mațiile Danemarcei — 5 p, Irlandei — 
< P șl Austriei — S p.

Fotbalistul australian Ray Baartt, com
ponent al echipei naționale, a fost In
ternat In spitalul din Sydney, cu diag
nosticul: paralizie parțial*- Bay Baartz 
s-a accidentat In timpul medului susți
nut de echipa Australiei cu reprezenta
tiva Uruguayulul,

După 12 runde, tn turneu! de șah de la 
Las Palmas continua să conducă marele 
maestru iugoslav Liubomir Liubojevici 
cu 9 p. urmat de Beliavski (U.R.S.S.) și 
Andersson (Suedia) — cu cite 8'/2p. Olaf- 
sson (Islanda) — 7*/a p.

în prima zi a turneului feminin de te
nis de la Hilton Head Island (Carolina 
de Sud), jucătoarea australiană Evonne 
Goolagong a învins-o cu 6—2. 7—6 pe 
compatrioata sa Dianne Fromholtz.

Căpltanul Mark Phillips a eiștigat con
cursul complet de călărie de la Badmin
ton cu 40.53. Soția sa. principesa Anne, 
fostă campioană a Europei, 
pe locul 4.■
La Eugene (Oregon), atletul
Steve Prefontaine a stabilit ____ ....
recorduri ale S.U.A.: 27:43.8 tn proba de 
10 000 m și 26:51.8 — in trecere —la șase 
mile. Timpul realizat de Steve Prefon
taine la 10 000 m constituie a șasea per
formantă mondială din toate timpurile, 
(recordul mondial al probei este de 
27:30,8 șl aparține englezului Dave Bed
ford).

■•a clasat

american 
doua noi

Etapa a 8-a a Turului ciclist al Snaniei. 
disputată pe traseul Cordoba — Ciudad 
Real (211 km), a fost cîștigată de bel
gianul Eddy Peelman în 611 50:15. I.'der 
al clasamentului general se menține spa
niolul Domingo Perurena.

Campionatul feminin de șah al Bulgariei 
s-a încheiat cu victoria maestrei Tatiana 
Lemaeiko - llo din 13 posibile, urmată 
de Antonina Gheorghieva — 10’- p, 
Venka Asenova — io p.
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