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turneu 
va fi 

polo 
sezon 
17 și 
Spor- 

cu 
Un-

tivii
acest
Cariei. ____ ____ _
precum șl pe cele ale Spa- 

Greciei Olandei.

Cel de al doilea 
internațional la care 
prezentă echipa de 
a României în acest 
este programat între 
19 mai, la Rotterdam, 

noștri vor intilni 
prilej formația 
campioană mondială,
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de întreceri,

Tone. Noua 
convenit de 
român care 
pierdut, re-

cinci zile
au participat 110 boxeri 
țări, iată-ne acum în 
finalelor. Primul spor- 

finală a fost
nostru Mircea Tone, 

a meciu- 
nota de 

pugilistu- 
Putințev,

Marian Lazăr (dreapta) contraatacă după ce a eschivat directa de 
stingă a cubanezului Perez. Foto : S. BAKCSY

1973 • La unele ramuri de sport se mențin, totuși, rămineri in yj-mă •

LA CLUBUL STEAUA - PREOCUPARE SUSTOUTA

• Bilanț remarcabil in perioada care a trecut de la adoptarea Hotăririi Plenarei C C. al P.C.R. din februarie-martie

Recent, a avut loc Adunarea 
generală pentru dare de seamă 
și alegeri a membrilor clubului 
sportiv al armatei, Steaua. Am
plul raport prezentat de președin
tele clubului, col. Maximilian 
Bandele, cit și luările de cuvmt 
pe marginea lui, au pus în evi
dență contribuția tot mai substan
țiala pe care, acționînd în spiri
tul prevederilor Hotăririi Plena- 

al P.C.R. din februarie- 
clubul Steaua a a- 

la creșterea 
sportului

rei C.C. 
martie 1973, 
dus-o și o aduce 
continuă a prestigiului 
romanesț. in lume. Astfel. în bi
lanțul cu care acest club a în
cheiat anul 1973 au figurat 20 do 
sportivi medaliați la campionatele 
mondiale; 8 la campionatele eu
ropene, 'J ia C.M. universitare, 14 
titluri balcanice, 146 titluri de 
campioni naționali și 49 de noi 
recorduri republicane. Rezultate 
aeosebit de remarcabile și-au în
scris in palmares sportivii clubu
lui Steaua și in primele luni ale 
anului 1974, cum sint, de 
aportul Iiotăritor adus de 
handbaliști (furnizați de 
club echipei naționale) la 
rea titlului mondial, două 
auri mondiale egalate (la 
atletism), peste 25 de titluri 
campioni naționali.

In marea lor majoritate, aceste 
succese prestigioase au fost rea-

pildă ; 
cei 8 
acest 

cuceri- 
recor- 
tir și 

de

MAESTRELE GIMNASTICII
IȘI VOR DESEAANA 

CAMPIOANELE
In acest an, campionatul repu

blican pe echipe și individual al 
rnaestretor La gimnastică va avea 
loc la Constanta, in perioada 
22—26 mai. Zece formații și peste 
40 de gimnaste se vor angaja în 
lupta pentru supremație. Reamin
tim că, în prezent, trofeele șint 
deținute de Anca Grigoraș și echi
pa Liceului de gimnastică din 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej. Con
cursul, prevăzînd atit exerciții im
puse cit și liber alese, urmează 
a se desfășura după regulile cam
pionatelor mondiale și ale întrece
rilor olimpice.

Competiția din acest an repre
zintă un important test in vederea 
campionatelor mondiale. 

lizate la ramurile de sport olim
pice, ceea ce reflectă preocupa
rea permanentă, susținută, mani
festată la Steaua fată de pregăti
rea olimpică pentru Montreal. 
Semnificativă în acest sens este, 
de altfel, și prezența printre po
tențialii participant! la J.O. din 
1976 (nominalizați de federații) a 
188 de sportivi de la Steaua, pen
tru pregătirea cărora — în afara 
deplinei colaborări oferite fede
rațiilor în cauză — clubul și-a â- 
sumat și obligații proprii, în care 
scop — cu sprijinul conducerii 
Ministerului Apărării Naționale — 
a asigurat condițiile necesare, a

CURSA NON STOP
A DIVIZIEI A LA FOTBAL

CONTINUĂ DUMINICĂ
Citiți in paginile 

4—5, avancronici, in
formații, clasamente 
inedite, vești din cu
lisele campionatului

pro-• o interesantă „urmărire", cu . 
gramul în față, pe itinerarul luptei 
pentru cîștigarea titlului de campi
oană a țârii ;

• un interviu cu antrenorul Nico- 
lae Proca, cel care realizează îm
preună cu echipa lui brașoveană o 
excelentă serie 
campionat ;

în acest retur de

jocurilor de dumini- 
ultimele preparative

• programul 
că, incluzind și 
ale celor 18 combatante ;

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ $1 SPORT

8 pagini 30 bani

Turneul internațional de box ,,Centura de aur

FIIINE III IIMI I ACT
SEMIMUSCĂ 
MUSCA 
COCOȘ 
PANĂ 
SEMIUȘOARĂ 
UȘOARA 
SEMIMIJLOCIE 
MIJLOCIE MICĂ 
MIJLOCIE 
SEMIGREA 
GREA

Gonea (România) — 
Gruescu (România) — 
Tone (România) — 
Pometcu (România) — 
Boșcu (România) — 
Cuțov (România) —• 
Fuicu (România) — 
Mocanu (România) — 
Năstac (România) — 
Dafinoiu (România) — 
Stevenson (Cuba) —

In gala de
După 

la care 
din 13 
ajunul 
tiv calificat în 
„cocoșul" 
După ce prima parte 
lui s-a desfășurat în 
ușoară superioritate a 
lui sovietic Alexandr

Obiective importante pentru anul 1974
pentru 
a sec- 
pentru 
procc-

luat măsurile potrivite 
consolidarea organizatorică 
fiilor pe ramuri de sport, 
îmbunătățirea continuă a 
sului de instruire (vizîndu-se, în
deosebi, mărirea volumului de 
muncă Ia antrenamente) și de e- 
ducare a sportivilor (s-a întărit 
munca de partid, de U.T.C. și de 
sindicat in cadrul clubului), pen
tru perfectionarea cadrelor teh
nice (de notat că dintre cei 68

Constantin FIRANESCU

(Continuare în pag. a 7-a)

Fotbal, mult fotbal in aceste zile, cu me
ciuri disputate — în pofida timpului nefa
vorabil—• în fața unui public numeros, dis
pus să se deplaseze la stadion și în zilele 
de lucru, miercurea sau joia. Totul — în
tre aceste două etape captivante, una din 
ele cuprinzînd și derbyul fruntașelor Univer
sitatea Craiova — Dinamo — se găsește 
în paginile noastre de mijloc, rezervate fot
balului :

• „confidențe" din vecinătatea ga
zonului și din intimitatea vestiarelor ;

• Divizia A comentată in cifre, e- 
chipa campionatului, clasamentele 
desfășurate ale returului ;

• scurtă incursiune și în progra
mul Diviziei B...

...Și, cum etapa sferturilor de finală 
ale „Cupei României" este foarte a- 
proape (miercuri 15 mai), in aceleași 
pagini se află programul și prevede
rile regulamentare ale „sferturilor".

Dragu (România) 
Robu (România) 
Lazăr (România)
Jabar (Iran)
Vladimir (România) 

Dobrescu (România) 
Cimpoeșu (România) 
Bandi (R.P. Mongolă) 
Moldovan (România) 
Carillo (Cuba) 
Gorstkov (U.R.S.S.) 

' J ———
ascara iavoritii au confirmat

în ultimul rund acesta face im
prudența să accepte schimburi
le la care îl invita — 
tactică de luptă a 
minune sportivului 
recuperează terenul
ușind chiar să încline, de puțin, 
balanța victoriei în favoarea sa. 
Cu această victorie la puncte, 
Mircea Tone se califică pentru a 
treia oară în finala „Centurii 
de aur“. După o partidă foarte 
echilibrată, cel de-al doilea „co
coș" calificat în finala de mîi
ne a fost Marian Lazăr. Infrun-

REZULTATE TEHNICE : Cat. co
coș : Tone b.p. Putințe. (URSS), 
Laiâr b.p. Perez (Cuba) ; 
semiușooră : Boșcu b.p.
(Ungaria), Vladimir b.p.

cai. 
Sârdi

,_..w___ ,, Altan-
ciuc~ (R. P. Mongolă); cat semi- 
mijlocie : Fuicu b.p. David, Cîm- 
poețu b.p- Popa ; cat. mijlocie 
mică : Mocanu b.p. Filip, Bandi 
(R. P. Mongolă) b.p. Tudor; cat 
grea: Gorstkov (URSS) b.p. Alese, 
Stevenson (CubaA b.k.o. 1 lancu.

tind tin adversar valoros, cuba
nezul Alberto Perez, Lazăr a 
apelat îndeosebi la cunoștințele 
sale tehnice. El a reușit să se 
strecoare pe sub puternica di
rectă de stingă a lui Perez și 
să-și plaseze seriile de două, trei 
lovituri, retrăgîndu-se apoi cu 
rapiditate și revenind în atac 
prin surprindere. Această tacti-

Petre HENȚ

(Continuare in pag. a 8-a)

In meciul din turul campionatului, dintre Steaua st 
F. C. Argeș, duelul direct Nae Ionescu —- Troi a ofe
rit adesea asemenea faze „sincron", nu lipsite de ele
gantă. Se vor reedita ele, în partida de mîine, din 

„Trivale" ? Foto : D. NEAGU

f1BILANȚ
SI PERSPECTIVA

V

C. seamă și ale
j organizațiilor 

nești și mi

onferintele de dări de 
C'l seamă și alegeri ale 

j organizațiilor orășe
nești și municipale 

ale mișcării sportive dezbat, 
în aceste zile, problematica 
vastă și complexă a sportu
lui românesc, fac bilanțul 
activității desfășurate in in
tervalul care a trecut de la 
apariția Hotăririi Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 28 fe
bruarie—2 martie 1973. alcă
tuiesc și adoptă planurile 
menite să ducă la Îndepli
nire sarcinile trasate în 
acest însemnat document de 
partid.

Momentul este, fără îndo
ială, important, asimilindu-se 
acțiunilor majore intr-un 
domeniu de activitate inves
tit cu înalte atribuții și res
ponsabilități in contextul 
general al vieții sociale din 
patria noastră. Se pune pro
blema ca, pe baza experien
ței acumulate într-o perioa
dă scurtă dar deosebit de 
fertilă pentru activitatea de 
educație fizică și sport, ca
racterizată prin efervescența 
creatoare, printr-o puternică 
mobilizare de energii, prin 
numeroase inițiative, să se 
descopere noi căi de inten
sificare a muncii, capabile 
să asigure mișcării sportive 
ritmurile dinamice caracte
ristice tuturor sectoarelor 
vieții materiale și spirituale 
din România socialistă.

într-un an jubiliar, 
cat de

mar- 
evenimente cu o 

puternică vibrație în con- 
întregului nostruștiința 

popor, sportul românesc se 
simte dator să întîmpine 
cea de a XXX-a aniversare 
a Eliberării și Congresul 
al XI-lea al partidului prin 
noi realizări, prin noi suc
cese de prestigiu.

Sintetizind concluziile a- 
dunărilor desfășurate în ve
rigile de bază ale mișcării 
sportive, conferințele orășe
nești și municipale sînt che
mate - 
sească 
tuturor 
dicate, 
vitatea 
corolarul _ _ . _ ,
rect, aceea de performanță, șs 
in spiritul indicațiilor Hotă- îs 
rîrii. Mișcarea sportivă are, țJ

- așadar — să gă- 
rezolvarea optimă a 

problemelor ri- 
privtnd atit acti- 
de masă cit și 

ei logic și di-

oră. elemente de 
concrete, în baza 
fi jalonate precis 
de viitor. Marile 
masă, noile obiec- 1

punct
Olimpice 

din 
universitar, 
dezvoltarea 
pot consti- 
de discuție,

la această 
referință 
cărora pot 
căile ei 
acțiuni de 
tive de performantă (avînd 
drept principal punct de 
control Jocurile 
din 1976), revirimentul 
sportul școlar și 
consolidarea și 
bazei materiale, 
tui o bază largă 
de analiză și, mai ales, de 
adoptarea unor măsuri de 
o foarte apropiată perspec
tivă. Este. în ultimă instan
ță, un examen al maturității 
pe care — socotim noi — 
organizațiile teritoriale ale 
mișcării sportive îl 
trece cu un deplin succes. -5

I
I

pot

i
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CE E NOU
In aeromodelismul nostru

SECȚIE 

CICLISM

SPORTIV

DE

LA

MOTO-

CLUBUL

MUNICIPAL

r

O viclenie a naturii a făcut ca, 
privindu-ne zilnic în oglindă, 
fața noastră să nu ni se pară 

niciodată schimbată și să observăm 
semnele trecerii timpului doar pe 
chipul celor din jur. Tocmai de aceea, 
reîntîlnirea după ani și ani cu oa
meni pe care nu i-am mai văzut de 
mult poate fi deseori tristă, reamîn- 
tindu-ne că vremea nu s-a scurs 
numqi pentru ei...

Și totuși, cursa veteranilor — care 
a încheiat, sîmbăta trecută, splendi
dul program atletic al finalelor „Cro
sului tineretului" — nu a avut acest 
dar ci, dimpotrivă, ne-a relevat încă 
o dată că exercițiul fizic și sportul 
dețin elixirul miraculos (din păcate 
încă insuficient cunoscut și utilizat) ol 
tinereții lung, și nealterate. Urmărin- 
du-i pe cei care, cu 20, 30 sau 50 de 
ani în urmă, stabileau performanțe 
ți smulgeau aplauzele tribunelor, am 
înțeles că pină și cele mai implaca
bile scadențe pot să fie amînate. 
Dumitru Tîlmaciu, Ferdinand Mosco
vici, Mihai Bobaraica, Traian Petal, 
Radu lonițâ. Ion Baboie și ceilalți ve
terani au alergat cu prospețimea ți 
dorința de victorie a zilelor de altă
dată. Consemnînd victoria finală o 
iui Tilmaciu, foarte frumoasă ți incer
tă pină pe ultimii metri, trebuie să 
subliniem, totuși, că momentul cul
minant al acestei întreceri, pline de 
simboluri, a fost finișul impetuos ol 
lui Ion Târtâreanu. Figură pitorească 
în atletismul nostru, ror exemplu de 
devotament pentru cursele lungi, pre
zent de cinci decenii pe pistă, răsplă
tit cu un binemeritat titlu de maes
tru emerit al sportului, acest om în 
vîrstă. de 
1 500 de 
semn de 
reâriu a

Asistăm, in ultima vreme, la 
o adevărată ofensivă pentru 
afirmarea aeromodelismului. 
Marile competiții internațio
nale au sporit spectaculos in 
amploare, s-au născut catego
rii noi de aparate de zbor, au 
luat ființă o seamă de asocia
ții care popularizează aeromo- 
dellsmul, „poarta de intrare in 
aeronautică". In acest context, 
am considerat utilă o discuție 
eu Ion Bobocel, maestru 
rit al sportului, secretar 
ral al F.R. Modelism.

— Ce puteți evidenția 
programul competi(ional 
cestui an 1

— Să încep cu „zborul 11- 
ber‘. în afara campionatului 
(finala la Tg. Jiu, 3—7 iulie) 
vor fi organizate o seamă de 
concursuri tradiționale, inter- 
județene. In aceste zile aero- 
modeUștii noștri participă la 
^Concursul internațional al 
prieteniei*, organizat la Erfurt 
(R.D.G.). întregul program vi
zează selecționarea lotului 
pentru Campionatul 
decanul viitor.

•— In categoriile dc . 
dele captive”, evoluțiile 
competițiile de anul trecut au 
fost mediocre. Ce măsuri s-au 
luat 7

tmc-
gene-

din 
al »-

lotului 
mondial

Haeromo- 
îu

— Motivul principal a fost 
lipsa de motorașe corespunză
toare. Prima măsură : am pro
curat, cu sprijinul C.N.E.F.S., 
un număr apreciabil de mo
toare șl alte materiale spe
ciale, Pe care le-am distribuit 
in 40 de asociații.

— Și despre cea mai nouă 
categorie : radio-comandatele 7

— Iși cîștigă adepți mai 
mulți. decît ne așteptam. Se 
zboară la pantă (cu aeromo- 
dele R/C) la Sinpetru și Clm- 
pulutig Moldovenesc, la Dej șl 
Călugărenl, Iar pentru finala 
campionatului (Sinpetru, 25— 
29 septembrie) sperăm într-o 
masivă participare. în curînd 
vom organiza un curs de per
fecționare a instructorilor In 
acrobația R/C. la care am in
vitat șl cîțiva aeromodeltștl 
din Ungaria

BUCUREȘTI TURISM Șl... TURISM

★
Așadar, in ->mica aviație** 

există o seamă de preocupări 
majore, dar este necesară mar 
multă fermitate din partea fe
derației pentru rezolvarea pro
blemei bazei materiale a aces
tui .«port.

V. T. MUREȘ

Recent, la sediul Consiliului 
municipal București pentru edu
cație fizică și sport a avut 1oc 
o adunare a motocicliștilor din 
Capitală, prilej cu care s-a ho 
târît constituirea secției de ma- 
tociclism din cadrul Clubului 
sportiv municipal. Noua secție 
este profilată, in principal, pe 
activitatea sportivă de masă, fiind 
deschisă tuturor posesorilor de 
motociclete sau motorete, precum 
și celor care nu poseda încă un 
asemenea vehicul dar îndrăgesc 
sportul moto.

S-a hotă rit ca în sezonul de 
vara secția să organizeze sâptă- 
mînal concursuri populare de mo- 
tociclism (îndemtnare, viteză, re
gularitate și rezistență, raliuri), 
pe unele trasee din București șl 
din județul Ilfov, precum și ac
țiuni de propagare a motocicîia- 
mu lui, excursii colective.

Secția va avea șî echipe de 
performanță, care vor participa 
la campionatele republicane de 
motocros șt viteză. Inițiat, aceste 
echipe vor fi constituite dintr-o 
serie de sportivi legitimați, ui
mind ca numărul acestora să fie 
completat cu elemente tinere, ta 
rentate, cărora U se vor asigura 
motociclete speciale de concurs.

SPORTURI TRADIȚIONALE LA CRAIOVA

La articolul „Unde e cabanierul de altă
dată ?" am primit un răspuns din par
tea O.J.T. Brașov (semnat de șef oficiu 
L. Goga și șef complex P. Forum bă- 
cean), care, referindu-se la criticile 
aduse personalului de la cabana Trei 
Brazi, precizează : „Referitor ia servirea 
ceaiului rece și cu întirziere, precum și 
Ia atitudinea necorespunzătoare a per
sonalului de serviciu, vă comunicăm că 
s-a prelucrai articolul mai sus amintit 
cu întreg personalul unității, că s-au 
luat măsuri corespunzătoare pentru a nu 
se mai repeta". Poate ar fi fost bine să 
se menționeze și măsurile Altfel, totul 
sună foarte frumos.

Nu negăm existența mijlocului de 
transport pe ruta Predeal — Trei Brazi, 
dar arătam că pe o distanță așa dc 
scurtă este de preferat să se facă tu
rism și nu autoturism, mai ales după 
o „odihnă" de trei ore In tren..

N-a fost vorba numai de

VAGOANE...

jDin partea Ministerului Turismului 
(serviciul secretariat-administraliv-șef 
serviciu, Mihai Păun» și a I. TJt.lt. Bucu- 
rești (dir. adjunct, C. Donescu. șef ser- 
viciu turism-intern, t. Teotil) am primit 
un răspuns identic (.'!) referitor ia ar
ticolul „Incredibil dar... adevărat» pli
vind modul de organizare a taberei de 
la Dîmbui Morii

ivește asigurarea trans
portului există mei puncte neclare, am
bele părți (șooala șl I.T.H.R., avtod 
^nn^diverse, dar care lasă să se în
trevadă totuși, grave carențe de orga- 
ÎsTÎT’ In, ,rS,spunKul Primit se tree sub 
taoere celelalte aspecte negative, legale 
„J5P<T: ,dE condlțme precare existente la 
amintita cabană Chiar dacă tabăra a 
fost organizată de Inspectoratul școlar 
al municipiului București, credem pi 
răspunderea pentru neglijențele semna- 
*?*•. "U.-reVln acestll> teri ci celor care 

eaza cabanele. Or, acestea au fost 
Ș ecu te cu vederea. De ce ?

•După cum desigur știți, octb 
vitâțile tehnico-aplicative, radio
amatorismul, aviația și model is- 
mul sînt sporturi tradiționale in 
arațu! nostru. Primul radioclub 
din țară a luat ființa aici, la 
Craiova, în 1926. Cit privește a* 
nația sportiva, ne mindrim și cu 
Uec&ital, dar, mai ales, cu pre
santul. Craiovenii au început sc 
zboare cu planorul încâ 
1935. jn ultimii ani, pe 
mul „Balta Verde", sute 
au invâțat planorismul" 
ceste date documentare 
fimpinat tovarășul Augustin Brîn- 
dușe» prim-vicepreșediate al 
GXE.F.S. - Dolj.

La ora 18, împreuna cu colegul 
fotoreporter ne aflam la radio- 
club. Comisia îudețeană a spor
tului radio invitase mai multi 
radioamatori pentru a le prezenta

stația ^,FT-250* - un emițâtor-re- 
ceptor modern, de construcție in
dustriala — primita, de curînd, 
din partea Federației române de 
radioamatorism, ca urmare o 
muncii tuturor celor 58 de radio
amatori crai© veni în competi
țiile interne și internaționale.

dâ pe IS-3 d, cu care a efectuai 
194 dc zboruri. în carlinga celui
lalt planor se aflau Bogdan Me- 
hedințiu, elev la liceul „Frații 
Buzești” și instructorul Oprîș. Unul 
dintre zborurile iui <„în simpla” 
a durat peste trei ore, cu cîștig 
de 1 000 m Înălțime,

am

ORȘO- 
poștei 

scrisoa-

tatorii din Petroșani și Cluj, iar
1971—72 și 

victoria

din anul 
aerod ro

da tineri
• cu a- 
ne-a în-

Valeriu CHIOSE

Iui din

1

UN TUR DE STADION*)

și'

Un 
de 

a-1

ARAD. Aveți
Și, cura bărbații nu 

ascund vîrsta, Îmi per-

manța de a pierde meciurile de 
pe teren propriu și de a le rfș- 
tiga pe cele din deplasare”. Pa-

Hustrofii : N. CLAUDiU

69 de ani a încheiat cei 
metri al crosului fără vreun 
oboseală. Finișul lui Tărtă- 
fost un element tonic, arâ-

tînd. — parcă — tuturor cit de lungă 
poo.te fi tinerețea...

PETRU 
dreptate, 
prea Iși ______  _____.___ „____
mit să vi-o spun pe eea a Iul 
Fl. Voinea. de la C.S.M. Reșița 1 
la: 21 ..aprilie, el a împlinit S3 de 
ani. Orice altă versiune, consi
derați-o nulă și neavenită 1

M. N„ DEVA-VETEL. 1. 
spectator care se interesează 
adresa unul arbitru pentru 
felicita, este caz de dome-

incredibilului i Mă grăbesc 
să vă răspund, pentru a nu vă 
răzgîndi : Gheorghe Limona este 
economist la Ministerul Comerțu
lui Interior și locuiește în intra
rea Miciurin nr. 3. et. 2, apt 6. 
sect. i. București. 2. In principiu, 
un meci de fotbal între două 
echipe gălățene ar putea fi Ar
bitrat de un gălățean, to loc să 
se facă apel la un „cavaler al 
fluierului» din.,, iași. Dar, mereu 
suspicioase, echipele preferă de 
multe ori să fie arbitrate de un 
arbitru pe care țiu îl cunosc, de
cît de unul pe care îl... cunosc.

vă «tentează, măcar pentru a 
luna, să faceți parte dtotr-o co- 

dele"ări de arbitri 7 
„ CAZANGIU, BOTO-
MvSm ”<7Tedr. 04 formația mea 
favorită F. c. Argeș, este sin
gura echipă care deține perlor-

pierde meciurile de

E3EE3SE3

spirit sportiv

radoxul a durat prea mult. Deo
camdată, F. C. Argeș a intrat 
In normal cu jocurile din depla
sare (a se vedea rezultatul de la 
Ploiești). Să urmărim ce se va 
Inttmpla cu meciurile susținute 
pe teren propriu 1
NELU QUINTUS. PLOIEȘTI. Un 

gînd pentru puglliștll noștri, în 
gjtuiul finalelor „Centurii de 
aur- :
Indiferent de greutate.
Aș vrea ca publicul să spună : 
Ai noștri, mai presus de toate. 
Slnt de categorie... bună !

MANOLE STOIAN. BUCU
REȘTI. Ce-aș putea să vă răs
pund 7 Este un cerc vicios, din 
care, uneori, greu se poate ieși : 
rezultatele slabe duc la schim
bări in formația unor echipe, iar 
desele schimbări de jucători în- 
tr-o echipă duc la.„ rezultate 
slabe i Catrenul trimis de dv.. în 
orice caz, depășește limitele unei 
șarje tovărășești.

IDEE DKCU. TIMIȘOARA. „Tro
feul Petschovschi". rezervat pu
blicului celui mal sportiv de pe 
terenurile de fotbal, a fost cu
cerit prima oară. In ediția 1903—

«9. de către publicul cralovean. 
teymgători apoi spec

ulantele două ediții, i“ 
1972—73 s-au Încheiat cu 
PI leș tiu lui.

M. MARIN, CRAIOVA 7 
VA 7 MPOVA 7 Ștampila 
este neclară. în schimb,_ __ __
rea dv. este cit se poate de cla
ră. Ați putea deveni urmașul lui 
Sherlock Holmes.

ANTON SCUTARU. IAȘI. Mă 
uimiți prin documentația pe care 
o aveți In materie de tenis. 
Ce-ar fi, totuși, să tncercați să 
scrieți mai scurt. Nu totdeauna 
am două zile libere, cum 
avut săptămlna trecută !

VASILE HUTANU, BRAȘOV. 
In palmaresul Intîlnirilor Dina
mo — Universitatea Craiova e- 
ziată și tnlrtngeri pe teren pro
priu. Dinamo, la București 
Universitatea, la Craiova.

YO7ARZ ți
Radioclubzt-

Frații Constantin ți Marcel Vasile 
YOZARY — la stația de emisie-recepție a

Craiova
Foto : Șt. CIOTLOȘ

Pe aeromodeliștîi secției spor
tive „Rovine” Craiova i-am găsit 
îr» atelierul de lucru. în prezent 
secția cuprinde 20 de sportivi de 
performanța, printre ei figurînd 
și Nicolae Nâstăse&cu, instructo
rul cercului de modelism de la 
Casa pionierilor Craiova. în ate- 
liei se continua lucrut la „avioa
nele" cu caTe vor ieși la zbor. 
Alții le reparau pe cele care su
feriseră mici „accidente" la de
monstrația făcuta în duminica 
precedentă.

Niculae POPESCU

Pe comandantul Aeroclubului 
,Oltenia", Vioel Cismaș, și pe 
instructorii de zbor, împreună cu 
elevii lor, i-am găsit pe aerodro
mul „Balta Verde”. Instructorii 
lor» Neagoe și Constantin Opriș 
verificau, la sol, elevii care ur
mau să efectueze zborul în dublă 
corhandă. Ne-am oprit lîngă pla
norul tovarășului Neagoe. ,|n car
lingă, Ramona Neagoe, fiica in
structorului, elevă în clasa a Xl-a 
la liceul Tudor Arghezi". Ra
mona a efectuat anul trecut 87 
de zboruri în dublă comandă. A 
fost trecută și la simplă coman-

Pe marginea articolului „o radiată,-, 
peste tribună-, clubul Progresul (preșe-1'- 
dinte I. Pilug) nb-a trimis uftoătoîvul‘ 
răspuns : „Conducerea clubului a ana-,- 
Uzat cu Sportivul Toma Oyici și antreno
rii secției faptele petrecute. In disifu- 
țiite avute, sportivul Toma Ovid a re 
gretat sincer atitudinea avută, incompa
tibilă cu calitatea de sportiv. Prin ln-\ 
termediul ziarului tiv. sportivul Toma 
Ovlci se angajează in fața iubitorilor te
nisului dc cîmp să nu mai comită ase
menea abateri fle Ia etica sportivă. Atît 
sportivul Toma Ovici, cit și conducerea 
clubului vă 
acordat".

Regrețînd 
cer că nu 
consemnăm
Ovid, cl numai lucruri bune, 
sura valorii și popularității sale incon
testabile. ■

mulțumesc pentru sprijinul

cele întîmplate, credem sin- 
vom mai avea prilejul să 
abateri din partea lui Toma 

pe mă-

Rubrică redactată de
Emanuel FÂNTÂNEANU

P. S. Cu o intîrziere de trei luni am 
primit un răspuns de 7 (șapte) rînduri 
din part . a C.WA, — sector 1 Bucu
rești (prlinvicepreședinte Nicolae Vasile), 
la o problemă dc actualitate hiberhațil! 
Ce să credem despre această atituniae *

Printre probele de alergări, cea de 
400 m solicită sportivilor dezvolta
rea unor calități specifice, capabile 
să asigure realizarea unor 
nianțe superioare. Modul de 
zare, de dirijare a procesului 
trenament pentru această 
constituie tema volumului 
de stadion", apărut sub 
lui Mircea Ursac. Autorul și-a bazat

perfor- 
reali- 

de an- 
probă

„Un tur 
semnătura

INVITAȚIE

N. Dumitrescu și I. O- 
prișescu, în lucrarea in
titulată „înotul**, și-au 
propus, in intenția de a 
oferi un volum util unui 
număr cit mai mare de 
-specialiști, să sistemati
zeze cunoștințele teorcti-

lucrarea pe o bogată bibliografie de 
specialitate. structurînd-o pe mai 
multe probleme : aspecte caracteris
tice ale pregătirii, antrenamentul în 
proba de 400 m plat, și în cea de 
400 m garduri, ștafeta de 4x400 m, 
dezbătind. totodată, aspecte referitoa
re la forma sportivă și la concursul 
propriu-zis.

Volumul constituie un aport nota
bil la bibliografia de specialitate.

') M. Ursae. Un tur de stadion, Edi
tura Stadion, 1974, 176 pag., 6 lei.

RECENZII

ce. practice 
de înot. Ei au 
supra problemelor care 
se referă la tehnica îno
tului sportiv, la metodica 
învățării și perfecționării 
în această ramură. Dez- 
bătînd aspectele legate 
de predarea înotului în 
școală, de necesitatea 
pregătirii de timpuriu a 
sportivilor pentru înotul 
de performantă, precum 
și cele legate de valoa-

metodice 
insistat a-

rea tehnico-aplicativă a 
acestui sport, autorii au 
încercat și au reușit în 
bună, măsură, să aducă o 
contribuție utilă la dez
voltarea înotului în tara 
noastră.

*) N. 
Oprișescu. 
Stadion, 
7,15 lei.

Dumitresos, I. 
înotul. Editura 
1974, 190 pag.»

Em. F.



Pentru o mai bună condiție fizică, componentele lotului feminin 
fac zilnic asemenea exerciții

LUPTĂTORII 
DE 
ÎSi DISPUTĂ 

TITLURILE 
DE CAMPION

„LIBERE"
n

a

■
a

■

BASCHET DIVIZIA A. Ultimul turneu al grupei 1—6 a campionii
tulul republican masculin de baschet Se va desfășura, de duminică pfri& 
miercuri, in sala Sporturilor din Constanța,

.TURNEELE DE CALIFICARS*» In DIVIZIA A. La Timișoara s-d desfășurat 
prima etapă a turneelor, la care iau part^ câștigătoarele seriilor diviziei B 
Rezultate : masculin ^Politehnica lași Medicina Tg. Mureș 66—60 ; feminin : 

— Arb ttec-

FFENA TRANDAFIR Șl COIEGHF II VIZEAZA
CEI DE Al CINCILEA Tlllll SUPREM

’ **T^ste cîteva zile, reprezenta
tivele de popice ale României 
se vor deplasa în R. F. Germa
nia, la Eppelheim, unde între 
17—23 mai vor participa la cea 
de a X-a ediție a campionate
lor mondiale. Principalele ve- 
dfc,e ale competiției jubiliare 
vor fi jucătoarele românce, care 
la patru dintre edițiile prece
dente au terminat victorioase pe 
echipe, cîștigînd nu mai puțin 
de opt medalii de aur (la echi
pe-, individual și perechi).

Joi ne-am deplasat în stațiu
nea Neptun, unde cele două re
prezentative s-au reunit pentru 
cîteva zile înainte de marea cori- 
fruntare de la Eppelheim. S-a 
ales această stațiune, ca loc de 
antrenament, deoarece instala
țiile splendidei săli de bowling 

.. (pistele de asfalt pe care se 
practică clasicul joc de popice) 
seamănă întrucîtva cu cele ' de 
la mondiale (popice și bile •' de 
plastic, ridicarea automat^ etc).

Sportivele, ca și sportivei, de 
altfel, se pregătesc cu mill 
riozitate, antrenîndu-se de» 
ori pe zi. Cei doi antrenori — 
Alexandru Andrei (la . femei) și 
T. Szemanyi (la bărbați) — sînt 
extrem de exigenți. Sportivii lu
crează cu o conștiinciozitate e- 
xemplară. înainte de a intra pe 
piste ei fac o „încălzire", care 
pentru un neavizat pare, pur și 
simplu, la un pas de epuizare 
fizică, iar după ce au lansat de 
100, sau de 200 de ori bila, ur
mează o altă... porție de exer
cițiu fizic. Jocul de mare per
formanță solicită sportivului, pe 
lîngă calitățile specifice — pre
cizie și îndemînare — și o foar
te bună_ pregătire fizică (să nu 
uităm că bila de leukorit cîntă- 
rește 2.8 kg, popicele se află 
la 20 m distanță de seîndura de 
lansare, iar cele 100 lovituri 

, (fetele), respectiv, 200 lovituri 
, (băieții) trebuie executate în 40, 

respectiv 80 de minute, cu foar
te multă precizie.
^în ambele tabere — Ia fete 
și Pătați — domnește optimis-

mul. I<a ultimul antrenament 
controlat, atît echipa feminină 
cit și cea masculină, au realizat 
cifre mulțumitoare — 2 544 și 
5 360 p.d., care pentru condițiile 
de joc de la Neptun înseamnă 
ceva. Firește, în sportul popice
lor rezultatele diferă de la o 
arenă la alta, dar — să nu ui
tăm — jucătoarele noastre,; care 
vizează cel de al cincilea titlu 
mondial, sînt în formă bună, 
în frunte cu Elena Trandafir, 
dublă campioană a lumii.

Sala sporturilor din Pitești 
au început, ieri dimineață. între
cerile celei de a 21-a ediții a 
campionatelor naționale dc lupte 
libere, rezervate seniorilor, 
confruntările pentru cele 10 tit
luri se întrec 203 concurent! 
numeroase cluburi și asqciații 
sportive. Cel mai multi luptători 
sînt la categoria 57 kg, 25. Subli
niem, de asemenea, că sînt pre- 
zenti toți cei 10 campioni de anul 
trecut, dar aceștia, chiar din pri
mul tur, au fost nevoiți să se în
trebuințeze la maximum pentru 
a nu intra în meciurile următoare 
cu puncte de penalizare. I..a a- 
ceastă ediție a finalelor un start 
bun au luat, în special, sportivii 
tineri, care 
tehnică și o 
că.

întrecerile se desfășoară 
trei saltele și meciurile sint con
duse de cei mai buni 
printre care, 
ton, V. Toth și M. Strulovici.

Iată
48 ....
b.t. L Slavu (Hunedoara), I. Iata
gan (Tirgoviște) b.t I. Carculea 
(Pitești) ; cat. 57 kg — G. An- 
ghel (Steaua) b.t. V. Ignat (Ga
lați). Gh. Eremia (Dinamo Bucu
rești). b.p. P. Szatmari (Odorhei); 
cat. 62 kg — P. Coman (Steaua) 
b.t. D. Țarcă (Pitești), P. Tarbă 
(Tirgoviște)- b.t G. Georgescu 
(Rădăuți), C. Ignat (Galați) b.t. 
C. Mareș (Arad), cat. 68 kg — N, 
Dorobantu (Rapid București) b.p. 
C. Zanier (Vulturii textila Lu
goj) ; cat. 82 kg — V. Iorga (Bră
ila) b.t I. Dalea (Craiova).

întrecerile continuă azi și 
încheie duminică la prînz.

La

din

dovedesc maturitate 
bună orientare tacti-

pe

arbitri,
V. Bați. Gh. Mar-

primele rezultate : cat.
- Gh. Rașovan (Reșița)

T. RABȘAN

■
■

B

a

a
a

a 
a 
a 
a
a

Inst. Pedagogic Tg. .Mureș — C.S-.U. Galați 46—36, Voința BrașoV 
tura București 60—54.
CĂLĂRIE CAMPIONATUL REPU - 
BLICAN DE CONCURS COMPLET.

Pp dealul Soporul Nfric, dirt apropie
rea Clujului, s-a disputat 'cea de a 

campionatului de con- 
crosuJ, pe .un traseu 
După, două zile, pc

priniele locuri se 
(C.S.M. Sibiu) 
Burtea (C.S.M.
41.67 p. și 11. Mihalcea 
Date 45,34
simbliă cu 
LESPUC -

află: 1 
cu Cerbii : 

Sibiu) cu

D. Roșea 
36,34 p, ; M. 

■u Ghirtion 
(Steaua) | cu 

Concursul continuă 
proba dc obstacole. 1 (L 
coresp.)

p.doua probă a 
curs complet, 
de 14 900

CICLISM
Ploiești organizează o -—--------- ----- -• . . . _ ,,
rile — la startul cărora se Vor alinia și ajengatori dip, orașul poldpcz Luojan, 
se vor de'âffisura după următorul program j. șîmbălă, de Ta orii pe ș; sejua 
Ploiești — Vălenii do Munte,, purse de 40 km (juritori mici) șl 60 km. (.lunari 
mari) ; duminică, %tțe la aceeași oră, ,p? bd. Gheorgh-e Gheorghiu-Dej, tun 
Ploiești^, alergări i.n .circuit,

GIMNASTICĂ-
RE INTERN AȚlbxAT A. fp cadrul 
meciurilor ' amical** desfășurate1 anual - 
intre echipele’ rrtisculinc Ale I.&-F.S. . 
și A.Z.S. Varșovia, recent s-a desfă
șurat, îp..capital:^ Poloniei, un con- . 
curs bilateral între cele două forma-

JUDO ÎTNAI.ELE CAMPIONATEIXIR UNIVERSITARE. Competiții a
fost dominată de. studenții de la I.E.F.S., clasați pe primul loc la 4 din cele 
5 categorii de greutate. Iată câștigătorii : cat. ușoară : 1. Ștefan , Murcșan 
(I.F..F.S.) ■ 'eat;' sCmirnijlocig.; 1. Constantin Comart (I.E.F.S.); cat. mijlocie : 
1. Mihai Tclechi (I.E.F.S.): semigrea: 1. CouStantin Popescu (Politehnica
Timișoara); cat. grea : 1. Ghcbrghc Dumbravă. (I.E;F.S.).

Mațe. Timiș, precum șl reprezeiita- 
4ivă București I. La Focșani vor juca 
reprezentantele județelor . Botoșani, 
Galați, Iași, Neamț, Suceava, Tulcea, 
Vaslui, Vranoea șl reprezentativa

■«ffiwrești H. r- -r'

m.

,CUPA PETROLUL**. Străbătu și duminica clubul. .Petrolul 
t JuiC.?u ijuspiuiz.x.<»*.<» 0 interesantă competiție pentru. cicliștii juniori. într- 
rile — la startul cărora se vor alinia și ajengători dip . .orașul poldpez Lu........ ________  . „î_ i.xrx a.. 1.-. A+h-1 Ml Z-U» <2-04

' TNTtLNI- £ții studențești, cu exerciții liber aljse. 
?.e echipe, au cîștigât gazdele 1 cu 
2iS,2S—214,40. Iată primii ejasați i la 
Individual bompus : 1. JLxikas Uwna 
(A.zs.) 56,25, 2. Cristian Etțpiu
(I.E'.F.S.) 54,90, 3. Ion Albu (I.E.&S.) 
58,25.

i OINĂ .CUPA ROMÂNIEI”
Azi și miine, la Arad și Focșani, .șe

1 vor desfftșhra etapele de zonă. La
> Arad vor fi prezente. în afara gaz

delor, ciștigâtoarelc fazelor județene
I Bihor, Gorj, Maramureș. Sălaj, S'fftu

i POLO TURNEUL DE LA VARNA. După competiție, cîștigată de
echipa României, antrenorul A. Grințescu ne-a declarat : „Turneul s-a dovedit 

I extrem de util, întrucît ne-a dat posibilitatea de a verifica forța echipei în 
situații de inferioritate. La Varna, arbitrii .nn au fost prea și au dictat

1 împotriva noastră 36 de eliminări în 4 mecdurj :^deci, *“ 
i ao am jucat cu un om în minufc. In acesie condiț^j 

iar dacă l-aș fi menținut tot timpul pe poa
fi fost redus la jumătate. Sistemul ales ș
bun. 11 vom verifica cu adevărat la urmaRul' t 
mai), unde vom intîlni pe rînd echipele

YACHTING POST-SCRIP-
TUM LA CAMPIONATUL BALCANIC. 
Anul trecut, la Istanbul, în cadrul 
întrecerilor campionatelor balcanice 
de yachting, elevul Iloria Ispas a 
ocupat locul doi — la clasa interna
țională Optimist — la egalitate de 
puncte cu primul clasat, velistul turc 
Kalkiș. Reanallzînd evoluția sportivu
lui român, comisia tehnică a federa-

RUGBY „GUPA FEDERAȚIEI”. Duminică, !n Capitală, o singură
partidă : Grivița Roșie — Steaua. în cadrtfl turneului final al „Cupei federa- 
ției“, programată pe terenul Gloria, de la ora 10. CAMPIONATUL diviziei 
A. Chimia Năvodari a susținut partida restantă din etapa a XlIIa, întilnind 
pe Sportul studențesc. Gazdele au câștigat cu 23—0 (8—0), prin punctele înscrise 
de Agavriloaic, Crțstca, l-ovin, Zamfirescu. (C. POPA — coresp. județean) > 
La Birlad, Ilulnientul va susține, duminică, în compania echipei Chimia Năvo
dari, partida restam din etapa a Xll-a. „CUPA ȘCOLILOR SPORTIVE*. Des
fășurată la Timișoăra; competiția s-a încheiat cu victoria echipei, Școlii spor
tive 2 București (antrenoare, prof. Mariana Lucescu), învingătoare cu 14—0 
in fața formației Șc. sp. „Șoimii** Sibiu și cu 19—3 în fața celei a Șc. sp. 
„Uniiea** Iași.

ȘAH TURNEUL INTERNAȚIO
NAL FEMININ. In sala de festivliăți 
a hotelului „CaiȚWțif Brașov,
începe astăzi trădEțlohalul turneu in
ternațional feminin de șah al Româ
niei. La actuala ediție vor lua parte 
14 jucătoare, din « țări : Borisova

VOLEI

u*. ăe minute din cele 
lyrprimit doar ÎS? goluri, 

.. _,rtâ. numărul acestora ar 
'asemenea momente pare a II 

„Jur turneu de la Rotterdam (17—19 
Spaniei, Ungariei, Greciei și Olandei.

M. MARIN coresp.

Z

necoramanui țarii la decatlon. Vasile Bog
dan va conduce echipa noastră in tneciul

Recordmanul țdrli la decatlon, Vaslle

cu R.F. Germania.

Azi îi m ine BOGAT PROGRAM
(ONPtTIȚIONAL ATLETIC

Sezonul atletic în aer li
ber a luat un start lansat ! 
Astăzi și -miine calendarul 
întrecerilor cuprinde nu mai 
puțin de patru concursuri !

în ordinea importanței se 
detașează, desigur, meciul 
internațional de decatlon 
dintre echipele României și 
R. F. Germania. O întîlnire 
de tradiție, în care decatlo- 
niștii noștri vor avea ca ad
versari pe reprezentanții u- 
neia din forțele atletice ale 
continentului. întrecerile de- 
catlonișților se vor desfă
șura azi și miine pe sta
dionul Republicii, cu înce
pere de la ora 11. în pa
ralel va avea loc 
cursul republican de 
vară la decatlon.

Tot pe stadionul 
blicii, sîmbătă de la 
și duminică de la 
se vor desfășura 
campionatului republican u- 
niversitar.

în sfîrșit, la Constanța, tiuia de . 
două zile juniorii de categoria I 
își vor disputa concursul repu
blican de primăvară. Prilej de a 
vedea progresul celor deja consa
crat!. de a face cunoștință eu ta
lente încă anonime.

DIVIZIA NAȚIONALA

și con- 
primă-

Re p fl
ora 16 
ora 9 

finalele

ției turce de specialitate a hotărît — 
ținintl seama de sistemul de punctaj 
olimpic — acordarea titlului de cam
pion balcanic și tinărului ispas. în 
adresa oficială a federației turce de 
yachting, juniorul Hori a Ispas este 
încunoștiințat de faptul că urmează 
să primească în curînd cupa de cam
pion balcanic — a doua in cariera sa 
sportivă 1

(Bulgaria), Michel (R.D.G.), Wasnet- 
sky (K.F.G.), Vreelien și Van den 
Giessen (Olanda), Honli șl Porubsz.ky 
(Ungaria), Ciburdanidze (U.R.S.S.), 
Baumstarck, Makai. Teodorcscu, Jun- 
cu-Mureșan și Cîrma'ciu (Româ
nia). Nu. a fost 'comimtcst numele 
reprezentantei Polonei

_______ ________ ____ T A JUNIORILOR Șl ȘCOLARILOR. S-a 
încheiat ultimul tur,’ sub formă de turnee, în urma căruia au tost desemnate 
echlnele clasate pe primele locuri în serii și care urmează să participe Ia 
semifinalele ediției 1973—1974 a campionatelor. La fete ÎȘi vor disputa șansele 
de a se_ califica in_turneul final' pentru desemnarea campioanei echipele (re
dăm și__ programul_ semifinalelor, care se vor desfășura tur-retur. în 26 mai
șl 2 iunie) : Șc. sp. 1 Constanța — Șc. sp. Unirea Iași, Șc. sp. 2 București — 
Șc. sp. Buzău. Șc. sp. Timișoara — Șc. sp. TupUța, Penicilina Iași — Șc. sp.
Ploiești, Șc. sp. Bacău — Șc. sp. 1 București, Șc, sp. Brașov — Șe. sp. Caran
sebeș, Liceul N. Bălcescu Cluj — Șc. sp. Sibiu, Liceul cu program dc ed. 
fizică Rm. Vilcea — Șc. sp. Tg. Mureș. La băieți, în semifinale vor juca : Șc. 
sp. 1 București — Șc. sp. Rm. Sărat, Progresul — Șc. sp. Buzău, Șc. sp. 
Ploiești — Șe. sp. 2 București, Șc. sp. P. Neamț — Dinamo Bucurc-ti, Șc. sp. 
Tg. Mureș — Liceul cu program de ed. fizică Rm. Vilcea, Șc. sp. Oradea 
— Șc. sp. Timișoara, Șc. sp. Craiova — Șc. sp. Sibiu, Șc. sp. Caransebeș — 
Șc. sp. Dej. Câștigătoarele semifinalelor se califică în turneele finale
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are loc miine la București, in 
Finanțe Bănci din strada Doamnei 
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NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA LOTO DIN 

MAI 1974
4 ...

Fond general de cîștiguri: 
986 75o lei.

Extragerea
78 52 82 18 45

Extragerea
38 86 54 66 42

Plata câștigurilor pentru 
această tragere va începe 
Ln Capitală Ia 20 mai 1974, 
pînă la 10 iulie 1974, iar în 
țară de la 22 mal pînă la 
10 iulie 1974 inclusiv.

Plata cîștigurilor prin 
mandate poștale va începe 
după data de 24 mai 1974.

CIȘTIGURILE CONCURSU
LUI SPECIAL 
SPORT DIN

PRONO-
5 MAI 1974

• Tragerea 
sala Clubului 
nr. 2, la ora

PENTRU PREGĂTIREA SPORTIVILOR OLIMPICI
(Urmare din pag. I)

Categoria I 
26,90 variante 

Categoria a 
zultate) : 
380 lei.

(13 rezultate): 
a 6 543 lei.
II-a (12 re-

555,90 variante a

Catcgoria a III-a (11 re
zultate) : 4 505,15 variante
a 70 lei.

Premii suplimentare cu
13 rezultate : 78,45 variante 
a 2 437 lei.

de antrenori de la Steaua 25 sint 
solicitați în pregătirea loturilor 
olimpice sau a altor loturi națio
nale).

Participanții la adunare au a- 
preciat, însă, că — în pofida a- 
cestor realizări remarcabile obți
nute — bilanțul general al clu
bului — ținînd seama de condi
țiile existente, de cerințe — nu 
este pe deplin mulțumitor, că ni
velul performantelor nu a atins 
în toate secțiile cote înalte. Dacă
— așa cum s-a relevat cu acest 
prilej — sportivii din uncie sec
ții (lupte, handbal, 
atletism, tir, scrimă, 
realizat integral sau chiar și-au 
depășit obiectivele stabilite, ’ “
— destul de mulți încă Ia număr
— au obținut în ultimul an re
zultate nemulțumitoare. chiar 
slabe. în . această categoric pot fi 
incluși. îndeosebi, canotorii . (nu 
și-au îndeplinit obiectivele inter
naționale din anul 1973). înotăto
rii (rezultatele lor, bune pe plan 
intern, sînt încă mult rămase în 
urma celor realizate pe plan in
ternațional), halterofilii (situație, 
oarecum, identică cu cei dinain
te), gimnaștii, tenismanii, volei
baliștii, baschetbalișiii, călăreții, 
cicliștii, fotbaliștii. Atît din ra
port. cît și din dezbateri s-a des
prins cu claritate că rămînerile 
în urmă la unele ramuri de sport

caiac-canoe, 
box) și-an

alții

sc datoresc — în afara anumitor 
situații specifice — și unor cau
ze cu caracter mai general, cum 
sint : neglijarea de către unii an
trenori a problemei selecției (s-a 
recunoscut că procesul de selec
ție și formare a rezervelor olim
pice este încă lent si neeficient, 
că nici propria pepinieră nu este 
suficient de productivă în unele 
ramuri de sport : baschet, atle
tism. handbal, box, volei), men
ținerea procesului de instruire la 
unele secții sub cerințele nivelu
lui atins pe plan internațional 
(se muncește mai puțin, se evită 
eforturile mai mari). manifesta
rea unor deficiențe în activitatea 
de îndrumare și control, ca și a 
unor carențe și slăbiciuni în 
munca dc educare a sportivilor, 
ceea ce a dus la înregistrarea de 
abateri — uncie destul de grave 
— de la lespeclarea normelor <le 
conduită, dc la disciplină, atît pe 
terenul de sport, cit și în afara 
lui (au fost citați, printre alții,, 
luptătorii Stoiciu, Gabor și Ne- 
guț, boxerul V. Zilbcrman, atleții 
Iosif Naghi, Sebestyen și Perla 
rugbyștii Acbini și Poslolache, 
voleibaliștii Bartha, Stamate și 
Enescu).

Făcînd loc în cuvîntul său u- 
nor aprecieri la adresa 
și rezultatelor secțiilor 
mulțumind, totodată. 
Ministerului Apărării
pentru sprijinul substanțial acor
dat clubului, prim-vicepreședin-

activității 
clubului, 

conducerii 
Naționale

tele C.N.E.F.S., general lt. Marin 
Dragnea, s-a referit apoi la prin
cipalele direcții de acțiune pe 
care trebuie să le urmeze întreg 
personalul clubului Steaua. în
deosebi în perspectiva J.O. de la 
Montreal.

în cuvîntul său de încheiere, 
tovarășul general maior Constan
tin Opriță, adjunct al ministrului 
Apărării Naționale și secretar al 
Consiliului politic superior al ar
matei, a subliniat pe larg semni
ficațiile marilor evenimente poli
tice din acest an — a XXX-u 
aniversare a eliberării patriei și 
cel de-al XI-lea Congres al par
tidului —, precum și datoria de 
onoare pe care sportivii clubului 
Steaua o au de a cinsti aceste 
evenimente prin îndeplinirea tu
turor obiectivelor propuse pentru 
anul 1974 (printre care cucerirea 
a 11 
mondiale și 8 la cele europene), 
contribuind astfel Ia creșterea 
continuă a prestigiului sportiv al 
tării în arena internațională.

★

Adunarea generală a ales apoi 
organele de conducere ale clu
bului (președinte fiind reales col. 
Maximilian Pândele), 
delegații la conferința Consiliului 
municipal pentru educație fizică 
și sport.

medalii Ia campionatele

precum și

Sportul Pog o7o



DIN TARILE SOCIALISTE
U. R. S.S

SURPRIZE LA DALLAS
AsheNâstase și

PEPINIERA HOCHEIȘTILOR
Recent s-a încheiat în Uniunea Sovietică o competiție urmărită 

fiecare an cu mare interes de toți iubitorii de hochei și în special 
către copii : ,,Pucul <le aur", turneu anual, la care participă mii 
echipe din toate colțurile țării. întrecerea se desfășoară pe grupe 
vîrstă pentru copii de la. 12—14 ani si pentru cei de 10—12 am.

Grupa copiilor „mari" a fost cîștigață în acest an de echipa Me
teori (Prpkofievsk), care a cîștigat, cu 3—0. finala disputată în com
pania băieților din Magnitogorsk.Gr.upa „mică" a adus pe podiumul de 
premiere pentru a doua oară consecutiv, pe copiii din Voskresensk. 
echipieri' ai formației Snejinka („Fulgulețul de zăpadă"),, victorioși la 
Unfits cu 3—2 împotriva echipei din Dalnegorsk. • ■-

Competiția, care a durat. întreaga iarnă, a scos -Iau iveală superiori
tate! incpnțestăbilâ ă copiilor siberieni, din centre mai-puțin populate, 
dar unde hocheiul este pe prim plan, datorită condițiilor specifice de 
climă. Erdur'tur'netilui a fâst micuțul Andriușa .Filicioy, .din Podporoje, 
care în meciul cu Malîș Moscova (11—9) a realizat. exc:.-ler.'.a perfor
manță de a fi înscris toate cele H goluri ale formației sale !

‘ ________ ______ — OOt
' ■' ■ e-ftuio. -.-tj ■
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MONGOLA I
ISUB SEMNUL STRĂVECHILOR TRADIȚII

$ V

I
I
I
I

■■ • -

Sporturilb tradițio
nale se bucură de o 
deosebită popularitate 
în Republica Popu
lară Mongolă. Printre 
acestea se numără, 
la loc de frunte, lup
tele. Practicate după 
reguli străvechi, _'
au ca element obli
gatoriu o costumație 
specială, de un pro-

ele

nuntat pitoresc. Nu 
numai cei vîrstnici. 
dar și tinerii — pio
nieri și școlari — iau 
parte cu mult interes 
la competițiile de 
lupte. în întreaga ta
ră se desfășoară nu
meroase concursuri 
populare, în care cei 
mai buni promovea
ză în etapele superi-

încheiate cu o 
sărbătorească, 

fotografie : mi-

oare, 
finală

în
cuți pionieri mongoli, 
,,Suhebatori“. partici- 
pîncl la o competiție 
de lupte, sub atenta 
îndrumare a profeso
rilor lor, ce 
de asemenea 
mul 
luptătorilor.

poartă 
costu- 

tradițional al

R. D GERMANA

EXPOZIȚII SPORTIVE
Recent a fost organizată, la Berlifi, pe malurile lacului Griinau, o expo

ziție de articole sportive specifice sezonului de vară : instalații de camping 
și diferite bărci cu motor. Cea de a 7-a expoziție de acest gen s-a bucurat 
de un succes remarcabil, îndeosebi datorită faptului că, pentru prima oară, 
articolele expuse s-au și pus în vânzare. Afluența berlinezilor și a celor aflați 
în capitala R.D. Germane a fost apreciabilă : peste 250 000 de oameni au 
vizitat această expoziție, originală în felul ei. Directoarea expoziției, Hilde 
Schulte, a declarat că, anul viitor, acest gen de prezentare va lua o amploare 
și mai mare,, atît în ce privește spațiul afectat pavilioanelor, cît și a varietății 
sortimentelor expuse.

In curînd, la sfârșitul lunii iunie, în capitala R.D. Germane se va deschide 
o nouă expoziție. De data aceasta ea va avea un alt profil, prezentând ma
teriale sportive pentru diferite discipline, echipamente sportive, instalații pen
tru săli de sport etc.

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

NEW YORK, 10 (Agerpres).— 
Două surprize au fost înregis
trate în „sferturile" turneului fi
nal al Circuitului W.C.T., care 
se desfășoară în aceste zile la 
Dallas (Texas). în formă exce
lentă, campionul cehoslovac 
Jan Kodes, cîștigătorul turneu
lui de la Wimbledon și finalist 
la Forest Hills, a reușit să-1 în
vingă cu 7—6, 6—1, 7—5 pe

DE LA VARȘOVIA
VARȘOVIA, io (Agerpres), — La 

Varșovia au continuat întrecerile con
cursului internațional de sărituri în 
apă.

Proba feminină de la trambulină 
ă fost cîștdgată de Heike Brumm 
(Rostock) ou 222,40 p., urmata de 
Giorgiana Săcâleanu (București) — 
293,30 p. și Olga Dimitrieva (Mos
cova) — 198,75 p.

in proba masculină de la platformă, 
victoria a revenit polonezului Pavel 
Makuh cu 228,10 p. Victor Bastar 
(București) s-a clasat pe locul șase, 
cu 153,25 p.

FINALA KARPOV-KORCINOI
iui

11-a
ca-

Ob Unind victoria, în 
Boris Spasski, in cea de a 
partidă, Anatoli Karpov s-a 
lificat, cu scorul de 4—1, pentru 
finala turneului candidaților, în 
care-1 va intîlni pe Victor Korcinoi

eliminați !
tenismanul român llie Năstase. 
In comentariile agențiilor inter
naționale de presă se scrie, 
printre altele : „...aflîndu-se în- 
tr-o zi excepțională, tenismanul 
cehoslovac a jucat fără greșeală 
în partida susținută cu Llie 
Năstase”.

în semifinale, Jan Kodes îl 
va jntîlni pe suedezul Bjorn 
Borg, care, la rîndul său, a ob
ținut o surprinzătoare victorie 
eu 7—5, 6—4, 7—6 în fața ame
ricanului Arthur Ashe. In cea 
de-a doua semifinală, Stan Smith 
(S.U.A.) va primi replica lui 
John Newcombe (Australia).

victorioși la Budapesta
BUDAPESTA, 10 (Agerpres) — 

La Budapesta a continuat turneul 
internațional de box organizat de 
clubul sportiv Honved. O nouă 
victorie a obținut la categoria co
coș pugilistul român Dinu Condu- 
rat. El l-a învins la puncte pe 
maghiarul Nemeth. La categoria 
pana, Gh. Ciochină (România), a 
repurtat un aplaudat succes la 
puncte în meciul susținut în com
pania polonezului Kozlowski. An
ton Petre (România), la cat. semi- 
ușoară,’ a pierdut la puncte intîl- 
nirea cu Ri Van-su (R.P.D. Co
reeană), iar la categoria 
Bobe (România) a fost
înainte de limită, de Orban (Un
garia).

muscâ, 
învins.

IN ETAPA a lll-a A „CURSEI PACII“
S-A RULAT CU PESTE 48 km LA ORA4-

POZNAN, 10 — După clapa de de
but — contratimp individual, . 
le de „bloc’4 care au urmat, 
caracterizat prinlr-un ritm de 
rar întâlnit. In etapa a doua 
mers cu aproape 42 km/h, iar 
gătorul etapei a treia (Toiun — 
nan, 158 km) Hans Haxtnick (R.D.G.) 
a marcat o medie orară de 48,111 km 
(timp 3h 07:94). Hartnick care a ve
nit pînă in apropierea intrării in 
stadionul din Poznan in compania 
mai multor cicliști s-a detașat de 
aceștia, depășindu-1 pe Rudolf Labus 
(Cehoslovacia) cu 4 sec. Au urmat Li- 
haciov (U.R.S.S.). Myinik (Polonia), 
Menendez (Cuba) etc., toți același 
timp. La 44“ de lider a sosit un al 
doilea pluton, in care se aflau toți

«CENTURA
(Urmare din pag. 1)

cu- 
so
ldi

cu

că a anihilat aproape complet 
avantajul alonjei sportivului 
banez, care nu a mai .găsit 
Iuții pentru a bara drumul 
Lazăr spre finală.

Mulți iubitori ai sportului
mănuși considerau că în absen
ța campionului euro-pean Simion 
Cuțov (indisponibil pentru a- 
ceastă competiție), nu vom avea 
finalist la categoria semi ușoară. 
Iată. * însă, că avem... doi: Nis- 
tor Boșcu și Ion Vladimir, în
vingători la puncte în fața lui 
Kăroly Sărdi (Ungaria) și, res
pectiv, Altanciuc (R. P- Mon
golă).

La categoria semimijlocie, se
mifinalele s-au disputat, cum se 
spune. în familie, pentru califi
care în finală luptînd patru bo
xeri români. S-a boxat, însă, fă
ră menajamente dar, din păcate. 
Si fără prea multă tehnicitate, 
îndeosebi în partida Fuicu—Tă- 
nase. A cîștigat Fuicu pentru

, eu des- 
perfect viteza de alergare, 

sunetul este mai ascuțit, 
alerg mai bine și dato- 
sunct pot să controlez

FAMILIA FOTBALISTULUI

PÎNĂ LA
Fără 

glezul 
43 de 
de 36 
lizeze 
24 de 
glezul

sportiv în C.C. al 
Dar în timp ce 
este azi pro decană 
de construcții din 
a rămas tot în lu- 
avînd funcția de

Oleg Blohin, fotbalistul sovietic 
nr. 1 al anului 1973 (o extremă de 
temut, căci parcurge 100 m sub 
11 sec.), face parte dintr-o familie 
care are strânse legături cu sportul. 
Mama sa, Ekaterina Adamenko, a 
fost recordmană unională de sprint, 
fapt pentru care a primit distinc
ția de maestră emerită a sportului, 
iar tatăl său a activat, în tinerețe, 
ca instructor ----------
Comsomolului. 
mama lui Oleg 
a Institutului 
Kiev, tatăl său 
mea sportului, 
vicepreședinte al asociației sportive 
Rezervele de Muncă, din Kiev.

2 mile, 
complet 
pe care 
clopoțel 
micului instrument muzical pare a 11 
destul de mare in procesul de an
trenament al tînărului atlet și 
timpul concursului. Berkley 
furnizat următoarea explicație : 
meni nu l-a împiedicat pe 
mi să alerge cu un cronome
tru in mina. Nici clopoțelul meu 
nu deranjează pe nimeni, deoarece 
sună destul de plăcut. In gama de 
tonalități pe care o emite, 
lușesc perfect viteza 
Cu cît sunetul este 
cu atit eu 
rită acestui 
cursa".

apare pe pistă capul
ras, îmbrăcat intr-un tricou 
scrie „Superman*4 și cu un 
legat de git. Importanța

PRIMELE SUCCESE... 
OLIMPICE TN CANADA

TOTALA EPUIZARE

etape- 
s-au 

■ rulaj 
s-a 

cîști- 
Foz-

cicliștii români : t. Vasile, 
nache, Selejan, David, Gavrila 
Cerneai Astăzi se disputa etapa 
IV-a, Poznan — Zelona Go-ra, 
km, iar duminică, etapa a V-a, Mieu-
zyrzecz — Gorzow WielkopolSKi — 
443,5 km — individual contra cronome
tru.

And.ro- 
Șî 
a 
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NOI PROBE DE TIR
In troghamul olimpic ?

(agerpres). —

DE AUR“
plus de claritate în lovituri. Mai 
aproape de sciima pugilistică a 
fost, întîlnirea Cimpoeșu—Popa, 
în care dorința de afirmare a 
tînărului Cimpodșu a triumfat în 
fața blazării adversarului său.

„Mijlociii mici" Ion lVIocanu și 
Valeriu I’il’P s-au-., onorat cu 
atîiea lovituri, îneît ne vine 
foarte greu să credem că vre
unul dintre ei ar avea ceva cu- 

Juriul 
căruia 

puncte, 
desem- 
această 
factură

noștințe despre apărare, 
l-a preferat pe lviocanu. 
i-a acordat victoria Ia 
Cealaltă partidă care a 
nat al doilea finalist la 
categorie a fost și ea de
tehnică modestă. După trei re
prize de luptă încilcită, care a 
pus la grea încercare răbdarea 
spectatorilor, pugilistul mongol 
Damdiujuv Bandi a primit deci
zia în defavoarea lui Nicolae Tu
dor.

Cel mai așteptat meci al galet 
a fost, fără îndoială, cel dintre 
„greii" Ion Alexe și Evgheni 
Gorstkov (U.R.S.S.), Campionul 
sovietic și-a demonstrat din plin 
clasa internațională. Directele sa
le de stingă și ,.un-doi“-urile 
executate în mare viteză l-au ți
nut la respect pe Alexe, punîn 
du-1 adesea în dificultate. In 
aceste condiții, victoria nu putea 
reveni decît lui Gorstkov. Pen
tru Teofilo Stevenson 
partida cu Angliei Iancu 
constituit nici o problemă, 
pionul olimpic a cîștigat 
k.o. în 1 min- și 14 sec., 
cel de-al șaselea finalist 
împreună cu Gruescu, Tone, Do- 
brescu, Nâstac și Carillo, mîine 
dimineață, își va apăra centura 
cucerită la ediția trecută.

(Cuba) 
nu a 
Cam- 
prin 
fiind 
care,

pomitelul de organizare a J. O. 
de la Montreal a anunțat că a ob
ținut primele succese financiare. 
Este vofba de loteria olimpică — 
pentru strîngerea de fonduri nece
sare organizării Olimpiadei — care 
a adus pînă acum în visteria Co
mitetului Olimpic Canadian suma 
de 12.125.000 de dolari, cu toate că 
tragerea va avea loc abia la 10 
iulie.

CLOPOȚELUL LUI BERKLEY

Fondistul David Berkley, învin
gătorul de anul acesta al faimosului 
Steve Prefontain, pe distanța de

să știe unul de altul, 
Ron Bentley, in vîrstă 

ani, și danezul Preben bhedt, 
de ani, și-au propus să rea- 
o performanță singulară — 
ore de alergare solitară. En- 
a parcurs timp de o zi și 

o noapte distanța de 259,6 km, 
echivalentul a 649 de tururi de sta
dion. Danezul a alergat pe auto
stradă. Performanța sa este aproape 
identică cu a atletului veteran din 
Marea Britanie — 259,4 km. Numai 
că danezul a ținut să continue 
cursa deși timpul regulamentar 
trecuse. Medicii au fost nevoiți să-1 
oprească la cel de-al 268-lea 
lometru parcurs, din pricina 
traume la picior, pricinuită 
ciocnirea cu un biciclist...

ki- 
unei 

de

Italianca Leila Lombardi 
considerată cea mai valoroasă 
automdbilistă a lumii. „Tigroai- 
ca din Torino" este campioană, 
mondială în probele feminine și 
prima femeie care participă la 
cursele rezervate piloților din 
cadrul campionatului lumii.

LAUSANNii 10
într-o scrisoare adresata lordu
lui Killanin, președinte al C.I.O., 
Uniunea
cere ca două probe la armă 
și pistol cu aer comprimat, 
fie incluse în programul Jocu
rilor Olimpice de la Montreal. 
Președintele U.I.T., Kurt Hass
ler, a declarat ca organizarea 
acestor doua probe suplimen
tare- nu ar ridica probleme de 
ordin tehnic, inlrucît ele s-ar 
putea disputa pe instalațiile o- 
bișnuite. Cererea Uniunii inter- 
naționâle de tir este motivată și 
prin- faptul că includerea celor 
două probe ar fi o compensație 
pentru suspendarea probei de 
armă de la distanța de 300 m.

internațională de tir

sa

TESTE ANTiDOPiNG
REPETATE

VIENA, iu Co
misia medicala a Comitetului in
ternațional olimpie s-a înLrunit 
recent la Innsbruck pentru a stu- 
uia modalitățile de combatere 
folosirii 
doping, 
cum se 
tribuie 
laie și 
manțe deosebite in discipline cum 
sînt halterele, aruncarea greută
ții etc. Participanții la colocviul 
de la Innsbruck au recunoscut ca 
un concurent la Jocurile Olimpice 
poate să facă o cură de steroizi, 
apoi să întrerupă folosirea 
o săptămină sau două înaintea 
Jocurilor, situație in care contro
lul anti-doping se dovedește Iară 
efect. Pentru a combate aceste 
practici, Comisia medicală reco
mandă federațiilor internaționale 
să procedeze la teste repetate cu 
ocazia diferitelor competiții, eșa
lonate de-a lungul unui an. De
pistarea anabolizantelor, substanțe 
interzise sportivilor angajați in 
competiții, se poate face prin tes
tul de urină în care apare struc
tura moleculară a dopingului res
pectiv.

a 
steroizilor anabolici, ca 
de către sportivi. După 
știe, aceste substanțe coa

la creșterea masei muscu- 
la obținerea unor perlor-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Mario Zagalo, antrenorul echipei de 
fotbal a Braziliei, campioană a lumii, 
a anunțat lista celor 22 de jucători 
care 
final 
R.F. 
tului 
tari ;
Marinhio, i______,______ ,
Marco Antonio — fundași; Cl.odoaldW 
Ademir, Rivelino, Pauio Cesar — mijV 
locași; Leiviniîa, Jairzinho, Dirceu, 
Paulo Cesar, Eda. Cesar, Valdomiro 
— înaintași. Echipa va pleca la 
Frankfurt pe Main la 16 mai.
Selecționata masculină de baschet a 
R.P. Chineze a sosit în Filipine pen
tru un turneu de mai multe Jocuri. 
Sportivii chinezi au fost primiți de 
președintele Marcos
Federația internațională 
a hotărît ca ediția din 
pionatelor europene să
Praga. In acest an. campionatele con
tinentale sînt programate la Roma.

vor face deplasarea la turneul 
al campionatului mondial din 

Germania. lata componența lo- 
: Leao, Renato, Wendell — por- 
Luis Pereira. Z6 Maria, Neliniw.

Alfredo, Piazza, Mariano 11,

In Cupa Davis (zona europeană); la 
Cairo : R. A. Egipt — iugoslavia 1—1 
(El Shatfei — Franulovici
6—2 ; Pllici — Daudy 6—0,
In concursul atletic de la 
(California), americanul Al 
a, ciștig;
tații ..eu

6—2, 6—3, 
6-4, 6-0).
san Jos 6 

Feuerbach 
jgat proba de aruncare a greu* 

rezultatul de 21,50 m.

Turul ciclist. al Spaniei n continuat 
cu desfășurarea' etapei â 1'6-a pe dis
tanța Laredo — Bilbao (133 km). Pri
mul a trecut linia de sosire olande
zul Gerben Kasterns, cronometrat în 
3 h 37:03. In clasamentul general 
tinuă să conducă spaniolul Jose 
nuel Fuente.
Selecționata de fotbal a R.D.
mane a susținut un joc de verificare 
cu formația Trollhaetten, cars ac
tivează în divizia secundă a campio
natului suedez, pe care a învins-o 
cu 3—1 (2—0). prin g. lurile înscrise 
do Schellenberg. Streich (din lovitură 
de la 11 m) și Lbv'e.

con- 
Ma-

Ger-

de atletism 
1978 a cam- 
aibâ loc la
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