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• Duminică dimineața o importantă cursă de marș internațională

STADIONUL-ȘCOALĂ

A EDUCAȚIEI COMUNISTE

se' 
ca-

Capitala găzduiește astăzi și 
mîine două importante competi
ții atletice : concursul republican 
de primăvară al seniorilor, cîteva 
curse de marș în cadrul circui
tului P.T.T. și una internațională 
pe 20 km.

România 
Olanda, 

ambele
(bărbați) si 

România, Spania 
întilniri la Bru-

a unora dintre

Olanda, 
Belgia, 
(femei, 
xelles).

Evoluția bună
atleți la primele starturi din ac
tualul sezon ne face să așteptăm

feminină de 800 m. cu Ileana 
Silai. Mariana Suman. Natalia 
Andrei, Rafira Fița, Maria Linca 
ș.a. Așteptăm cu curiozitate, de 
asemenea, rezultatul pe care Va
leria Ștefănescu îl va obține la 
săritura în lungime, cel al Evei 
Zorgii la suliță (la recentele 
campionate universitare clujeanca 
a avut o aruncare de 60 m. dar 
sulița a căzut pe plat !), Toma 
Petrescu 
Grigoraș 
lită etc.

la 
Și

100 m. Constantin 
Carol Raduly la su-

nțeles, desigur, în- 
Itr-un sens mult mai 

laxg, cel al vieții 
sportive în continuă 

înflorire și dezvoltare, sta
dionul se dovedește a fl 
nu numai un inepuizabil 
izvor de sănătate și forță 
fizică, nu numai scena a- 
titor si atîtor afirmări de 
prestigiu, ci — în primul 
rînd — O SCOALĂ A E- 
DUCAȚIEI COMUNISTE, 
în care se cultivă șl 
perfecționează înaltele
lități morale ale sutelor de 
mii de tineri sportivi — 
începători, ori performeri 
de nivel international. Se 
știe, de altfel, că educația 
fizică și sportul, 1 -----
de interes național, 
zintă o parte 
a procesului 
comunistă a 
maselor largi 
muncii.

Strălucit îndreptar de 
viață, de o excepțională 
valoare teoretică și prac
tică, Programul pentru îm
bunătățirea activității i- 
deologice, ridicarea nivelu
lui general al cunoașterii 

socialistă a 
așezarea 

societatea 
principii-

aeiivitâți 
I, repre- 

componeniă 
de educare 
tineretului. ■ 
de oameni ai

Sibianul Carol Raduly, campion balcanic la aruncarea suliței, una din
tre revelațiile anului trecut. Foto : P. NAGHI-ClujFoto : P. NAGHI-Cluj

★
Pe circuitul din str. Maior Co- 

ravu, din vecinătatea stadionului 
23 August, va avea loc duminică 
(de la ora 8) competiția de marș 
din cadrul circuitului P.T.T. și în 
„vedetă" concursul internațional 
pe 20 km la care și-ău anunțat 
participarea mărșăluitori din 11 
țări : Bulgaria, Cehoslovacia, El
veția, R.D. Germană, R.F. Ger
mania. Italia, Polonia, Suedia, 
Ungaria, Uniunea Sovietică și, 
bineînțeles. România.

și educația 
maselor, 
relațiilor 
noastră _ 
lor eticii 
cialiste 
expus 
NICOLAE 
Plenara C.C. al P.C.R. din 
3—5 noiembrie 1971. a de
terminat și in domeniul 
mișcării sportive o mai 
clară înțelegere a sarcini
lor și răspunderilor deose
bite in munca politico-e- 
ducativă, desfășurată in 
baza principiilor stabilite 
de partid.

pentru 
din 

pe baza _____ __
si echității so- 
și 
de 
CEAUȘESCU

comuniste, 
tovarășul 

'la

In cei aproape trei ani 
de la elaborarea — după 
ample dezbateri care au 
exprimat adeziunea și de
plina aprobare a întregu
lui popor — normelor eti
cii și echității socialiste au 
fost, neîndoielnic, obținu
te succese deosebite în 
toate domeniile, inclusiv 
în cel al mișcării sportive. 
S-a îmbunătăți* simțitor 
munca educativă în lotu
rile reprezentative, la clu
buri și asociații, și. ca ur
mare. in viața sportivă a 
țării se dezvoltă neconte
nit un climai de muncă și 
disciplină, de responsabili
tate. îndemnul adresat 
de tovarășul 
CEAUSESCU, 
iubit al partidului 
tulul nostru ! „Să 
pe toți cetățenii și 
clal tineretul, in 
cultului față de 
fată de munca liberă, des
povărată de exploatare din 
societatea noastră, singura 
sursă a progresului și 
prosperității poporului nos
tru, a națiunii noastre so
cialiste, mijlocul principal 
de afirmare a talentului și 
forței creatoare alo tutu
ror cetățenilor, de mani
festare a personalității 
autoperfecționare morală 
fiecăruia" este prețios 
permanent îndreptar 
viață și activitate pentru 
cei care sint investiți cu 
atribuții în domeniul edu
cației 
pentru 
pentru 
triei.

NICOLAE 
conducătorul 

și sta- 
educăm 
în spe- 
spiritul 
muncă.

91
a 
si 

de

fizice și sportului, 
cadrele tehnice, 

toți sportivii pa-

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

A

MÎINE, LA TIMISOARA ÎN CAMPIONATUL DE RUGBY AL EUROPEI1 9

Tradiționala întrecere de pri
măvară a seniorilor reunește, pe 
stadionul Republicii (azi de la ora 
15 și mîine de la ora 15,30) circa 
400 de - " ...................................
juniori, 
examen 
rid lor. 
dintre ei să facă parte din 
mațiile reprezentative care, 
viitoare, vor susține cîteva 
citiri 
nie — România. Anglia, R.F. 
Germania, Italia (femei, la Bucu
rești). 15—16 iunie — R.F. Ger
mania, Irlanda. România (băr
bați. la Bielefeld). 22 iunie — 
România, R.D. Germană, Canada 
(femei, la București sau Pitești) 
și 29—30 iunie — Belgia, Franța,

atleți fruntași, seniori și 
chemați să dea un prim 
al capacității și pregăti- 
urmînd ca cei mai buni 

for- 
luna 
me- 

extrem de dificile : 9 iu- 
- România. Anglia,

cu toată încrederea desfășurarea 
concursului de primăvară, mai a- 
les că știm intențiile multora 
dintre sportivi de a realiza per
formante dintre cele mai bune și 
noi recorduri ale tării. Paul Va- 
sile (400 m), Gheorghe Ghipu 
(800 m). Ilie Floroiu (10 000 m), 
Tudor Stan (ciocan). Mariana Su
man (400 m). Virginia Ioan (înăl
țime). dar și încă alții vor lupta 
pentru stabilirea 
duri în probele respective. Vor 
fi interesant de urmărit, de a- 
semenea, disputele dintre talen- 
tații juniori Tudorel Vasile și 
săritorii în lungime seniori și 
Bedros Bedrosian și specialiștii 
probei de triplusalt. O probă 
foarte puternică se anunță cursa

de noi recor-
de a-

O ETAPĂ ATRACTIVĂ, 
ASTĂZI Șl MÎINE 

ÎN DIVIZIA A, LA FOTBAL
O nouă etapa, astăzi și mîine, în 

campionatul de fotbal al Divi
ziei A. Deosebit de interesantă 
această a 29-a rundă, începînd cu 
jocul ei inaugural (astăzi, la

Cluj) dintre echipele C.F.R. si 
Universitatea Craiova și continu- 
înd cu celelalte partide pe care 
le vor găzdui stadioanele Capita
lei și ale provinciei.

a

CLUJ : C.F.R. - UNIV. CRAIOVA
ARAD : U.T.A. - RAPID
BRAȘOV : STEAGUL ROȘU - „POLI" TIMIȘOARA
CONSTANȚA : FOTBAL CLUB - SP. STUDENȚESC
PLOIEȘTI : PETROLUL - A.S.A. TG. MUREȘ
BACĂU : SPORT CLUB - JIUL
IAȘI : POLITEHNICA - F. C. ARGEȘ
BUCUREȘTI : STEAUA - „U“ CLUJ

(Stadion Steaua, ora 11,30)
BUCUREȘTI : DINAMO - C.S.M. REȘIȚA

(Stadion Dinamo, ora 17)

Miine, la Timișoara, rugbyștii 
români își vor încheia jocurile 
din actuala ediție a campionatu
lui european, susținînd o ultimă 
partidă cu XV-le Spaniei. Am
bele formații se prezintă pe te
renul de joc cu o singură înfrin- 
gere. Dar, în timp ce sportivii 
noștri au pierdut, discutabil. în 
condițiile cunoscute, la Valence, 
în fata Franței (6—7), rugbyștii 
iberici au fost învinși (7—15) chiar 
la Madrid, de aceiași sportivi 
francezi, care au prezentat însă 
o garnitură B (e drept redutabi
lă). Prin prisma acestor rezultate, 
reiese o superioritate a reprezen
tativei noastre, care în afara be
neficiului terenului propriu, seva 
înfățișa și cu atuul plusului 
experiență și tehnicitate.

Echipa noastră națională 
alinia o formație puternică, 
care se va îmbina armonios 
tina unor jucători consacrat; 
elanul celor tineri, dornic; întot
deauna de afirmate. Dar iată cum va 
arăta — probabil — echipa noas
tră : Durbac — Motrescu. Nica, 
Marica, Rășcanu — I'ălcașanu, 
Matcescu — Pop, Dumitru, Fu- 
gigi — Postolache. Mușat — Dinu, 
Munteanu, loniță. Rezerve : Ion 
Constantin, Radu Ionescu și Băr- 
găunaș (pentru liniile dinapoi), 
Tătucu, Dobre, Țurlea și Ortcle- 
can (pentru înaintare).

Rugbyștii spanioli, care au so
sit ieri în orașul de . ”
venind de la Belgrad, unde au 
susținut un ultim meci de veri
ficare in compania selecționatei 
Iugoslaviei, sint destul de opti
miști, mai ales după victoria de 
la Poznan, din fața Poloniei (4—0, 
o încercare spectaculoasă — Ro
mero). Ei contează pe experiența 
unor jucători care activează în

de

va 
în 

ru- 
cu

pe Bega,

Rețin atenția, mai ales, jocu
rile de la Iași, Bacău. Ploiești și 
Constanta, acolo unde formații 
aflate în „zona neliniștii" evolu-

ează în compania unor echipe a- 
flate în plutonul fruntaș sau în 
„zona neutră".

MIERCURI 22 MAI, SEMIFINALELE „CUPEI ROMÂNIEI"!
Ieri, la sediul F.R.F., in prezența delegaților echipelor calificate, a avut loc tra

gerea la sorți a semifinalelor i,,Cupei României" la fotbal. Au fost desemnate urmă
toarele întilniri (câzîndu-se de acord și asupra locurilor de desfășurare) :

POLITEHNICA TIMIȘOARA - STEAUA (la Sibiu)
C.S. RM. VILCEA - JIUL (în București)

Meciurile vor avea loc miercuri 22 ma», cu începere de la orele 16.30,

campionatul francez. îndeosebi la 
St. Jean de Luz. Antrenorul 
francez Murillo va alinia urmă
toarea echipă : Ipina (15) — O- 
lacirequy (14), Feijo (13), Corujo 
(12), Bel Rey (11) — Moriche (10), 
Irarcquy (9) — Bueno (7). Epalza 
(8), Romero (6) — Zabaleta (5), 
Garcia (4) — Mocoroa (3), Usa- 
biaga (2), Rodriguez (1). Rezer
vele echipei: Menendez (16), Mo- 
neo (17), Zapiain (18), Luque (19) 
și Gijon (20).

Partida, care va avea loc pe 
stadâpHUl „1 Mai" și va fi con
dusă de francezul Gerard Char
don, va începe 
fi transmisă în 
ziunea noastră.

la ora 15,15 și va 
direct de televi-

D. CALLIMACHI

Nicolae Postolache, înaintașul vi
guros. de la care se așteaptă o e- 

voluție plină de eficacitate.

i
DIN SUMAR

SPORTUL PENTRU TOȚI
0 bogată și variată rubrică a activităților de masă (pag. a 3

• Cei 18 antrenori despre meciurile etapei 
qg29-a a Diviziei A

• Interviul săptămînii cu Robert Cosmoc
• Bayern a cucerit Cupa campionilor

FOTBAL

■a)

J.O. - PUTERNIC STIMULENT 
ÎN PREGĂTIREA SPORTIVILOR (pag. 4-5)

in parcul Herăstrău 
sint create toate con
dițiile unei complete 
relaxări. Amatorii 
sporturilor nautice 
pot urmări în fieca
re zi frumoasa evolu
ție a bărcilor cu pîn- 
ze sau întreceri de 
canotaj. De aseme
nea, toate bazele 
sportive din parc pot 
fi folosite atît de cei 
mici cit și de cei 
mari. Duminica a- 
ceasta, din nou, La
cul Herăstrău va fi 
gazda unei intere
sante demonstrații de 

sporturi nautice.



STADIONUL

LA SALONUL BUCURESTEAN AL CĂRȚII
EDITURA STADION

ȘCOALA
A EDUCAȚIEI
COMUNISTE

(Urmare din pag. I)

Complexul proces educațional, 
spiritul normelor eticii și e- 

chitații socialista, ale moralei co
muniste nu a cunoscut însă — în 
domeniul sportului — numai re
ușite. In destul de multe cazuri 
se constată a slabă preocupare a 
factorilor de resort în direcția 
cultivării cu Convingere și răb
dare a acelor calități morale și 
do voință care dau adevărata 
valearc a actului sportiv sau a 
perform antei însăși. Sînt încă 
sportivi care, afișind talentul, de
seori discutabil, drept principală... 
„virtute**, cred că își pot îngădui 
nerespectarea normelor de etică 
și echitate socialistă, manifestînd 
tendințe de carierism și căpătu
ială. de vedetism, lipsă de loia
litate și de răspundere. N-a dis
părut peste tot nici mentalitatea 
evident greșită a unor antrenori 
după care atribuțiile lor se rezu
mă strici la procesul de instrui- 

de munca educativă 
se ocupe alții ! Mai 
recorduri

Muzeului! De curînd, în holul _ 
de Istorie a Republicii Socialiste 
România, s-a deschis 
bucureștean al cărții, cu partici
parea tuturor editurilor din țara 
noastră, printre care și EDITURA 
STADION.

Această sărbătoare a cărții, de
venită tradițională, oglindește în 
standurile bogate și sugestive pro
ducția editorială a anilor 1970 — 
1973. îmbrătișînd cele mai variate 
domenii ale literaturii, în limba

Salonul

româna și in limbile naționalități
lor conlocuitoare..

Standul Editurii Stadion (care 
sărbătorește în acest an 25 de 
ani de la înființare) se remarcă 
printr-o mare varietate tematică, 
o prezentare grafică atrăgătoare și 
diversificată, cuprinzînd cele mai 
reprezentative apariții din ultimii 
patru ani, al căror bilanț se ci
frează la 334 titluri, intr-un tiraj 
de 2 200 000 exemplare.

CAMPIONATE-COMPEȚIȚII

re tehnică, 
trebuind su 
există triste recorduri de sane- 

și suspendări disciplinare ; 
întilnim 
excepții

e drept, cazuri 
specialiști 

transformarea miraculoasă a 
rezultai*;. ;
gist rate Ia competițiile de masă.

Este, se vede. încă foarte mult 
de făcut pentru ca mi ser.re a spor
tivă. îulcgrîndu-se organic în 
ansamblul muncii educative, să 
contribuie mai activ — la nive
lul cerințelor formulate de Par
tid — la formarea multilaterală a 
tinerei generații. De aceea, stadio
nul trebuie înțeles. ’ înainte de 
toate, ca o școală a educației co
muniste.

,tn 
unor 

îndeosebi a celor înre- 
i competițiile de

BASCHET LUNI ES1E ULTIMA ZI în 
care se mai primesc înscrieri pentru edi
ția a 8-a a Festivalului național de mi- 
nibaschet. După cum om mai anunțat, 
tradiționala competiție se va desfășura 
la Bacău, între 19 și 23 iunie. O LA 
GALAȚI au continuat ieri întrecerile ulti
mului turneu (grupa 7—12) a! campiona
tului masculin de baschet. Meciurile au 
fost foarte echilibrate și s-au 
cu următoarele rezultate : “
București - 1
Galați - I.C.H.F. 63-61 (31-36), 
nica Cluj - Voința Timișoara 
(33-39).

CAIAC-CANOt după 
CURSURILE DE ÎNCEPUT DE 
(Cupa Dinamo la fond, Cupa 
campionatul Capitalei și .' cupa 
pală),

ne în cadrul campionatului național pe 
echipe. Este primul concurs cu caracter 
republican al anului, cea mai importantă 
competiție a sezonului de ^primăvară. în
trecerile încep astăzi du^ă amiază (de 
fa ora 15), la Snagov, duminică dimi
neața urmînd să se desfășoare finalele.

Protagonistele campionatului sînt Di
namo și Steaua, cluburi; care dau marea 
majoritate a com-ponenților loturilor na
ționale. Nu vor lipsi de la start Ivan 
Patzaichin, Gheorghe DoniJov, Gheorghe 
Simioncv, Serghei Covaliov, Lipot Vara- 
biev (canoe), Atona se Sciotnic, Costel 
Coșniță, Cuprian Mocarencu, Ion Dragul- 
schî, Pave! Erast (caiac), Victoria Dumi
tru, Maria Nichiforov, Maria Cosrna etc.

CANOTAJ SCHIFISTELE RO-
MANCE SE AL1M1AZA astăzi și mi ine 
la primul concurs internațional din 
noul sezon. Este vorba . de tradiționala 
„Regata Panceorevo", la care vor mai 
participa anul acesta canotoare din 
U.R.S.S., R.D. Germana, Cehoslovacia, 
Iugoslavia șî Bulgaria. Lâtu.I țârii noas
tre, cuprinde următoarele sportive : 
Eccrterina Trancroveanu, Viorica Lincaru, 
Cornelia Neacșu, Marilefta Ghiță, Flori- 
ca Petcu, Elena Gawluc, Cristei Wiener, 
Valeria Avram, Aurelia Marinescu, Adria
na Bocan, Aneia Mate», Elena Oprea, 
Florica Stoica, Mariana Ștefan, Marîoora 
Constantin, Elena Avram, Juliana Bala- 
ban, Georgeta MHitaru și Angelica Cher- 

participa la 
șl 2 f.c.

încheiat 
Politehnica 

Rapid 82-81 (39—46), C.S.U.
poțjjeh- 

78-71

CON-
StZON 
Steaua, 
mu nici- 

t_ , cei mai buni cajhciști și cano-
iști din țara se vor întrece' astăzi și mîi-

șahistă în Ro-

Rd. V.

în
Cin 

școlii 
mu Iți 
de i

Compoziția , ____ ... _
mdn/a, cd. Stadion 1974.

mai tîrziu,

Nes tare seu, 
i și incon- 

șefi de coloohă, 
operă necesara

OPERĂ PERENĂ*)

L \\\\\\\\\^^

RECENZII: O

meci

957 de „enigme", capabile 
;să pună la încercare însăși 
perspicacitatea unui detectiv 
ide talia lui Columbo, stau 
cuprinse în filele acestei 
ițărțî. Nu sînt enigme poliție- 
jiești, deși tehnico probleme
lor de șah a foit adesea ase
mănată Ctf cea a romanelor 
Agathei Christie. Iar piesele 
•ascunse sub vălul misterului 
se mișca pe teritoriul celor 

■64 patrate. urmînd regulile 
stricte ale compoziției șa- 
histe.

Mai curînd este o culegere 
de artă. Frumusețile jocului 
de șah sînt condensate în o- 
ceste aproape o mie de dia-

grame, de fiecaie dață șle
fuite cu mînâ de maestru. 
Am numărat și autorii care 
intră în qceastă p/imă anto
logie a șahului artistic româ
nesc. Sînt 92 
mai bine de 
existentă a 
(1868-1970), 
bucurîno'u-se 
ternațional, 
concursuri de rezonanță.

Merita această . : frumoasa
- luată în ansom- 
o rnai rapidă in- 
bibliografia noas-

i total, din 
secol de 
'autohtone 

i dintre ei 
rehuTric în- 

îaureațT ai unor

Merita 
activitate 
blul ei — 
scriere in . _
trâ de speciolitate. Mai aies 
că multe dintre lucrările, 
care își iau abia acum locul

într-ur» volum publicat la noi, 
au primit de mult această 
recunoaștere în culegeri apă
rute peste hotare. E bine to
tuși câ acest mic te2Our de 
creație românească este în 
sfîrșit adus în lumină, ferit 
d'e ingratitudinea uitări?. Em. 
Dobrestu • Și V. 
reda'ctorli culegerii 
testâbilîi teî 
au făcut o 
și perenă.

„Mai bine

N. RUDU, PLOIEȘTI. Sint unele 
lucruri care nu pot fi luate în glu
mă. De acord ?

AVOCAT ILEANA EP. DUMITRES
CU. Presupunerile dv. sînt înteme
iate : Joe Mercer, noul antrenor al 

' echipei de fotbal a Angliei, este

toșt in
Dobay.K Probabil că în cartea aces
tuia „șut ! (Sool*, ia care ați cola- 

, ‘ borat șt dv, sînt destule rînduii des
pre Mercer, care l-a împiedicat atun
ci pe Dobay să realizeze acest „Șut 
Gool«. După aproape patru decont 
i-o fi trecut lui Dobijy Supărarea.

MARIAN ZXJRD, BRAȘOV. Atîta 
vreme cît mingea n-a depășit linia 
de margine cu întreaga <*iț circumfe
rință, ea este in joc. Dirt păcate, 
unii spectatori cer „aut- și atunci 
cînd nu e.-te îndeplinită această 
-rință regulamentară. Puteti ;ura 
dv. n-ați făcut asta niciodată ?

cu
că

ppniagul 
mat. mic 
meci, nul 

‘ i s-a descoperit lui 
un infim

C. V., "IKDGIDiA. Deși nu-mi 
reți nici un răspuns, nu pot să

ce
reți tuci un răspuns, nu pot să nu 
vă spibi căfccitesc cu multă plăcere 
scrisorile dvV

fostul 
■fc&tivei 
35 de

mijlocaș 
Angliei, 
ani cu

dreapta al reprezeh-. 
din meciul de acum 
echipa României. El

AI.EXAMMIU PAimUMOX, CO
MUNA bkezoaia. Ediția trecută a 
campfonaWHii Diviziei A la fotbal a 
fost dștigată de Dinamo, la gol- 

- avoraj. Am impresia câ și anul aresta 
va ii o „sosire- tot atil de Striiisă. 
Neștiind să ghicesc în... cafea, nu 

trece 
timp,

vă pot spune ce echipă va 
prima ..potoul". Peste puțin 
vom ști cu toții.

Apro-

ANUNȚ
NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Apro

po de gestul lui Gadja, portarul c- 
chi.pei C.F.R. Cluj, care a recunos
cut că fusese corner, in timp 
unii spectatori îl apostrofau pe 
bitru :

Luni ;r. mai a.c. ia ora 12.30 
are loc la Sala Dalles, în ca
drul lectoratului de educație 
fizică șt sport organizat de 
Centrul de cercetări C.N.E.F.S. 
și de C.M.B.E.F.S. în colabo
rare cu Universitatea Popu
lară, lecția :

in versa, 
contestatul ilar n-ar fi fost 
Do fapt, a fost un perfect 
și Ja „microscop* ' 
Paul Dobrescu un infim avantaj. 
Dacă n-ar fi fost după regulament, 
ci după mine, eu i-aș fi declarat 
pe amîndo:, învingători pentru bo
xul pi"?,..;!..

n.H, riRGU MUREȘ. Deciziile unui 
arbitrii de fotbal luate într-o frac
țiune dc secundă, pot. uneori, avan
taja .sau dezavantaja o echipă' sau 
alta. De-a lungul' timpului, acdkte 
decizii se compensează unele pe -al
tele. astfel că este greu de stabilit 
— pînâ la urmă •— dacă- o edbipă : 
este în pierdere sau în cîștig din 
acest punct de vedere. Natqtaț. ..țoa
le vor -susține câ sînt în piețiiȘfc !

CORNELIA MAGHIAR. — Descrie
rea fazei nu este îndeajuns de clară,. 
pentru a mu putea pronunța dacă 
a fost ofsaid sau nu, în meciul din-1 
tr-e clasa a V-a (în care ați jucat și 
dv, alături de băieți) și clasa a VI-a.; 
De altfel. în loc să mă pun rău, fie 
cu clasa a V-a, a dv, fie cu clasa 
a VT-a eu vă propun un meci re
vanșă. Este cea mai indicată... con
testație.

Ilustrații : N. CLAUDIU

„TEORIA Șl METODICA 
REZISTENȚEI**

I. Conferențiază : Silviu nunii-
'tresc.u — antrenor, rtr Adal- 
;bert Șzegtt și Marian NiculesCU 

I —..psiholog.
'■H----------—— -

tative) 1. Cehoslovacia. ■ Foi rocția țârii 
noastre, care pînâ la penultimul tur se 
afla pe locul secund, nu a 
în clasament, 
abandonat din 
conice. Nitra 
alergători) — 
slovacia) ...9.
P. Filtpescu a

OINĂ

mai apărut 
deoarece Tr. Moașa a 

cauza unei defecțiuni me- 
(concurs individual — 36 
1. A. Baborovsky (Ceho- 
M. Banu, 
avut pana

...14. P. Lucaci, 
de motocicleta.

tic. Schifistele românce vor 
probele de 8-j-1, 4-j-l rame

HANDBAL MUME SÎNT PROGRAMA
TE JOCURILE CELEI DE A
A DIVIZIEI A, citeva dintre ele fiind 
deosebit de importante pentru clarifica
rea situațiilor din fruntea și de la coada 
clasamentelor. Dintre cele 12 partide, re
ține atenția jocul feminin Voința Odor- 
hei — Confecția, în care primo echipă 
urmărește obțîneiea victoriei pentru a 
scăpa de emoțiile turneului codașelor, 
iar Cea de a doua are nevoie de două 
puncte pentru a se mai putea menține 
in lupta pentru intrarea în rîndul celor 
mai bune 4 echipe din țară. Jocuri ia 
fel de importante sînt cele de la Timi
șoara, unde echipele Universitatea și 
Constructorul primesc replica Universită
ții laș», și, respectiv, Textilei Buhusi. La 
masculin se anunță interesante partidele 
Independența Sibiu — Dinarno București, 
Steaua — Știința Bacău și Dinamo Bra
șov — Minaur Baia Mare.

MOTO MUNICIPIUL GH. GHEORGHIU- 
DEJ VA GAZDUi DUMINICA prima eta
pă a campionatului republican de mo- 
tocros. In program figurează probe pen
tru posesorii motoretelor „Mobro", ju
niori și teniori, la clasele 250 și 500 
cmc. • Cițrva motocrosiști vizați a re
prezenta țara noastră în prestigioasa 
competiție „Cupa Dunării", au partici
pat la trei concursuri internaționale de 
verificare, desfășurate în Cehoslovacia, 
printre care și o etapă de C.M. Iotă re
zultatele : Holice (etapa de C.M. — 42 
do participant) — 1. I, Halm (Ceho
slovacia) ...15. P. Lucaci; Horsovsky Tyn 
(„Cupa Prietenia" - 7 echipe reprezen-

A APĂRUT
Nr. 9

AL REVISTEI

IX-A ETAPE 
ele

SPORT
ț

Din cuprins :
de aur u tineretu-

I turneului 
„Centura de 
care nu va
- scrimeril 

Pop în per 
la Montreal 

trebuie să știm 
- comentariu du-

gI

ROMÂNIEI". In 
____ ______ r_, _______ și Călărași, se 
vor disputa sîmbătă și duminică ultimele 
etape de zonă. La Predeal vor fi pre
zente următoarele formații : Torpedo To- 
hani (Brașov), Bistra Bîmboaca (Caraș- 
Severîn), Victoria Cristești (Bistrița — 
Nâsăud), Școala profesională „16 Fe
bruarie" Cluj, BetonuȚ Roman, C.F.R. 
Sibiu, 
Olteni 
evolua 
Liceu!
Drum 
(Vîlcea), ----- ------- ----------------- -------
Pitești, Petrolul Urlați, A.S. Armata Con- 

Turbina Doicești (Dîmbovița) și 
Avîntul Curcani (Ilfov).

Pentru Finala competiției, care sc ya 
desfășura la Mangalia între 6—9 iunie, 
s-au calificat pînâ acum următoarele 4 
echipe : Biruința Gherăiești (Neamț), 
Gloria București, C.P. București și Trico
lorul Baia Mare.

RUGBY CAMPIONATUL REPU
BLICAN AL JUNIORILOR. Rulmentul Bir- 
Iad, Șoimii Sibiu, Șc. sp. Unirea lași, 
Șc. sp. Timișoara, Șc. prof. P.T.C. Ora
dea, Gr. șc. I.M.M.R. Pașcani, Lie. ind. 
marină Gaiați, Minerul Gura Humorului, 
vor evolua duminică în etapa pnehmi- 
narâ a turneului fina! al compionatutui 
repțibl^ari al juniorilor, urmînd ca in- 
vingătăarele să-și dispute (26 mai, 2 și 
9 iuni« la București) alături de echipele 
bucurc^ștene Șc. sp. 2, Giivița Roșie, 
C.S.Ș. și Farul Constanța mult rîvnhul 
titlu • PRIMUL CONTACT CU RUGBY-UL 
OLANDEZ. Selecționata studențească o- 
landeză întreprinde un turneu de trei 
jocuri în țara noastră. Duminică ea va 
intilni la Constanța selecționata clubu
rilor divizionare B din seria dobrogeană. 
Revanșa acestui meci va avea loc două 
zile mai tîrziu, pentru ca ultima parcidâ 
a turneului rugbyștilor olandezi să se 
dispute joi, la Buzău, cu formația lo
cală Constructorul, câștigătoarea seriei a 
lll-a a Diviziei B.

TENIS CAMPIONATUL REPUBLI
CAN PE ECHIPE, SERIA A ll-A. Rezuhate, 
etapa I: C.S.U. Construcții București — 
Constructorul Hunedoara 14—3; Mureșul 
Tg. Mureș — Petrolistul Cîmpina 15—2; 
Sănătatea Oradea — Electrica Timișoara 
11-6; Ind. sîrmei ~
narea Galați 15-2; etapa a ll-a : C.S.U. 
- Electrica 14—3; “ ‘ — -
15—2; Sănătatea
Ind. sîrmei — Petrolistul 9—8. Clasament: 
1. Mureșul (meciaveraj 30—4), 2 p; 2. 
C.S.U. (28—6) 2 p; 3. Sănătatea (25—9) 
2 p; 4. Ind. sîrmei (24—10) 2 p; 5. Pe
trolistul (10—24) 0 p; 6. Electrica (9—25) 
0 p; 7. Constructorul (6-28) 0 p; 8. Du
nărea (4-30) 0 p. • LA MAGDEBURG 
s-a încheiat întîlnirea amicală dintre, re
prezentativele de tineret (băieți și fete) 
ale R.D. Germane și României. Echipa 
țării hoastro a cîștigat cu 6—4.

..CUPA
doua localități, Predeal

Școala profesională 
Cluj, Betonul Roman, 

Confecția Rm. Sărat, Viață Nouă 
(Teleorman), iar la Călărași vor 
echipele : Celuloza din localitate, 
industria lemnului Tr. Severin, 
Nou Boureni (Dolj), Copăceni 

Drăgănești Olt (Olt), Dacia

stanța,

Cîmpia Turzii - P i-

Mureșul — Dunărea 
Constructorul 14—3;

S1MBÂTA
ATLETISM : Stadionul Repu

blicii, de Ia ora 15 : concursul 
republican de primăvară al se
niorilor.

CAIAC-CANOE : Lacul Snagov, 
de la ora 15: campionatul re
publican pa echipe.

TENIS DE MASA : 
greșul, de la ora 9 : 
București — Progresul 
(meci feminin în campionatul di
vizionar) .

DUMINICA
ATLETISM : Stadionul Republi

cii, de la ora 15.30; concursul re
publican de primăvară al senio
rilor; strada Maior Coravu, de 
Ta ora 8.30 : circuitul de marș 
P.T.T. și concurs internațional de 
marș (20 km). ■

CiAlAC CANOE : Lacul Snagov,’ 
de la ora 9 : campionatul repu
blican pe echipe.

FOTBAL : Stadionul Steaua, 
ora 9.30 : Steaua - „U" Cluj (ti
ne ret-’rezerve), ora 11.30: Steaua
— „U" Cluj (Divizia A) ; stadio
nul Dinamo, ora 15 : Dinamo — 
C.S.M. Reșița (tineret-rezerve), 
ora 17 : Dinamo — C.S.M. Re
șița (Divizia A) ; stadionul Me
talul, ora 11 : Metalul — C.Ș. 
Rm. Vîlcea (Div. B) ; stadionul 
Progresul, ora 11 : Progresul — 1 
C.S. Tîrgoviște (Div. B) ; 
Steaua îl, ora 11 : Șoimii
— Azotul Slobozia.; teren

11 : Voința Buc. — 
**' ora 11 :

teren < 
: Unirea Tricolor — 
Laromet, ora 
— Electronica 
Div. C).

Sala Pro-
Politehnica 

București

Poarta 
fotoreportajul 

internațional de bpx 
aur*. • „Un asalt 
avea loc niciodată" 
Petru Kuki și loan I 
spectîva J.O. de I

„In toamna 
pe ce contăm" 
pâ turneul reprezentativei de fot
bal în Brasilia și Argentina • 
„Recordul spiritului de echipa" — 
o interesanta statistica privind 
selecționările în echipa națională 
de f ‘ .. ...............................*
tin 1 
lor 1 
de i 
tiștii1 ___
• lolanda Balds, IMihaela Peneș, 
Viorica •riscopoJeaiHt și Ma- 
noliu despre perspectivele atletis
mului românesc Io J.O. de la 

Montreal £ Faceți cunoștință cu 
fetele din echipa de baschet Po
litehnica București • Rubric.le 
„Magazin sportiv", „Jurnal intim", 
„Sportul a doba pasiune", pre
cum și continuarea 
„Mondialul fotbalului" și 
repriza* întregesc acest 
sânt num'br al revistei 
„SPORT*.

fotbal. & Interviu cu Vaion- 
Stănescu, antrenorul tricolori- 
• „Dirt-track“,-ul, o întrecere 
mare spectacol • „Parașu- 
i" — aventurierii văzduhului

; teren x
TAROM

i Voința, 
Sirena;
Flacăra j 

Olimpia,
T.M.B.;

11 : Tehno- • 
(meciuri în

F&ră nici o \-...
Cyin ti este
La o fa^ă. oarecare;
Gadja apără. -

ION ;MOCU.
Tic pffifcrc "e-ă Ti trebuit
săi revină, lui Cuțov, și nu lui Dobres- 
cu. Nu sîntețî si-ngu-rul care susține 
acest lucru. De aceeași părere au 
fost și doi judecători, bar» dacă dc-

serialelor
„Ultima 

'intere- 
ilustrate

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 

17 MAI 1974
FOND GENERAL DE te^TIGURI : 950.838 lei. 
EXTRAGEREA I : 53 8.3J 50 30 82 59 89 21 2.
EXTRAGEREA a H-U ț <gl 49 62 64 1 55 90 43 33.;

Flata cîștișfurilor de Ia această tragere se va face astfel : in 
Capitală de la 27 mai pînft la 10 iulie 1974; în țară de la 29 mai

•i 9j -A

ora 
teren Flacăra, 
roșie — Triumf; 
ora ț1 
teren 
metal 
cadrul

HANDBAL : Teren 
9 : Rapid - C.S.U. 
m) ; ora 10.15: Rapid 
Sibiu (A;f) ; teren Voința, ora 10- 
Voința "■ 
stanța 
10.15.-
Reșița ...
— Știința Bacău (A,m).; teren 
Tineretului, ora 16.45: C.S.U.
Construcții — Vulturul Ploiești (B, 
f), ora 18: I.E.F.S. - Rulmentul 
Brașov (A,f).

POLO : Bazinul Floreosca, ora i 
11 : I.E.F.S, — Unirea Arad (Div. 
A).

RUGBY : Terenul Tineretului IV, 
ora T0.30: Rulmentul Bîrlad - .

■ Șoimi* Sibiu; teren Tineretului H, • 
ora 9: Șc. sp. Unirea lași - Șc.

. sp. Timișoara (campionat juniori). 
itNIS DE MASA : Sala Progre- 

;.SUV OrO 10 :
București — Voința 
(meci masculin în 
divizionar).

Giulești, ora 
Suceava (B, 

C.S.M.

București — Tomistex Con- 
teren Steaua, ora 

București — C.S.M. 
(A,m) ; ora 11,30: Steaua

Progresul
București 

campionatul

pînâ ia io iulie 1974 inclusiv.
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CLASAMENTUL GENERAL AL DIVIZIEI A

CEI 18 ANTRENORI

DESPRE MECIURILE

ETAPEI Nr. 29

A DIVIZIEI A

CLASAMENTUL

PU
N

C
TE MECIURI GOLURI

D
IF

ER
EN

ȚA
I-

ACASA AFARA TOTAL ACASA AFARA TOTAL

1. UNIV. CRAIOVA 38 14 12 2 0 14 5 2 7
1

28 17 4 7 35- 8 19-24 54-32 4-222. Dinamo 35 16 11 2 3 12 3 5 4 28 14 7 7 30-15 13-13 43-28 4-153. F. C. Constanța 32 14 11 2 1 14 3 2 9 28 14 4 10 30- 8 13-22 43-30 4-134. Steagul roșu 31 14 11 3 0 14 1 4 9 28 12 7 9 22- 2 9-20 31-22 + 95. U.T.A. 31 14 12 0 2 14 1 5 8 28 13 5 10 23- 7 9-26 32-33 — i
6. Steaua 30 16 11 3 2 12 0 5 7 23 11 8 9 30-15 7-15 37-30 + 77. F. C. Argeș 30 15 10 3 2 13 3 1 9 28 13 4 11 27-16 12-27 39-43 - 48. Jiul 29 15 10 4 1 13 2 1 10 28 12 5 11 29- 9 8-20 37-29 + 89. C.S.M. Reșița 28 14 9 4 1 14 0 6 8 28 9 10 9 27-10 8-21 35-31 4 410. „Poli'’ Timișoara 27 14 9 4 T 14 0 5 9 28 9 9 10 23-12 8-24 31-36 5

11. A.S.A. Tg. Mureș 27 14 10 3 1 14 1 2 11 28 11 5 12 22- 8 10-35 32-43 -1112. Rapid 26 17 8 6 3 11 1 2 8 28 9 8 11 21-12 6-20 27—32 - 5
13. Sportul stud. 25 17 10 3 4 11 0 2 9 28 10 I J5 13 32-18 5-18 37-36 4 114. „U" Cluj 25 15 7 4 4 13 2 3 8 28 9 7 12 20-16 7-15 27-31 - 415. Petrolul 23 13 8 4 1 15 1 1 13 28 9 5 14 £o- 8 7-28 27-36 - 916. C.F.R. Cluj 23 15 7 6 2 13 0 3 10 28 7 9 12 1 £2-14 6-30 28-44 -16 J17. S. C. Bacău 22 14 9 3 2 14 0 1 13 28 9 4 15 26-13 5-26 31-39 - 818. „Poli" lași 22 13 8 2 3 15 T 2 T2

, • ■ f. ;
28 9 4 15 î; ijl8- 9 13^38 31-47 _t«r.

Campionatul a intrat în linie dreaptă și orice punct 
cîștigat sau, mai ales, pierdut, contează enorm în 
„economia" fiecărei echipe. Tocmai de aceea ne-am 
gindit să vă prezentăm părerea celor 18 antrenori 
U.ArAD (5) — RAPID (12)

din prima divizie asupra atuului cu care se pre
zintă echipele lor în meciurile pe care le vor avea 
de disputat în cea de a 29-a etapă. Răspunsurile 

de mai jos vor fi, credem, edificatoare :

TOMA JURCA: „Indiferent de ad
versarul pe care 11 întâlnim. atu-ul 
nostru este valoarea și experiența 
competițională a trio-ului BroșovsChi
— Domide — Knn un trio aflat și 
Intr-o bună formă sportivă la ora 
actuală*.

ION URECHEĂTU î „Abordăm me
ciul de la Arad cu incertitudini, dar 
Și cu speranțe. Incertitudinile vin 
de la accidentările lui Năsturescu. 
Neagu și Pctreanu, iar speranțele de 
la jucătorii tineri care, împreună cu 
cei mai experimentați vor să reali
zeze o partidă bună*.

STEAGUL ROȘU (4) — 
„POLI" TIMIȘOARA (10)

NICOI.AE PROCA: „Sincer să fiu, 
nu avem atu-uri deosebite în me
ciul de mîine, cu Politehnica. Poate 
doar forța colectivă a echipei, pre
cum Și faptul că jucăm pe teren 
propriu unde, în acest campionat 
nu am primit decît două goluri. Mă 
îngrijorează, însă, foarte mult ata
cul, neputîndu-i folosi pe Gydrfi, 
Mateescu și Pescaru, toți trei acci
dentați*

ION IONESCU : „în jocul de la 
Brașov mizez pe trei factori : 1. do
rința echipei de a recupera punctul 
pierdut acasă, în etapa precedentă ;
2. evoluția destul de bună, de pînă 
acum, a celor două „triunghiuri* 
care alcătuiesc partea centrală a 
formației : Păltinișan — Arnăutu — 
Mehedințu (pentru apărare) și Lata
— Surdan — Dașcu (pentru atac) ;
3. Steagul roșu, se pare, după o pe
rioadă excelentei tie nouă jocuri fără 
înfrîngere, se află în prezent, într-un 
ușor declin*. •

F. C. CONSTANȚA (3) —
SP. STUDENȚESC (13)

EMANUEL HAȘOTl : „Jucând pe 
teren propriu nu mă gândesc, desi
gur. decît la victorie. In consecință, 
mizez pe ofensivă, aflată însă în su
ferință etapa trecută, în meciul cu 
Ș.C. Bacău cînd golul victoriei a fost 
marcat de fundașul Nistor. E de 
datoria atacanților să se reabili
teze...**.

ANGELO NICULESCU ; „Am cre
zut și mai cred încă în unitatea 
lotului și mai ales a 11-lui care in
tră în teren. Contez, de asemenea, 
pe participarea activă și conștiin-’ 
cioasă a fiecărui component al e- 
echipei la joc".

PETROLUL (15) — A. S. 
ARMATA (11)

MIRCEA DRlDfiA î „Forța de joc 
a echipei în ' meciurile pe care le 
susține acasă '— ‘iată atu-ul nostru 
pentru această partidă cvasidecisivă 
pentwu noi. Și 'aceăstă forță de joc,

dat fiind faptul că Petrolul alcătu
iește încă o echipă lipsită de expe
riență, se va sprijini, îndeosebi, pe 
ambiție și ahgajament fizic".

ROMEO CATANA Î „între.. Petrolul 
șl A. S. Armata există o singură di
ferență : formația mea are mai mul
tă experiență competițională deeît 
aceea pregătită de Mirce-a Driclea. 
Aproape toți jucătorii mureșeni au 
cîțiva ani de activitate în prima di
vizie. Faptul acesta mă face să cred 
că va constitui, pentru importanta

SPORT CLUB (17) — JIUL (8)
CONSTANTIN RADULESCU : „Pen

tru partida cu Jiul mizez pe forma 
bună a echipei în general șl, în mod 
deosebit, pe dispoziția de joc a ata
cului care, în partidele susținute 
acasă în ultima vreme, s-a dovedit 
foarte eficace**.

TRAIAN IVANESCU î „Apărarea 
este, în prezent, punctul forte al 
echipei noastre. Și cind spun apăra.-*

Fază din meciul Rapid — U.T.A., disputat în toamnă pe stadionul 
Giulești și încheiat cu victoria la limită (2—1) a feroviarilor bucu- 
reșteni. Marin Stelian a reluat, la o centrare, cu capul, dar batonul va 

ocoli poarta lui Iorgulescu.
partidă de duminică, de la Ploiești, 
atu-ul nostru principal**.
5TEAUA (6) — „U“ CLUJ (14)

CONSTANTIN TEAȘCA : „Echipa 
noastră se va strădui să-și valori
fice calitățile la toți factorii jocu
lui, în așa fel îneît, într-up viitor 
nu prea îndepărtat să ajungă la țe
lul dorit — prestarea adevăratului 
fotbal. în concluzie atu-ul major 
pentru meciul imediat următor se va 
confunda cu intenția de a prezenta 
l-n teren o echipă în adevăratul sens 
al cuvîntului**.

SILVIU AVRAM ; „Contez pe am
biția și dorința jucătorilor de a ob
ține un rezultat bun absolut -necesar 
în momentul de față, cind echipa a 
coborît în așa-zisa zonă a-neliniștii**.

re nu înțeleg numai linia de fundași, 
ci întregul mecanism defensiv ca 
id-ee de acțiune colectivă. A demons
trat-o șl in jocul de cupă cu A.S.A. 
Tg. Mureș. Acest lucru îmi inspiră 
încredere în realizarea unui joc, bun'*.

DINAMO (2) — C.S.M. 
REȘIȚA (9)

DUMITRU NICOI.AE—NICUȘOP, : 
„Acum, cînd ne aflăm în „plasa** 
liderului, trebuie să acordăm o deo
sebită atenție fi^cițrui joc. indiferent 
de valoarea adversarului întâlnit. Vom 
ataca din primul-. pnimi't‘*.

ION REINHARDT : „Avem mari 
dificultăți în alcătuirea il-liii dato
rită indisponibilităților. Cu toate a-

ECHIPA CAMPIONATULUI
lată cum se prezintă echipa campionatului, alcătuită prin adiționarea notelor obținute 

de jucători, după desfășurarea partidelor etapei a XXVIII-a :

POP (198)
. t *

TĂNASE (203)

aaaaaaaaa
dacă primul rămăsese a- 
casă datorită accidentu
lui suferit în partida cu 
Steaua, Bojin n-a făcut 
deplasarea, pentru că 
marți la prînz. la pleca
rea echipei sale spre 
București, mirosea a al
cool și a fost dat jos din 
mașina care îi transporta 
pe fotbaliștii timișoreni 
la aeroport. Și nu e pri
ma dată cînd Bojin plă
tește tribut lui Bachus. 
Pînă cînd ?...

• Antrenorul echipei 
Jiul, Traian Ivănescu, 
mărturisea îpaintea par
tidei de Cupă cu A. S. 
Armata de pe stadionul 
Dinamo : „Aici jop ca și 
acasă, așa, writ nu ire-. 
buie să pierd !“ Și Tra
ian Ivănescu. anul tre
cut antrenor la Centrul 
de copii și juniori al

SUCIU (213)
PEXA (207) CIUPITU (206) ANGHELINI (193)

CZAKO (198)
DINU (207) VIGU (208)
MULȚESCU (204) KUN (199) LICA (189)

clubului din șos. Ștefan 
cel Mare, s-a bucurat in 
final de victoria echipei 
sale, Jiul. Am adăuga noi 
și evoluția foarte bună 
a extremei stingă a mi
nerilor, Stoichijă. cel 
care a învățat fotba
lul pe... stadionul bucu- 
reștean Dinamo !

/
• După o lunga absență. 

Adamoche, „îngerul păzitor" 
al porții brașovene, și-a fă
cut reintrarea în unsprezecele 
din orașul do la poalele Tîrn- 
pei, ca urmare a primirii, cu 
ușurință, a celor două go
luri de către Purcaru. Șpre 
finalul meciului cu Jiul, el 
a avut o intervenție salvatoa
re, blocînd curajos' un baldrt 
pe care Stoichlță îl și vedea 
în goi. In drum spre cabine 
Adamache ’ "se - destăinuit'1: 
„Cind aperi la tineret e una, 
dar cind revii la prima echi
pă, oricît de indiferent ai 
vrea să pari, tot te trec fio-

zii reîntiihiriî cu coechipierii 
Diviziei A. încă nu știu cit 
voi mai apăra, insă vă rog

să reține i că Purcaru are ta
lent și calități care vor face 
din el uh portar despre care 
presa va scrie in continuare 
elogios".

< ’tohslantin Dinu, fos
tul mijlocaș dreapta al Ra
pidului. a părăsit scena 
primului campionat, tran- 
sferîndu-se la Progresul

.4 # «wr -n .-
■■■■■■■■■. OP

București, fără ca împli
nirile «ale dp jucător să 
fie suficient subliniate. Mai 
întâi,e am vrea să spe-cifi- 
c&m^cĂ Dinu (sau „piticul** 

•—>. cum i-au spus tribune
le)* a jucat la Rapid fără 
întrerupere 19 ani, fiind 
unul dintre .fotbaliștii-e- 
xe-mplu în ceea ce priveș
te devotamentul ș, fidelita
tea față de culorile clubu
lui unde a crescut. In a- 
ccste aproape două de
cenii cîț a purtat tricoul 
alb-vișiniu, Dinu a cîștigat 
cu echipa de pitici titlul 
de qampioană po Capitală, 
la juniori a îmbrăcat tri- 
couL. de campion național, 
iar Ia seniori a fost titular 
în rll**-le care a cucerit 
campionatul național și 
«Cupa**. Ca răsplată a de
votamentului și fidelității 
de care aminteam, Dinu — 
jucătorul de susținere a 
„tandemului” Dumdtriu — 
Ion Ionescu — a primit, 
nu / de mult, titlul de 
maestru al sportului.

. . *.. . . 
cestea nu privim întâlni rea cy, pi- 
namo de pe poziția unei echipe ..di
nainte resemnate. Ne vom apăra 
șansele jucind deschis,. în dorința 
realizării unui spectacol agreabil*.

„POLI IAȘI (18) — F. C. 
ARGEȘ (7)

ILIE O AN A : „Mă bazez, în pri
mul rînd, pe încrederea jucătorilor 
în posibilitățile proprii, pe saltul 
nostru de formă demonstrat în ql- 
timele trei etape, cînd am cîștigat 
două meciuri și unul l-am încheiat 
la egalitate. Deloc neglijabil este și 
avantajul terenului propriu* care- ar 
putea fi amplificat piintr*o atitudine 
dinamică, clar disciplinată și obiec
tivă, a publicului".

ȘTEFAN COIDUM : „De partea 
noastră stă o tehnicitate superioară 
și spiritul deconectant, propriu u- 

■nei echipe clasate pe un loc bun. 
Atu-urile noastre vor fi, probabil, 
diminuate de imposibilitatea lui . Dq- 
brin (suferind) și Ivan (accidentat) 
de a efectua an tren a mente normale 
în ultima săptămînă".

C.F.R. CLUJ (16) — UNIV. 
CRAIOVA (1)

D1S. CONSTANTIN RADULESCU : 
,.tn partida cu stdenții craioveni, 
pentru noi există o singură lege : 
totul sau nimic. De aici și Lupta 
fără menajamente pe pare mizez !“ 
CONSTANTIN CERNlIANU : „Știu 
că e un meci decisiv pentru ambele 
formații, și fiecare va lupta pînă la 
epuizare. Atu-ul nostru ? Sîntcm mai 
buni, iar în ultimii cinci ani fero
viarii clujeni ne-au-. .învins doar o 
singură dată !.. <•

Campionii lumii

0 verificare utilă
• Româniți (juniori) — Ra

pid (tineret) 2—1 (1-0)
Joi după amiază, pe terenul 

de zgură al stadionului Giu
lești, echipa națională de ju
niori a susținut, în compania 
formației de tineret a Rapi
dului, penultimul et meci de 
verificare dinaintea startului 
spte Suedia, gazda Turneului 
final U.E.F.A. în alcătuirea : 
Moraru — Negroiu, Roldici, 
Popa. Elisei — Augustin. Ilur- 
loi, Sabău — Șurenghin, l’i- 
țurcă, Grosu, Jll“-le juniori
lor (fără tren titulari, Cotigă. 
Leac și Vrînceanu, indispOhi- 
bili) a evoluat bine, desfășu-- 
rînd un joc spectaculos, și în
scriind prin Pițurcă.

Schimbările efectuate la pau
ză (Lung, Bărbulescu. Agiu 
și Po-poscu înlocuindu-i pe 
Moraru, Elisei, Hurloi șl Șu
renghin) au dereglat puțin 
mecanismul selecționatei, ega
lată prin Stanca, dar care a 
marcat din nou, în finaL, prin 
Gros-u. După meci, antrenorii 
lotului. Ardeleanu și Voinescu. 
au afirmat că verificarea a 
fost deosebit tic utilă pentru 
echipă, așa cum speră să fie 
și ultima, cea cu echipa Aba
torul, duminică (ora 10), pe 
unul din terenurile de la Sta
dionul Steaua. (L. D.).

BRAZILIA 1974 =
Da ieri lț) .amiază, Campionii 

lumii .sîpt Țn Europa. ; Pe marele 
aeroport, din ■ Frankfurt . pe. Main 
impozanta lor delegație,' compu
să dmp 22 de jucători și 24 de auxi
liari (antrenori, mediei,- - masori, 
cizmari etc.) a fost tprimîtă cu 
fast și mare aglomerație. Dacă 
sosirea în Europă a i fost căldu
roasă și veselă, plecarea n-a prea 
semănat cu «t. în Brazilia nu 
domnește un mare optimism în 
privința șanselor deținătorilor ti
tlului1 suprem de* a-și ftfențihă su
premația cucerită pe înaltele pla- 
toujj ^pexicane. .,....

țp multe privință, .'ȘtrtțoiiȘerd de 
acum seamănă cu ieișa.-stita zilele 
premergătoare! ediției *T9B6; edi
ția engleză, încheiată așa de trist 
pentru Pele et qfc^JȘj|a^i"’îiajțrazi- 
ceri, jjiji numai jȘtf; țprtă’îj': Bșr și 
între ,;speciaHști, rt> -inteiJSa -"șr ne
îndurătoare campanie anti-Zâga- 
lo, altele vtzîhd pe ăsiiii1 dinttp se
lecționați (măi cu seamă pe con
ducătorul de joc Paulo Cesar), 
mărturisiri, ale-. jucătorilor care 
numai optimiste nu pot fi . UUițli-

DE PRETUTINDENI
• U..EUF.A. a FQspipș - 

de frânai 'elvețieni, pentâ’u 

cătoirului, Ay^la f(AUețicâ) pentru trei

' • Se duc tratative ca .Luis' Suarez 
preia'conducerea tcMlhică a echipei 

intei'nazlonaîe Milan»: Suarez, caro 
a fost jucător la lilter, pregătește în

de ieri în Europa ,

BRAZILIA 1966 ?
te, ei bine acest întreg cortegiu 
care a însoțit pregătirea pentru 
„^Veltmeisței;șchaft'‘ e aid-omp ■ cu 
ceea ce a trăit Vicente Feola și 
..distribuția'1 lui înaintea decolă
rii spre insula engleză

„Poate că eșecul l-am pregălît 
noi aici, acasă...." declară cu mțlU 
tă sinceritate unul dintre foștii 
internaționali de faimă ai Brazi
liei, pe nume Ademir. Zilele de 
pregătire a expediției europene 
s-au transformat mai repede în 
zile de coșmar, de anebete, de 
contestări..." continuă el. Ademir 
vorbește despre unul dintre, „ad- 

' vărsării" selecționatei. Alt
jhic" se numește însă dispiaiia 
primilor trei jucători — că “ moa
re și importanță tactică — din 

•’formula „Mexic 1970"; Pele,; Ger
son, Tostao. Realitatea dovidește 
efi nici imensul rezervor brazilian 
nu poate să acopere, chiar pe 
distanța a patru ani, asemehea 
absențe.

Nu e deloc senină 
parențelor) sosirea 
lumii în Europa !...

în ciuda, a- 
campionil|Or

;r<î si irroirj

ș apelul echipei Attetico Madrid, amendaiiț cu 100 WW 
_________ ___ ,___ , _„4 inciddfitthe provocate în cursul meciului cu Celtic 
ftlBsftthv din .semifinalele C.U’ifc. Totodată' a fost confirmată suspendarea ju- 

meciuri din cupele coniinentide

prezent 6 formație de juniori ''a ciu- 
biilui Genova. Fostul antrenor ăl lui 
Inter. II. Herrera, continuă să fie su
ferind. țe-,.

• înainte» turneului final. Argentina va susține Inc* cinci meciuri în
Europa. Jocul cu Granada (1—1) a fost în general echilibrat. Oaspeții au avut 
o mare ocazie de a îhscrie în mln. 50, cind șutul lui Kempes a întîlnit bara. 
Argentina a utilizai ll-Ie : Carnevali — Perfumo. Carrascosa, Glaria. Teleli 
(Wolf;, Saraptsa. Balbuenș, Brindisi. Poy (Houseman), Squo, Kempes (Ciw 
zarreta). • . . - .

• Echipa Institutului de cultură fizică din Pekin a plecat Intr-un tumpu,
peste hotare. Fotbaliștii din R.P. Chineză urmează să evolueze In Iugoslavia, 
și Mexic. ‘ r , ' fi,

• Fostul -internațional englez Bob
by Charlton. <3S de, ani), a .anunțat 
că își va relua activitatea competițio
nală în echipa .- divrtia a 3-a, 
Preston North End. pe care a antre
nat-o. Bobby dorește.-s.l eciutribuic 
la promovarea echipei dim Ppeston 
i'h divizia sdfcuhăă ă’ C^Wpion-atului 
englez.

• După șase etape. în campiona
tul U.R.S.S., conduc echipele Dnepr

Dnepropetrovsk, Dinamo Kley șl 
Ț.S.K.A. Mos-ova — cu cite 8 p. 
Conform unei ..ecențe decizii. In ca
zul meciurilor încheiate cu scor .alb 
(nti se mai execută lovituri de la .11, 
m), cele două echipe nu primesc 
nici un punct

NICOI.AE


t

„Cursa Păcii"

VASILf mi-
DIN NOU PRINTRE FRUNTAȘI

KARL MARX STADT, 17. —
Marea competiție a ciclismului 
amator, „Cursa Păcii", a conti
nuat cu etapa a X-a, desfășurată 
pe ruta Leipzig — Karl Marx 
Stadt (141 km). Confirmând buna 
pregătire genețală a rutierilor, și 
de această dată sosirea a fost 
foarte disputată, un pluton ex
trem de numeros fiind înregis
trat în același timp cu învingă
torul — .311 25:06. Primul a tre
cut polonezul Stanislav Szozda, 
urmat de Milde (R.D.G.), Guar- 
nieri (Italia), Pikkuus (U.R.S.S.), 
IAhaciov (U.R.S.S.) și de repre
zentantul nostru Teodor Vasile. 
în clasamentul general individual 
în frunte a trecut Szozda, care a 
preluat tricoul galben de la 
Mytnik, beneficiind de bonificație ■ 
(avans : 3 secunde). Pe echipe : 
1. Polonia, 2. R.D.G., 3. U.R.S.S. 
Sîmbătă este zi dc odihnă, dumi
nică fiind programată etapa Karl 
Marx Stadt — Sokolov (164 km).

TURUL ITALIEI
Etapa a 2-a a Turului ciclist al Italiei, 

disputată pe traseul Formia — Pompei, 
în lungime de 121 km, a revenit cu
noscutului ciclist belgian Patrick Sercu. 
„Tricoul roz” de lider este menținut de 
olt alergător belgian, Wielfried Reybro- 
eck.

etapa a X-a

In turneul de tenis de la Munchen

NĂSTASE Șl ORANTES - ELIMINAȚI!9

LA C.M. DE VOLEI DIN MEXIC

ECHIPELE
VOR JUCA

ROMÂNIEI
LA PUEBLA

sur
prize de proporții au marcat 
disputarea sferturilor de finală 
ale turneului internațional de 
tenis din capitala Bavariei. Pri
mii favoriți ai întrecerii ies din 
cursă: Mie Năstase a fost în
vins de tînărul tenisman italian 
Corrado Rarazzutti (20 ani), cu 
ft—3. 6—7, 1—6 ; iar Manuel 
Orantes a pierdut în două se
turi, cu 4—6, 5—7. în fața lui 
Jurgen Fassbender.

■ Greu s-a impus Adriano Pa- 
natta în partida cu Karl Mei- 
ler. «îștigted pînă la urmă cu 
7—5. a4—«. 6—3. în Sfîrșit, al 
patrulea semifinalist al turneu
lui este Franțois Jauffret. care 
l-a întrecut cu 6—4. 6—3 pe 
Paolo Bertolucci.

în cadrul probei de dublu, 
Ilie Năstase și Juan Gisbert au 
dispus de perechea Fr. Jauffret 
—G. Goven cu 7—6, 7—6.

• La Baastad (Suedia) a în-

MUNCHEN, 18. — Două 
prize de proporții au

ceput meciul dintre reprezenta
tivele Suediei și Poloniei, din 
sferturile de finală ale zonei eu
ropene a „Cupei Davis". In pri
mele două partide de simplu: 
Borg—Nowicki 2—6, 6—2, 0—6, 
6—1, 6—1 ; Johansson — Fibak 
6—4, 2—0, 6—3, 7—5.

• în „Cupa Federației", la 
Neapole, echipa feminină a Aus
traliei s-a calificat pentru semi
finale, conducted cu 2—0 în 
fața Italiei.

Sportivii din R.P.Chineză
MEXICO, 

Federa-
CIUDAD DE 

17 (Agcrprcs).
ția internațională de volei 
a anunțat oficial că 
campionatele mondiale, ca
re vor avea loc. între 
și 28 octombrie. în șase 
rașe din Mexic, ' și-au 
nunțat participarea 48 
echipe masculine și 
nine.

în grupele preliminare, 
echipa masculină a Româ
niei va evolua în orașul 
Puebla, alături de forma-

la

12 
o- 
a- 
de 

femi-

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

admiși printre participant
Cehoslovaciei. Coreeițiile 

de Sud și Argentinei. For
mația feminină a Români
ei va juca, tot la Puebla, 
alături de echipele_ Unga
riei, Braziliei 
lor.

R.P. Chineză 
misă printre 
le la campionatul mondial 
de volei. Știrea a fost a- 
nunțată 
Federației 
de volei, 
(Franța).

$i Filipine-

a fost ad- 
participante-

de președintele 
internaționale 

Paul Libaud

TELEX

S-A INAUGURAT CEA DE A X-a EDIȚIE A
CAMPIONATELOR MONDIALE DE POPICE

EPPELHEIM, 17 (prin telefon). 
In localitate, orășel situat lingă 
noscutul centru universitar ai R. F. 
Germania, Heidelberg, a fost inaugu
rată vineri seara ediția a 10-a, jubi
liară, a campionatelor mondiale de 
popice. Da întreceri sînt prezenți (la 
concursurile pe echipe. perechi și 
individual) sportivi din 12 țări, prin
tre care, România, R.F. Germania, 
Ungaria, Cehoslovacia, Iugoslavia, 
Austria și Elveția. Pentru prima oară 
participă la cempetiția mondială de 
popice pe piste de asfalt popicarii 
japonezi. în schimb, lipsesc reprezen-

CAIACIȘTI Șl CANOIȘTI

ou-

DE LA DINAMO IN UNGARIA
(Agerpres). 
un concurs

BUDAPESTA, 17 
La Agard a început, 
internațional de caiac-canoe, or
ganizat de clubul Ujpesti Dozsa, 
la care participă sportivi și 
sportive de la cluburile Dinamo 
(U.R.S.S.), Dinamo București și 
Levslii. Sofia.

Echipajul Vicot Calabiciov — 
Tiberiu Ciat-laș a cîștigat proba 
de canoe 2—500 m cu 2 :06,8. 
Un alt cuplu român, Serghei 
Covaliov—Petre Mareov s-a cla- 

esat pe locul 3 cu 2 : 09. în proba 
feminină- de caiac. Stela Moldo- 
veanu a ocupat locul 2, cu 
2 :08,2, după sovietica Kalașni- 
kova.. Nicolae Simian și Petre 
Ivanov s-au clasat pe locul 3 în 
proba de caiac 2—500 m cu tim
pul de 2 :00,6-

R. P. CHINEZA
MAREA VARIETATE A

„li voi Învinge

tativele R.D. Germane. Vineri dimi
neața, sportivii noștri au făcut cunoș
tință cu pistele arenei de la Neckar 
Reihn Sporthalle, locul de desfășu
rare a mondialelor, efecbuînd un ușor 
antrenament de acomodare. Seara a 
avut loc festivitatea de descindere a 
C.M., la oare au participat peste 
3 000 de spectatori. Prima probă — 
care se dispută sîmbă/tă, duminică Si 
luni — este cea pe echipe. Primii 
dintre români care vor intra în con
curs (sîmbătă dimineața) sînt Elisa- 
beta Szllagyi și Ana Petrescu, res
pectiv, Iuliu Bice și Petre Purje.

Sportivii români se află în centrul 
atenției ia Eppelheim, mai ales, for
mația feminină — de patru ori cam
pioană mondială — considerată i. 
aeum favorită.

PE FOREMAN LA KINSHASA11

declară Cassius Clay
NEW YORK. 17 (Agerpres). — 

A rămas stabilit ca meciul pen
tru titlul mondial de box la ca
tegoria grea dintre actualul cam
pion. George Foreman, și Cas
sius Clay să aibă loc la 24 sep
tembrie în orașul Kinshasa (Zair), 
întîlnirea se va desfășura in aer 
liber, pe stadionul „20 Mai". cu 
o capacitate de aproape 100 000 
de locuri. în cadrul unui inter
viu. Cassius Clay a declarat „îl 
vol Învinge pe Foreman. Am de 
partea mea o mare experiență, 
in plus lovesc mai repede și cu 
mai multă precizie".

Ziarul de sport „Ti Yu BaoM 
din Pekin. în noua sa serie, pu
blică regulat imagini reflectind 
marea varietate a vieții sportive 
din Republica Populară Chineză. 
Frecvent pot fi văzute în paginile 
publicației fotografii reprezen- 
tînd pe marii sportivi chinezi 
transmitîndu-.și experiența tineri-

ACTIVITĂȚII SPORTIVE
lor începători sau instruind 
drele noi.

Iat-o (în imaginea de mai sus) 
pe celebra jucătoare chineză ds 
badminton Cen Iu-nian într-o a- 
semenea ipostază, învățând o ele
vă din Pekin priza corectă a ra
chetei.

Finalele campionatului național de lupte greco-romane

MECIURI SPECTACULOASE
ÎN PRIMELE REUNIUNI

R. P. BULGARIA
CENTRUL DE INFORMAȚII•>

în centrul orașului Plovdiv. în 
imediata vecinătate a pieței prin
cipale se află reședința așa-nu- 
mitului Centru pentru informații 
sportive de pe lingă , Consiliul ju
dețean al Uniunii de cultură fizi
că și sport. în fața marilor pa
nouri cu fotografii care înfăți
șează aspecte de Ia ultimele eve
nimente sportive ffih județ. din 
țară și din străinătate se îngră
mădesc numeroși cetățeni de di
ferite vîrste care poartă discuții 
aprinse sau comentează 
tele manifestări 
tiv.

în cei zece 
Centrul pentru 
ve din Plovdiv 
portant rol în popularizarea spor
tului. în fiecare lună. Centrul 
trimite în 50 de localități ' din 
județ cîte un panou cu fotografii

SPORTIVE DIN PLOVDIV

diferi-
cu caracter spor-

ani de existentă, 
informații sporti- 
a jucat un im-

de la cele mai recente competiții 
sportive.1'

Alături de preocupările menți
onate mai sus. Centrul desfășoară 
și o vastă activitate de studii în 
domeniul istoriei sportului. Un 
intereă deosebit prezintă cercetă
rile efectuate cu privire Ia tre
cutul sportului, a activității aso
ciațiilor sportive muncitorești de 
gimnastică și turism din primii 
ani ai secolului nostru.

Principalul scop al Centrului, 
în următorii ani. este, de a im
pulsiona popularizarea 
lor sportivilor bulgari, 
este singura de acest fel în 
tă Bulgaria și pentru rr-i 
noaște mai bine activitatea 
făcut deplasarea la Plovdiv 
multe delegații sportive din 
socialiste.

succese- 
Instituția 

toa- 
cu- 
au 

mai 
țări

La Monte Carto, în cadrul IVăSărl- 
lor Comitetului executiv al Otelul 
de specialitate, R.P. Chineză a f** 
.admisă ca membră a Federației in
ternaționale de scrimă.
Atletul danez Jesper Torring a sta
bilit un nou record al țării sale în 
proba de săritură în Înălțime cu per
formanța de 2,23 m. (v.r 2.17 m).

Selecționata masculină de baschet a 
R.P. Chineze va întreprinde un tur
neu de trei jocuri în Belgia. Baschet- 
baliștii chinezi vor evolua la 3 iunie 
la Bruxelles, la 4 iunie la Lierre șl 
la 6 iunie la Ypros.

A început turneul Internațional mas
culin de baschet de la Rio de Janei
ro. In partida inaugurală, selecțio
nata iugoslaviei a învins cu scorul 
de 91—72 (53—33) reprezentativa Me
xicului.
Continuîndu-și turneul In Japonia, e- 
chipa feminină de volei a U.R.S.S. 
a jucat la Hiroșima cu selecționata 
țării gazdă. Victoria a revenit eu sco
rul de 3—0 (15—12. 16—14, 15—13) vo
leibalistelor sovietice.

Ea Atena s-a disputat cea de-a doua 
întîlnire amicală dintre reprezentati
vele masculine de baschet ale Greciei 
și Argentinei. De data aceasta, victo
ria a revenit baschetbaliștllor greci 
cu scorul de 83—80 (38—37).

Câștigătoarea campionatului olandez 
de fotbal, formația Feyenoord Rotter
dam, a susținut un joc de verificare 
la Pireu cu echipa locală Olympia- 
kos. Fotbaliștii greci au obținut vic
toria ou scorul de 1—0 (0—01. prin 
golul înscris din 11 in de Galakos tn 
min. I».

Selecționata de fotbal a Uruguayulul 
a susținut un nou joc <Le verificare 
întîlnind formația argentinian} Boca 
Juniors din Buenos Aires. Partida, 
desfășurată la Montevideo, s-a în
cheiat la egalitate : 0—0.

Rezultate din optimile de finală, ale 
turneului de -tenis de la Bas Vegas: 
Okker — Richey G— 4. 6—7, 6—0: lea
ver — Stockton 6—4. 3.—6, 6—0; Ashe 
— Ramirez 7—5, 7—5; Riessen — Gor
man 7—6, 6—3; Smith — Tanner 4—6, 
6—0, 6—3.

Turneul de tenis de masă, desfășura* 
la Pekin, a fost cîștigat atît la mas
culin. cit șl la feminin de echipele 
R.P. Chineze. I,a masculin. In ulti
mul meci, echipa R.P. Chineze a în
vins cu 5—0 formația Suediei. Clasa
mentul final : 1. R.P. Chineză: 2. Iu
goslavia: 3. Japonia: 4, Suedta; 5. 
R.P.D. Coreeană. Cîteva rezultate în
registrate în competiția 
R.P.D. Coreeană 
R.P. Chineză—J 
Chineză
Turneul 
baschet 
încheiat _ 
șuiul Tbilisi, care, în medul decisiv, 
a învins cu scorul de 86—76 (40—42) 
formația locală Lech.
Noul campion al R.F. Germania Ia 
categoria „grea" este pugilistul Bernd 
August. în cadrul unei gale care a 
avut loc la Hamburg, el l-a învins 
la puncte Pe fostul campion euro
pean Conny Velensek.

feminină : 
Japonia 3—#;

___ . Iugoslavia 3—0, R.P. 
— R.P.D. Coreeană 3—2.•> 
internațional feminin de 
desfășurat la Poznan, s-a 
cu victoria selecționatei ora-

CONSTANȚA, 17 (prin tele
fon). Vineri dimineața, în Sala 
sporturilor din localitate s-a dat 
startul în cea de a 48-a ‘ediție a 
campionatului individual de se
niori la lupte greco-romane. Ca 
urmare a extinderii considera
bile a acestei discipline sporti
ve, la actul final al competiției 
sînt prezenți aproape 300 de 
concurenți.

Ceea, ce a caracterizat prima 
zi de concurs a fost dinamismul 
acțiunilor, multitudinea proce
deelor tehnice spectaculoase, în
cheiate de cele mai multe ori 
prin tuș- Aceasta nu înseamnă 
că n-au existat și meciuri echili
brate, în care învingătorii au 
putut fi cunOscuți abia după 
epuizarea 
luptă: De pildă, M. Boțită și I- 
Dulică 
favoriți
— au 
cui tați 
tur, cu 
Pectiv,

celor 9 minute de

doi dintre principalii 
titlul categoriei 57 kg 

întîmpinat serioase difi 
în partidele din primul 
N. Varga- (Cluj) și, res- 
St. Badea (Metalul Bu-

la

curești). Boțilă a fost chiar și 
condus la puncte în prima ro- 
priză, dar în final, atît el cit și 
Dulică au obținut victorii io 
puncte

Alte rezultate din primul 
tur : cat. 48 kg — C. Alexandru 
(Steaua) b. t. I. Constantin (Plo
iești), I. Ionilă (Craiova) b. p. 
I. Negoescu (Pitești), A- Tănase 
(Dinamo Buc) b. p, I. Mareș 
(Bacău) ; 52 kg— S. Botez (Iași) 
b. t. M. Popescu (C-teng Mus
cel), N. Gihgă (Dinamo Buc.) 
b. t. N. Pereș (Reghin) : 57 kg — 
A. Szabo (Oradea) b. p- D. Ca 
iotă (Slatina) ; 62 kg — C. Io- 
nescu (Dinamo Buc.) b. dese- V. 
Gherghina (Pitești), M. Ciutan 
(Steaua) b. t. A. lonescu (Bacău), 
St. Rusu (Rădăuți) b. p. C. Car- 
mulani (Constanța) ; 68 kg — T. 
Horvath (IE.F.S. Buc.) b- t. D. 
Cicu (Bacău).

întrecerile se încheie
nică la prînz, cînd vor fi cunos- 
cuți cei 10 campioni ai țării-

Mihai TRANCĂ

dumi

t

• ULTIMELE ȘTIRI • ULTIMELE,
ȘEDINȚA DE IERI A BIROULUI F.R.F

Ieri a avut loc în Capitală 
consfătuirea de constituire a Fe
derației române de autpmobHism 
și karting (F.R.A.K.).

Lucrările consfătuirii au 
deschise de tov. ing. Vasile 
dăchescu, prim-viceprețed into 
A.C.R., care a arătat rolul șî 
pul noii federații, principalele 
direcții ale activității sale de ma
să și de performanță. S-a dat 
apoi citire proiectului de statut 
al F.R.A.K., care urmează a fi 
pus în dezbaterea maselor de Iu
bitori ai acestui sport, pe margi
nea căruia s-au purtat discuții.

Consfătuirea a ales, în unani
mitate, Comitetul federației, com
pus din 55 de membri. Ca pre
ședinte al F.R.A.K. a fost ales 
tov. ing. Victor Mateevki, direc
tor general al Centralei de Tran
sporturi Auto.

fort 
lor- 
dl 

sco-

în ședințe sa de aseară, Birou! F. R. 
Fotbal a discutat o serie de probleme 
curente, dintre care notăm :
• Noul regulament de transferări care 

va intra în vigoare începind cu anul 
competițional viitor.
• A fost adoptat calendarul intern și 

Internațional pe anul 1974/75. (Pentru re
turul meciului România — Grecia din 
Cupa Balcanică s-a propus federației •- 
lene data d« 25 septembrie a.c.),
• S-a hotărît înscrierea echipei Româ

niei la preliminariile Jocurilor Olimpice 
de la Montreal.
• A fost alcătuit lotul echipei repre

zentative studențești pentru Campiona
tul internațional universitar care se va

disputa în Franța între 9 și 21 iulie șî 
au fost desemnați antrenorii lotului : C. 
Cernăianu (Craiova) și ion lonescu (Ti
mișoara) .
• S-a decis ca meciurile din Cupa 

Balcanică pentru reprezentativele de ti
neret, organizată în țara noastră între 
23 și 30 iunie, să se dispute la Bucu
rești, Tirgoviște, Buzău, Ploiești și Cim- 
pina. iau parte: România, Bulgaria, Iu
goslavia (grupa I), Turcia, Grecia, Al
bania (grapa II). Antrenorii lotului ro
mân : C. Drăgușin și I. Nunweiller.
* De asemenea, s-a hotărît absolvirea 

de sancțiune cu o etapă de suspendare 
pentru cumularea a trei cartonașe gal
bene, a jucătorului Dinu (Dinamo).

BAYERN MUNCHEN A CUCERIT C.C.E. LA FOTBAL
Aseară, la Bruxelles, s-a rejucat 

partida din finala C.C.E. ia fotbal, 
dintre Bayern Mfînchen și Atletico 
Madrid. Din nou, meciul a fost urmă
rit de aproape 60 000 de spectatori. 
De data această, nu au mai avut loc

prelungiri, întîlnirea încheindu-se 
victoria echipei Bayern cu scorul 
4—0 (1—0), prin golurile marcate 
Honess (min.
(min. 58 și 70).

eu 
de
de

29 Și 82) șl Mailer
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Botărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie - 2 martie 1973 insiste 
in mod deosebit asupra faptului că in ansamblul mișcării sportive, cea 
mai largă formă de participare a populației, a întregului tineret, la 

practicarea exercițiilor fizice și a activităților de mișcare trebuie s-o constituie 
sportul de masă.

Pe baza acestui document, cu o deosebită valoare programatică, au fost 
instituite în mișcarea sportivă cîteva acțiuni de anvergură națională, menite să 
impulsioneze activitatea de educație fizică a maselor, s-o ridice la cote valo
rice superioare, să transpună în viață sarcinile importante trasate de partid. 
„Cupa tineretului", complexul „Sport și sănătate", „Amicii drumeției* și „îno
tul pentru toți* reprezintă, în acest context, direcțiile prioritare ale anului 1974, 
spre care trebuie îndreptate toate eforturile și întreaga atenție. Ele fac subiec
tul grupajului din pagina de față.

■■ '*»'
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FESTIVALUL PRIMĂVERII

ZILE HOTARITOARE PENTRU REUȘITA

TINERI Șl TINERE
Participau în nu

măr cit mai mare 
îa întrecerile „Cu 
pei tineretului'* !

în școli, întreprinderi și in
stituții. în cooperativele agri
cole de producție 
plină desfășurare 
ediției de vară a 
neretului“.

Luna aprilie și 
mătate a lunii mai 
interesul exiatent 
competiție, îndeosebi in jude
țele Bacău, ’ 
Dolj și în 
rești.

Se ‘ • 
peste tot 
brace un 
pronunțat 
prindă cît 
școlari și 
muiți tineri și -tinere. Consi
liile județene pentru educație 
fizică și sport, celelalte or
gane și organizații cu atribu- 
țiuni. pot face mai mult pen
tru ca una dintre cele mai im
portante competiții de masă 
din acest an să echivaleze, 
la toate categoriile de parti
cipant!, cu un succes real și 
deplin. Primăvara intrîndu-și 
definitiv în drepturi, aceste 
frumoase zile ale lunii mai 
trebuie să coincidă eu o pu
ternică efervescentă în etapa

sînt în 
întrecerile 
„Cupei ti-

prima lu
au relevat 
lată de

Sibiu, Buzău, 
municipiul Bueu-

sfrnte, însă, nevoia că 
întrecerile să îm- 
caracter și 
de masă, să 
mai muiți pionieri, 
salariați, cît mai

mal 
<*u-

care decide practic eficiența 
însemnatei, acțiuni.
• In județul Constanța au 

avut loc intre cerile din cadrul 
etapei pe centre de comună 
pentru pionierii intre 11—14 
ani. O bună organizare a ca
racterizat concursurile desfă
șurate la Cobadin, Negru Vo
dă, Hîrșova și Bănoasa. Du
minică, fruntașii acestei etape 
se vor reuni la Constanța cu 
prilejul întrecerilor pe muni
cipiu.
• Aproape 400 de echipaje 

au fost prezente în pădurea 
„Dumbrava" din municipiul 
Sibiu la întrecerile de orien
tare turistică rezervate repre
zentanților școlilor generale și 
liceelor. Concomitent s-au des
fășurat optimile dc finală la 
fotbal (licee și școli profesio
nale) și sferturile de finală ia 
handbal (lived dv cultură ge
nerală și de specialitate),

® La o.dmea zilei. -- atle
tismul, cu todie probele cu
prinse în regulamentul com
petiției, pentru pionieri (11—14 
ani) și școlari (15-^19 ani).
Concursuri reușite au fost în
registrate la Suceava, Gura
Humorului, Vatra Dornei 
Rădăuți. în același timp,

COMPETIȚIEIA
Suceava, Gura Humorului 
Rădăuți au avut loc și între
ceri de volei, handbal, popice, 
tenia, fotbal și mlnifotbal.

O în toate centrele de co
mune din județul Timiș s-au 
organizat întrecerile de tetra- 
tlon pentru pionieri (11—14 
ani). Mențiuni pentru buna or
ganizare care a existat la Ti
mișoara (toate școlile genera
le), sînnicoiaul Mare, Lugoj, 
Făget și J ini bol la.

Tiberiu STAMA

Finale’e pionierilor

și școlarilor
edițja de 

țineretului", 
studenților.

Sub genericul „Fes
tivalul primăverii", a- 
genda sportivă de ma. 
să duminicală a bucu 
reștenilor programea
ză o interesantă ac
țiune, organizata 
C.M.E.F.S.. prin 
bul sportiv

de 
Clu- 

municipal 
și consiliile de resort 
de la nivelul sectoare
lor. Astfel, în parcul 
Herăstrău, se vor des
fășura întreceri popu
lare de cros, patinaj 
pe rotile, tenis do 
cimp, tir cu arme cu

aer comprimat, popi* 
ce, tras la frînghie, a- 
runcâri la ținta cu 
mingea de oinâ, ca
notaj (după amiază) 
și demonstrații ale 
sportivilor de perfor
manța. Bogatul pro
gram sportiv, deschis 
tuturor amatorilor din 
Capitală, se desfășoa
ră eșalonat, incepind 
de la ora 8.30. |n or*

ganizarea Consiliului 
de resort al sectorului 
IV, baza sportivă Vob 
nicelul va găzdui în
treceri de cros, fob 
bai, tenis de cîmp șl 
de masă, handbal, vo
lei, precum și com
petiții de triciclete. 
Activități asemănătoa
re vor avea loc șl la 
bazele sportive din 
sectorul VIII (Ciro* 
țarii, parcul N. Băb 
cescu, Mogoșoaia șl 
din Chițila).

© La complexul „Metalul*. între orele 8—22 
în organizarea Comitetului U.T.C. al secto
rului 3 — un bogat program cultural-sportiv.

DE CE SE BATE PASUL PE LOC?

SINGURAÎN PROGRAM", UNAACȚIUNI „PE TEREN"!SASEA

p otrivit „Programului competiționol săptămînal*, întocmit 
de C.M.E.F.S. București, pe baza centralizării planurilor 
primite de la sectoare, luni 13 mai urmau să aibă loc 
concursuri pentru trecerea normelor complexului „Sport 

și sănătate** în nu mai puțin de șase unități ale Capitalei. 
O agenda, așadar, bogată, care ne-a ispitit să pornim la drum, 
.pentru a vedea cum se desfășocră în mod practic 
marș acțiune a sportului nostru 
brigăzii ziarului :

această 
de masa, lata constatârilo

Raid anchetă 
prin cîteva asociații 
sportive bucurestene

Una pe hîri’e, alta la 
poligraf e

Pe hîrtie scria clar că la ora 
16.30, vor începe concursurile 
pentiu trecerea normelor com
plexului „Sport și sănătate" ; la 
Poligrafie (pe terenurile C.P.B.), 
nimeni nu știa de așa ceva. In
tre orele 16.15 și 17.35 (cit am 
stat acolo) a existat, într-adevor, 
..Wtjyitate. dar s-au desfășurat me
ciuri de fotbal din cadrul cam- 
pipnafului asociației sportive. E- 
fau prezenți des'ul de muiți ti
neri și cum nu toți jucau, 

f .‘iejulȘcțe a trece una-----
.nor.n^ ale b^mplexului era 
celentr Cu condiția - poate - ca 
președintele asociației, — 

iei

ti- 
prij 

sau două 
ex-

Cons*an- 
,ricu:.escu, să nu fi fost 

piatS în provincie, sau ca secre. ■ 
-•cm, maestrul sportului liie 

Dar.au, să fî știut ceva de acțiu
ne, sau - în sfîrșit — ca altci- 
rieVd să se fi ocjoa*. do rezol*' 

acestei sarcini. După cum 
se veda, trebuiau înlr-adevăr în
deplinite prea multe condiții...

tuîndu-se pe chirii) dar parcul 
„23 August" este peste drum și, 
canform indicațiilor C.N.E.F.S., 
foosi.ea baze’or spor.ije pentru 
trecerea normelor complexului este 
gratuită. Cei de la I.O.R. ar fi 
putut intra în legătură cu ad
ministrația complexului „Voinice
lul" și ne îndoim că nu ar obține 
cîteva ore d^ occes pe săptămî- 
nă. Toate acestea sînt, însă, pers
pective de viitor. Luni după-a- 
miază, s-a organizat în cabine
tul de științe sociale un con
curs pentru trecerea normelor la 
alegere. S-a optat penlnu... șah. 
Ceea ce este regulamentar (con, 
form Anexei 3, cqre stipulează la- 
punctul 11: „Alte ramuri de 
spori**), dar ne îndoim, că autorii 
proiectului s-au gîndit în mod ex
pres la această disciptină.

Sub semnii'r 
•nprovi?ației

din seria a tll-a fac un tur mai 
mult. Proteste, discuții, corec
tări de timp... In final, profesoa
ra Irina Fi ren ne mărturisește că 
pinâ in procent, la Școa’a 
193, pentru complexul „Sport 
sănătate" nu s-a făcut mare 
cru.

O excepție, la
„Autobuzul"...

| și
__ tehnicieni și 

iși treceau normele, în-

In cadru! normeîor la 
crfegere... șah !

Nici io întreprinderea optică 
română, una din marile unități 
ThcTustriale ale Capitalei, cu 
personal numeros și o activitate 
sportivă destul de bună, pro
gramul comunicat de C.M.E.F.S. 
nu a fost respectat. Este adevă
rat că I.O.R. - oricît ar părea 
cie ciudat — nu dispune, deocam
dată, de nici un fel de amena
jări soortîve proprii (peste 30 la 
sută din bugetul csociației chel-

"“2, de 
Drumul Tabe- 

, , ...... în
program) ne-a fost recomandată 
d w. pentru
modul în care se desfășoară a ci 
complexul „Sport și sănătate**.

Pe pisla de atletism erau pre
zente elevele clasei a Vill*a, iar 
lingă ele, profesoara de educație 
fîzică, Irina Firan. Se alcătuiesc 
qrupe de cîte 7—8 fete șl încep 
alergările. La linia de start, 
elevele în a^eptare țin „contabi
litatea" turelor (este 
proba de 800, iar pista doar
155 m). Cova mai încolo, jstu pro
fesoara cu cronometru. Nici lo
cul de start, nici cel de sosire 
nu sînt marcate. Concurentele

Școala generală tuY 193, 
pa sir. Bâîceni - 
rei (figurînd, do asemenea,

d’cpt o unitate model

...unde moi muiți tineri 
vîrstnici, muncitori, •'tehnicic 
Ingineri, î_. . . .
drumați de secretarul asociației 
sportive, Coristantin Grigoriu.

Pină acum —^conform evidenței, 
ținută cu multa acuratețe - 
număr de 160 .de salariați oi 
zinei și-au treiut o parts 
norme. Printre ei și directorul 
qeneral al „Autobuzului", ing. 
Gh. Fîciu, aflat. .dp . altfel. po 
stadion, in pOfiti/ră. do autentic 
fotbalist, împreună fcti alți tova
răși din conducerea' uzinei (inq. 
Eugen Manole, I. Gusescu, C. 
Steîian ș.a.). Exemplul conducerii 
acestei harnice unități de pro
ducție constituie, desigur, un 
factor dinamizator pentru întrea 
ga masă a salarîaților. La fel 
ca și prezența unor foști spor
tivi, maistrul Ion Lucescu (frate
le cunoscutului- fotbalist de la 
Dinamo) șl Mai ia Negrită, cola
borator direct al consiliului a- 
soclatiel sportive, în îndiumarea 
tinerilor participant! dă Comdex, 
în ‘ 
țe

PRECIZĂRI privind vizita medicală

______ _ w _jF> comolex, 
asigurarea unei buge eviden- 
a acțiunii. 1 ,...

★ W' • 
•t .

A
dăugînd Qă acțiunile 
ta Vulcan, și 4 I^CM 
s au antinaț. — — 
du! no4ru‘ nîtf n-ar 
de concluzii. Prea 
evidentI Trebuie,

' IREMOAS 
[înâț jȘoato că rai- 

avea

In
pai

aia pionierilor 
cu o dată, 
făsqrare: 
CAP! TAL A, 
program :

vară a 
după 

urmează cele 
și școlarilor, 

comuna de des- 
28-30 IUNIE, 

după

PIONIERI

IN 
următorul

ATLETISM (6-10 
40 m., lungime, 
mingii de oină ; (11—14 ani) 
— 60 m., lungime, înălțime, a- 
runcqrea mingii de oină.

NATAȚ1E - 100 m bras, 100 
m liber.

; GIMNASTICA SPORTIVA -- 
sub forma unor ansambluri.

ORIENTARE TURISTICA
MLNIFOTBAL
TtR (6--3 ani) - tir cu ar

cul (5 lovituri de la 5 m) ; 
(9-4Q ani) - tir cu arcul (10 
lovituri de la 10 m) ; (11—14 
ani> - armă cu aer compri
mat. '(10 focuri d* la 10 vnf.

ani) —
o.uncarea

kȘCOtAftl (15-19 ani)
■ - f . .■

ATLETISM 
m (bL 8fi0 
Inălțințe, greutate, pentatlon.

NAT;AȚ’E - 100 m bras, 100 
m fîber.'

HANDBAL
GIMNASTICA MODERNA 

fet-e, ansamblu
TIR - armă calibru 

dus, 10 cartușe.
ORIENTARE TURISTICA 

concurs, de gradul Iii.

— 100 m , 1 500 
m (f), lungime.

O lăudabilă acțiune, conce
pută în spiritul prevederilor 
Hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 28.11—«2.111.1973, și-a 

amplifice pe o 
practicarea turis- 
în scopul de a 
menținerea stării 
a populației, la 

capacității sale de 
răspunzând

care brevet expediat de noi 
echivalează cu 5 lei. Or, bre
vetul îu sine nu are această 
valoare decît în momentul in 
care a fost plătit cu suma 
respectivă de cel ce dorește 
să obțină insigna „Amicii 
drumeției*. Suma de 5 lei — 
s-a arătat și la regulament, 
de altfel — reprezintă con
travaloarea insignei ce se va 

decerna celui ce îndeplinește 
condițiile prevăzute."

Lucrurile- 
foarte dare, 
mai 
șapte lacăte, 
intrinsece. ~ 
zate în Întreprinderi șl 
instituții ; J.   _ .
școli), firește contra cost, iar. ; 
cercurile de turism, organele 
sindicatelor, ale U.T.C.-uluf ! ’ 
trebuie să înceapă organiza
rea unor drumeții, în mod 
regulat» * ......

Pentru aceasta este nevoie 
să se acționeze de îndată. 
Or, trebuie să consemnăm, 
cu multă părere de rău, fap- i 
tul că o serie de județe ■ 
(Arad, Argeș, Bihor, Caraș- • 
Severin, Constanța, Covasna, t 
Dîmbovița, Dolj, Olt, Satu 
Mare, Suceava, Vrancea ș. a.) 
nu au anunțat nici pînă acum 
federația dacă au constituit 
comisiile prevăzute, dacă au 
alcătuit listele de obiective 
turistice. Este o restanță care 
durează de prea multe luni. 
Oare organele locale de re
sort nu au nimic de zis ?

propus să 
seară largă 
mului activ 
contribui la 
de sănătate 
creșterea 
muncă. răspunzând astfel 
unor imperative de prim or
din ale construirii societății 
socialiste multilateral dezvol
tate. Această inițiativă suges
tiv numită ^Anticii drume- 
ț;cl“ are asigurate, încă de 
acum cîteva luhi, toate pre
misele pentru a fî piisă în 
aplicare. S-au elaborat un 
regulament și instrucțiuni lă
muritoare (difuzate, de luni 
de zile, în toată țara), s-au 
tipărit și difuzat brevetele pe 
care se aplieă vizele în ve
derea obținerii insignei „A- 
micii drumeției**. Și totuși 
acțiunea demarează extrem 
de greu.

După datele parvenite la 
federația de resort, în afarăl 
de orașul Sibiu (unde sc face 
remarcată inițiativa locală a 
A. S. Electrica) șl de jude
țul Ilfov (Ia nivejul școlilor), 
îu restul țării se face sim
țită o ne justificată rezervă, 
o bizară timiditate în ceea 
ce privește difuzarea breve
telor îu masa populației (de 
orice vîrstă) in organizarea: 
primelor drumeții. Secretarul 
general al F.R.T.A., prof. 
M. Mihăilescu. ne-a explicat 
astfel această atitudine : „La 
nivelul județelor s-a înțeles 

în mod greșit — că fie-

sînt, așadar# 
Bre vote la nu . 

trebuie ținute sub 
ca niște valori 

Ele trebuie difu* 
_ ’ in

(mai mult decît în

nr.

lu-

Ion F. BACIU

de

pre-

I
I

DELFINII LA START..
ciouâÎncepe p

gr* ' ediție a mării ac-
țiu ni ' sportive de
masă, , .înotul pen-
tfu toți". Deși startul
oficial în aer liber

■ sa dă la 1 iunie, în
multe locuri , copiii

■ au început mai de-
vreme ciclur.ila de im-
ți ere înir-o disciplină 
care creează deprin
deri absolut indispen
sabile omului. Ceea 
ca este foarte bine, 
ținînd'u-se seama 
faptul că pentru ac
tualul : sezon se 
vedp — în com- 
parahe cu anul tre-

cut — iim număr 
mult mai mare al ce
lor care vor învăța 
să înoate. Dar, pis- 
tele albastre nu-i aș
teaptă numai pe ce/ 
mici. Manifestarea, 
după cum îi spune și 
numele, se adresează 
tuturor celor care nu 
cunosc încă secretul 
simplu al plutirii. Este 
un amănunt de care 
organizațiile noastre 
sportive, însărcinate 
cu ducerea la bun 
sfîrșit a acțiunii, tre
buie să țină seamă, 
luînd măsurile ce se 
cuvin.

i! 
fcj

priwire de ansamblu asupra marilor acțiuni sportive ale acestui an, realizata 
chiar și prin intermediul a numai cîteva repere, ne relevă — așadar — existența 
unor stări de lucruri diferite, contradictorii. Pe lingă succesele incon
testabile înregistrate in multe locuri, ca urmare a muncii exigente și 
pline de pasiune a organelor și organizațiilor noastre, a activiștilor sportivi, se 

constată din păcate și o serie întreagă de neajunsuri, rămineri in urmă, mani
festări de comoditate, de tratare superficială a problemelor majore ale mișcăm 
snoriive. Demarează greu, cu prea multe întreruperi și poticneli, complexul „Sport și 
sănătate* ; necorespunzător - cu mult sub așteptări și sub posibilitățile create de un 
sezon exaerimenial - se desfășoară și acțiunea de răspîndire in masa a tunsmului, 
„Amicii drumeției" ; chiar și in ediția de vară a „Cupei tineretului" ni se semnalează 
destule cazuri de tratare formală a fazelor de masă, cele care dau — de tapt - 
stantă si eficiență acestei competiții. * . •

’ lată, deci, semnale de alarmă care trebuie sa constrtute pretutindeni un pn |
lej de reflecție și de analiză, de reconsiderare a atitudinii fața.ae sarcinile ras •
mișcarea sportivă de masă, să conducă la o îmbunătățire serioasa a muncii, pentru 
a se asigura tuturor acestor acțiuni succesul pe care ii merită I

nevoie 
clar și _ _
spus că acest sondaj 
ne-a relevat pericolul grav 
formalismului șl ol lucrului 
mintuială care planează, 
din start, asupra unei manifes
tări centrale a activității noastre 
sportive de masă. Din cele cons
tatate pe teren, și din sub textul 
discuțiilor purtate cu maî muiți 
activiști ai sportului bucureștean, 
sîntem tentați să credem că a- 
cest complex, socotit — în vor
be — drept foarte util, eficient, 
admirabil chiar, este privit — 
în intimitate — ca o sarcină 
ooărută în plus, peste plan, ari
dă și anevoioasă, o adevărată 
povară.

Bine ar fi să ne înșelăm!.,.

totuși, 
inopinat

mai 1974, Mi- 
direcțlilor sale

adresa nr.____ ____ ____  ... din 9 
nisterul Sănătății a comunicat tuturor----- .
.sanitare județene îndrumările privind controlul medical 
P * care trebuie să-l efectueze persoanele care doresc 
să treacă normele complexului polisportiv „Sport și să
nătate*.

Vizita medicală va H efectuată : în cadrul dispensa
relor couimuile și urbane de adulți și copii, pentru cetă
țenii care locuiesc in teritoriul î'cspectiv ; Ia dispensarele 
școlare, studențești sau de intri prindere, pentru elevi, 
studeîiți, și salariați ; de către policlinicile pentru spor
tivi sau cabinetele de medicină sportivă ale policlinicilor 
județene.

Sînt precizate și direcțiile metodice ale controlului. 
Vor fi c»nt~aindicate pentru participarea la trecere t nor
melor complexului, persoanele care prezintă deficiențe 
fizice grr.vc. sau boli cronice incompatibile la efort.

Kezuhatn! examenului va fi înscris în fișa medicală- 
de consultaț i Aj îu brevetul do participant, cu mențiu
nea oblig-4o ■■ '*.,apt" sau „|napt“, sub semnătura și pa
rafa nr?'' ’ -’ ’i’.

Prin 
ni sie nil

32 068,

I
i
I

1
I

Raid realizat de :
Valeria CHIOSE 

Gh. STEFANESCU 
bn GAVR1LESCU

I
t

fa%25c8%259ba.ae


DIN NOU,
SEMIGREI DE VALOARE
Dafînoiu, Simon și Văran

în ultimii 20 de ani, în rîndul 
pugiliștilor noștri fruntași au 
existat mereu „semigrei" de va
loare, care au obținut succese re
marcabile în marile competiții in
ternaționale.

Continuatorii
lui Negrea fi Monea

amintim cu plăcere că pri- 
titlu de campion european

Ne 
mul ... .
(la amatori) a fost cucerit, în anul 
1957, Ia Praga, de „semigreul" 
Gheorghe Negrea. El a continuat 
să realizeze performanțe bune a- 
tît la campionatele europene, cit 
și la Jocurile Olimpice. La puțină 
vreme după retragerea lui Negrea, 
mijlociul 
categoria 
dul său 
succesele 
la categoria semigrea.
au trecut... Și după memorabilul 
meci realizat de Monea în com
pania lui Pozniak (U.R.S.S.), în 
finala campionatului european din 
1969, multiplul nostru campion și 
medaliat al marilor competiții in
ternaționale s-a retras din activi
tatea compctițională. în urma aa 
a rămas un gol -în echipa națio-

Ion Monea a trecut la 
superioară și
— a asigurat 

pugilismului

— la rîn- 
multi ani 
românesc 

Dar, anii

VOLEI

ANUL
MARILOR
AMBIȚII
Jol, pe o ploaie rece și mă

runtă de noiembrie, voleibaliștii 
lotului național urcau spre sala 
de sport din Trîvale, la scurtă 
vreme după ce poposiseră în Pi
tești. Am pornit în urma lor pen
tru a asista la primul antrena
ment comun susținut aici, cu cite- 
va zile înainte de debutul î» 
sezonul internațional oficial, de
but fixat la sfîrșîtul acestei luni, 
cu prilejul Campionatelor Balca
nice de la Atena.

Ne-am așezat în tribună ală
turi de arbitrul timișorean C. Pă
durarii șl de jucătorul Mircea 
Tutovan, operat do curînd de 
apendicită și, deci, oprit să facă 
efort. După o încălzire ușoară. 
Băieții ou introdus mingile în 
circuit, efectuînd, cîte doi, obiș
nuitele reprize do tras-scos, apoi 
atacuri po părțile laterale ale 
flieulul. Aproape toți băieții fă
ceau Impresie prin forța lovîtiP 
rilor. Mircea Tutovan, cu care 
aveam să ne întreținem tot tim
pul antrenamentului, ne atrage 
atenția că lotul național o lu
crat Insistent In ultima vreme pen
tru remedierea unor deficiențe 
ce se manifestau, îndeosebi ie 
apărare. „Vedeți — avea să rc" 
maree mai tîrziu — cu cîtâ ușu- 
rințâ jucătorii înalți, ca Dumă- 
noiu, Udișteanu, efectuează pion» 
joane in linia a doua î** Discu
tăm în continuare despre marile 
încercări care o așteaptă in 
acest an, în special la campio
natul mondial în Mexic, unde 
voleibaliștii noștri șî-au 
să obțină calificarea 
Jocurile Olimpice.

între timp, în sală s-a făcut 
liniște. Băieții s-au împărțit în 
doua sextete pentru a începe un 
joc școală. Urmărim cu atenție 
execuțiile, săriturile la fileu, pla
samentul ți mobilitatea în teren. 
Ei arată, înjr-adevăr, o deosebită 
siguranță la recuperările în 
linia a doua, preferă execuțiile 
„în degete", autodublajele func
ționează fără greșeală. Mai tîr
ziu» cînd antrenamentul la sfîrșit, 
stăm de vorbă cu Gabriel Udiș- 
teanu. ^Se muncește bine — ne 
spune el — dar trebuie sâ remarc 
câ unii dintre colegi nu participă 
încă cu suficienta convingere, cu 
entuziasm, la pregătire. Totuși, 
sînt multe aspecte îmbunătățite 
în activitatea lotului, ceea ce mâ 
face sâ cred câ anul acesta va 
fi un an bun pentru echipa nat’<" 
nală. Este anul unor mari am
biții-.

Aurelian BREBEANU

propus 
pentru

nală ce părea că 
au se va putea 
acoperi multă vre
me. Cele 
încercări 
Cuiineac) 
soldat cu 
tele așteptate, 
costa a fost 
motivul pentru ca
re, la •ultima edi
ție a campionate
lor europene, 
de 
România 
vut 
la categoria semi
grea.

cîteva 
(Stump, 

nu s-au 
rezulta- 

A- 
și

Ia -ultima edi-

_ cea
la Belgrad, 

n-a a- 
reprezentant

Costică Daifnoiu și „directa" sa de stingă

Un bucureștean, un
reșifean și un brăilean

Competițiile interne și interna
ționale din acesst an ne-au dat noi 
speranțe că tradiția va putea fi 
continuată. La „Turneul primăve
rii", de la Timișoara, un tînăr de 
20 de ani, Mircea Simon (Dina
mo), l-a învins clar pe campionul 
de seniori, Ion Gyorffi, iar în fi
nala competiției a reușit, nu fără 
dificultăți, să-l întreacă și pe re- 
șițeanul Constantin Văran. în timp 
ce Simon se pregătește pentru 
campionatele europene de tineret, 
Văran a fost selecționat în lotul 
de seniori în vederea dublei întîl- 
niri cu reprezentativa R.S.F.S. 
Ruse. Valoarea boxerilor sovietici 
la categoriile mari este foarte bine 
cunoscută. Tocmai acest fapt a 
amplificat surprinderea specialiș
tilor cînd au aflat vestea că re
prezentantul cluburilor din tara 
noastră a obținut două victorii la 
Soci. Pugilistul bănățean a fost 
așteptat cu interes la prima sa 
evoluție pe ringul „Centurii de 
aur". După o victorie clară, dar

neconcludentă, în fața iranianului 
Metis, a urmat partida cu Gil
berto Carillo, vicecampion ui o- 
limpic. în această dispută, Văran 
a probat calități (curaj, dîrzenie, 
rezistentă și viteză) care-i pot 
permite o afirmare certă pe plan 
international.

Vicecampionul olimpic 
la podea...

I
!
I
I
I

Două zile mai tîrziu, aveam să 
asistăm însă la înfringerea cam
pionului cubanez în fata unui alt 
boxer român : Cosțică Dafinoiu. 
Această ispravă și mai cu seamă I 
maniera în care ea a fost reali- I 
zată de pugilistul brăilean a con
stituit cea mai mare surpriză a 
competiției. Cu o voință și o pu
tere de luptă nebănuite, acest 
tînăr (20 de ani) a spulberat spe
ranțele medaliatului cu argint la 
J.O., făcîndu-1 să asculte (de două 
ori !) numărătoarea arbitrului. Și 
iată cum, la o categorie care< pînă 
mai ieri ora considerată deficitară, 
dispunem de trei elemente va
loroase.

român : I

I
I

Mihai TRANCA

I
I
I

»» !

FIECARE ORĂ
TREBUIE FOLOSITA

CU MAXIMUM DE EFICIENTA
Sezonul 1974 va fi, 

după părerea majori
tății tehnicienilor, de
cisiv în pregătirea a- 
tleților români pentru 
J.O. de la Montreal. 
Pe de o parte, sporti
vii vor avea prilejul 
unor confruntări de 
amploare cu cei mai 
buni atleți de pe con
tinent și chiar din lu
me ; pe de altă par
te. federația noastră, 
angajîndu-și campionii 
și recordmanii în în
treceri gradate valoric 
va putea sonda mai 
bine valoarea actuală 
a lotului olimpic, 
șansele fiecărui atlet 
— în comparație cu, 
valoarea adversarilor 
deja consacrați — cu 
doi ani înaintea O- 
limpiadei.

Planurile de pregă
tire anuale, defalcate 
din cele ale întregu
lui ciclu olimpic, cu
prind date concrete 
privind obiectivele fie
cărui atlet pentru a- 
cest an. Astfel, F.R.A. 
a decis ca întreaga 
atenție în etapa ac
tuală să fie îndrepta
tă spre Jocurile Bal
canice de la Sofia 
(luna august) și Cam
pionatele europene 
(Roma, în luna sep
tembrie). Sportivii nu 
vor trebui să conside
re evoluțiile lor. 
aceste competiții, 
un scop în sine,
numai ca un test im
portant dintr-o serie 
mai lungă, care să 
le asigure o partici
pare

rea confruntare olim
pică din '76.

Pentru o mai clară 
înțelegere a etapei 
pe care o vor par
curge atleții din lo
tul olimpic in lunile

• Jocurile Balcanice 
și Campionatele euro
pene—etape interme
diare pentru atleții 
care se pregătesc pen

tru J.O.

în 
ca 
ci

demnă la ma-

POTEN
ES

credit sporit! I
I

următoare, i iată și 
cîteva dintre obiec

tivele pe care cîți- 
va dintre ei și le-au 
propus pentru J.B. și 

C.E. : Argentina Me
nis 66,00—68,00 m la 
disc ; Gh. Megelea 
84,00—86,00 m la su
liță ; Virginia loan 
1,90—1,90 m la înăl
țime ; Cornelia Popa 
1,89—1,90 m la înăl
țime ; Valeria Ștefă- 
nescu 12,8—12,7’ s la 
100 m garduri ; Ca
rol Corbu 17,20 m (la 
C.E.) la triplusalt ; 
Gh. Ghipu 3 : 40,0 Io 
1500 m — 1 : 45,8 la 
800 m. După cum se 
poate aprecia, cifrele 
respective nu prezin
tă garanția
vreunui titlu olimpic, 
la Montreal. Dar ob
ținerea lor la compe
tițiile din '74 (și nu în 
alte concursuri de o 
mai mică importanță)

ar reprezenta un gir 
suficient ; ar însemna 
că atleții noștri știu 
să se pregătească 
pentru un examen di
ficil, să se mobilizeze 
la maximum în între
cerea cu cei mai pu
ternici adversari.

In linii mari, antre
namentele se vor des
fășura la cluburi, iar 
în perioada de va
canță. fiecare atlet 
va folosi pregătirea 
la altitudine. Reali
zarea obiectivelor pro. 
puse va depinde, în 
cea mai 
sură, de 
conștientă 
la efortul 
folosirea 
eficiență

mare mo- 
participarea 
a fiecăruia 
impus, de 

cu maximă 
a fiecărei 

ore petrecută pe sta
dion.

Apreciind că a 
ultimul an o ser 
vitatea de masă 
îmbunătățire a ba 
a C.N.E.F.S., car< 
liza modului cum 
vind dezvoltarea 
hotărîrii partidule 
autocritic toate as 
ascensiunea prim 
marilor performar

In informarea 
Mihai Florescu, 
cum Biroul fcdei 
uni, de formaliști 
dc masă (competii 
litate), de pasivit 
de consistență a : 
participanții la 
profund, aceste c; 
lean ^accentua asu, 
ViUft) manifestă 
Hali,- — prim-vic 
arăta că situația 
zătoaTe cu orient 
superior spre jocu 
nedumerirea penti 
nici un atlet nu 
competitive pe p 
conținut, dezbateri 
tea extinderii baze 
formanță (în prez 
mâți, din care 8 l

cucerim

TINERI ATLETI>

CARE SE IMPUN ATENȚIEI

S-ar putea crede că 
în „casa" campionilor 
mondiali totul merge 
ca pe roate. în gene
ral așa este. Dacă, to
tuși, scoatem în evi
dență unele neajun
suri, o facem din do
rința de a vedea în 
vitrina lor cu trofee 
alte cupe mondiale, 
medaliile olimpice de 
aur.

Vorbind despre hand
balul românesc, cei 
mai adesea ne refe
rim la prima divizia. 
E firesc, pentru că a- 
colo se plămădește și 
performanta echipei 
reprezentative. Obser
văm, de la un timp, 
o surprinzătoare inva
zie a jucătoarelor 
din echipa campioană 
mondială acum 12 ani. 
Firește, admirăm pa
siunea pentru hand
bal a acestor fete mi
nunate, subliniem va
loarea longevității lor, 
exemplul pe care-1 o- 
feră mai tinerelor ge
nerații. Dar nu putem 
să nu ne manifestăm 
nedumerirea fată de 
atitudinea unor antre
nori care, pentru 
rezolva situațiile 
moment, 
blocheze drumul 
cătoarelor tinere, 
tualele speranțe _ ____ _____ ___
tușă și se vor trezi iași, pentru că orice 
mature fără să-$i î S-ar spune este greu 
supus talentul celui ‘1 Să scoți din echipă un 
mai edificator test': ’♦ 'Trtiilar de valoare (și 
campionatul national ol tînăr) pentru a în-

preferă

Desigur, este comod 
să-ți rezolvi astăzi si
tuația fără prea multe 
eforturi. Dar pentru 
miine, cînd — cu toate 
eforturile — acele ju
cătoare, 
mult de 
rețe, n.u 
tea face 
mentului 
competiției, cine tre
buie să se gîndească ? 
Și, mai ales, cînd ? 
Sugerăm excelenților 
tehnicieni ai handba
lului nostru feminin 
să înfrunte astăzi di
ficultățile pregătirii 
tinerelor talente, să 

. muncească pentru a- 
firmarea lor, pentru 
ca mîine să se poată 
bucura de performan
țele lor, să poată o- 
feri naționalei ele
mente talentate.

O altă problemă — 
legată direct tot de 
„noul val" — este a- 
ceea a loturilor divi
zionare. Echipele care 
au posibilități și-au a- 
sigurat ioturi largi. 
Desigur, numărul spor
tivilor depășește pe cel 
al necesităților. Sînt, 
astfel, jucători de 
handbal tineri, talcn- 
tați, care stau pe 
banca rezervelor. An
trenorii se află în im- 

tac posibilitatea de a-i fo-

trecute de 
prima tine- 

vor mai pu- 
față antrena

și durității

1 . ri: 11
» jrJs

•Ut
cerca pe altul,’ poricli- I 
tind astfel rezultatul I 
meciului de cațnpio- 1 
nat. Ce se poate fade ?
Regulamentul . 1__ 11
cluburilor să împru 
mute jucători 
menc fixe (6

un

permite I

a-și 
de 
să 

jU- 
Ac-

pe ter- 
luni, un 

ah, un campionat 
ș.ajn.d.). Trecînd peste 
mentalitatea dăună
toare sportului („să 
stea la mine, chiar 
dacă nu-1 întrebuin
țez, numai să nu în
tărească formația al
tuia"), este necesar să 
se faciliteze acest 
schimb, să se înles
nească întărire» unor 
formații cu elemente 
tinere. Acțiunea ar 
duce la echilibrarea 
campionatului și la a- 
firmarea elementelor 
tinere talentate.

Pledăm pentru 
struirea, rodarea 
punerea în valoare a 
întregului contingent 
de elemente tinere, 
pentru că în perspec
tiva alcătuirii echipe
lor naționale ce vor 
evolua la Jocurile O- 
Iimpice de Ia Montreal 
handbalul românesc va 
avea nevoie de această 
generație, am putea 
spune chiar că ser va 
baza pe ea. Și; apoi, 
să nu uităm că după 
Montreal urmează - noi 
ediții ale campionate
lor mondiale, i

Hristache NAUM

I
I
I

NICULINA ILIE (Șc. sp. A). Are 16 ani, 
1,74 m și 54 kg. Este elevă în clasa a IX-a a 
Școlii generale nr. 149 și se antrenează cu 
prof. Dan Vlădescu. A debutat în 1972 cu 
1,47 m. Anul trecut a adăugat 20 cm recor
dului personal. Iar recent, Niculina s-a lansat 
într-o promițătoare suită de recorduri (ju
nioare mici) : l,72,m, apoi 1,75 m. în curînd, 
o cifră în jurul a 1,80 m.

TUDOREL VASILE (Viitorul). Sezonul de 
sală ne-a arătat că elevul antrenorului N. 
Păcuraru este pus pe fapte mari în acest se
zon. Cu cîteva zile îp urmă, recordmanul ju
niorilor (18 ani, 1,91 m, 73 kg, elev la Șc. ge
nerală nr. 200) a obținut 7,72 m la lungime, 
cea mai lungă săritură a unui atlet român în 
1974. La Constanța, vîntul i-a fost prielnic. 
Tudorel este însă pregătit să confirme, și în 
condiții regulamentare, progresul înregistrat.

EVELINE GHIMPU 
— antrenor federal

Imagine obișnuită : Gheorghe Ghipu ti

SI AU ÎNDEPLINI’
OLIMPIC PENI

Cel dinții concurs de amploare al senio 
mele nume pe lista atleților care au îndeplinit 
pentru 1974:

TOMA PETRESCU 10,3 .la 100 m ; VAS1 
TUDOR STAN 68,64 m la ciocan ; VIRlllKlA |( 
ȘTEFANESCU 6,35 m la lungime ; VALENTINA < 
GENTINA MENIS 64,24 m, OLIMPIA CATARAh 
55,96 m la disc EVA ZORGO 55,84 m la suliță.

Concursul de primăvară, programat astăzi și 
cu siguranță îmbogățirea acestei liste.

AȘTEPTAM MAI MULT DE LA ȘCOALA SPORTIV)

Niculina Ilie, recordmana junioarelor II la săritura în înălțime (1,75 m), 
una din cele mai bune eleve ale Scolii sportive de atletism.

Școala sportivă < 
din unitățile de 
nivelul juniorilor, 
de elevi-atleți și 
tem înclinați să

In cei cinci ani 
școala șl-a adus o 
loturilor republicai 
atleții de la Școal 
în toate competiții

Este însă oare s 
tlsm, reprezintă ea 
pe 30 de speclaliț

Răspunsul Ia act 
zia unei recente ș 
și reprezintă, în 
în care am putut 
acestei stări de lu

In primul rlnd, 
tribuția tuturor an 
resul școlii ar fi 
efectivul cadrelor 
de colaborare, de 
lucrează dispersat, 
In multe cazuri n 
insuficient față de 
manță, iar conduc- 
disciplină ale antrt 

înlăturarea 
tivului școlii 
sportivă de 
lui românesc

aceste 
șl? p< 

atietis



IȚIALUL ATLETISMULUI ROMÂNESC j
J

STE INSUFICIENT EXPLOATAT!
ă atletismul românesc a repurtat în 
serie de importante succese în acti- 

isă și de performanță, în acțiunea de 
i bazei sale materiale, recenta plenară 
care a avut ca punct principal ana- 
cum au fost îndeplinite sarcinile pri- 
ca acestei ramuri sportive în lumina 
dului, a dezbătut în spirit critic și 
e aspectele care grevează încă, la noi, 
rimei 
mante 
ea sa, 
u, sc 
ederal 
lismul 
petițiile se desfășoară, dar fără fina- 
iivitatea consiliilor județene, dc lipsa 
a atletismului școlar. In cuvîntul lor, 

la plenară au dezbătut multilateral, 
e carențe. Conf. univ. Tiberiu Arde- 
asupra faptului că uncii? județe (ex. 
stă dezinteres pi^țru atletism, Cornel 
l-vicepreședinte al C.J.E.F.S. Timiș — 
ția atletismului este direct corespun- 
rientarea sportului din învățămîntul 
jocuri, Argentina Menis își manifesta 
>entru existența unor probe în care 
nu reușește performanțe cît dc cit 

t plan internațional etc. Bogate in 
iterile au scos în evidență posibilita- 
bazei de masă a atletismului de per- 
mezent sînt 11 125 de sportivi legiti- 
> 8 893 clasificați), căile pentru ridi-

discipline olimpice la nivelul 
mondiale.
președintele F.R.A., tovarășul 

declara nemulțumit de modul 
sprijină realizarea unor acți- 
existent în activitatea atletică

carea unui număr sporit de performeri români la 
nivelul exigențelor atletismului mondial.

Am desprins, ca obiectiv important pentru 
în curs — jumătatea ciclului olimpic „Montreal 
’76« — situarea unui lot de 15—20 de atlete și atleți 
români la nivel internațional. Este vorba, desigur, 
de înscrierea acestor sportivi în circuitul performe
rilor de nivel mondial. Este mult ? La prima ve
dere — da. însă în momentul de față sînt doar 7—8 
sportivi români care întrunesc condițiile și, deci, 

dublarea numărului lor.
în discuție, însă, potențialul real al atle- 
românesc vom ajunge la concluzia că —

anul

tu trece primul linia de sosire I

se cere 
Luînd 

tismului — ___ _ __ ________
în timp — obiectivul ar putea fi îndeplinit si chiar 
depășit, f ' ' r___ — -----
tr-o suită de hotărîri și decizii, în școlile de toate 
gradele atletismul ar trebui să se situeze la loc 
de frunte. Dar, prea mulți profesori de educație 
fizică preferă, încă, să arunce între copii o minge 
și să socotească astfel că și-au îndeplinit îndato
ririle. Au fost create școli sportive de atletism, 
secții de atletism în școlile polisportive, clase de 
atletism în școli generale și licee, un liceu central 
de atletism. într-o serie (nu restrînsă) de cazuri 
lucrurile nu merg însă pe făgașul dorit. Prea mare 
este egoismul unor profesori-antrenori, prea mici 
sînt orizonturile altora. O cifră — expusă în ple
nara C.N.E.F1S. — ne-a dat de gîndit. Deși unii 
absolvenți ai I.E.F.S. cu spepializâre atletism fug 
de sportul de care s-au declarat oficial pasionați, 
există totuși 
în activitate.
pe filiera 
rezulta un atlet de valoare internațională la fiecare 
grup dc 5 .antrenori (distribuit pe acest itinerar) 
— ar fi mult ? N-ar fi mult. O asemenea cifră ar 
fi mulțumitoare și am dispune de .numeroși perfor
meri de talie internațională.

Ceea ce duce la situația actuală nesatisfăcătoare 
este, în primul rînd, totala nepăsare a unor teh
nicieni față de meseria și misiunea lor. De vină 
sînt și cluburile, federația chiar, care nu-i obligă 
să participe la competițiile de masă pentru depis
tarea talentelor, să organizeze, la intervale scurte 
de timp, concursuri de selecție, care nu-i contro
lează asupra modului cum îndeplinesc hotărîrile 
privind mărirea volumului și intensității antrena
mentelor. Dar și atleții înșiși trebuie să facă mult 
mai mult pentru ridicarea performantelor. Să lucreze 
mult mai pasionat și cu un volum mult mai mare 
de antrenament.

Este necesar să se pornească hotărît la curma
rea practicilor nefolositoare atletismului nostru, să 
se ceară tuturor tehnicienilor rezultate pe măsura 
investițiilor ce se fac. Atletismul românesc trebuie 
să se bazeze, în măsură egală, pe toți antrenorii, 
să obțină de la ei, ritmic, performeri de calitate.

Sînt create condiții pentru aceasta. Prin-

442 de profesori 
Dacă în decurs 

școală-liceu-universitate

și antrenori 
de 4—5 ani, 

(club)-loi ar

1IN PREGĂTIRI A SPUR IIVII OR NOȘIIII

Ilie Oanță și Dumitru Grumezescu, campioni europeni în proba de schif 2 f.c. știu că pină
la C.M. au mai rămas exact 100 de zile !I

I
I
I
i
I
I
I
I
I

La prima vedere, 
Snagovul nu trăiește 
decît 3—4 luni pe an, 
de la începutul lui 
mai pină în septem
brie, dar dincolo dc 
această viață aparentă 
există realitatea, care 
este ascunsă vizitato
rului ocazional, venit 
aici într-o zi obiș
nuită, de mijloc de 
săptămînă. Aparențele

te fac să crezi că la 
Snagov e liniște, că 
ape,le sînt pustii, dar 
rtupă perdelele de 
stufăriș își fac apa
riția, îneet-incet, si
luetele prelungi ale 
caiacelor și canodor, 
uthbrele subțiri ale 
schi fur ilor. Ele dez
văluie brusc viața" 
trepidantă din Snagov,

„Pirogile" au pornit spre... Mexic!

unde 
dintr-o 

du-te-vino 
Amber ca- 

purtate

septembrie, dc obicei, 
ne încheiem activita
tea. E mult, dar tre
buie să lucrez pen

echivala cu un drum 
spue - lună...

...O șalupă spintecă 
apa, venind dinspre 
iumui. de control. Re
cunoaștem de departe 
întregul comandament 
al flotilei : antrenorii 
(tornebu Bîrzănesru, 
Maria Navasart, Oc- 
tav Mereurean; Nico- 
lae Navaaart, Aurel 
Vernescn. Aflăm că se 
întorc de la concursul 
de selecție al lotului 
de juniori. Vbrbesc a- 
prina. Or fi descoperit 
un viitor Ivan Pat- 
zaiehin 7.^.

Antrenorul federal 
CsmeMn DSrsănescn

Cred că pot
arunca

70 de metri"!
NTRU 1974

VIRGINIA IOAN

stă în puterea colec- 
adevărat din Școala 
etalon a atletismu-

cu 60—61 m.
poate fi menținută ți la 
însemna...
de metri.

întocmit în toamna

— Credeți 
performanță
- Da, ar

Faina Melnik se poate 
cel puțin pentru o bu- 

I 69,48 mi
ca nu se consideră, bâ-

de...
Nu-mi retrag cuvintele I Anul trecut 

9 centimetri. Ținînd seama că sus se 
mai greu, am redus „rata" la jumâ- 

1,94-1,95 m. Este vorba de performanța 
anului, căreia ii voi adăuga 1,90 la 

poate, chiar mai mult.

.eniorilor în acest sezon a adus și pri- 
init baremul olimpic prevăzut de F.R.A.

VĂ DE ATLETISM!
de atletism din București este una 
frunte ale atletismului, nostru la 
Ba, gîndindu-ne la numărul mare 
al profesorilor oare activează sîn- 
o considerăm cea mal mare.

MJCROINTERVIU]

ARGENTINA MENIS

VASILE BOGDAN 78,42 p lp decotlon ; 
IA IOAN 1,85 m la înălțime ; VALERIA 
MA CIOLTAN 17,16 m la greutate : AR- 
RAMA 56,40 m, FLORENȚA IONESCU 

țâ.
ii și mîine pe „Republicii*, va prilejui

ivă 
de 

ilor.
Și 
să
ani care au trecut de la înființare, 

us o contribuție însemnată la formarea 
blicane de juniori și chiar de seniori, 
?coala sportivă avînd prezențe notabile 
yetițiile la care au participat.
ire suficientă producția școlii de atle
tă ea potențialul maxim al celor aproa- 
cialiști care lucrează aici î
i această întrebare l-am aflat cu oca- 
îte ședințe de analiză. El este negativ 
în mare, concluzia amintitei ședințe, 

putut desprinde și unele din cauzele 
le lucruri.
înd, bilanțul școlii nu reprezintă con- 
r antrenorilor. S-a apreciat că palma- 
ir fi același cu numai jumătate din 
îlor didactice ! Nu există o atmosferă 

de ajutor reciproc între profesori, se 
rsat, nu există o specializare pe probe, 
iri numărul antrenamentelor este total 
ă de cerințele atletismului de perfor- 
nducerea școlii tolerează actele de in- 
antrenorilor.
acestor neajunsuri 
șia poate face cu 
tltetism o unitate

— Multă lume consideră că 
socoti pusă la adăpost — 
cată de vreme — cu acel

— Eu nu cred, și nici < 
nuiesc, ferită de griji I

— Totuși, în planul de pregătire, aflat la F.R.A., 
în dreptul obiectivelor de performanță stă scris 68 
de metri !

— Planul a fost ------- ----- .... ț
Lucrurile, s-au . mai schimbat între timp.
echilibrata, am un alt moral, mă simt mai pater- 
nlcă lizie. Ăm lucrat în iarnă mai mult fi mal bine 
decît oricind. La primul concur, om aruncat pe,to 
64 m. De obicei începeam

că diferența 
maximă ? Ar 
însemna.., 70

Mașina ne lasă la 
„Baza veche", 
daspoperim 
dată un 
derutant
țiunile sînt 
dinspre hangare spre 
apă sau invers, direc
ția drumului lor mar- 
cînd începutul sau 
sfîrșitul unei noi por
ții de... kilometri. Din
tr-o canoe acoperită 
cu broboane de apă 
coboară Ivan Patzai- 
chin. își așază barca 
pe uscat, cu grijă, și 
ne invită la umbră — 
e cald ! *— să stăm 
de vorbă pe îndelete, 
despre toate. Recapi
tulăm in viteză pal
maresul, ne încurcăm 
în sumedenia de me
dalii (olimpice, mon
diale, europene) 
de orașe. Ivan 
atrage atenția 
orașele cu 
aduc noroc : 
Miinchen 
Montreal, 
lele" din toamnă sînt 
în Mexic !...

îl întrebăm ciți ki
lometri a parcurs, pe 
apă, în acest sezon ; 
zice că a depășit 900 
și că .pipă la „mon
diale" trebuie să tragă 
la antrenamente cam 
cit . de-aici pină la 
Paris șl... retur ! „E 
mult, spune Ivan zim- 
bind — iar zimbeluJ 
lui ne amintește că 
nu a împlinit încă 25 
de ani —, dar avem 
sezon lung; mondia
lele cad prost, tocmai 
in octombrie ; noi în

și 
ne 
că
ii

5i.

,,M“
Mexico, 
în ’76, 

.Mondia-

Flotila de la Snagov 
• a ieșit din „radă"! ■ II

face a-

,canoe! 
cerem

tru rezistență, la annl 
c sezon scurt, în iuiîc 
sînt gata concursurile, 
rezistența se 
cum"...

Mulțumim 
amiral". ne
scuze, i-affi răpit din 
timpul de" odihnă. 11 
pierdem repede în 
grupul lui Govaliov, 
Varabiev. Simionov, 
Goșnițâ, Seiotnic, Dra- 
gulschi, Pavel Erast 
— I eîte medalii or fi 
cules împreună 7 —
care recuperau la um
bră după porția de ki
lometri (sau mile...), 
di? dimineață ! Chipu
ri le''lor trădează ho-r 
tărlrca. ambiția, do
rința de a oferi bir. 
edor și apei toate pu1- 
terile lor. Ne gîndw» 
dacă numărul kilome
trilor strtași de ei ta 
antrenamente, de-a 
lungul anilor, nu poate

ne vorbește despre ac
tualul stadiu de pre
gătire a lotului : „Sîn- 
tem la începutul eta
pei eompetiționale, deci

nu forțăm încă Ia an' 
Irenamente. 
marea tîrzie* 
diatelor ne-a 
să efectuăm 
prima dală o prelun
gire Mi*'fazei pregăti
toare. în planul nos
tru figurează și două 
virfuri de formă : cel 
dinții va fi la „Regata 
Shagov", iar cel de-al 
doilea — de fapt prin
cipalul1— este prevă
zut pentru perioada 
."mondialelor»".

Antrenorul Mereu- 
rean — „șeful de e- 
chipaj" al canoi.știlor 
— ne spune’ că spor
tivii' din grupa A (P.nt- 
zaichim, Danilov, Si
mionov) se găsesc în- 
tr-o curbă de formă 
normală, aflîndu-se în 
perioada acumulări
lor. Aflăm că au fost 
alcătuite echinaje noi, 
cu sportivi de per
spectivă (Ilieviei — 
Vlad și Covaliov —, 
u.n consacrat, cu Mar- 
cov — o speranță). 
Mai notăm că Dani
lov și Mnnteanu sînt 
țintuiți în camere, de 
citeva zile, , 
roză rebelă ; 
Artenescii ne 
însă; că totul 
repede.

Progra- 
a mon- 

obligat 
pentru

de o vi- 
; doctorul 

Asigură, 
treceva

Schiturile spre Lucerna!

Mîine încep 
asaltul 

recordului 
mondial

— Virginia loan, ne-ați 
cu soțul dvs. Șerban, o 
tea dvs. era

— 1,95 m I
am „urcat" 
progresează 
fate. Deci 
maximă a 
Sofia și Roma sau, ,____ r ____ ___ ____

— In sezonul de sală ați fost destul de „discretă*...
— Deliberat. S-a spus chiar că am fost o ano

nimă. Cred însă că atletismul „mare" este tot cel 
la aer liber.

— Dîn ce credeți că veți „cîștiga* centimetrii care 
vă separă de recordul mondial ?

— Din plusul de viteză și forță. Mi-am bătut re
cordurile la toate probele de control.

Cînd începe asaltul ?
Mîine. la concursul de primăvară I

promis în iarna, împreună 
săritură de... 4,15 m I Par-

Pe valurile Snago- 
vului se apropie de 
ponton, legănîndu-se, 
două „schituri" cele
bre : Ilie Oanță — 
Dumitru Grumezescu, 
campioni europeni, și 
nu mai puțin cu- 
noBcuțU Ștefan Tudor - 
Petre Ceapura. Oanță 
și Tudor, cei doi „că- 
pitnnd", ne vorbesc ca 
de un lucru obișnuit 
despre zecile de kilo
metri parcurși zilnic. 
Amândoi nu uită să 
epedfioe că perioacla 
de ternă, cu monoto
nia din sfilîle de forță 
«i de ta bacuri le-a 
prine fbartc bine. 
OaM» adaugă : „Ml-e

a

dor de barca 
am concurat 
ropene", stă 
gazie, la păstrare !“ 
Tudor, cu vocea lui 
baritonală, ne promite 
un sezon bum ; s-a 

' cis ca împreună
Ccapura să revină 
nou pe culmi, 
„■mondialele" de
Lucerna;..

...Plecăm de la Sna- • 
gov cu carnetul plin 
fie însemnări. Știm că 
flotila de la Srtaggv 
va brăzda di<n nou cu 
succes pistele de apă 
din toate colțurile 
lumii.

pe 
la 
in

care 
„eu- 
nia-

de- 
cu 

din 
la 
la

H. ALEXANDRESCU

0 RODNICĂ EMULAȚIE INTRE SPADASINI
ta, palmaresul scrimei româ- 
ești spadasinii au înscris, hma

noi succese ,in- 
_____,_______ la Innsbruck 
(4—4 mal), ei au terminat pe topul 

I ,,patrulaterul “ cu reprezenta
tivele R.F. Germaniei, Austriei 
și Angliei, Iar la Genova (11—12 
mal) au cucerit s,Tro<teiur Ce
sare Pompilio”. S-ar putea su- 

aceste 
că 
la

aceasta, două 
ternaționale :

blinia, în legătură cu 
frumoase rezultate, 
sportivii noștri au 
Irmsbruck, o 
de prestigiu asupra campionilor 
mondiali, spadasinii vest-ger- 
mani In formația lor cea mai 
bună. S-ar cuveni, de aseme
nea, să precizăm că, la Geno
va, turneul a luat proporții de 
.„ maraton (cu cele 33 eeliipe 
participante), selecționata țării 
noastre sustinînd 11 întîlniri 
pină clnd a intrat In posesia tro
feului.

Există, însă, și un alt amănunt 
asupra căreia dorim să ne oprim 
âeum. în cele două turnee, dis
putate la interval de o • săp- 
iămînă, tun fost reprezewtttți de

faptul 
obținut, 

victorie clară și

formații coruptei diferite. Șl um
bel* s-an Înapoiat cu aattefaepa 
împlinirilor spre eare au năzuit 
și pentru care au luptat cu toată 
ardoarea.. Ceea ce șr fi părut 
de necrezut, nu cu mutțl ani în 
urmă (cînd spada era un fel de 
cenușăreasă n scrimei noastre) a 
devenit acum, o reaBtete. S-a 
ajuns aici pentru că primele a- 
firmări la această armă au sen
sibilizat federația de specnalltate, 
determirtind-o să ia măsuri co
respunzătoare. Treptat, lotul de 
spadă șt-a sporit efectivul ajun- 
gînd astăzi lnsr-o situație ce poa
te fi invidiata de celelalte probe. 
Astfel, alături de trăgătorii con- 
sacrați (Al. Intrate, A. Pongraț, 
C. Bărăgan. N. lorgu, C. Duții) 
s-au ridicat reprezentanții noii 
generații, in frunte cu P. Szabo, 
I. Popa; 1* Angelescu, O. Zidaru 
ș.a. Ailajl snb îndrumarea com- 
petemft a antrenorilor C. Stelian 
și I. HMmagyl, toți aceștia ma
nifestă lăudabila ambiție de a 
deveni componepțH . echipei pen
tru ..mppdialc- perspecti
vă, parbeipMH1 la XO.1 197S.

In acest context al existenței 
unui loț; mai Jarg, cu elemente 
de valoare .apropiată (ceea ce dă 
șl positiimeta^ creării unei echi
pe loarțe omogene), s-a declan
șat o emulație rodnică între se
lecționați. Cuin lotul dc spadă 
arc o medie de vîrstâ scăzută, 
este de așteptat ca acest spirit 
de întrecere în vederea obținerii 
înaltei învestituri (pentru „mon- 
diale“ sau pentru J.O.) să conti
nue și în următorii ani, deci 
de-a lungul procesului de pregă
tire pentru Montreal cu fireștile 
și fericitele sale consecințe; o 
combativitate crescută, un regis
tru de procedee tehnice și tac
tice mult mal larg, pe scurt, un 
nivel de pregătire foarte ridicat. 
Sperăm. ca atît sportivii acestui 
lot cit și antrenorii lor să depu
nă toate eforturile pentru a 
menține spada noastră pe aceas
tă linie ascendentă, lărgind ast
fel frontul de afirmare a! scri
mei noastre.

• ir. '' ’ ■■ r- ' i
Sebastian BONIFACiU 
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ORAȘUL OTELARILOR HUNEDORENI 
APLAUDA PE DEȚINĂTOAREA CUPEI

cînd Lăzăreanu s-a în- 
un resort și a scos, de 
la vinclu, o minge șutată 
de fundașul vîlcean Le- 
minge care dacă s-ar fi 
plasă, ar fi anulat prac- 

penaltyurilor ce

„De îuulți ani n-au tnai avut 
ocazia spectatorii din Hunedoara 
să vadă un meci atît de frumos 
care, pe lingă dramatismul des
fășurării Iui, a întrunit toate a- 
tributele unui spectacol fotbalis
tic de înaltă ținută". Acestea au 
fost cuvintele tușierului Ilie Ște- 
făniță originar chiar din orașul 
oțelurilor hunedoreni la sfîrșitul 
meciului C. S. Rm. Vîlcea — Uni
versitatea Cluj.

Intr-adevăr, cei 7 000 de specta
tori care, în ciuda timpului ploios, 
au populat tribunele stadionului 
„Corvinul", au asistat la o ade
vărată semifinală de Cupă, des
fășurată într-un tempo rapid, cu 
multe faze electrizante derulate, 
mai ales, la poarta apărată de 
talentatul Lăzăreanu. Nici după 
epuizarea celor 90 de minute, în 
prelungiri, partida n-a scăzut va
loric, jucătorii apăsînd parcă și 
mai tare pe accelerator, ridicînd 
întîlnirea la cote maxime de ten
siune ri snspens, pînă în ultimele

secunde 
tins ca 
sus, de 
cu sete 
pădatu, 
oprit în 
tic, executarea 
au urmat.

Reportajul nostru

Această specialistă a „competi
ției k. o.“ și-a. văzut visul împli
nit abia după executarea celei de 
a șasea lovituri de la 11 m, deși 
ar fi rfț^eritat calificarea în timpul 
regulamentar de joc. La scorul 
de 4—4, într-o liniște de templu, 

_  J -- 1 ' voia 
să-și asume răspunderea. Cu greu, 
antrenorul Gh. Nuțescu l-a con- 

mai 
să

nici un jucător nu mai

antrenorul Gh. Nuțescu l-a 
vins pe C. Nicolae — cel 
bun jucător de pe teren ■ 
execute lovitura. Acesta și-a în-

r
Invitatul nostru - Robert Cosmoc. Tema interviului - randamente 

fizic al echipelor noastre divizionare intr-un moment de concentrare 
și comprimare a efortului, devenit oarecum neobișnuit prin frecven
ța deosebită a regimului celor două jocuri pe sdptâmînâ. Antre
norul secund al echipei naționale, fiind un observator obiectiv, a 
fost ales pentru a răspunde la aceasta JJ---- --
de discuții pentru iubitorii fotbalului,.

întrebare devenită subiect

O LOVITURĂ

DUPĂ URECHE
DATĂ FOTBALULUI

DOUA JOCURI 
PE SĂPTÂMINĂ

REP. Cum opreciați starea 
actuală a echipelor noastre, 
din punct de vedere fizic, 
față de succedarea mai ra
pidă a jocurilor ?

, R.C, Fotbalul nostru este, dacă 
■ijjAjpă „înșel, Ia a doua experien*- 
ța in acest sens. Qwpă turneul 
.final,rdin Mexic a existat o com
primare asemănătoare. Aceasta 
ar fi a doua. Experiența mi se 
pare foarte interesantă, pentru " 
c'ă ne apropie de fotbalul mare, 
fa acest capitol. Și’ chiar dbca“

loliescu, are de nault obsesia . 0- 
tractivității lucrului și, în general, 
a soluțiilor psihice care decid, la 
urma urmei, asupra efortului ge
neral al unei echipe. In sfîrșit, 

■ Dinamo a reușit să se depășeas- 
că 'în ;«drtste.momelile mai grele 
în primul rind prin capacitatea 
de. mobilizare psjhică. a nucleu
lui său de internaționali.

REP. Cum explicați țlecli- 
nul fiiic al unor echipe ?

R. C.^ExpJicăția nu p'ogîă ft’^e-'h. 
nerctlji,' j.a '..U.T.A., de pildă, e 
vorba' de o uzură greu de rezol-.

—•'"■jimitypț 'n cadrul unei , echipe că'™ 
In țările cu fotbal 'ore trei grupe de jucătpri 1*6$-..

1 trjnji, .cei pu posibilități foțbalis,-. 
..... ________ ' ț-, țjce modeste și conșacrqțiiu GOre

ijMjmep oare cum. curent, progra- qu gustat mult din succesele ui- 
'rnul:internațional ți cel intern fi- timilar ani. hi cazul cn’tor echipe-■

fă acest capitol. Șr chiar ctb'că'"' 
rezultatele nu sînt — deocamda
tă — prea încurajatoare,, experi-j 
ența rămine? i“ 
.dșzvolțat, regimul celor două 
jacuri, pe. țȘpțăOÎ'n4- .pste un fe-

ifid .amplificat .peste normă ca . «există însă destule- sdluțik •'Ani .« > 
urmare a intereselor. financiare - -«impresia ccutintrenoriț- noytri'mu 
ale cluburilor. -La-nor, o aseme- : fdlăserc' din plin prevederea de 
•iiea Comprimare este doar o ex- regulament care le dă dreptei'
Wție: lâtă -ds ce!- o consider să .'iăa.ce. fțftbdl în... .."13? Rared/E
ymeveh’ic: și, dacă''Vreți, reve-.. 'am 'văzut'.o intervenție delibera-’'' 
ibtoafe. tă, în ăc^ț. Sens, pentru fortifi.-,,.
«&.• ..REP. Ce observații aveți carea fizică,.a echipei în. cursul 

in legătură cu asta?
■to Am îtnpresia că echipele 
'■■toâ'tlre nu au arsenalul de' mij- ' 
'îăgce, nebes'ăr acestei experfeii-

; regimul celor două jocuri 
pe săptămînă, pe prim plan se 
situează diversificarea pregătirii 
c‘e fo uri grup de jucători ia al
tul și. evitarea monotoniei prin 
creșterea atractivității. Din cîte 
îmi dau seama, aceste idei nu 
șhau făcut îndeajuns loc în pro
gramul de lucru al antrenorilor,

REP. Care credeți că sînt 
echipele mai „descurcărețe" 
in această direcție ?

R. C. Steagul roșu, în primul 
rînd, datorită unei ambianțe su
perioare — mă refer la climă și 
peisaj — bine valorificată atît în 
perioada de iarnă cit și în cam- 
oionct. Să menționăm prpspeți- 

,mea Stelei, la care cred că can- 
tribuie — din cîte știu — și o a- 
limentație mai bine chibzuită și, 
în. general, preocupările specia
le: pentru jacul cu U.T.A., de pil
dă, Steaua a stat două zile la Si
naia. Aș putea aminti Politehnica 
Timișoara, al cărei antrenor, Ion

jocului. ..-I'ir;,
REP.’Se vorbește mult des- 

pre fcbtiil că jucători! năă»’ 
tri nu se ajută ei înșiși îh e- 
fbrtuf de recuperate. Credeți 
că eliminarea pregătirii in 

,comun ar fi de bun augur ? ,,
R. C. lăeea e frumoasă. Din 

păcate, loturile echipelor noas
tre sînt atît de restrînse, incit cei 
11 titulari pot oferi dineuri sîm- 
bătăi seara, fără niq' urs risc. Ei. 
știu că vor juca oricum ^dumini
că, din lipse de ■'cbncurerițî. A- 
ceasta este de fapt cauza cau
zelor.

REP. V-ați referit la sără
cia arsenalului de mijloace 
moderne în munca de an- 
tren ament..

R. C. Da. Este 
în fotbalul nostru 
reze un sistem de .__
fice care să elimine diletantis
mul selecției și instruirii. In a- 
nul 1974, știința a pătruns de 
mult în fotbalul mare. E momen
tul să renunțăm Ia „fotbalul du
pă ureche" și la mana cerească 
a... talentului.

momentul ca 
să se instau- 
testări științi-
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frînt oboseala și emoția, a șu
tat tare, cu ochii închiși și min
gea s-a oprit în plasă. I-a venit 
rftidul masivului fundaș clujean 
Pexa să restabilească echilibrul, 
dar Stana a apărat și, în acea 
clipă, un întreg stadion a explo
dat, salutînd performanța lideru
lui seriei a doua a Diviziei B, 
calificarea în semifinalele „Cupei 
României". A avut astfel cîștig 
de cauză acea formație care fu
sese de departe mai bună. Atunci 
în secundele imediat următoare, 
jucătorii vîlceni s-au îndreptat 
spre antrenorii Gh. Nuțescu și D. 
Anescu prăbușindu-se cu ei în
tr-o grămadă ca la rugby, pe ga
zonul umed.

Lacrimi de bucurie la vestiarul 
învingătorilor, tristețe la cel al 
„șepcilor roșii". Cu fair-play-ul 
care-1 caracterizează, căpitanul 
clujenilor, Remus Cîmpeanu, a 
venit, în echipamentul îmbibat de 
noroi, și i-a felicitat pe rînd pe 
toți adversarii : „Ați fost mai 
buni. Vă doresc mult succes în 
continuare". Cele cîteva sute de 
suporteri din Rm. Vîlcea care 
și-au însoțit echipa la Hunedoara 
s-au postat în fața vestiarului fa- 
voriților lor scandînd „Cupa, 
cupa"...

In vestiar, cel mai vîrstnic ju
cător al învingătorilor, mijlocașul 
Ilaidu, vizibil marcat de efort 
s-a adresat echipierilor ; „Bravo, 
băieți, ați fost la înălțime. Dar 
nu ne vom opri aici. Sînt con
vins că 
finală. Și...
II, Pintilie, 
na, Cincă, 
cători l-au 
lor,, semn

. aceiași lucru. .
Inserarea se lăsase pe 

cînd deținătorii Cupei se
. cau -------1 ----- !

spre 
încă
gie. începuseră să cînte. Era do
vada satisfacției, a mulțumirii lor 
sufletești, a datoriei împlinite. 
C. S. Rm. Vîlcea jucase la Hu
nedoara, cum nici antrenorii săi 
n-o mai văzuseră vreodată...

vom
vom ajunge din nou în 

cine știe ?“ Dumitrîu 
lonescu, Orovltz, Sta- 

Nicolae și ceilalți ju- 
sârutat pe căpitanul 

că toți și-au propus

stadion 
îmbar- 
duceaîn autocarul eare-i 

casă. Cu toții mai aveau 
resurse nebănuite de ener-

*

ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII DE EDUCAȚIE
DIN DOMENIUL FOTBALULUI

fenomene de indisciplină, 
etica 

pe- 
în 

fot-
• a- 

de-

în teren Jucători în ținută neco
respunzătoare ; delegarea celor 
mai capabili conducători de Joc.

In încheierea consfătuirii, parti
cipantei la discuții au subliniat, 
în spirit critic și autocritic, in
transigența, competența ce vor 
trebui să caracterizeze activita
tea educațională pe toate planu
rile și la toate nivelurile în lu
mina prevederilor I-Iotărîrii Ple
narei C.C. al P.C.R. din 28 fe
bruarie — 2 martie 1973, cu pri
vire la dezvoltarea continuă a e- 
ducațlei fizice și sportului.

Sperăm că inițiativa, oportună, 
a C.M.E.F.S., acest dialog despre 
găsirea celor mai Eficiente căi 
pentru îmbunătățirea clir^ailui 
din fotbalul nostru, își va™'.'ăta 
curînd roadele. Desigur, manifes
tările negative care au _ generat 
această consfătuire nu sînt spe
cifice doar fotbalului bucureștean 
șl ele vor trebui întâmpinate cu 
maximă severitate în toate loca
litățile unde activitatea fotbalis
tică este umbrită de acte contrare 
eticii societății noastre socialiste.

Stelian TRANDAF1RESCU

Unele 
abateri 
sportivă 
trecute 
incinta 
bal ale 
poi și în afara acestora, au 
terminat Consiliul municipal pen
tru educație fizică și sport să or
ganizeze (ieri, în sala Dinamo) o 
consfătuire de lucru pe această 
temă. Au luat parte reprezentanți 
ai Comitetului municipal de par
tid, Inspectoratului Miliției Capita
lei, Comandamentului pompierilor, 
Federației române de fotbal, con
ducători de cluburi, antrenori, 
arbitri și jucători.

Raportul prezentat a eviden
țiat cîteva recente exemplare ne
gative : organizarea defectuoasă a 
meciurilor Progresul — Metalul 
Drobeta Tr. Severin, Dinamo — 
Universitatea Craiova și a altor 
întllniri din cadrul competițiilor 
orășenești, manifestările huligani
ce ale unor grupuri de așa-zîși 
suporteri (cu vestimentație inde
centă, gălăgioși, turbulenți, de un 
cras subiectivism), încălcarea le
gilor fair-play-ului în terenul de 
joc și-pe banca antrenorilor, ți
nuta necorespunzătoare a unora 
dintre fotbaliști. S-a atras aten
ția asupra necesității remedierii 
acestor lacune, prin măsuri ge
nerale, cu caracter educativ. Co
misia de fotbal din cadrul 
C.M.E.F.S. a emis și unele mă
suri ce urinează să intre în vi
goare odată cu etapa din 18—-19 
mai : sancționarea cluburilor care 
vor dovedi insuficientă capacitate 
organizatorică ; aplicarea în mod 
exigent a circularei F.R.F. nr. 
8531 din 25 martie 1972, care per
mite arbitrilor să nu primească

însemnate de la < 
și cetățenească, 

în ultima vreme 
stadioanelor de 

Capitalei, prelungite

Gheorghe NER7EA

Pe temele jocului

IOGCA EFORTULUI 1

® In cele nouă partide ale 
etapei a XXVIII-a sau înscris 
20 de goluri, oaspeții avind, 
de data aceasta, o contribuție 
mai maro : 40 la sută. Pînă in 
prezent, s-au marcat 622 de go
luri (recordul fiind deținut de 
etapa a Vl-a cu 36, iar la polul 
opus, etapa a XX-a, cu numai 
T0), 453 gazdele, iar 164 oas
peții.

©■ încă un jucător —- Copa- 
ceanu (C.S.M. Reșița) - și-a 
făcut apariția în actualul cam
pionat. Cele 18 divizionare au 
utilizat, pină acum, 394 de ju
cători.
0 Cel nojă arhrttri care au 

condus partidele etapei a XXVIII- 
a au primit, din partea croni
carilor ziarului nostru, 33 do sto
le : 4 cite cinci, 3 cite patru,
iar 2 cite trei.
0 lată ordinea primilor 10 ar

bitri intr-un clasament alcătuit pe 
baza mediei de stele : 1.
PADUREANU, 5,03 (in cele 
meciuri conduse a primit, de fie-

v. 
ii

S-a scris, nu de mult, in aceste coloane, cînd micul maraton al Divi
ziei A, cu meciuri duminică-miercuri-duminică, abia începuse, despre ne
cesitatea recuperării (lupă efort, despre atenția pe care formațiile primului 
eșalon trebuie s-o acorde acelui „antrenament ipvjzibil", ce însumează, așa 
cum se știe, orele petrecute de jucători in afara terenului. . .

Nu știm în ce măsură au fost însușite aceste sfaturi la.rubrică (adre
sate, bănuim, fotbaliștilor de către înșiși antrenorii lor), dar meciurile care 
au urmat, o bună parte dintre ele, au arătat că încă sînt destule echipele 
care își cheltuie efortul în mod irațional și pe dreptunghiul gazonului, in 
timpul partidelor. Fapt criticabil în orice condiții, dar mai cu scamă acum 
cînd înseși pauzele mai scurte între două etape ar trebui să determine la 
echipele noastre o aplicare a preceptelor fotbalului la nivelul Diviziei A.

Intr-adevăr, prea multe sînt jocurile în care divizionarele A acțio
nează deseori dezarticulat, cu linii de apărare care rămîn cantonate în 
preajma careurilor,' cînd echipa se află în poSSsia mingii, și cu linii de 

, . atac care se „uită* pe pozițiile lor avansate $j3jtiomentul în care balonul 
. ' a trecut în posesia adversarului.

Lucru eviaent^n:'multe faze din meciurile disputate atit în actualul 
’r.ctur de campionat (U.i'.R.Cluj — F. C. Constanța, Universitatea Craiova 

U.T. Arad; Rapid Petrolul ș.a.), cit și > miercuri, in sferturile de fi- 
.J’ iîală ale Cupei: * ZZ

Ruptura ce se produce între linii este cel iii ăi ades principala cauză 
generează EFORTUL SUPLIMENTAR (și bao.tic), jucătorii fiind, astfel, 

nevoițixaă .recurgi! mai mult la acțiuni pe con.ts.propr.iu, la acele spluții .in- 
'iiividualia îiFdeirta&eiitul jceuluj de echipă. , .

Ini’aceaștă: eontramxlicată postură ne-au “apărut-, de pildă, miercuri, ,lp 
Ploiești;wși o s.eria„-de cemponifeiți ai formației arădene, ca Trandafllan și 
Kun carțț; în.dorința de «. se păstra proaspeți. >i-âu sufocat pur și simplu 
ebechlpiasii din Knia de,toiiloc; ea și acest a'trt dă iftîmos veteran Po)oni 

l ■ ale cărui plecări solitare cuibalQnul la picior au creat tot de at'tea ori breșe 
bune de. exploatat la poațrasitaeurile rapide ale partenerului de întrecere.

Se îpțeipge de.:.aigi, chiar și din aceste sumare exemple, că pledoaria 
noastră .este in favoarea -jocului rațional, de echipă, în stare să confere 
coerență și bun randament in ambele momente fundamentale, de apărare 
șl de atac.

Cu conștiința cheltuirii LOGICE A EFORTULUI, 
eații de ordin psihici, si jpicul maraton fotbalistic din 

i , .eerii divizibnarelpr..A .ya; fi parcurs mai ușor...

cu fastele ci impli- 
acest final al între-

care data, cîte 5 stele), 2. N. 
Petriceanu 4,88, 3. Gh. Popovic» 
4,87, 4—5. N. Cursaru și G. Blau 
4,75, 6. I. Rus 4,70. 7. Al. Pirvu
4,66, 8-10. Gh. Limonp, M. Ro
taru și C. Ghomigean 4,60.

Primele locuri în.. clasamen
tul orașelor (alcătuit pe baza me
diei de soectatori) sînt ocupate 
de: 1. CRAIOVA 29 700} 2. Ti
mișoara 19.700; 3. București
17.100; 4. Reșița 15.100* etc.

Situația în „Trofeu! Peîschov- 
schi", după 28 de etape, este 
următoarea : 1. TIMIȘOARA 9,57,
2. Reșița 9,35, 3. Ploiești 9,30. 
4-5. Arad și Constanța 9,28, 6-7>? 
București și Cluj: 9,25, ^8. Craiova 
9.21. 9. Pitești 93)0,' 1Q-11. lași 
și Brașov 8,92, 12. Bbcău 8,50, 13. 
Tg. Mureș 8 42 14. Petroșani 8,40.

® La partidele etap'el au a- 
srstat aproximqtiv 133 001 de 
spectatori. Cei moi mulțl —
35 000 —• la mec*ul Univ. Craiova 
— A.S.A., iar cei mai puțini — 
4 000 — ia întîlnîrea Jiul — Stea
gul roșu.. Cele 252 de meciuri ale 
actualului campionat au fost ur
mărite de 3 181 000 de spectatori.
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® 0 E
Cupa, dis- 
Hunedoara, 

număr de trei
11 m, dintre 

departajării

® Mîine, pe malul mă
rii, odată cu partida 
F. C. Constanța — Spor
tul studențesc, Iosif Vigti 
va înregistra al 200-lea 
joc in Divizia A. Vigu 
care, miercuri, a împlinit 
28 de ani, e hotărît să 
stabilească „recordul de 
longevitate in prima di-

® în partida de joi cu 
echipa națională de ju
niori, Răducariu a apărut 
pe trei posturi în formația 
de tineret a Rapidului. în 
prima repriză a fost ceea 
ce îl știm, adică portar. 
Și a apărat bine, cu so
brietate și seriozitate. Ju
mătate din repriza se 
dă a jucat vlrf de atac, 
post pe care a evoluat 
peste așteptări, fiind chiar 
la un pas de a -marca un 
gol frumos în poarta ju
niorilor „tricolori", pentru 
ca în ultima parte a me
ciului (care a durat aproa
pe 100 de minute) să devi
nă... fundaș lateral dreapta 
șl să stopeze elegant clte- 
va atacuri periculoase ale 
adversarilor săi, cu 10 ani 
mai tineri decit el.
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• In meciul de 

pulat miercuri 
s-a ratat un 
lovituri de la 
acelea necesare 
echipei ce urma sâ fie cali- 

-ficatâ în etapa semifinale
lor. Interesant de remarcat

aces- 
ratărl sînt toți fundași.

la

i în etapa 
Interesant de 

este faptul câ autorii 
tor 
iar numele lor încep cu lite
ra 
penalty : 
(Universitatea Cluj), 
tiv Pintilie (C. S. 
Vîlcea).

,.P", probabil 
Parațchi

de la...
și Pexa 

, respec- 
Rimnicu

nelipsit 
echipelor 

arbitru 
/. Polarețchi. as- 

venerabila vîrstâ de 
do ani. Cu c activitate 
peste o jumătate de se- 

dodicată fotbalului 
l’olarețchi lucrează 

prezent la o carte în 
» își prooune să dezbată

& Un spectator 
de la meciurile 
clujene este fostul 
divizionar 
tâzi la >
74 < 
de | 
col

în
care 
una dintre cele mai contro-

assiaBBHBSi
versate probleme ale jocului, 
aceea, a ofsaid-ului.

O .Toi, ia ora piînzului, 
eveniment pentru Vasils 
Suciu portarul Sportului 
studențesc : terminind ul
timul an al Institutului de 
educație fizică și sport, cu 
specializarea fotbal, porta
rul bucureștenilor a primit 
carnetul de antrenor, ca
tegoria a IlI-a. „Nu știu 
cum să vă explic — ne-a 
declarat el — dar parcă 
acum simt cu adevărat e- 
moț.iile antrenorului de 
profesie care n-are astîm- 
păr pe banca rezervelor in 
timpul partidelor, care 
doarme într-un an cu mult 
mai puțin decit un jucător 
de fotbal...".

® „Poli" Timișoara a 
venit în București pentru 
meciul de Cupă cu S C. 
Tulcea fără ctei titulari : 
Bunguu și Bojiu. Și


