
O nouă expresie a dragostei nemărginite 

și înaltei stime a întregului popor 

fa/ă de iubitul său conducător

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A FOST ALES PREȘEDINTE

AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

întrecerile de gimnastică de la Constanța

CAMPIOANĂ REPUBLICANĂ 
LA CATEGORIA MAESTRE: 

DINAMO BUCUREȘTI
TNTR-O ATMOSFERA DE FIERBINTE ENTUZIASM SI PROFUND ATAȘAMENT FATĂ DE 

POLITICA PARTIDULUI, S-AU ÎNCHEIAT IERI LUCRĂRILE PRIMULUI CONGRES AL F.U.S.

Unității
ales de către

aprobat, apoi. 
Unității Socia- 
primului Con-

prcședintele Frontului 
Socialiste să fie 
Congres.

Delegații au 
Statutul Frontului 
liste și Rezoluția 
greș al F.U.S.

Ședința de închidere a Congre
sului a fost prezidată de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Dînd glas voinței delegaților, a 
întregii noastre națiuni, tovarășul 
Manea Mănescu propune alegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de președinte al Frontului 
Unității Socialiste.

Propunerea este primită cu pu
ternice aplauze și urale. în sala 
Palatului Republicii domnește o 
atmosferă de puternică însuflețire. 

Delegații aleg în unanimi
tate pe tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU ca președinte al 
Frontului Unității Socialiste.

Particlpanții la Congres se ri
dică și ovaționează îndelung. Este 
o manifestare emoționantă, profund 
grăitoare, a unității și coeziunii 
poporului, in jurul partidului, a 
secretarului său general, a voin
ței unanime de a sluji cu abnega
ție cauza înfloririi multilaterale a 

(Continuare în vag. a 8-a)

FOTBALUL ARE NEVOIE, MAI MULTj

CA ORICIND, DE OBIECTIVITATE!

CONSTANȚA, 24 (prin telefon). 
Astă-seară, la capătul unei În
treceri de bun nivel tehnic, cu 
multe execuții urmărite cu inte
res de publicul spectator, a fost 
desemnat primul învingător al În
trecerii de gimnastică găzduită de 
Sala sporturilor de aici. E vorba 
de noua campioană pe echipe a 
tării, formația Dinamo București. 
Bucureștencele, cu o garnitură pu
ternică (Elena Ceampelea, Alina 
Goreae, Marcela Păunescu. Aure
lia Dobre, Liliana Breckner și 
Vasilica Bălan) s-au impus fără 
dificultate cîștigînd, cum se spune, 
la scor. Pe locurile următoare : 
I.E.F.S., Sport Club Bacău, Liceul 
de gimnastică din Municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej, S. C. Arad și Fa
rul Constanta.

Astă-seară, premieră baschetbalisticâ la Floreasca:

ROMÂNIA
Premieră, astă-seară, în sala 

Floreasca. Este pentru prima oară 
cînd ne vizitează Capitala o re
prezentativă de pc continentul 
sud-americăn ; totodată, iubitorii 
baschetului vor putea fi martori 
(in sala Floreasca, de la ora 18) 
la cea dinții întrecere dintre spor
tivii celor două țări.

în continuarea lungului turneu 
întreprins în această lună, baschet-

In ce privește lupta pentru • 
poziție cit mai bună în clasa-* 
meatul individual compus. Alina 
Goreae 76,05. Elena Ceampelea 
75,60 șl Anca Grigoraș 75,20 M 
continuat să acumuleze puncta 
prețioase, ele aflindu-se. In a- 
coastă ordine, pe locurile fruntașa 
ale clasamentului.

Slmbătă după amiază primei* 
22 de gimnaste vor concura pen
tru titlul la individual compus, ian 
duminică dimineață slnt progra
mate finalele pe aparate. Iată' 
punctajul primelor echipe : Dinam* 
București 365,60 p, I.F.F.S. 350,70 
p, S. C. Bacău 343,25 p. Liceu» 
de gimnastică Municipiul Gh. 
Gheorghiu Dej 341,70, S. C. Arad 
333,20, Farul 333,05.

Sebastian BONIFACIU

ARGENTINA
baliștii argentinieni au sosit aseară 
în București, venind de la Tel 
Aviv, unde au jucat două partide 
în compania selecționatei israe- 
liene. Iar cele două meciuri p* 
care le vor susține în țara noas
tră (duminică va avea loc re
vanșa. la Pitești) fac parte din 
programul de pregătire al sud- 
americanilor Înaintea apropiatului 
campionat mondial din Porto Rico.

24 mai 1974. Această zi se înscrie ca o dată memorabilă in istoria 
și în conștiința națiunii noastre, ea mareînd alegerea de către Congresul 
Frontului Unității Socialiste — exponent al voinței și hotăririi întregului 
popor — a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general ol Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, in 
funcția de președinte al Frontului Unității Socialiste. Acest eveniment de 
excepțională însemnătate a fost trăit de miile de delegați la Congres 
și invitați cu sentimentul deplinei bucurii și mindrii patriotice, în votul 
unanim al Congresului găsindu-și expresia, încrederea nețărmurită a 
-îuturor cetățenilor patriei — muncitori, țărani, intelectuali, români, ma
ghiari. germani și de alte naționalități — în secretarul general al par- e 
tidului, dragostea față de tovarășul Nicolae Ceaușescu care conduce cu 
înțelepciune și clarviziune destinele țării pe drumul luminos a| socialis
mului și comunismului.

Sub semnul acestui istoric mo
ment s-au încheiat lucrările mi
mului Congres al frontului Uni
tății Socialiste, care a prilejuit o 
vie și rodnică dezbatere privind 
rolul și sarcinile F.U.S. în înfăp
tuirea programului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, a politicii externe a 
României de colaborare și pace.

Vineri, la reluarea lucrărilor în 
plen, după discuțiile în comisii, 
delegații și invitații au salutat cu 
entuziasm și îndelungi aplauze 
sosirea In sală a tovarășului

O ETAPĂ A DERBYURILOR 
•, i . î ■ i j i , r

• •J î > » .
București și Z.E.F.S. (care se vor 
întîlni astăzi, de la ora 18, 
pe terenul Constructorul). Di
namo București și Steaua (care 
vor juca mîine, de la ora 11.30, 
pe terenul Dinamo) sînt virtual 
calificate în turneele finale (1—4).

Dincolo de aceste două derby- 
uri,mai rețin atenția cîteva par 
tide cu implicații directe în lup 
ta pentru evitarea turneului co
dașelor. Mureșul Tg. Mureș își 
joacă ultima șansă la București,

3 o »
Astăzi șl mîine sînt progra

mate jocurile ultimei etape (a 
X-a) din cadrul campionatului 
republican de handbal, Divizia 
A. După încheierea acestei run
de urmează turneele pentru de
semnarea echipelor campioane 
și, respectiv, a echipelor ce vor 
retrograda în divizia B.

Etapa a X-a este dominată de 
două derby-uri tradiționale, care 
vor avea, însă, de această dată 
doar un efect moral. Universitatea 

Nicolae Ceaușescu, a celorlalți 
conducători ai partidului și sta
tului.

Ședința de dimineață a fost 
prezidată de tovarășul Emil 
Bodnaraș.

Dezbaterile generale s-au axat 
pe probleme de importanță majoră 
cuprinse în expunerea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaițșescu în 
deschiderea lucrărilor Congresului.

In unanimitate, în spiritul 
propunerii făcute de numeroși 
delegați, Congresul a aprobat in
cluderea in Statut ă prevederii ca

o---------- . .. , ----- -------------
IN DIVIZIA A LA HANDBAL

Este evident, pentru oricine ur
mărește desfășurarea, etapă cu 
etapă a campionatului divizionar 
A Ia fotbal, că acum — în „linia 
dreaptă", cum se spune adesea, a 
competiției — cînd fiecare forma
ție mai are de susținut doar 5 din 
cele 34 de meciuri ale întrecerii, 
lupta pentru titlu, ca și cea pen
tru evitarea retrogradării, va că
păta accente acute, concurenta 
sportivă îmbrăcînd forme din cele 
mai aspre.

Această creștere a tensiunii este, 
în mare măsură, firească pentru 
că nu este puțin lucru să cîștigi 
campionatul de fotbal al țării, să 
te clasezi pe un loc fruntaș care 
asigură prezența, la toamnă, într-o 
prestigioasă competiție europeană 
intercluburi sau... să te menții în 
primul eșalon de performanță, 
evitînd căderea în Divizia B.

De aceea, importanta pe care 
echioele, suporterii acestora o a- 
cordă în finalul campionatului 
fiecărui meci, fiecărui punct este 
explicabilă și justificată.

Important însă, deasupra orică
ror altor aspecte, este ca echi
pele în cauză să-și mobilizeze și 

în fața Confecției, iar Voința 
Odorhei încearcă „saltul" ia 
Brașov. în compania Rulmentu- 
tului (campionatul feminin). Un 
meci dîrz se anunță la Bacău, 
unde echipa Știința din localitate 
va primi replica Universității 
Cluj (campionatul masculin). 
Ambele formații au același nu
măr de puncte (6), așa îneît ră- 
mînerea lor în afara zonei peri
culoase este condiționată de o 
victorie. 

să-și valorifice în primul rind re
sursele tehnice și tactice, capacita
tea de joc propriu-zîsă, elemente 
care să determine în primă și ul
timă instanță atingerea obiectivu
lui propus.

în acest fel privind lucrurile, 
ni se pare util să atragem aten
ția asupra unui fenomen care, din 
păcate, a început să-și facă apa
riția și anume supradimensionarea 
de către unii antrenori sau condu
cători de echipă a unor greșeli de 
arbitraj, ignorarea propriilor defi
ciențe, a lipsurilor de pregătire 
fizică, tehnică și tactică a jucăto
rilor lor, aruncarea vinei pentru 
un insucces oarecare numai asupra 
conducătorilor de joc.

Desigur, de-a lungul unei parti
de, arbitrul poate comite o eroa
re și, din această eroare de arbi
traj, se poate marca un gol pe 
care echipa dezavantajată nu-1 
mai poate recupera. Dar de aici 

ÎN ZIARUL
• 0 amplă prezentare 

a Sălii polivalente 

și a Parcului Tineretului
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STADIONUL - ȘCOALĂ A EDUCAȚIEI
0 pagină pe tema educației sportive $1 cetățenești 
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și pinâ la a afirma, cum se în-> 
tîmplă din păcate uneori, că „nu
mai arbitrul e de vină că am 
pierdut* ni se pare o distanță 
imensă. S-ar putea ca echipa 
Sport Club Bacău, de exemplu, să 
fi primit golurile, în meciurita 
recente de la Pitești și Constanța, 
pierdute cu 0—1. din erori de ar
bitraj. în același timp însă, ne
mulțumirea băcăuanilor trebuie să 
se îndrepte și către ineficacitatea 
propriei echipe, care in cele două 
jocuri n-a înscris nici un gol. Ta 
schimb, după meciul disputat la 
Bacău, Jiul Petroșani reclamă ne- 
acordarea în favoarea sa a două 
lovituri de la 11 metri, pentru 
faulturi reale, dar la care arbitrul 
a aplicat just legea avantajului, 
mingea rămlnînd în piciorul ata
cantului din Petroșani, în poziți* 
de gol, dar acesta a ratat 1 Cin*

(Continuare în pag. 4—5)

DE AZI
• Juniorii de azi, 

performerii 
de mîine

(pag. a 6-a)



VOR AVEA SITUAȚIA 
ȘCOLARĂ ÎNCHEIATA

Din partea Direcției științe so
ciale, activități educative și sportive 
(director, Comeliu Bâjenaru) am 
primit răspuns la articolul »Pe pri
mul trimestru n-avem situația în
cheiată", care se referea la faptul 
că 22 de eleve de la Liceul nr 4 
cu program de educație fizică din 
Galați nu au încheiate mediile. Pre- 
cizindu-se că „sesizarea cuprinsă in 
ziarul dv. corespunde realității", 
Bîntem informați că „pentru reme
dierea acestei situații, Inspectoratul 
școlar al județului Galați a primit 
indicații privind Încadrarea, încă de 
la Începutul trimestrului III, a unui 
profesor de specialitate, astfel incit 
cele 22 de eleve să aibă situația În
cheiată la sflrșitul anului școlar", 
lată, deci, că se poate. Dar, de ce 
numai la intervenția ministerului ? 
Oare Inspectoratul școlar, care se 
Milă la zece minute distanță de li
ceu, nu putea sâ remedieze opera
tiv situația t

PE CĂRĂRILE TURISMULUI 
ARĂDEAN

amplul răspuns trimis de O- 
județean de turism Arad (șef 

JL Popescu) In urma artico-

Din 
ficiul 
oficiu _ _ ------ , —------- ----
lului se poate face oare nimic
pentru * ' ‘ J,'“
Arad 7“ 
tru ani 
realizări 
studiilor ____
turismului în județ și ținînd seama 
de principiile de bază în amena
jarea zonelor turistice și a terito
riului, O. J. T. Arad are prevăzute 
In perioada 1975—1980 fonduri de 
105 milioane lei din investiții cen
tralizate pentru a construi hoteluri, 
baze 
care 
tice, 
ției-.

iubitorii drumeției din 
aflăm că tn decurs de pa- 
s-au Înregistrat o serie de 
importante și că „în baza 
făcute pentru dezvoltarea

de tratament, campinguri etc., 
vor satisface cerințele turis- 

inclusiv ale iubitorilor drume.

A CUI E VINA ?
Răspunzîndu-ne la articolul „Muș

chetarii In luptă eu anonimatul", în 
care se criticau aspectele privind 
organizarea campionatului Diviziei A 
de scrimă de la Cluj, Clubul sportiv 
municipal (președinte Simion Kezdi) 
neagă valabilitatea criticilor, moti- 
vlncl că U se atribuie în mod ne
întemeiat calitatea de organizator". 
Așadar, se pare că clubul nu are 
nici o vină. Se pare, doar, pentru 
«ă este cunoscut faptul că în lipsa 
«mei comisii județene de scrimă (e- 
xistența a două cluburi nu justifică 
constituirea ei) sarcina de organi
zator revine uneia din cele 
unități. Avînd în vedere că Medi
cina nu a prezentat nici un spor
tiv în concurs, întreaga „greutate" 
a căzut pe „umerii- clubului spor
tiv municipal. Deci, criticile sînt 
întemeiate și nu „pun clubul într-o 
lumină nefavorabilă*. Sîntem de a- 
cord că în această direcție și fede
rația poartă o mare parte din răs
pundere, ea trebuind să depună 
mai mult interes față de problemele 
organizatorice, așa cum a procedat 
In cazul concursurilor de La Iași.

două

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX

ȘI JUNIORII MARI 
SI-AU DESEMNAT FINALIȘTII 
a -

CRAIOVA, 24 (prin tele
fon). Campionatele naționa
le de box ale juniorilor au 
continuat cu disputarea se
mifinalelor juniorilor mari. 
Deși toți cei prezenți s-au 
așteptat ca întrecerile lor să 
se situeze la un nivel teh
nic superior, față de cele 
ale juniorilor mici, lucrurile 
nu s-au petrecut așa. Com
batanții, în marea lor majo
ritate, au dovedit foarte pu
țină preocupare pentru bo
xul tehnic, preferind lupta 
in forță, fără menajamente. 
REZULTATE TEHNICE : cat. 
minimă : C. Cristea (Plo
iești) b.p. C. Marin (Buc.) 
decizie eronată, T. Ghinea 
(Galați) b.p. P. Berki (Cluj); 
eat. semimuscă : D. Buzan- 
ca (Timișoara) b. ab. 3 M. 
Răzbici (Lupeni), J. Pleșa 
(Buc.) b.p. Gh. Jipa (Con-

stanța) ; cat muscă : L_ Vas 
(Sakxnta) 
(Cluj), D.
bJGO. 3
Neamț) ; cat. cocoș : D. Stoi
ca (Ploiești) b.ab. 2 M. Tu- 
guran (Hunedoara), I. Gâr- 
leanu (Focșani) b.p. I. Că- 
prănescu (Timișoara) ; cat. 
pană : Vasile Moldovanu 
(Oțelul roșu) b.p. Al. Mor- 
govan (Buc.), Gh. Oțelea 
(Pitești) b.p. I. Mantu (P. 
Neamț) ; cat. semiușoară : 
V. Ciucu (Cîmpulung Mus
cel) b.p. FI. Livădaru (Buc.), 
A. Popa (Cluj) b.p. N. Dol- 
can (P. Neamț) ; cat. ușoa
ră : Șt Călinescu (Iași) b.p. 
M. Oiaru (Sibiu). A. Podgo- 
neanu (Brăila) b.p. Gh. E- 
nache (Buc.) ; cat. semi- 
mijlocie : I. Truță (Buc.) 
b.p. N. Nicolaev (Galați), 
M. Ungureanu (Brașov) b.p.

în campionatul de rugby

GRIVIȚA ROȘIE-FARUL
DOMINĂ ETAPA

b.p. N. Tudor 
Burdihoi (Buc.) 

M. Donciu (P.

L Maiuc (Rîmnicu Vîlcea) 
cat mijlocie mică 
șa (Timișoara) b.ab. 2 
Savu (Suceava), 
(Vidra) b.ab. 3 
(Focșani) ; cat.
Gr. Savu (Suceava) b.k.o. 2 
A. Condilă (Ploiești), N. 
Chipirog (Iași) b.ab. 1 M. 
Alexandru (Constanța) ; cat. 
semigrea: V. Vrinceanu
(Buc.) b_ab. 2 S. Banu (Brăi
la), D. Căpățînă (Drobeta 
Turnu Severin) b.ab. 1 I. 
Cotoceanu (Bocșa Română) 
cat grea : 
b.k.o. 1 M. 
pia Turzii), 
Lăți) b.ab.
(Buc.).

Finalele
au loc simbătă.

A. Ple- 
C. 

Nicolae 
C. Argint 
mijlocie :

c.
CAIAC—CANOE AZI Șl MÎINE, LA PLOVDIV se va 
desfășura o mare regată internațională la care vor partici
pa cîțiva dintre cei mai buni caiaciști și canoiști din Eu
ropa. La concurs va lua parte și un numeros lot de sportivi 
români (peste 20 de canoiști, caiaciști și caiaciste) în frun
te cu Ivan Patzaichin. DUMINICĂ DIMINEAȚA, începînd 
de la ora 8.30, pe lacul Herăstrău va avea loc b,Cupa O- 
limpia".

I. Fătu (Brăila) 
Ciobotaru (Cîm- 
G. Axente (Ga- 
2 S. Ziscovici

juniorilor mari

Campionatul 
Diviziei A de rug
by reintră dumi
nică în actuali
tate, după între
ruperea de două 
săptămîni, dato
rată meciului din 
C. E. cu repre
zentativa 
niei. Pe 
plan se 
partida 
Roșie—Farul, 
implicații directe 
asupra configura
ției locurilor • 
fruntașe, o victo
rie a bucurește- 
nilor 
du-le 
mari 
spre 
ales că _ 
echipei Steaua cu 
Sportul 
țese poate avea

Spa- 
primul 

situează 
Grivița 

1, cu

deschizîn- 
acestora 

perspective 
titlu, mai 

„egalul"

studen-

SIMBATA

Hillhidhtlhihlluhml

urmări nefavora
bile pentru mili
tari- La celălalt 
pol al clasamen
tului sînt de ur
mărit 
C.S.M. 
Gloria, 
ttudențesc —Rul
mentul Bîrlad și 
Vulcan —Chimia 
Năvodari, echipe 
pentru care orice 
punct valorează 
foarte mult, mai 
ales că toate au 
de susținut con
fruntări dificile 
în etapele vii
toare. Un meci 
de „mijloc", 
Apronomia Cluj— 
Dinamo, care 
poate oferi, însă, 
un spectacol 
atractiv.

întîlnirile 
Sibiu— 
Sportul

Mihai TRANCA

HANDBAL IN CEA DE A XVII-A ETAPA A DIVIZIEI B 
s-au înregistrat următoarele rezultate: FEMININ, Seria I: Știin
ța Bacău - Voința lași 4-16 (0-4), Gloria Buzău - Progresul 
București 12—18 (5-4), Voința București - Tomistex Constanța 
9-9 (5-7)1, CSU Construcții — Vulturii Ploiești 7-9 (2-5) ; 
Seria a ll-a : Sparta Mediaș — Guban Timișoara 20—11 (12—4), 
Voința Sighișoara — „U“ Cluj 11—6 (8—2) I, Textila Sebeș — 
CIL Drobeta Tr. Severin 18-10 (7-3), Constructorul Baia Mare
- Teba Arad 16-8 (8—4), Nitramonia Făgăraș — Oltul Sf.
Gheorghe 16—13 (9-4) ; MASCULIN, Seria I : Rafinăria Te- 
leajen - CAROM 13-12 (7-3) I, Rapid București - CSU Su
ceava 24-18 (13—6), Comerțul Constanța - Relonul Săvinești 
13—13 (8—5), Agronomia lași — Voința București 13—11 (6—8) ; 
Seria a ll-a : „U" Craiova — Tractorul Brașov 14—13 (8-7),
Gloria Arad — Nitramonia Făgăraș 28—22 (12—8), Banatul Ti
mișoara — Metalul Copșa Mică 12—21 (8—11), Știința Lovrin
— Știința Petroșani 24—20 (14—9), Timișul Lugoj - Constructo
rul Oradea 20—19 (9—8).

(Corespondenți : N. Tokacek, R. Alexandrescu, N. Teodo- 
rescu, I. Ilie, Tr. Tudose, I. Turjan, D. Soare, N. Stoean, A. 
Vasilescu, L. Valentin, L. Chira, C. Crețu, C. Teodor).

CANOTAJ : Lacul Snagov, de la ora 8 : campionatul republi
can pe ambarcațiuni mici (semifinale feminine și finale mascu
line).

FOTBAL. t Teren F.R.B., ora 16,30 : I.O.R. — Șoimii TAROM 
(Div. C) ; teren Steaua, ora 16,30 : Steaua — Diaamo (tineret-re- 
xerve).
ULFLS^^A Af" ’ TCren ConstructoruI> o^a 18 : „U* București — 

tUPTE : Sala Ciulești, de la ora 10 : „Cupa de primăvară" — 
turneul Individual al campionatului republican (greco-romane).

TENIS DE MASA : Sala Progresul, de la ora 11 : Locomotiva 
București — Constructorul Hunedoara (m) ; sala Aurora, de la 
oră 17,30 : Spartac București — Politehnica București <f) Me
ciuri în cadrul campionatelor divizionare.

DUMINICA
CANOTAJ : iacul Snagov, de la ora s : campionatul repu

blican pe ambarcațiuni mici (finalele feminine).
rOTBAI, : Stadionul „23 August", ora 17,30 : Sportul studen- 

t*90 ora 19,15 : Steaua — Dinamo (Divizia A) ; stadio-
nul Politehnica, ora 9 : Sportul studențesc — Rapid (tineret-re- 
zerve) ; teren Autobuzul, ora 11 : Autobuzul — Minerul Molru 
(Dtr B) ; teren Triumf, ora 11 : Tfiumt — Voința : teren Elec
tronica, ora 11 : Electronica — Ft. roșie ; teren Sirena ora 11 : 
Sirena — Azotul Slobozia ; teren I.aromet. ora 11 : Laromet — 
Olimpia Giurgiu (meciuri tn cadrul Diviziei C)» ma——___ _ _ _
Tg. Mureș (A. f); ora 11,30: Dinamo București 
teren Progresul, ora 10 : Progresul ----
rea Voința, oca » : Voința 
(B. m).

X.UPTE : Sala Giulești, de la ora 10 : „Cupa de primăvară' 
la greco-romane.

MOTO : Stadionul Metalul, 
pionatulul de dlrt-track.

RUGBY : Teren Parcul Copilului, ora 9 : Grivița Roșie — Fa
rul Constanța ; teren Tei, ora 9 ; Sportul studențesc — Rulmen
tul Btrlad ; teren Vulcan, ora 9 : Vulcan — Chimia Năvodari 
(Div. A) ; teren Vulcan, ora 10.30 : Precizia Săcele — Rapid 
București ; teren Parcul Copilului, ora 10,30 : Constructorul Bu- 

~ cimentul Medgidia (baraj calificare A) ; teren Tineretului 
II șl rv, de la ora 9 : Șoimii Buzău — Grivița Roșie, Farul Con
stanța — Lie. ind. marină Galați, Șc. sp, 2 București — „Unirea" 
I^și« Șc. prof. P.T.C. Oradea — C.S.S. București (turneu final 
juniori).

TENIS DE MASĂ : Sala Progresul, de la ora 9 : Voința 
București — Constructorul Hunedoara (m) ; de la ora 11,30 • Ix>- 
eomotiva București — Politehnica București (m). Meciuri in ca- 
drui campionatelor divizionare.

handbal. : Teren Dinamo, ora 10,15 ; Confecția — Mureșul 
,A .....................   ” J -, Steaua (A, m);

știința Bacău (B, f) ; te- 
București — Rafinăria Teleajen• :

de la ora 10 : etapa a n-a a cam-

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 24 MAI 1974
Fond general de ciștiguri: 913.921

care 3.244 lei report. Extraqerea 
I : 70 89 42 65 39 47 35 77 25 ; Ex-

Pag, a 2 a Sportul

tragerea a ll-a : 55 11 8 64 38 81 2 
68 33. Plata ciștigurilor pentru aceas
tă tragere se va face astfel : in Mu
nicipiul București începînd de la 3 Iu
nie la 24 iulie inclusiv, în țară de la 
5 iunie la 24 iulie inclusiv. Prin 
mandate poștale se va face aproxi

mativ de la data de 8 Iunie.

Din partea constănțeanului Dumitru Mușat 
(nr. 4) se așteaptă și în meciul cu Grivița 
Roșie aceeași evoluție promițătoare ca in 

partida cu Spania

LUPTE CONCURS INTERNAȚIONAL. în Sala sporturilor
din municipiul Gh. Gheorghiu-Dej vor avea loc, astăzi și 
mîine, confruntările unui interesant turneu internațional de 

-1 lupte libere. La această competiție — ultima înaintea campio
natelor europene de la Madrid — participă loturile R.S.S. 
Bieloruse, Ungariei și României. Țara noastră va fi reprezen
tată de cîte 2—3 luptători la fiecare categorie de greutate. 
După acest turneu va fi definitivat lotul României pentru 
„euiopene*. © IERI AU ÎNCEPUT, la București, Bacău și Tg. 
Mureș, întrecerile turneului individual „Cupa de primăvară", 
din cadrul campionatului republican pe echipe la greco-ro- 
rr.ane. In sala Giulești din Capitală se întrec cele 9 formații 
din seria a lll-a, printre care Rapid, Progresul (ambele din 
București), Steagul roșu Brașov, Aluminiu Slatina, Electropu- 
tere Craiova etc. După primul tur, cele mai multe victorii, 
opt, au realizat sportivii de la Progresul, îar cei de la Rapid 
și Steagul roșu au totalizat qîte 7 victorii. Unul dintre cele 
mai frumoase meciuri i-a susținut S. Olteanu (Progresul), 
campion la categoria 90 kg, care l-a întrecut la tuș pe Schir- 
liu (C.S. Pitești).

MOTO ETAPA A II-A A CAMPIONATULUI DE DIRT-TRACK 
va avea loc pe stadionul Metalul, începind de la ora 10. Mîine 
se va desfășura, pe un traseu ales pe șos. Nordului (ora 10), 
finala concursului de îndeminare, rezervat posesorilor de mo
tociclete și motorete din Capitala.

un punct

lată clasamentul înaintea etapei de azi :

1. STEAUA U 14 2 2 353-119 48 =
2. Grivița 16 13 1 2 201-101 43
3. Farul 17 11 2 4 197- 72 41
4. Universitatea 17 9 3 5 143-111 38 E
5. Dinamo 17 7 2 8 173-113 33 E
6. Agronomia 48 7 1 10 107-219 33
7. Știința 18 6 3 9 107-171 33
8. Politehnica 18 6 3 9 104-188 33 =
9. Chimia 16 7 1 8 141-139 31 E

10. Rulmentul 17 6 1 10 102-155 30 E
11. Gloria 17 6 1 10 99—142 30 -
12. Sportul 17 5 3 9 120-143 30 E
13. C.S.M. 17 5 3 9 112-150 30
14. Vulcan 17 S • 12 76—212 26*)

pentrucu o neprezentare

(et. XIV) ,1 Univctiltatea — Steaua

•) Echipa Vulcan este penalizată 
hi „Cupa F.R.R.".

O Meciurile Chimia 
(et XVIII) se vor juca

— Grivița 
la 26 iunie.

AMAZOANELE CERULUI * PE MICUL ECRAN
Mîine, în cadrul emisiunii DE STRAJA PATRIEI a televiziu

nii române, publicistul V. Firoiu continuă ciclul de evocări din 
istoricul aripilor românești, cu prezentarea reportajului „Ama
zoanele cerului", dedicat unor curajoase și îndrăznețe aviatoare 
și parașutiste românce.

POLO CiTEVA AMĂNUNTE DUPĂ TURNEUL INTERNA
ȚIONAL DE LA ROTTERDAM. „Toate echipele se pregătesc 
intens pentru C.E. de la Viena și la ora actuală rezultatele nu 
sînt prea concludente — ne-a declarat antrenorul A. Grințes- 
cu. Am învins (4—3) formația Olandei, pe propriul ei teren, dar 
am realizat numai 3—3 cu Spania. îmbucurător este faptul că 
jucătorii au marcat 10 din cele 15 goluri din acțiune și au pri
mit 14 goluri (din 16) în situații de inferioritate numerică, 
sau din lovituri de la 4 m. în schimb, se comit prea multe 
greșeli de apărare și ca dovadă numărul mare de eliminări 
și penalty-uri. Cei mai buni au fost Huber, Zamfirescu, C. 
Rusu, V. Rus și Olac. Următorul turneu, în care vom întilni 
pe rind echipele Iugoslaviei, U.R.S.S. și Italiei — la Napoli, 
între 28 și 30 mai".

POPICE 1NTILNIRE INTERNAȚIONALA. Constructorul 
București (m) a întîlnit formația „Buna*' Halle, în fața că
reia a cedat cu 5001—5003 p.d. Azi, are loc turneul individual.
• CAMPIONATUL DE CALIFICARE IN DIVIZIA A. 48 de for
mații masculine participă la preliminariile campionatului 
republican de calificare. Primele meciuri sînt programate 
astăzi.

ȘAH TURNEUL INTERNAȚIONAL FEMININ DE LA BRAȘOV.
Avind 9*/2 puncte (din 11 posibile), junioara sovietică Maria 

_ Ciburdanidze, în vîrstă de 13 ani, este virtuală cîștigătoare a 
fy concursului, înaintea disputării ultimei runde. O luptă inte- 
~ resantă se dă pentru următoarele locuri : Anet Michel 
= (R.D.G.) 7 p (a încheiat toate partidele), Corry Vreeken (O- 
~ landa), Suzana Makai (România) 6’/j p, Margareta Mureșan, 
= Margareta Teodorescu (ambele România) 6 p, Gertrude 
~ Baumstaick (România) etc.

| TENIS ÎNTÂLNIREA AMICALĂ DE JUNIORI DINTRE SELEC- 
= ȚIONATELE ORAȘELOR BUCUREȘTI Șl PRAGA s-a încheiat cu 
— victoria la limită a oaspeților cu scorul de 9—8. Excluzînd cele 
= două partide de mixt victoriile s-au împărțit astfel : băieți : 
= 7—3 pentru București, fete : 5—0 pentru pragheze. Astăzi tot 
= Pe terenurile T.C.B. se dispută întîlnirea amicală dintre ju- 
î: niorii Tenis club București și selecționata orașului Praga.

■ ■

■

T. FILIPIDESCU, BUCUREȘTI. Din nou 
sportivii noștri au obținut rezultate 
prestigioase la campionatele mondiale 
de popice :

Felicitări I Aplaudînd 
Aceste bune rezultate, 
Mă bucură, în primul rind, 
Că nu-$ succese... izolate.

BARBU PECHICI, BUZĂU. In teorie, 
„avantajul terenului" se traduce prin 
sprijinul publicului, prin prezența lui 
tonifiantă in tribune. In... practică însă, 
- de ce ne-am ascunde după deget ? - 
„avantajul terenului” înseamnă mult mai 
mult : 1. posibilitatea ce $e oferă echi
pei gazdă de a forța la maximum anga
jamentul fizic ; 2. atmosfera pe care o 
Intimpină formația oaspe cînd încearcă 
să facă același lucru ; 3. presiunea pu
blicului asupra conducătorului jocului, 
pentru a obține cît mai multe decizii în 
avantajul echipei favorite. De aicî, și 

ce se înregistrează — de 
chiar la marile echipe — între 
pe teren propriu și cele din

diferențele 
multe ori, 
rezultatele

11 I I I BBBHBBBBB

z

spun 
dv. ?

etape, moi sînt 
se mai pot în-

nu re
ci este

NICUȘOR ISTRATE, PITEȘTI, Trofeul pe 
care îl primește echipa de handbal, la 
cîștigărea campionatului mondial, 
vine definitiv nici unei formații,

JEAN CEPOI, GALAfl. Cea mai bună 
comportare în campionat a echipei Sport 
Club Bacău ? Locul 5, în ediția 1968-1969. 
In momentul de față, băcăuanii nu mai 
au ambiții atît d« ihari. S-ar mulțumi și 
cu locul... 15. Pe 16, au ajuns. Și pînă 
la minutul 90 al ultimei 
450 de minute. Cîte nu 
timpla ?

deplasare. Dar, de ce vreți să vă 
eu, ceea ce, cu siguranță, știți și 
Este clar, deci, că forța unei echipe este 
demonstrată, cu deosebire, de rezultatele 
obținute pe teren străin și, în mai mică 
măsură, de cele realizate ,,acasă".

hand-
Centrarea ve-C. GRIGORE, PITEȘTI.

nind de pe linia de fund, nici un coe
chipier al aceluia care a centrat nu se

mingii, 
dintre ei,

înapoia 
primind 

este gol

poate afla înaintea 
el. Deci, dacă unul 
pasa, trimite mingea în poartă, 
valabil, și nu ofsaid.

transmisibil. Dar, fără îndoială, 
baliștii noștri sînt hotărîți să nu-l... trpns- _ 
mită atît de ușor.

ȘTEFAN BOB, GIURGIU. Calistrot Cu- B 

țov împlinește la 10 octombrie 26 de ani. 
fel este născut în comuna Smîrdgnul Nou, 
lingă Brăila. De acest 
sînt legate începuturile 
la iyîrsta de 15 ani.

oraș, de altfel, 
lui pugilistice, 

i J .1 H i:

măsură, împartă-A. L. CLUJ. In mare 
șese observațiile dv. Comunicați-mi adre- g 
sa, pentru a vă putea răspunde pnptr-o 
scrisoare. ■

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Un ca
tren la adresa handbaliștilor și handba
listelor care obișnuiesc să țintească cu 
mingea fața portarului advers :

Să citiți
O povață : 
Nu loviți, 
Chiar... pe față I

Ilustrații : N. CLAUtMU

■ ■■■■■■■■■ B B B ■ ■ ■ ■ i n ■ ■ ■ ■ b ■ ■.
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SUPORTUL TRIBUNEI

ți Jrumoase, elanul

LAURII MUNCII PENTRU

articiparea sportivilor romani in 
naționale, oficiale sau amicale, 
ultimii ani o creștere continuă, 
acestora, ca și a tehnicienilor, 
tarea demnă a sportului românesc in 
treceri a sporit considerabil.

Tocmai de aceea, în cadrul procesului de pregătire a 
loturilor naționale și olimpice, o atenție deosebită se 
acordă muncii politico-ideoiogicâ și cultural-educative cu 
sportivii, folosindu-se în acest scop, formele și mijloacele 
cele mai adecvate, lată citeva dintre ele:

O LUNAR, PE BAZA UNEI TEMATICI SPECIALE, core
lată cu aceea de la cluburile sportive, SE DESFAȘOARA 
INVĂȚÂMÎNTUL POLITIC, sub forma expunerilor și a 

t baterilor colective.
• ZILNIC, AU LOC SCURTE INFORMĂRI POLITICE 

RENTE, iar săptămînal, sportivi desemnați in cadrul 
pe lor" U.T.C., prezintă o revistă a presei.
• ACTIVITATEA GRUPELOR U.T.C., constituite în 

drul fiecărui lot, se desfășoară sub genericul mobilizării 
sportivilor pentru îndeplinirea exemplară a programului 
stabilit de conducerea lotului și a realizării la un nivel 
calitativ superior a obiectivelor de performanță.
• VIZIONĂRILE DE FILME Șl SPECTACOLE, urmate de 

dezbateri, intilniri cu activiști de partid și de stat, cu 
oameni d© știință și cultură, vizite in întreprinderi și la 
monumentele istorice, excursiile reprezintă, de asemenea 
o parte a formelor și mijloacelor cu care se operează 
sistematic pentru educarea sportivilor.
• CONȘTIENTIZAREA PROCESULUI DE ANTRENA

MENT, obișnuirea sportivilor cu o activitate organizată și 
de mare intensitate, analiza 
care au determinat unele 
sportivilor în situația de a 
grad sporit de dificultate 
demina antrenorilor 
unor 
care se pregătesc.

® 
PORULUI 
muncii educative cu
• EXECUTAREA EXEMPLARA A PROGRAMULUI. Succe

sele obținute de handbaliști, luptători, caiaciști și cano- 
iști, rugbyști, gimnaști etc., sînt cunoscute. Pe lingă buna 
pregătire fizică, tehnică și tactică, spiritul de ordine și 
disciplină, dăruirea totală în antrenamente și concursuri, 
caracterizează activitatea acestor loturi. Exigența antre
norilor, tactul cu care rezolvă unele cazuri sau măsurile, 
chiar și aspre pe care le iau împotriva celor ce nu se 
încadrează în program, reprezintă puncte forte ale aces
tor loturi.

© PREOCUPĂRI PENTRU PERFECȚIONAREA PREGĂTIRII 
SPORTIVE Șl PROFESIONALE. Din loturile naționale și 
olimpice fac parte numeroși elevi și studenți, care reu
șesc prin eforturi deosebite să obțină rezultate sportive 
de mare valoare și totodată să-și desăvârșească pregătirea 
profesională. Exemplele sint numeroase. Atenția acordată 
de conducerile loturilor acestei probleme, crearea condi
țiilor de studiu, urmărirea activității și rezultatelor obți
nute în școală și facultate, legătura cu familia reprezintă 
mijloace eficiente de formare și afirmare plenară a tină- 
rului sportiv.

oameni care
pentru 
sâ se

CONTACTUL 
NOSTRU,

competiții 
înregistrează in 
iar răspunderea 
pentru reprezen- 

marile in

succeselor și a cauzelor 
eșecuri, punerea continuă a 
rezolva acțiuni motrice cu un 
constituie, alte soluții la în- 
a acționa în vederea educării 
dăruiască total cauzei pentru

PERMANENT CU REALIZĂRILE PO- 
reprezintă un obiectiv principal ai 
sportivii.

A. MOGOȘ
Șeful biroului de propagandă, pregătire și 

perfecționarea cadrelor al C.N.E.F.S.

Contribuția spectatorului în marele proces de educație a sportivilor nu mai are nevoie 
de argumente. în această acțiune lungă, anevoioasă și atit de gingașă, tribuna deține rolul 

?i forța opiniei publice, ftincl chemată si sprijine, să promoveze, și să încurajeze permanent pregătirea, munca, efortul, spiritul 
de sportivitate, să ia atitudine și să combată orice manifestări străine chemării pure a stadionului. Tribuna este marele jude
cător zilnic al omului din arenă, suportul lui moral. Ea ii dă atletului indemnul pentru faptele mari și ^frumoase, elanul 
autodepășirii, aripile pentru cele mal îndrăznețe zboruri

CAMPIOANELE SCHIULUI

DIN RINDURILE TINERILOR

dintre virtuozii handbalului nostruCristian Gațu (prim plan), unul

C.C. al 
din februarie — 2

printre 
necesitatea luării unor

Hotărirea Plenarei 
P.C.R. 
martie 1973 subliniază, 
altele. ___ 1
măsuri care să asigure o disci
plină fermă și o o-rdine exem
plară. ca o condiție de bază 
pentru dezvoltarea ascendentă a 
întregii noastre mișcări sportive. 
A6est aspect al muncii, reieșit 
pregnant din documentul de 
partid, a făcut , obiectul unei recen
te discuții pariate la clubul bucu- 
reștean Steaua, unitate de elită 
a sportului nostru, unde efortu
rile pentru atingerea unei înalte 
măiestrii sînt permanent conju
gate cu acelea îndreptate în di-

Formalități de intrare 
la Fabrica de stofe fine 
Brașov...

înainte de a sta de 
vorbă cu sportivele — 
muncitoare pe care ie 
căutam, facem obișnui
ta vizită la comitetul 
sindicatului. Aflînd sco
pul vizitei, președinta 
Paraschiva Costea intră 
direct în subiect : „Ana 
Bădescu și Vilma To
dor, campioanele de 
schi cum le spunem 
noi, sînt și două mun
citoare conștiincioase. 
Ceea ce le caracterizea
ză pe aceste fete, spor
tive de performanță, ca 
și pe altele pe care 
le-am cunoscut și cu 
care am lucrat direct în 
producție, este marea 
seriozitate arătată în 
tot ceea ce întreprind**.

Ne îndreptăm spre 
secția de repansare, lo
cul de muncă al Anei 
Bădescu. Hala mare ; 
citeva sute de munci
toare, aplecate asupra 
meselor de lucru dau 
desăvîrșire ștofelor fine 
pe care Brașovul le tri
mite în toate magazi
nele țării, ca și în mul
te alte țări și conti

nente. La „rampă", 
utilajul unde se face 
controlul și ultima co
recție a muncii țesăto
rilor. Ana Bădescu, 
prinsă în ritmul pro
ducției nici nu ne ob
servă.

Ana Bădescu și

Vilma Todor a-

preciate elo

gios de colec

tivul în care Iu

crează

„JE o fată harnică și 
destoinică, ne spune 
maestra Eugenia Fluie- 
raș, erou al muncii 
socialiste. Este punctua
lă, pricepută, se achită 
de sarcinile de muncă, 
își îndeplinește și de
pășește norma**.

înseamnă că este 
O performeră.ne.

bi-
o

campioană de schi, do
vedește prin fapte că 
principiul formativ al 
educării prin muncă și 
pentru muncă este per
fect aplicabil și celor 
mai buni sportivi ai 
țării.

Despre cealaltă fată, 
și ea campioană națio
nală de schi pe anul 
1974, Vilma Todor, ne-a 
vorbit, întîmpinîndu-ne, 
Arghir Colț, maestru la 
echipele de lăcătuși ale 
fabricii : „Vilma este o 
muncitoare bună și 
conștiincioasă. Sint mul
țumit de ea. Pricepută, 
execută lucrări de re
parații și întreținere la 
cărucioarele de tran
sport, lucrează la presa 
de fabricat pastile pen
tru lanțurile de cartere. 
Destoinică fată, mai 
ales într-o meserie rară 
printre femei, cea de 
lăcătuș".

Ne-am adus aminte 
că și alte campioane de 
schi, Rodica Clinciu, E- 
lena Pișcă și-au făcut 
tot în această întreprin
dere o educați© în spi
ritul muncii. Bun colec
tiv ! Bune fete 1 Și ca 
să fim sinceri ne-am 
simțit bucuroși ascul
tând cuvintele frumoase 
care nu mai conteneau 
la adresa campioanelor 
de schi amintite, mun
citoare la Fabrica de 
ștofe Brașov.

Este de ajuns să spui PAUL DOBRES- 
CU, pentru ca orice amator de box care 
se respectă să poată da pe loc zeci de 
amănunte privind cariera sportivă a aces
tui veritabil as al pugilismului românesc. 
Copil al Brăilei (oraș care a dai multe 
nume de rezonanță ringului) născut la 20 
iulie 1949, a fost atras de timpuriu (la 
14 ani) către sala de antrenament. De 
trei ori campion național de juniori, apoi 
in întrecerea seniorilor, el — îm
preună cu un alt brăilean, Calis- 
trat Cuțov — avea să furnizeze una dintre 
cele mai mari, mai aprige și mai frumoa
se rivalități sportive la categoria ușoară, 
meciurile celor doi turnizind dispute pal
pitante și dramatice. Scorul este favorabil 
lui Cuțov cu 5—4, dar Dobrescu deține 
atu-ul ultimei victorii obținute, recent, la 
turneul ,.Mănușa de aur", de la București. 
Campion național 
canic, campion al 
Paul Dobrescu își 
sportive, face loc 
me sau medalii.

Dar. amatorii de box nu știu, probabil, 
că paralel cu activitatea din ring, spor
tivul depune o muncă asiduă pentru for
marea sa ca om, ca cetățean. El este 
student în anul II la Facultatea de drept 
din București, secretar al organizației de 
bază U.T.C. pe secțiile de box, lupte șl 
gimnastică din cadrul clubului Dinamo, 
e un tînăr serios, conștiincios, muncitor și 
modest, lată amănuntg necunoscute, pro
babil, multor amatori de box, dar fără de 
cară imaginea performerului Iubit și od- 
mirat ar li. fără îndoială, incompletă.

In 1971, campion bal- 
Dinamoviadei (in 1969), 
lărgește vitrina trofeelor 
pentru alte cupe, diplo-

><iu! IOVAN

ADEVARATI
— Cine ar fi după părerea dum

neavoastră, factorul principal in 
această vastă acțiune ?

— Indiscutabil că antrenorul re
prezintă figura centrală în acest 
context, pe umerii lui cade, sau 
ar trebui să cadă, volumul cel 
mai mare de muncă.

De aceeași părere este și maes
trul emerit al sportului, —
Cornel Oțelea. antrenorul 
ției de handbal a clubului :

— Antrenorul este, în tr- ade
văr, figura centrală în procesul 
de educație. Pentru aceasta, însă, 
el însuși trebuie *să fie un exem
plu de muncă, atitudine, com
portare și — a.ș adăuga eu — ținută. 
Exigența maximi față de spor
tivii pe care ii pregătești nu so 
poate realiza decît în 
unei autoexigențe la 
dicate.

— Acesta ar fi unul 
tele succesului. Mai 
tele ?

— Fără îndoială ! De o mare 
Importanță ar fi. intervine colone
lul loan Duță. existența unei de
pline unități de idei și de acțiu
ne între antrenor, secție, 
lot național și federație. 1 
balul dă, în general, un 
exemplu din acest punct 
vedere. Alte sporturi. însă...

— Primii care ciștigă 
asemenea

p<rof. 
sec-

fel
condițillc 

de ri-

din 
sînt

secre- 
și al-

club, 
Hand- 

bun 
de

Mihai BARA

VINT PRIELNI
Consemnăm cu bucurie 

unei noi familii. Tînârul 
Dulică 
bului Steaua,
niori, în 1973,

21 de ani - 
campion 
campion

HOCHEI LA C

intemeiereo 
luptător Ion 

membru al clu- 
mondial de ju- 
ai seniorilor, in

ONSTANȚA î

1974, se căsătorește astăzi, în comuna 
sa natala, Drăganu. Să-i urâm, potrivit 
tradiției, casă trainica, 
în muncă și in sport I

fer ici re, succee

imens geaman- 
de a găsi vreo

Avînd drept bagaj o mică valiză cu lucruri, dar puitind în suflet un 
tan de speranțe, antrenorul Florea Gero a plecat la Constanța cu gîndul 
20 de copii, cu care să întemeieze primul nucleu hocheistic in acest oraș, dotat o« un 
excelent patinoar artificial. (Din păcate, pînă acum, compresoarele modernei baze au 
fabricat numai gheață, nu și... entuziasmul necesar pentru a porni pe drumul presărat 
cu multe dificultăți al înființării unei secții, a unei echipe.) Florea Gero, om animat de 
o mare dragoste pentru sportul cu crosă și puc, avînd o lungă experiență și succese no
tabile în activitatea cu copiii, 
înțelegere și va găsi sprijinul 
fim — putea fi făcută, mai

acceptă aventura. Nutrim speranța că va fi întîmpinai cu 
necesar in
devreme,

această tentativă 
pe plan local.

frumoaso, cere — sinceri sâ

FĂRĂ PLETE I
La Clubul Dinamo a 

avut loc, recent, un dia
log pe teme de educație, 
organizat ' ~ r r c
București, 
tele puse 
s-au aflat

de C.M.E.F.S. 
Printre aspec- 

în dezbatere 
atitudinea spor-

stadion ți în a- 
comportarea și. 
ținuta lor. Un

tiviior pe 
fora lui,
mai ales, ,.........
prim efect: jucătorii echi
pei de fotbal au hotârit 
să renunțe la excesele ca
pilare, adoptînd pieptă-

naturi care să șadă bine 
unor tineri sportivi. Poate 
că și alte formații ar tre
bui să se gîndească la 
aceasta. Plete mai puține, 
seriozitate mai multă I

recția educării comuniste a mem
brilor săi. Ni 5-a păruț ' 
interesant un punct de 
expus de tovarășul colonel 
Duță, secretarul Comitetului 
partid al clubului;

— Am căutat sâ promovăm și 
să instaurăm în munca d« edu
cație ideea individualizării, la 
fel ca ș* in munca de instruire 
propriu-zisă. Trăsăturile unei dis
cipline, performanțele chiar, fac 
din fiecare echipă sau sportiv 
un caz aparte, cu caracteristicile 
sale, care implică o muncă aten
tă și plină de grijă, de la un co
lectiv la altul, de la individ la 
individ, in ultimă instanță.

foarte 
vedere 

loan 
de

dinir-o 
acțiune concentrică 

și unitară sînt sportivii, 
pictează maestrul emerit al 
tului Cristian Gațu. Analiza 
nunțită, obiectivă, aspră a 
priei taie activități, chiar 
condițiile unui succes, 
motorul permanent al 
lui.

— Ce își propune, în 
re, clubul Steaua ?

— Promovarea statornică a spi
ritului de sport și 
te, formarea unor 
sportivi-cetățeni, 
școala muncii și 
Marii campioni se 
durile oamenilor adevărați, a în
cheiat colonelul Duță. secretarul 
de partid al clubului Steaua.

AȘA MUSAFIRI...
eom- 
spar- 
amă- 
pro- 

și in 
rămiue 

progresu-

con lin ua-

de sportivita- 
generații 
crescuți 

a stadionului, 
nasc din rîn-

V. OCTAVIAN

de 
in

Conducerea Școlii generale nr. 193. din Drumul Taberei, a luat '"‘£7
II» de a pune terenurile sale bituminate Io d.spox.ț.o tuturor țrnenlor dm cartier. 
Din pâcate, insă .unii nu au înțeles că folosirea in comun ° mă Je
supune respectarea unor norme ale cohr.ețu.ni cufilizate. Șl astfel. Io « ora oe 
Xc^ie fixică. fetele «... alergau in jurul terenului de boschet au batant- suport, 
triwialitătile po care le debitau niște ma.r.xt onșăioți ,nlr un 
astfel de musafiri porțile trebuie să stea rnch.se. Iar ce. care «or sa JocSt mir od«ă^ 
sport ar fi bine să rină in grupuri orgon.xate, însoțiți de un responsabil cu... respon- 

«abilitate.

BAROMETRU
Activitatea unei comisii de disciplină 

poate da imaginea muncii de educa
ție care se desfășoară intr-un sport 
sau altul. In cazul baschetului, acest 
organism a avut — regretabil - cam 
prea mult de lucru. Au trebuit să fie 
dictate numeroase suspendări da jucă
tori (insumînd pe primele 5 luni ale 
anului peste 20 de etape), -.——i 
chiar de terenuri sau săli. Cu

regretabil este faptul că printre 
vizați figurează sportivi fruntași, 
membri ai loturilor naționale (Gh. 
zel ac, Gh. Novac, Rodica Goion, 
tiana si Liliana Radulescu ș.aJ.

oe* 
unO 
Oc-
!<►

uneori 
totul Sportul Pag a7a

rnch.se


CONGRESUL FRONTULUI
UNITĂȚII SOCIALISTE BOXERI ROMANI AȘIIOIS WBftfl

(Urmare din pag. I)

patriei noastre socialiste, cauza 
socialismului și păcii in lume.

în continuarea lucrărilor, Con
gresul a aprobat propunerea de 
a se mări numărul membrilor Con
siliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste de la 475 la 477.

Tovarășul Gheorghe Pană a pre
zentat, apoi, propunerile de can-

BASCHETBALISTELE
ROMÂNCE ÎNVINGĂTOARE:

83-58 CU FORMAȚIA
R. D. GERMANE

didați reprezentînd Partidul Co
munist Român, organizațiile care 
fac parte din Frontul Unității 
Socialiste.

Congresul a ales în unanimitate 
pe membrii 
al F.U.S.

în același 
întrunit în 
plenară și a 
alcătuit din

In încheierea lucrărilor primu
lui Congres al Frontului Unității 
Socialiste, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Urmărite cu profund interes, 
înflăcăratele cuvinte ale pre
ședintelui Frontului Unității So
cialiste sînt subliniate de repe
tate ori cu puternice aplauze și 
ovații.

în sală domnește o atmosferă 
de puternică însuflețire, de înăl
țător patriotism. întreaga asistență 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.", 
„Ceaușescu — România", „Ceaușescu 
și poporul".

Consiliului Național

cadru. Consiliul s-a 
prima sa ședință 

ales Biroul Executiv, 
31 de membri.

ÎN ARENA INTERNAȚIONALĂ
IN POLONIADINAMOVIȘTII

Zilele trecute, la Lodz, o se
lecționată de box a clubului Di
namo București a terminat la 
egalitate (5—5) meciul cu repre
zentativa Gwardia. în ordinea 
categoriilor : Niebudek b. p. Ne
gru, Borkowski
Witkowski
Marciniak

b.p.
p.p.

b.p. T. Dinu, 
I. Dorobanții, 

Ștefanovici,C.

Bohociewicz p.ab. 2. P, Dobres- 
cu, Dubisz, b.ab. 2 V. Antoniu, 
Montewski p.p. A. Tîrboi, Guzie- 
lak b.p. V. Filip, Niesceruk p.ab. 
2 M. Simon, Mazur 
I. Alexe.
nezl, unii figurează 
bune în clasamentul național: 
Borkowski (2), Niebudek (4), 
Niesceruk (6) și Montewski (7).

p.k.O. 2.
Dintre boxerii polo- 

pe locuri

VICTORIA GALAȚENILOR
spectatori au asistat

IAȘL 24 (prin telefon). Turneul 
Internațional feminin de baschet do
tat cu „Cupa Federației" a început 
în sala sporturilor din localitate, con- 
semntnd victoriile reprezentativelor 
României și Ungariei asupra celor 
ale R, D. Germane șl, respectiv. Iu
goslaviei. Referitor la meciul sporti
velor românce subliniem disputa e- 
chillbrată din prtma repriză, în care 
tenacitatea apărării „om la om" șl 
superioritatea sub panou au fost 
satzrurile oospetelor. In continuare 
linsă, echipa țării noastre a sprintat 

Mțprin acțiuni ofensive mai rapide și 
tanal eficiente, detașîndu-se net. deși 
<oe parcurs antrenorii au făcut schim- 
Ibărt dese in scopul verificării tntre- 
Jșțulul lot. Seer final ; 83—58 (39—33). 
•țPunrtele formației române : Szabados 
SI, THa 29, Savu 12, WHhalik 5. Golan 
îi. Reșlanu S. Szabo 4. Gughi 5. An- 
idrcescn 4. Ciocan 4. Pentru formația 
iR. D. Germane, cele mai multe punc
te au înneria : Lnstgart 15 și Messer- 
eehnddt 19. Au arbitrat Giancarlo 
Vitale (TtaHa) șt S. Anastasovsld (Iu- 
ițgoslavia).

în deschidere ț Ungaria — Tugoela- 
«»îa (prezentă ou formația de ttne- 
xretț M—91 (49—39). Programul zilelor 
următoare : STMBATA : Ungaria — 

UM>. Germană st România — lugosla- 
fvla t nuMWlUA : iugoslavia — R.D. 
UGermcanâ M România — Ungaria.

.1

3 000 de 
în arena Dunărea din Galați la 
întîlnirea internațională dintre 
Box Club Galați și Avia Swidnik 
(Polonia). După meciuri extrem 
de spectaculoase, gazdele au ob
ținut victoria cu 13—7. REZUL
TATELE : I. Șulă b.ab. 2 T. Stek, 
Șt. Duminică b.p. A. Andro-

siewicz, N. Buteseacă b.ab. 1 
W. Zwenarek, O. Amăzăroaie 
m.n. cu J. Widomirski, N. Boșcu 
b.p. W. Stanko, D. Bute m.n. cu 
J. Lewadowski, I. Tîrîlă 
R. Petek, N. Tudor b.ab. I. 
kiewski, M. lagăru p.p. R. 
kowski, M. Constantinescu 
cu J. Wiatek.

PP- 
Roz- 
Sip- 
m.n.

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
R. P. POLONA
FLORETIȘTII IN PRAGUL 

MONDIALELOR*1J

D. STĂNCULESCU

TELEX
■k Caserta (Italia), atletul suedez 
Rirky Brach a stabilit cea mai bună 
performanții mondială a anului la 
disc : 92,09 m. Ugandezul Akti Bua a 
Cîștigat 2» mg cu M,«.

Selecționatele de volei ale R.P. Chi
nese vot susține, tncephid de dumi
nică, o serie de mechiri în Mexic. 
Ttecent, organizatorii C.M. de volei 
«n confirmat înscrierea echipelor 
«âdneze la această competiție.

,în vederea campionatelor mon
diale de scrimă din iulie, de la Gre
noble, floretlștii polonezi se află în 
faza pregătirilor finale. In sportivii 
acestei arme se pun cele mat mari 
speranțe, pentru că, pe drept cuvint, 
floretiștii polonezi se prezintă mai bine 
pe plan internațional decît, de pil
dă, spadasinii sau sabrerii. Care este 
la ora actuală situația floretiștilor 
polonezi 7 Doi sportivi sînt titulari 
de drept : Jerzy Kaczmarek și Ma
rek Dabrowski. In ciuda unei indis
ponibilități de durată ultimul a re
venit cu brio în echipa națională. A- 
ceștia vor evolua cu succes la cam
pionatele mondiale Dar, doi oameni, 
deși valoroși, sînt prea puțini Intr-o 
formație. Care vor fi ceilalți 
doi ? Al treilea va fi proba
bil I,ecli Koziejowski, în timp ce 
al patrulea este Încă juniorul Leszek 
Martewicz. Din păcate, însă, aceștia 
doi din urmă, ca șl rezerva Arkadius 
Godel, sînt departe de o valoare in
ternațională acceptabilă pentru a face 
față unor echipe de valoare. Amîn- 
doi sînt lipsiți de experiență, iar Go
del se află încă In convalescență, 
după o operație suferită la genunchi. 
„Din acește scurte relatări — scrie 
ziarul «Przeglad Sportowy» din Var
șovia — se desprinde o singură con
cluzie : nu avem cadre corespunză
toare în lotul de tineret care să 
poată intra oricînd în echipa de flo
retă. Așadar, un succes de răsunet 
la Grenoble este greu previzibil...".

fi ceilalți
fi proba-

în timp ce

R. O. VIETNAM

Ultimele campionate de tir ale 
R. D. Vietnam s-au desfășurat 
la poligonul Quan Ngua din 
Hanoi. Cu deosebire s-a distins 
în proba de pistol liber Nguyen 
Thi Bich Diep, care a cîștigat 
întrecerea rezervată femeilor și a 
obținut cu același prilej titlul 
de maestră a sportului.

TURNEE

Jta Uandra, In turneul de eaHfîcar* 
gpentra C.K. de polo : Spania — An- 
keHa 3—S; R.F. Germania — Grecia 
h»—«.
(Sprinterii vest-gernuuil Manfred Om- 
hner șt Franz Peter Hoffmeâster au 
rraalizat M.2 pe 199 m. La suliță. 
SMtchael Weodng a cîștigat cu 88,22 
km. P« 299 m (h Annegret Richter a 
inlergat 22.3,
An nudul de șah dintre Nana Alek- 
«andria și Marta Șui, contfnd ca 
isemlfinalA a turneului candidatelor 
Sa titlul mondial feminin, după 5 
jpartlde scorul este de 3—2 In favoa- 
ima Nanei Aleksandria. An mal ră
mas de jucat S partide.

r. p. UNGARĂ: UNDE CRESC CAMPIONII
Sportul la sate. în Ungaria, cu

noaște în ultimii ani o dezvolta
re deosebită. Multiple competiții 
de masă. în frunte cu Spartachia- 
da satelor, complexul Kilian, au 
impulsionat cu o deosebită vi
goare activitatea sportivă de ma
se si chiar cea de performanță. 
Spre deosebire de anii dinainte 
de război, cînd numai fotbalul 
cunoștea o oarecare popularitate, 
după Eliberare, toate disciplinele.

HALTEROFILII NOȘTRI
In preajma campionatelor europene

, Cu începere de la 29 mai și pînă 
fa 8 iunie, Verona, pitorescul oraș 
•riin nordul Italiei, găzduiește cam- 
gdonatele europene de haltere. La 
îeceastS mare competiție, la care 
vor participa sportivi din 30 de 
«firi de pe continent, vor fi pre- 
;zențl și cîțtva halterofili români : ’ 
Wob Hartopan (cat. muscă). Marian 
Grigoraș (cat. cocoș). Aprel Mi ui 
<cat ușoară), Spiridon Herghelegiu 
Meat grea) și Vasile Deac (gat (Su
per grea).

Despre șansele noastre la cam
pionatele europene ne-a informat 
antrenorul federal Lazăr Baroga.

I . , - .
— Cum s-au pregătit și ce per

formanțe așteptați de la sportivii 
români participant! la „europene" ?

deelor tehnice. Desigur. în patru 
luni nu am reușit să facem totul 
și, ca urmare, nici performanțele 
nu pot fi deocamdată peste un a- 
numit nivel. Procesul schimbării 
metodicii- este de lungă durată : 
obiectivele pe care ni le-am pro
pus vor fi realizate abia anul vi
itor și îndeosebi în anul olimpic

în frunte cu atletismul, luptele, 
boxul si-au găsit numeroși sim- 
patizanți.

O statistică, publicată cu pri
lejul celei de a 29-a aniversări 
a eliberării Ungariei, arată că 
din cele 4331 de asociații și clu
buri din tară, nu mai puțin de 
41.5% aparțin comunelor și sa
telor. Aceste organizații sportive 
funcționează pe linsă școli, cămi
ne culturale și unități agricole, și 
participă la campionatele județe
ne la diferite discipline sportive. 
La atletism, fotbal, tenis de ma
să. lupte si alte sporturi se or
ganizează chiar și o finală repu
blicană. rezervată sportivilor 
la sate.

în Ungaria, sportul sătesc 
devenit un imens 
cadre pentru sportul de 
mantă. Numeroși campioni 
din mediul sătesc. De la 
provin campionul mondial

lupte greco-romane

BOURNEMOUTH. — In tu
rul 3 al probei de dublu bărbați, 
perechea Ilie Năstasc — Juan 
Gisbert a dispus cu 6—3, 3—6. 
6—3 de Gali—Giltinan. In proba 
de simplu 
Barazzutti

ROMA, 
tururi de 
ternaționalele' 
dău i-a învins pe 
leppo (cu 7—6, 
glione (6—4, 6—2), iar

(semifinale): Năstase— 
9—8, 9—7.
S-au disputat primele 
calificare pentru „in

i'" Italiei. D. Hărfi- 
italienii Co- 

6—2), șl Casti- 
V. Soti-

HORHISTflE NOASTRE
PI 10CUI 3 IA COMO

la

de

a 
derezervor

perfor- 
provin 

tară 
și o-

'1976. Cu toate acestea, este pos1 ‘ 
. câ lacunele stiluri sau chiar la to- 
jtal, cjtiva dintre halterofâiij1 români 
să se claseze printre primii șașe.j

— Care sînt, în general. pri.w' 
palii favoriti pentru medalii si ean- 
didații la primele șase locuri ?

— De la început, voi repeta un 
lucru pe care l-am mai spus : de 
patru luni am schimbat metodica 
de antrenament, am schimbat sti
lul și tehnica ridicărilor. încercînd 
în felul acesta să modificăm tot ce 
a fost greșit în executarea proce-

— Nivelul actual international a 
crescut în ultima vreme în mod 
vertiginos. în afajă de halterofilii 
sovietici, bulgari, polonezi si un
guri. principalii candidați la ti
tluri și medalii, progrese remar
cabile au înregistrat cei din R. D. 
Germană. Suedia. R. P. Germania. 
Finlanda si Italia.

Iimpic „ _ _________________
•Tânos Varga, campionul olimpic 
din 1968 și fostul 
mondial la aruncarea 
Gyula Zsivotszky.
Papp (pentatlon) și fostul record
man al lumii pe 1 500 m Istvân 
Rozsavolgyi. Sînt doar cîteva e- 
xemple. edificatoare. Sigur că la 
viitoarele competiții de amploare, 
numărul sportivilor proveniti din 
mediul rural va fi si mai mare.

r , ■ .
. . -

BITOSI SOSESTE PRIMUL

recordman 
ciocanului 

atleții Mărcii

LA MACERATA
In Turul ciclist al Italiei s-a desfășurat 

ieri etapa a 8-a. Primul sosit pe distanța 
Chietî — Macerata (150 km) a fost ita
lianul Franco Bitosi în 4h 19:08. In clasa
mentul general continuă să conducă spa
niolul Fuente. Eddy Merckx ocupă locul 

9 Io 1 minut de lider.

fX)MO. 24 (prin telefon). La 
„Palestra Negretti". floretistele 
Italiei. României. Franței și Un
gariei s-au întîlnit în tradiționalul 
patrulater anual. Concursul a fost 
cîștigat de selecționata Ungariei, 
urmată de cele ale Franței. Româ
niei și Italiei. Echipa țării noastre 
a obținut victoria în fața italien- 
celor. cu 10—6. prin Suzana Arde
leana. Ecaierina Stahl, Ileana 
Gyulai — toate cîte trei asalturi 
cîștigate — și Elena Pricop, în 
timp ce adversarele au punctat 
prin Collino (4). Lorenzone și 
Cippriani, dar a fost învinsă cu 
același scor (9—7) de reprezenta
tivele Franței și Ungariei.

Jimmy Connors și Evonne 
Goolagong — două nume 
mari în tenisul mondial — 
nu. vor figura pe lista par- 
ticipanților la apropiatele 
turnee de la Roma și Paris. 
Așa rezultă din surse ofi
ciale, care precizează că 
toți jucătorii incluși ac
tualmente în așa-n’umitul 
campionat mondial de te
nis inter-echipe (W.T.T.) 
sînt neeligibili pentru aces
te tradiționale competiții e- 
uropene.

La Roma, secretarul fe
derației italiene de tenis, 
Giancarlo Canieli, a anun
țat că jucătorii de mai sus 
nu vor fi acceptați Ia 
turneul care începe luni pe 
terenurile de la Foro Italico. 
în același sens s-a pronun
țat și Phillipe Chatrier, 
președintele federației fran-* 
ceze de tenis, L _
la ediția din acest an a 
turneului 
Garros, 
foruri 
țiunea mai multor federa
ții europene, care se opun 
acțiunilor întreprinse de 
W.T.T. Este, totodată, sa
lutată prezența la întrece
rile de pe continent a unor 
mari campioni ca Uic Năs- 
tase, Arthur Ashe și Stan 
Smith, care le vor fi incon
testabili capi de afiș.

între timp, dincolo de li
cean, meciurile W.T.T.-ului 
au început sub semnul in
certitudinii. Majoritatea re
țetelor obținute se situează 
sub nivelul scontat de pro
prietarii de săli. Echipa 
Boston Lobsters, în care 
activează și Ion Tiriac, a 
susținut pînă acum două 
meciuri. învingind pe New 
York Sets (31—28) și pier- 
zînd la Baltimore Banners 
(22—27). împreună cu ju- 
cătoarea Pat Bostrom, Ia 
dublu mixt, Ion Tiriac are 
următoarele rezultate ; 
cu Charlie Owens, 
tinez ; 5—7 cu
michael, Betty 
dublu masculin : 
el, Crookenden

cu privire

Roland 
aceste

de la 
Amîndouă 

rămîn solidare cu ac-

6—3
Cici Mar- 

Bob Car- 
Stove. La 
Carmicha- 
— Tiriac, 

Reid 7—6. De menționat că 
scorul general al întîlniri- 
lor se face prin totalul de 
ghemuri pentru fiecare e- 
chipă. Un sistem, cel pu
țin, curios... (rd.v.)

DE TENIS
riu a cîștigat la tunisianul 
Zouhir (6—3, 6—0) și francezul 
Deblicker (6—4, 6—3). S. Mure- 
șan a fost eliminat în turul 2 de 
japonezul Kuki : 0—6, 2—6.

HAMBURG. — Rezultate 
„optimi" : 
6—4, 6—3, 
6—2 ; Plotz 
6—3, 6—1.

din 
Jauffret — Solomon 
Vilas — Szoke 6—4, 
— Fassbender 1—6,

DIN FOTBALUL'
INTERNATIONAL'
• La Hengelo. lingă Haga : O- 

Ianda-Hamburger S.V, 2—1 (1—1). 
Olandezii cu Cruyff în formație 
(dar fără Hulshof, Beveren, Miihren, 
Hanegem — accidentați) au 
marcat prin Suurbier și De Haan. 
Olanda joacă duminică cu Argenti
na. • La Rostock : R. D. Germa
nă — Norvegia 1—0(0-0). A mar
cat Sparwasser • Go Ahead De
venter — Selecționata Haiti 0—1 
(0—0). A înscris Sanon • Alte re
zultate : Zenit Leningrad — Gel
senkirchen 1—0 : Partizan Belgrail 
—Eintracht Frankfurt pe Main 2-2.'

• în finala Cupei Italiei: Bologna 
—Palermo 5—1, după executarea pe- 
ralty-urilor (1—1. după 120 de mi
nute) • La Congresul U.E.F.A., de 
la Edinburgh, s-a hotărît să se 
intensifice campania împotriva jo
cului dur și a indisciplinei spec
tatorilor.

* ultimele știri* ultimele rezultate*
TURNEUL U.E.F.A. : ROMÂNIA ISLANDA 1—0 (1—0)

in cel de al doilea meci din cadrul Turneului final U.E.F.A., care se des
fășoară in Suedia, reprezentativa de juniori a țării noastre a întîlnit ieri, la Ronneby, 
formația similară a Isîandei pe care a intrecuț-o, la capătul unui joc disputat, cu 
scorul de 1—0. Golul victoriei a fost înscris de Hurloi, în min. 37, care a reluat din 
voieu in plasă, o pasă o lui Grosu, in urma executării unei lovituri de colț. Echipa 
noastră a folosit în această partidă următoarea formație: Moraru - Negroiu, Agiu, 
Popa, Elisei - Leac, Hurloi, Boldici (min. 38 Augustin) — Pițurcă, Grosu, Vrinceanu 
(min. 63 Surenghin).

Miine, în ultimul joc din cadrul grupei A, reprezentativa de Juniori a țării 
noastre va rntilni Scoția, care a fost învinsă ieri, cu 6-0, de Finlanda.

Alte rezultate: Iugoslavia - R. D, Germană 1—0, Polonia — Turcia 2—1, Sue
dia - Spania 1-1.
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„Tn mod permanent trebuie să ne gîndim ia tot ce 
are nevoie omul, să venim în întimpinarea necesităților 
sale de 
ceea ce 
copiilor, 
oraș*.

odihna și recreare. Să facem în așa fel, incit 
construim aici, parcul de distracții și orășelul 

să devină un centru de atracție pentru întregul

NICOLAE CEAUȘESCU
______ J

DEALUL PISC 
LA COTA ANULUI

ste firesc ca un oraș aflat în 
continuă dezvoltare pe coordo
natele civilizației 

este Bucureștful, 
propună proiecte 

„ inițiate de partid, pe
și social-cultural. Proiecte care prind 
viață prin strădaniile unanime ale 
cetățenilor, mobilizați de organele și 
organizațiile de partid și de stat

In preocuparea permanentă a edi
lilor Capitalei de a oferi celor 
aproape 2 000 000 de locuitori condiții 
cit mai bune de muncă, învățămint, 
locuit, odihnă, recreare și sport se în-

E
cum 
să-și

socialiste, așa 
capitala țării, 
de anvergură, 

plan economic

scrie și sistematizarea zonei din Dealul 
Piscului. Aici, într-un cartier central, ia 
indicațiile tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general al 
partidului, președinte al Republicii, 
se construiesc un cvartal de locuințe, 
o mare sală publică, polivalentă, o 
imensă zonă de agrement, cuprinzînd 
un parc de distracții, un orășel al co
piilor, un ștrand, un hotel și un res
taurant. Amplasată și concepută pen
tru a exprima în această zonă a Ca
pitalei arhitectura cea mai modernă. 
Sala polivalentă va putea găzdui 
întreceri sportive, manifestări culturale.

Cu fiecare zi, Sala polivalenta tși taaișa silueta maiestuoasă, ca reper principal în ampla zonă 
de aport și agrement a Dealului Piseulul

întruniri publice răspunzînd unor ne
cesități imediate și de perspectivă.

Ne aflăm în preajma unor mari •- 
veni mente de o deosebită importan
ță în viața poporului nostru, a XXX-a 
aniversare a Eliberării patriei și Con
gresul al Xl-lea al Partidului Comu
nist Român. Și în bilanțul pe care Ca
pitala îl va raporta partidului in a- 
ceastă vară sărbătorească se vor afla 
ți Sala polivalentă și Parcul Tineretului.

Tinerețea, numitor comun

*

MAREA SALA LA ORA SALA IN 5 CIFRE

PREMIERELOR TEHNICE e 
e

Am urcat, din nou, după 
două lunj ^Dealul Piscului", 
timp în care nu numai na
tura s-a schimbat, sub ex
plozia de verdeață, cl și pei
sajul construit de om pe a- 
ceste locuri, unde nu peste 
multă vreme silueta majes- 
tuoasă a Sălii polivalente va 
domina nu numai prin înăl
țime acest cartier al Capita
lei.

Pătrunzînd spre șantierul 
sălii prin intrarea dinspre 
Magistrala Nord-Sud, o mare 
zonă verde prefigurează vii
torul „Parc al Tineretului**, 
cu bogăția sa de flori, ar
bori și spații destinate spor
tului, agrementului și odih
nei. Se lucrează încă intens 
aici, pentru că nu este deloc 
simplu să finisezi pînă la 
amănunt cele 200 ha, cit 
va cuprinde întreaga zonă de 
agrement și nici măcar cele 
90 ha cît măsoară aleile par
cului.

Lucrările nefiind încă în
cheiate la podurile și pasa
relele ce vor face legătura, 
pestp lac, între parc și sală, 
ghid ne-au fost mașinile gre
le de transport care, într-un 
flux continuu, se îndreptau 
cu materialele necesare spre 
șantierul de pe Dealul Piscu
lui.

Privită de la distanță, noua 
construcție nu lasă să se în-

vii-trevadă funcționalitatea 
toarei săli, deși, față de ul
tima noastră vizită acum se 
înălțase deja structura de re
zistență aflată atunci în sta
diul incipient. Privită dinăun
tru însă, ți se oferă jaloanele 
pentru intuirea realelor dimen
siuni ale edificiului. Din nou, 
interlocutor ne-a fost ing. 
Mircea Ștefănescu — în dubla 
sa calitate, de șef al șantie
rului și de maestru al apor
tului, fost component al re
prezentativei naționale de po
lo și participant la două O- 
limpiade — care ne-a oferit, 
cu amabilitate și precizie de 
fin cunoscător, detalii ce sca
pă, fără îndoială, unui nespe- 
cialist.

Aflîndu-ne ia „punctul zero* 
— cu alte cuvinte la nivelul 
suprafeței sălii, delimitată de 
armătura de beton a tribu
nelor — ascultăm explicațiile 
ing. Mircea Ștefănescu : „Ac
tualul stadiu al lucrărilor ne 
oferă o succesiune de pre
miere tehnice de specialitate: 
abia încheiată acțiunea de 
montare a pieselor prefabri
cate grele, urmează cea de 
ridicare a cadrelor metalice 
care vor susține acoperișul 
sălii. Concomitent se lucrea
ză la instalația de ventilație 
și la finisarea încăperilor a- 
nexă, ce vor găzdui, deopo
trivă. sportivi și spectatori**.

Gîturile de girafă ale urla-

suprafață desfășurată 
deschidere 
înălțime totală 
înălțimea sălii 
capacitate

- 30 000 mp
- 90 m
- 27 m
- 14 m
- 6 000 și 8 000 locuri

șelar macarale Richier și M.B. 
80, aflate pe două laturi ale 
sălii, transportau neîncetat 
cuvele cu beton, necesar tur
nării gradenelor și cabinelor 
rezervate traducătorilor, pre
sei și radlo-televiziunii. Co ho
rind sub «nivelul zero- am 
pătruns in spațiile adiacente, 
pășind peste trepte confec
ționate ad-hoc din lemn Și 
care mîine vor dispare, lăsînd 
locul scărilor mozalcate. Am 
intrat în viitoarea sală de în
călzire, am trecut prin ca
bine, prin încăperile destina
te sportivilor pentru recupe
rare după efort, toate aflate 
într-un stadiu avansat de fi
nisare. „Ar fi necesar, cred cu 
— ne-a spus interlocutorul 
nostru — ca în această fază 
a lucrărilor să se afle aici 
șl un reprezentant de speciali
tate de la C.N.E.F.S., ca unul 
din principalii beneficiari, 
pentru a sugera constructori
lor locul tuturor amenajări
lor necesare sportului, evi- 
tîndu-se ulterioare modificări 
ale lucrărilor deja încheiate**.

Se lucrează neîntrerupt, 
schimbul de noapte toarnă 
betonul șl pregătește mate
rialele necesare pentru a

doua zi. Se lucrează eu spirit 
de răspundere și inițiativă, 
echipele conduce de fierarul 
C. Preda, de dulgherii Șt. 
Kelemen șl N. Nlca, precum 
și sudorul Șt. Botez fi mais
trul Gh. Zamfirescn, fiind 
exemple de urmat pentru toți 
constructorii,

Tn curînd cea de a treia 
dimensiune a sălii, Înălțimea, 
va trece pe primul plan : se 
vor efectua operațiunile de 
ridicare a cupolei sălii, fa
cilitate de soluția originală a 
schelelor suspendate de ca
blurile de ancorare, aperțt- 
nînd ing. Ștefan Ciurel, vice
președinte al Consiliului popu
lar municipal.

Dacă stadiul actual al 
construcției Sălii polivalente 
necesită prezența mîinii de 
lucru de Înaltă calificare, a- 
menajarea „Parcului Tine
retului" presupune aportul 
entuziast și permanent al 
muncii patriotice pe frontul 
căreia se află, firesc, în 
primele rânduri tineretul.

Deci, tineret pe șantier, 
tineret în parc !

Pe Maxim Tihan, 
unei echipe 
l-am 
fruntașilor întrecerii socia
liste și la precedenta noas
tră vizită. Acum, alături de 
el, figurează printre eviden- 
țlați și NicoUe Burlacu, șef 
al unei echipe de betoniști. 
Ion Dragnea, care conduce o 
echipă de fierar-betoniști — 
ce a realizat armătura de 
monolitizare la structură, 
lucrare cu caracter de u- 
nicat —, subinginerul Victor 
Fanca, care, așa după cum 
afirma secretarul Comitetu
lui U.T.C. al șantierului, 
Gh. Terbea» se numără prin
tre promotorii 
calitate, 
zația de 
dezbătut 
adoptlnd 
zătoare.

Imensa 
înconjoară 
de curind 
Pentru ca toate sectoarele 
Capitalei să poată contribui, 
Ia dorința tineretului, în a- 
menajarea acestui perime-

șeful 
de betoniști, 

întllnit pe panoul

muncii de 
De altfel, organi- 
tineret de aci a 

sarcinile de plan, 
măsurile corespun-

zonă verde care 
sala a fost pînă 

parcelată. De ce ?

tru M sportului, agremen
tului și odihnei, destina* 
cetățenilor de toate viratele. 
Iată de ce. deși amplasa* 
în sectarul S, .Parcul Tine
retului" ae realizează prift 
și pentru locuitorii întregu
lui municipiu. Aceasta rm 
înseamnă Insă că tinerii dia 
sectorul 5 au uitat vreua 
moment că ei sint fi voa 
rămîne gazde, ceea ce aa 
manifestă in perseverența 
cu care semnează .condica 
de prezentă* pe șantierul 
muncii patriotice. Miile da 
ore prestate de cei pesta 
55 000 de tineri din școlii* 
și întreprinderile sectorul^ 
s-au materializat în planta
rea pînă acum a 860 de ar
bori șl 1000 de arbuști, la 
recuperarea unor zone mlăș
tinoase din cuprinsul parcu
lui, în amenajarea uno* 
locuri de joacă pentru oo- 
pil. Au fost prezenți aci •- 
levii de la școlile profesio
nale de Construcții Popești- 
Leordeni, Autobuzul.
școlar J. Rangheț", 
liceele „Gh. Șincai" 
Creangă", muncitori 
întreprinderile Danubiana. 
Autobuzul, Adesgo. l'.R-A. 
Oltenița, Arta Grafică, I.C.B.

Așadar, tinerețea este aici 
numitor comun. Și nu nu
mai pentru că pe frontispi
ciu se află scris .Parcul Ti
neretului*, d și pentru fap
tul că tot ce se realizează 
stă sub semnul exuberan
ței șl entuziasmului juvenil.

Grupttf 
de Ml 
Si J- 
de la

POFTIȚI ÎN PARC!
Invitația noastră nu este 

de loc prematură, pentru 
că, așa cum am aflat de ia 
Consiliul popular al secto
rului 5, în luna iunie pri
mele obiective din cadrul 
„Parcului Tineretului" (șef 
proiect : arh. V. Donose 
de la „Proiect București") 
vor fi date în funcțiune.

Și pentru că este vorba 
de luna iunie — .i-
tăm că prima sa zi este de
dicată copiilor — benefici
ari vor/ fi în primul rînd 
cei mal mici cetățeni. Cele 
două „pastile", destinate 
prin proiect sâ devină 
locuri de joacă în zona din 
preajma liceului „Gh. Șin- 
cai", vor fi puse în curînd 

■ la dispoziția copiilor. Do- 
tate jeti aparatură necesară 
— ainfost asigurați că i- 

‘ maginația n-a lipsit la con» 
t fecționarea acesteia — spa
țiile vor deveni, sîntem 
siguri; foarte solicitate.

Nici cei care îi vor 
soți pe cei mici nu vor 
greta că au răspuns, 
vitației, lacului ' 
se ultimele retuș

în- 
re- 
in-

i-

El RIDICA SALA...
CONSTANTIN CHIRIAC, lăcătuș montator : „Realizăm o construcție de • amploare 

deosebită, care presupune disciplină în muncă, folosirea maximă a timpului afectat producției, 
abnegație și perseverență, îmbinate cu o perfectă cunoaștere a meseriei. Conștienți de fap
tul că ceea ce facem va fi spre folosul nostru al tuturor, ne-am angajat să lucrăm ia 
așa fel incit să ridicăm un edificiu pentru cei de azi și cei de mîine*.

Ing. ML STOENESCU, șef lot 14 : „Pentru noi toți îndeplinirea cu rigurozitate a sarci
nilor de plan constituie o îndatorire de onoare. In acest sens, pregătirea de lucru pentru 
a doua zi, organizarea locului de muncă., cunoașterea perfectă a proiectului, respectarea 
disciplinei, reprezintă baza realizării și depășirii planului**.

NAE TUDOR, șef echipă fierari : „Această mare construcție la care ne aducem contri
buția ne solicită atit pe plan individual, cit și ca membri ai unui colectiv de mancă. Dar, 
deopotrivă, ca muncitori de înaltă calificare. Iată de ce, împărțirea sarcinilor pe opera
țiuni, corespunzătoare fiecărui membru al echipei, duce la o execuție corectă și rapidă, 
de bună calitate și la timp. Aceasta atrage după sine rezultatele scontateM.

Cuv intui cetățenilor.., ...și cel al edililor

Foto : Șt. CIOTLOȘ
tea... premierei. Bărcile, 
deocamdată element de 
decor, își așteaptă lansarea 
la apă.

Este primul anotimp în
sorit în care fosta groapă

a Cociocului poate zîmbi 
oamenilor cu miile de ochi 
ai florilor, cu trăsăturile 
destinse ale pajiștilor în
verzite.

Poftiți în parc 1

DOINA REPANOV1CI, *tr. Mitropolit Grigor* 
16 : „Ca locuitor al acestui cartier, șl ca arhi
tectă pot să spue că tot ce se construiește și 
se amenajează aici, începi nd cu Sala poliva
lentă și ter mini nd cu orășelul copiilor, bene
ficiază și va beneficia de soluții »moderne șl 
funcționale, care, sint sigură, vor ține seama, 
așa cum e Indicat secretarul general al par
tidului, de tradițiile românești".

CONSTANTIN VOiCU, Bd. Muncii 52 : In 
cvartalul nostru de blocuri s-a amenajat nu 
de mult pentru copiii cartierului frumoasa ba
ză sportivă „Voinicelul". lată de ce apreciez, 
în mod deosebit, uriașa realizare din Dealul 
Piscului, unde, la o scară mult mai mare, ce
tățenii municipiului nostru. Indiferent de vlrs- 
tă, vor avea ua mhwncrt loc de 
și agrement",

GHEORGHE ILIESCU. rtr. Av. 
bl. 1: „Ca Iubitor ai sportului 
tator al întrecerilor, mă bucură .
va avea în curind e sală polivalentă, pe mă
sura modernizării sale, șl în care sportul va 
fi la el acasă. Aștept cu nerăbdare inaugura
rea acestui edificiu șl prilejurile ulterioare de 
a asista la mari competiții sportive."

VERONICA LEACU, rtr. Covasna 17, bl. F3t 
,,înainte vreme, noi deși locuiam In Berceni, 
dacă vroiam să ne petrecem timpul Uber ta- 
tr-un loc de odihnă și agrement, nu aveam 
altă soluție decît parcul Herăstrău, in curind, 
locuitorii cartierelor noastre, fie că e vorba 
de Berceni, de șos. Olteniței, vom avea la 
dispoziție zona Piscului".

odihnă, sport

Popifteanu 1 
ți Udei spec- 
că Bucure ții ui

CONSTANTIN D1MA, pritn-vicepr*H<iinte «I 
Consiliului popular al sectorului 5 :

„Fârâ îndoiala că amplasarea marele! com
plex de odihna, sport fi agrement in perimetrul 
sectorului nostru, ne onorează ca cetățeni ți ne 
obligă ca edili. Pentru că zona din Dealul Pie- 
cului și împrejurimile sale înseamnă un puter
nic nucleu al urbanisticii moderne, pe ale că
rei coordonate se dezvoltă Capitala României 
socialiste. Așa cum a subliniat tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, această zonă are o așe
zare foarte favorabilă, prin poziția sa centrală 
și beneficiind de un bun sistem de transport. 
Trebuie, deci, sâ ne așteptăm șl să fim pre
gătiți ca atare odată cu darea in folosință a 
obiectivelor de aici, la un puternic aflux al ce
tățenilor din toate colțurile Capitalei. El vor 
avea multe puncte de atracție, pe planuri di
verse, pentru toate vîrstele : sala polivalentă, 
parcul în general și zona de distracții in spe
cial, orășelul copiilor — acestea din urmă tre
buind să fie realizate pînă în anul viitor -» 
ștrandul, restaurantul.

Desigur că mîinii de lucru calificate, I »-au 
adăugat brigăzile de muncă patriotică ale tine
retului din toate sectoarele Capitalei, cetățeni 
din sectorul nostru. Sîntem convinși, ca edili, că 
Parcul Tineretului și celelalte zone de agrement 
vor avea nevoie și după inaugurare de aceeași 
grijă gospodărească ca șl pînă acum, strădani
ilor noastre trebuind să li se alăture sprijinul 
municipalității și, mai ales, al cetățenilor. Pen
tru că cetățenii sint beneficiarii a tot ceea ce 
se realizează-.

Pagină realizată de Paul SLAVESCU ți Emanuel FANTĂNEANU



CE TINDE
O RIVALITATE

MA/ MULT- CA ORICIND i
DE OBIECTIV IT ANEVOIE

(Urmare din pag. 1)

atmosfere din fotbalul nos-

exemple

asemenea 
a aplicat 
a regula- 
jpfătorul 

ce apărea

de vină într-o 
arbitrul, care 
binecunoscută 
de joc, sau 

golul

SA DEVINĂ
TRADIȚIONALA

fn uvertura cuplajului 
tnterbucurețtean de mîi
ne, Sportul studențesc și 
Rapid, in imagine, as
pect din ultima partidă 
dintre cele două forma
ții : FI. Marin (tricou 
de culoare închisă) îl 
învinge pe portarul Su- 
ciu, dar nu va fi gol L~ 
Asemenea faze calde 
tint așteptate și pentru 
mîine de spectatorii 

bucureșteni.

Foto : Dragoș NEAGU

Ion lonescu — Timișoara, un alt antrenor nume
vadă și faptul că numele orașului e necesar pentru stabilirea 
diferenței specifice) apare în prim planul activității fotbalistice. 
Și asta nu numai pentru victoria obținută miercuri în Cifpă asu
pra Stelei. Politehnica Timișoara a realizat în acest retur cîteva 
performanțe care exclud rolul excepției, in decurs de o lună șî 
ceva, „Poli' Timișoara a făcut un 0—0 cu Universitatea la Cra
iova, a obținut un 3—3 cu F. C. Constanța, chiar pe malul mării, 
a învins pe Dinamo București într-un meci care va decide proba
bil, pînă la urmă, în lupta pentru titlu, și a eliminat Steaua din 
„Cupa României", adică dintr-o competiție care părea rezervată, 
prin tradiție, bucureștenilor.

lată de ce, Interviul săptăminii îl are 
antrenor timișorean, care face parte din 
nicienilor români, o pleiadă cu destule 
cu numele sonore ale fotbalului nostru.

O Duminica stadionul Politehnica
din Capitală va avea loc un interesant 
cuplaj fotbalistic, cu următorul program : 
de la ora 9, 
Sportul 
partida 
Dunav

meciul de tineret rezerve 
studențesc—Rapid ; la era 10.30, 
de old-boys Sportul studențesc— 

Ruse.

C In 
iulie, < 
va întreprinde un turneu în țara noastrâ 
— în organizarea A.S.A. Tg. Mureș — 
în cadrul căruia va susține un număr 
de trei jocuri, cu adversari ce urmează 
a fi stabiliți ulterior.

i vara acestui an, între 20 șî 30 
echipa de fotbal Dinamo Tirana

ca oaspete pe tînărul 
„pleiada" nouă a teh- 
victorii în«vfluelul dificil

IONIONESCU

»»

PREA MARI
ÎN FOTBALUL NOSTRU

CONDIȚIA PSIHICA

• în ultima sa ședință, comisia de 
competiții și disciplină pentru Di
vizia C a dictat printre altele ur
mătoarele sancțiuni : M. Pricop și 
D. Costaș (ambii de la Victoria 
P.T.T.R. Botoșani) — primul l-a 
lovit pe arbitru, iar al doilea pe 
un adversar — suspendați pe șase 
luni, respectiv, pe 4 etape ; cîte 
trei etape suspendare au primit 
L. Frai (Nicolina Iași) și I. Barna 
(Textilistul Pitești) pentru lovirea 
intenționată a adversarului ; I. Ka- 
tona (Strungul Arad) va sta patru 
etape pe tușă pentru insultarea ar
bitrului. Cu cîte o etapă suspendare 
au fost sancționați M. Ghiță (I.O.R. 
București) și Al. Mihăiță (Lucea
fărul Focșani) pentru atitudine ne
sportivă față de arbitru.

este deci 
situație : 
o clauză 
meniului 
care a ratat 
evident ?

Am luat doar două 
de acest fel — admitem chiar că 
ele nu sînt cele mai semnificati
ve, dar sînt destul de sugestive 
— sîntem insă convinși că cititorii 
noștri cunosc și altele similare, 
că înregistrăm destule alte cazuri 
cînd se încearcă ascunderea unor 
deficiențe de pregătire, arueîn- 
du-se exclusiv vina asupra arbi
trului.

Asemenea atitudini net subiecti
viste nu sînt, desigur, nici în a- 
vantajul echipelor respective (că
rora le abat atenția de la proble
mele reale de caro ar trebui să

fie preocupate în acest dificil 
final de campionat), nici al spor
tivității în care trebuie să se dis
pute competiția supremă a fotba
lului intern. Ele trebuie abandona
te, pentru că pot avea implicații 
din cșje mai neplăcute asupra în
tregii 
tru.

Nu 
șelile 
cerut 
rului 
maximă atenție și grijă preventi
vă a acestei probleme), dar nici 
nu vom putea fi de acord ca rolu
lui arbitrajului să i se dea niște 
dimensiuni disproportionate, el de
venind un subterfugiu pentru as
cunderea unor reale lipsuri proprii 
de pregătire și educație.

Ne exprimăm, de aceea, speran
ța că în etapele care mai sînt de 
jucat în Divizia A, exagerările 
subiectiviste nu-și vor mai face fl

dorim tolerant^ pentru gre- 
de arbitraj (dimpotrivă, am 
și vom cere totdeauna fo- 
de specialitate tratarea cu

ECHIPA
lată cum 

narea notelor 
pei a XXIX-a :

CAMPIONATULUI
se prezintă echipa campionatului (alcătuită prin adițio- 
obținute de jucători) după desfășurarea partidelor eta-

POP (206) 
DINU 

TANASE (210)

SUCIU
PEXA (213) 

(214) 
MULȚESCU (211)

B ■ ■ ■ ■ ■ ■

ARE OSCILAȚII»

REP. Ați visat aceasta 
finală în „Cupa Româ
niei" T

1.1. Vă mărturisesc că nu. E- 
chipa mea avea ți are, în con
tinuare, probleme în campionat 
Așa se face, de altfel, că „sfer
tul" cu S. C. Tulcea a fost jucat 
cu cel mult 40 la suta din 
tențial, noi limitîndu-ne la 
joc doar atent

po-
un

a-

PE TRASEUL LUPTEI

l-am cerut lui Mehedin- 
joace la lordănsscu, iar 

la Dumitru. Surdan

(222)
CIUPITU (211) CZAKO (206)

VIGU (216)
KUN (207) LICA (196)

lasESnaiSEEiB

PENTRU
EVITAREA RETROGRADĂRII

parițix/ și că jucat 
conducerile de echi 
risipi energiile în 
acest fel, concentrii 
și cea mai sigură < 
a succesului în sp 
meinică de pregătii 
spiritul de deplină

© Cu cele 22 d 
cate în etapa a > 
lor a ajuns la 644; 
iar 171 oaspeții.

® Moga (C.F.R. 
mide (U.T.A.) au 
jucători care au ret 
două goluri, în ac

• In etapa a X 
cordat 2 lovituri 
(ambele în favoare 
una transformată I 
una ratată (Velea). 
zent, s-au dictat 4 
uri (39 transformați 
de 30 au beneficia 
oaspeții de 11.

• Cei nouă arh

REP. Cum explicați 
ceasta răsunătoare victo
rie asupra Stelei ți, in ge
neral, rezultatele spectacu
loase in compania corifei
lor fotbalului nostru ac
tual ț

I. L Explicația este in primul 
rind de ordin psihic. Valorile 
noastre modeste încearcă o au- 
todepășire in compania echipe
lor puternice. Cu cei mid, in 
schimb, se instalează o stare 
psihică nepotrivită, care explică 
rezultatele modeste cu formați
ile mai puțin valoroase. Condi
ția psihică are, din pâcate, os
cilații prea mari in fotbalul 
nostru. In ceea ce privește me
ciul cu Steaua, această condiție 
psihică a avut și un cimp supli
mentar de desfășurare. Pentru 
Steaua, meciul a fost o obsesie. 
Pentru noi, acest joc a putut fi 
abordat cu o mai mare rela
xare.

REP. Cum explicați dra
mul de la 0-2 cu Steaua la 
București la 3—1 cu aceeași 
echipă in Cupâ î

1.1. Eu cred câ noi nu am Ju
cat de 0-2 ia București. Un 
ochi atent a putut observa câ 
echipa noastră avea unele re
surse. La Sibiu — in duda obse
siei — stelițtii au avut, pînă la 
urmă, impresia câ numele este 
sufident pentru obținerea victo
riei. Ei au comis și unele erori, 
pe care noi am reușit să le ex
ploatăm.

REP. Ce ați spus echi
pei inainte de Joc î

1.1. 
țu să 
lui Lața 
a avut misiunea de a-l anihila 
pe Dumitriu IV. Cred că am 
cîștigat bătălia pentru mijlocul 
terenului. In afară de asta, am 
știut că Steaua va juca „om la 
om". Le-am recomandat virfu- 
rilor să se miște cit mai mult, 
fără direcții și sensuri prestabi
lite. Așa se face că, pînă la 
urmă, fundașul dreapta a! Ste
lei juca la numai 5 metri de 
fundașul stingă și viceversa, iar 
culoarele se lărgeau neverosi
mil pentru o echipă matură. Ră- 
mîn, insă, la părerea că victoria 
noastră este în primul rind o 
victorie a stării psihic»

REP. „Poli" lasă impresia 
unei prospețimi fizice, în 
ciuda programului miercuri- 
duminică. Faceți vreo legă
tură cu modalitatea pregă
tirii de iarnă ?

1.1. Am muncit mult în tim
pul iernii. Am avut și beneficiul 
unui foarte potrivit turneu în 
Polonia, unde am jucat pe ger, 
in compania unor echipe de va
loare, printre care Gornik, Am 
impresia că această venire de 
la greu la ușor e de preferat 
sensului invers, care se realizea
ză prin turneele in țări cu climă 
molatecă. In ofară de asta, am 
lucrat destul șî în perioada tur
neului sud-american al echipei 
naționale. Am realizat unele în
cărcări suplimentare. Testul Co-

a 
ori

După ce am făcut, sîmbăta trecută, o ascen
siune pe itinerarul marilor aspirante la titlu, 
acum vom coborî... în subsolul clasamentului 
spre a parcurge;- cu mijloacele anticipării, pro
gramul echipelor aflate total sau indirect în 
cursa pentru evitarea retrogradării. Prezentînd 
traseul ce-1 mai au de străbătut pînă la linia so
sirii ediției 1973/74 a Diviziei A, probabil că și 
calculele iubitorilor fotbalului vor avea o bază 
mai largă și, cît de cît, stabilă de plecare. Deci, 
iată cu cine mai au de jucat și unde ocupantele 
locurilor 12—18 :

SPORTUL STUDENȚESC cu : Rapid (a), A.S.A. 
Tg. Mureș (a), Petrolul (d), C.S.M. Reșița (a), Stea
gul roșu (d). Punctaj actual: 26 p.
„U“ CLUJ : U.T.A. (a), Jiul (d), Steagul roșu (a), 

Petrolul (a), F.C. Constanța (d). Punctajul actual: 
26 p.

RAPID : Sp. studențesc (a) Politehnica Timișoa
ra (a), C.S.M. Reșița (d), F. ~ ~
Politehnica Iași (d). Punctajul

C.F.R. CLUJ - F. C. Argeș 
Dinamo (d), U.T.A. (d), Jiul 
tual : 25 „

S.C. BACAU: „U“ Craiova (d), Dinamo 
Politehnica Timișoara (d), Steagul roșu 
Steaua (d). Punctajul actual : 24.

PETROLUL : Steagul roșu (a), F. C. Constanța 
(d), Sportul studențesc (a), „U“ Cluj (d), „U“ Cra
iova (a). Punctajul actual : 24.

POLITEHNICA IAȘI: F. C. Constanța (a), 
Steagul roșu (d), U.T.A. (a), A.S.A. Tg. Mureș (d), 
Rapid (a). Punctajul actual : 23.

C. Constanța
actual : 26

(d), Steaua
(a). Punctajul

(a),

(a), 
ac-

(a),
(a),

Recapitulînd, constatăm câ situația jocurilor 
acasă-dep'lasare este următoarea : Sportul stu
dențesc, 3 jocuri acasă, 2 jocuri în deplasare. 
„U‘‘ Cluj — 3 jocuri acasă 2 jocuri în deplasare. 
Rapid — 3 jocuri acasă, 2 jocuri în deplasare. 
C.F.R. Cluj — 2 jocuri acasă — 3 jocuri în de
plasare. S. C. Bacău — 2 jocuri acasă — 3 jocuri 
în deplasare. Petrolul — 3 jocuri acasă —■ 
2 jocuri în deplasare. Politehnica Iași 3 jocuri a- 
casă — 2 jocuri în deplasare. Prin urmare, Sportul 
studențesc, „U“ Cluj, Rapid, Petrolul și Politehni
ca Iași beneficiază de un meci în plus pe teren 
propriu, față de C.F.R. Cluj și S. C. Bacău care 
vor efectuat trei deplasări jucînd numai două 
întîlniri pe stadionul propriu. Mai departe, 
punctajul ne prezintă primul grup de trei for
mații 
26 de 
aceste 
cauză, 
mari șanse, beneficiind și de un program mai 
favorabil, să evite retrogradarea. Toate datele 
problemei duc spre concluzia că ocupantele celor 
trei locuri retrogradante din clasamentul final 
vor fi alese dintre actualele ultime patru clasa
te : C.F.R. Cluj (locul 15), S. C. Bacău (locul (16), 

<kPetroiul (locul 17) și Politehnica Iași (locul 18).
Dar, așa cum a demonstrat-o de atîtea ori, 

campionatul poate fi gata să contrazică aceste 
calcule valabile înaintea etapei a XXX-a, care 
pot deveni însă, inoperante pentru orele de 
după disputarea rundei de mîine.

(Sportul 
puncte, 
ultime 
socotim

studențesc, „U“ Cluj, Rapid) cu 
ceea ce e un avantaj mare, pe 
lungimi ale cursei. Din această 
că acest pluton are cele mai

condus partidele et 
mit, din partea cr 
rului nostru, 35 c 
mai mic număr de 
campionatului).

© In aceasta e 
registrat 3 debuturi 
nescu (Univ. Cra 
(S.C. Bacâu), și J 
Reșița). Cele 18 1 
utilizat, pînâ acurr 
câtori.

Q lata ordinea 
sate în cele trei 
pe baza notelor ac 
pa a XXIX :

APARARE : 1-2. 
namo 8,00; 3. F.C.

MIJLOC : 1. Steai 
U.T.A., F.C. Constc 
Cluj 7,50 ;

ATAC : 1. A.S.A. 
7,75, 3-4. S.C. Ba 
Cluj 7.50.

® Partidele et< 
urmărite de aproxi 
de spectatori. Cei
— cite 20 000 - s 
la cele doua meci 
tală, iar cei mai

— au fost prezenți 
stadionului din Braț 
Steagul -roșu — Pol 
șoara.

® Primele locu 
mentul orașelor (ale 
mediei de spectat 
pate de : 1. CRZ
2. Timișoara 19 700; 
17 300: 4. Reșița 15

© Situația în „Tr< 
schi", după 29 de 
următoarea : 1. TIN 

2. Reșița 9,35; 3. J 
JPIoiești 9,28; 5. Co 

6. București 9,24; 7. 
8. Cluj 9,20; 9. Pi 
Brașov 8,93; 11. lași 
cău 8,60; 13. Tg. M 
Petroșani 8,40.
• Clasamentul int 

înaintea ultimului < 
dispută duminică, 
astfel : 1. Steaua 8 
5 p, 3. Sportul sti 
4. Rapid 3 p.

• CONFIDENȚE • CONFIDENȚE ® CONFIDENȚE • CONFIDENȚE • CONFIDENȚE • CONFIDENȚE •

oper, deși nu e ceva tabu, 
fost îndeplinit de două, trei 
pe sâptămînă.

REP. Ce 
finală ?

L 1. Finala 
ria afectivă 
Acum jucăm 
foarte fericit 
cu Reșița acasă.

REP. Aveți temeri ?
1.1. In fotbalul nostru, bucu

ria epuizează la fel ca și du
rerea sau tristețea...

Ioan CHIRILA

șansâ aveți in

a
a 
în
să ciștigăm meciul

ieșit din memo- 
fotbaliștilor mei. 
campionat Aș fi

• După meciul de dumi
nică, de ta Bacâu, lui Roznai 
ka dispărut sacoșa cu echi
pament. Așa îneît 
Jiului a trebuit sâ 
miercuri, în București, 
semifinala de Cupă cu 
Rm. Vîlcea, cu un tricou 
rezerva, cel cu nr. 13. 
s-ar putea spune, însâ, 
numărul acesta, de care 
foarte mulți, l-a purtat 
vtion, atacantului petroșenean, 
din moment ce Roznai a în
scris singurul gol al partidei, 
golul care a dus Jiul în fi
nala „Cupei României"I..»

atacantul 
joace 

în 
C.S. 

de 
Nu 
câ 

fug 
ghi-

• Ion Urecheata după 
partida de la Arad : 
„U.T.A. a făcut o primă 
repriză excelentă. Jos pă
lăria, cum se spune, in fa
ta ef. în următoarele 45 d-e 
minute am Ieșit și noi la 
Joc, dar am ratat atit de 
mult Incit aveam impresia

ed fac... infarct. Eu. nu 
sint unul din aceia core 
să afirme că pe vremea 
noastră se juca mai bine, 
dar, parcă, eram mai pre- 
ciși la poartă". Tot ce se 
poate. însă, dacă nu ne 
înșelăm, exercițiile de tras 
la poartă erau ceva mai 
complexe și de mai țungă 
durată, depășind - - 
antrenamentului. Era un 
mod de a corecta și: h... 
deschide apetitul de gol al 
înaintașilor. Firește, obser
vația este valabilă ntț nul 
mai pentni atăcanții giu- 
lețteni.

timpul

<| Miercuri, în cabina Jiu
lui, înaintea partidei de Cu
pă. Mulțescu spune că echipa 
sa va cîștiga meciul cu echi
pa vilceană, iar la Sibiu 
„scorul va fi 3—0 I* Cînd cine
va l-a întrebat în favoarea 
cui, Mulțescu a replicat ime-

drot : ,,O întrebare inutila I 
Sigur câ in favoarea Stefei *

După meci, aflînd și re
zultatul de la Sibiu, atacan-

Jiului a început să reflec
teze că nici finala cu Poți Ti
mișoara nu va fi ușoară.M

• După meciul Steaua 
— „U“ Cluj, disputat la 
ora 11.30, Nae lonescu s-a 
repezit direct la Gara 
Nord. L-am zărit o ...... 
pe peron pierzlndu-l apoi 
în mulțimea densă. ~ 
două ceasuri aveam 
dezlegăm misterul voiaju
lui său feroviar. L-am re
văzut in tribuna stadionu
lui ploieștean, spectator la 
meciul Petrolul — I A.S.A. 
Cine a spus că ochit care 
nu se văd se. uită ?
• Duminica trecuta. 

Bacău, s-a înregistrat uh 
but divizionar A cu totul 
obișnuit: jucătorul Chitaru 
de ta Sport Club, care nu a 
împlinit incâ virata de 15 ani 
și care, în acest sezon, a evo
luat succesiv in formațiile de 
juniori II. juniori cat. repu
blicană și tineret-rezerve ale 
clubului băcăuan, in vreme 
ca colegii săi de promoție

<lc 
clipă

Peste 
să

la 
de- 
ne-

mai activează în 
tici. Un adevărat 
materie și un ev< 
care-l salutăm cu 
cu otît mai mult 
tarw — produs al 
fotbal din Bacău 
o fi unul dintre r 
te ale fotbalului
• în meciul d< 

— C.S. Rm. Vîl< 
din linii s-a afl 
Crutescu. unul 
arbitri. Prestația 
dintre cele mai 
hai Cruțescu es 
fostului arbitru 
nai Mircea Cri 
reuși, oare nep 
calce pe urmele 
său ?
• Universitatea 

rotat două penalt 
ciul cu C.F.R. C 
sîmbătă, prin Vel< 
partida din tur, p 
ga. Singura deos



CAPUL DE AFIȘ" AL ETAPEI, ULTIMUL CUPLAJ
INTERBUCUREȘTEAN DE PRIMAVARA

Cele nouă partide și elementele ce pot fi determinante în fixarea rezultatului

RETUR

Am ajuns la a XXX-a apariție în arenă a formațiilor de prima divizie. Ea este dominată de ultimul cuplaj interbucu
reștean al sezonului. Cu Steaua - Dinamo și Sportul studențesc - Rapid în program, acesta promite foarte mult, mai cu seamă 

avut un asemenea.,, stimulent, au prezentat

TE
ătorii, antrenorii, 
hipe nu-și vor 
î manifestări de 
rîndu-Ie în unica 
cale de atingere 

>port, munca te- 
tire și educație, 
1 obiectivitate.

de qoluri mar- 
XXIX-a, totalul 

14: 473 gazdele.

R. Cluj) și Do- 
u fost singurii 
leușit sâ înscrie 
această etapă.
XXIX-a s-au a- 

de la 11 m 
rea oaspeților) : 

(Uifăleanu) și 
i). Pinâ în pre-
49 de penalty- 

jte, 10 ratate) : 
iat gazdele, iar

irbitri, care au

etapei, au pri- 
cronicarilor zia- 
de stele (ce! 

de la începutul

etapă s-au în- 
iri : Constanti- 
raiova), Chitaru

Jacotâ (C.S.M. 
divizionare au 

jm, 397 de ju-

că acum și clasamentul joacă un rol deosebit în aceste dueluri 
mari atracții.

Nu înseamnă că restul etapei cade în desuetudine. Dimpotrivă. Și lupta 
întîlnirii cu Divizia B ne propun subiecte ‘ .......................

Ora de începere, 17.30. 
Jocurile din ~

Steaua — Dinamo).

• STEAUA (6) - 
TE Șl PASIONANTE 
care are mai mult de un sfert de veac 
de frumoase tradiții, apare într-un mo
ment cînd succesul are importanță pen
tru amîndouă echipele — acum și pentru 
Steaua, dornică să refacă aici terenul 
pierdut în cupă. Cheia victoriei stă atît 
în modul cum, colectiv, vor rezolva pro
blemele cele două apărări (ce acționea
ză după idei de bază diferite) dar și 
individual, protagoniștii duelurilor (mai 
cu seamă Sameș — Dumitrache și G. 
Sandu — Năstase).

• SPORTUL STUDENȚESC (12) - RA
PID (14). VA PREDOMINA PRUDENȚA? 
Cele două echipe care vor evolua în 
deschiderea cuplajului interbucureștean 
trăiesc, deocamdată, aceleași emoții în 
acest final de campionat, fiind la fel de 
amenințate cu pericolul retrogradării. 
Fără îndoială, deci, o victorie le-ar fi 
deosebit de necesară, dar nici un re
zultat de egalitate nu le-ar nemulțumi, 
probabil, deoarece în etapa viitoare vor 
evolua din nou, amîndouă, la București. 
Avînd în vedere această alternativă, este 
posibil ca atît Sportul, cît și Rapid (al 
cărui atac este, în general, în suferință 
— cu numai patru goluri înscrise în ul
timele cinci etape) să joace mîine ceva 
mai prudent, cu accent pe defensivă.

e F. C. ARGEȘ (7) - C.F.R. (15). JO
CUL SE VA DECIDE LA MIJLOCUL TE
RENULUI. Dintre ultimele vești primite 
de la cele două echipe, reținem faptul 
că la F. C. Argeș toți titularii, pînă a- 
cum indisponibili, și-au reluat pregăti
rile și că sînt apți de joc. La C.F.R. nu 
se contează, In continuare, pe aportul 
lui Adam și Gadja încă nerestabiliți. Așa 
stind lucrurile și ținînd seama de stilul 
de joc al celor două echipe, se pare că 
principala grupare de forțe angajate în 
lupta pentru rezultat va fi la mijlocul 
terenului, acolo unde oaspeții vor mizo 
pe marile disponibilități tactice ale 

cvartetului M. Brelan — L. Mihai — Țe- 
gean — Vișan, iar gazdele pe trio-ul de 
tehnicieni Mustățea — Dobrin — M. Po
pescu.

q POLITEHNICA IAȘI (18) - F.
CONSTANȚA (3). ELEMENT DETERMI
NANT - CALMUL IUCATORILOR IE
ȘENI. Examen dificil pentru studenții an
trenați de llie Oanâ. Va fi o partidă 
de moral, în care jucătorii ieșeni vor tre
bui să intre pe 
posibilitățile lor, 
cu decizie dar, în același timp, cu calm, 
pregătind cu luciditate fiecare acțiune 
de atac. Centrul de greutate al formați-

care, și cind nu au

de primul ordin.

București au loc in

DINAMO (2) MUL-
RIVALITAȚI. Jocul,

c.

teren cu încredere în 
sâ abordeze întîlnirea

pentru titlu ca și aceea de evitare a...

program cuplat, pe stadionul „23 August*

ei din Copou îl reprezintă cuplul Mari- 
ca — Lupulescu. Cum vor ști aceștia să 
conlucreze în fața ,,centralilor" din de
fensiva constănțeană, Antonescu — Bă- 
losu, așa se va fixa deznodământul par
tidei. La Politehnica nu vor juca Micloș 
și Incze (suspendați pe cîte o etapă).

• POLITEHNICA TIMIȘOARA (11) -
C.S.M. REȘIȚA (9). MIJLOCAȘII IN AC
ȚIUNE. După travaliul depus miercuri, 
în semifinalele „Cupei României", ne 
vine greu să credem că „Poli" va fi o 
echipă foarte viguroasă, de asalt pre
lungit. De aceea considerăm că tocmai 
în zona de la mijlocul terenului, va fl 
ascunsă cheia succesului. Aici operează 
doi jucători versați, de o parte și de 
alta (Surdan și Beldeanu), de aseme
nea două elemente tinere, dinamice : 
Lața și Bora (care va reintra în forma
ția sa).

• „U“ CRAIOVA (1) - S. C. BACĂU 
(16). BĂCĂUANII ÎȘI ÎNTĂRESC APA- 
RAREA. Evident câ în partida de la Cra
iova, în compania liderului, echipa S.C. 
Bacău își va susține șansele de supra 
viețuire în Divizia A. Este greu, însă, de 
presupus că va putea să dea și tonul 
ofensiv în joc. De altfel, reintrarea lui 
Velicu și Volmer arată grija băcăuani
lor pentru întărirea apărării. Miercuri, ei 
au cîștigat un amical la Buhuși cu 1—0. 
Antrenorul Universității, C. Cernăianu, 
ne-a spus că va reintra fundașul Nicu- 
lescu (și cu intenții ofensive, credem noi), 
prezența lui Marcu fiind încă incertă.

• „U" CLUJ (13) - U.T.A. (5). PRIM- 
SOLISTE, LINIILE DE ATAC. Fosta noas
tră campioană continuă să rămînă o 
echipă care, chiar și atunci cînd evo
luează în deplasare, nu „închide" jocul 
în scopul realizării, cu orice preț, a u- 
nui rezultat strîns. Este principalul ar
gument care ne îndeamnă să afirmăm 
că soarta partidei de la Cluj va fi ho- 
târîtă, în ultimă instanță, de randamen
tul liniilor de șoc. Dintre promițătoarele... 
confruntări Mureșan — Pojoni, Kun — Pexa 
(ambii în echipa campionatului), Uifă
leanu — Popovici, va lipsi una, Domide— 
Matei, arădeanul (cel mai eficace ata
cant al texti I iști lor în ultimele jocuri) fi
ind suspendat o etapă pentru trei car
tonașe galbene.

e A.S.A. TG. MUREȘ (10) - JIUL (8). 
UN DUEL AL CONDUCĂTORILOR DE 
JOC. Partida se anunță liniștită întru- 
cît nici una din formații, teoretic vorbind, 
nu se află sub obsesia retrogradării. Ori
cum, gazdele sînt avantajate — dețin o 
formă sportivă bună și întîlnesc o echi
pă care are la activ o „miercure bucu-

(Sp. studențesc - Rapid și, in nocturnă.

«eșteană" în ,,Cupa României" care a 
fericit-o, dar a și solicitat-o. Rezultatul 
urmează să fie fixat, credem, de duelul 
celor doi conducători de joc Bălâni și, 

decizia 
de ce 
echipa 
a acu-

respectiv, Mulțescu — ca și de 
impetuosului atacant Mureșan și, 
nu, a abilului „vîrf" Roznai. în 
Jiului nu va apare Libardi care 
mulat trei cartonase galbene.

• PETROLUL (17) - STEAGUL ROȘU 
(4). ÎNCĂ UN MECI DECISIV PENTRU 
PLOIEȘTENI. Deși joacă din nou pe teren 
propriu, Petrolul are încă o misiune di
ficilă, Steagul roșu manifestînd o bună 
dispoziție în acest sezon. Numai că in* 
disponibilitățile din formația brașoveanâ 
(Gyorfi, Mateescu, Pescaru) au slăbit 
potențialul de joc, mai ales în partidele 
din deplasare. Steagul roșu a evoluat 
joi la Galați, unde a terminat la egali
tate cu F.C. Galați : 2-2 (0-2). Pen
tru brașoveni a marcat Șerbănoiu, în 
prima repriză. Ploieștenii au efectuat an
trenamente mai ușoare și au jucat cu 
Chimia Brazi (scor 3-1).

STEAUA VIZEAZĂ

LOCUL III

primelor cla- 
i compartimente, 
acordate în etTT-

L 8,00; 
Bacău

au fost
123 000 

mulți

U.T.A. 
și C.F.R.

. A.S.A. și Di- 
‘. Argeș 7,80; 
șaua 8,00; 
stanța și

2.

Ce ne va oferi, mime, duelul Dumitrache — Sameș ?

2-4. 
C.F.R.

etapei 
iximativ 
ei mal

s-au înregistrat 
ftciuri din Capi- 
i puțini — 8 000 
iți în tribunele 
rașov, la meciul 
’olitehnica Tîmi-

icuri în clasa- 
jlcâtuit pe baza 
atori) sînt ocu- 
RAIOVA 29 700 ; 
00; 3. București 
15 100 etc.

,Trofeul Petschov- 
de etape, este 
TIMIȘOARA 9,57;
. Arad 9,33; 4. 
Constanța 9,26 î k 

7. Craiova 9,21; 
Pitești 9,00; 10. 
ași 8,92; 12. Ba- 
Mureș 8,42; 14.

interbucureștean, 
i cuplaj, ce se 
:â, se prezintă 

8 p, 2. Dinamo 
studențesc 4 p,

înfrîngerea de la Sibiu, soldată 
cu eliminarea din Cupa României 
unde apăreau ca principali favo- 
riți, i-a afectat puternic pe jucă
torii de la Steaua. Faptul 
drept 
cîtva, _ ____
jocul de mîine, cu Dinamo, 
sul că atenția s-a deplasat 
cial spre latura recuperării 
gătirii) psihice. De aceea, joi a fost 
zi dedicată relaxării, și vizionării 
filmului cu F* ‘
(peliculă realizată în cadrul 
lui) și discutării greșelilor comise. 
Vineri, plimbare la pădurea Bănea- 
sa și apoi antrenament. Ultimele 
pregătiri — în cursul zilei de azi.

După cum ne-a comunicat antre
norul Constantin Teașcă, formația 
pentru jocul de mîine, de pe „23 
August** nu va diferi mult de aceea 
folosită miercuri : „In general, mo
dificări 
ce să 
torită 
datorat 
partida 
meci 
săptămini. Sper însă ca jucătorii să 
reușească să se mobilizeze pentru 
această partidă : țintim acum locul 
al treilea în clasament, ca singură 
posibilitate de a mai lua parte la 
o cupă europeană. Vom lupta pen
tru propriu! nostru loc".

urmare modificarea, 
a planului de bătaie

a avut 
întru- 

pentru 
în sen
in spe- 
țși pre-

uiciAaiu, VJZ.WI1CUU
Politehnica Timișoara 

clubu-

prea” multe nici 
fac. Jucătorii se 
consumului fizic 

campionatului 
cu Dinamo va fi al nouălea 

al Stelei disputat în patru

OPTIMISM

PRINTRE

nu am cu 
resimt da- 
și nervos 

și cupei :

TEMPERAT

CAMPIONI

Au fost zile pline în șos. Ște
fan cel Mare. Fără probleme în 
privința formației. Pregătiri intense 
cu gîndul la clerbyul cu Steaua și 
mai departe „La cîștigarea titlului !“ 
cum mărturiseau antrenorii D. 
colac-Nicușor și 
Toată lumea știe că meciul acesta 
are un caracter decisiv. Și că va fi 
un joc foarte greu, ca întotdeauna. 
Sau mai ales acum, cînd Steaua a 
părăsit, surprinzător, șl cupa. „In
diferent de poziția In clasament, 
mereu meciurile Dinamo—Steaua au 
reprezentat derbyuri de mare a-

Ni- 
Ion Nunweiller.

• CONFIDENȚE • CONFIDENȚE • CONFIDENȚE • CONFIDENȚE • CONFIDENȚE • CONFIDENȚE

P’- 
in 

pe

încâ la... 
rat record 
eveniment
cu satisfacție, 

uit cu cît Chi
ci Liceului de 

âu - promite 
e marile talen- 
j| nostru.
de cupă Jiul 

Tlcea, la una 
aflat Mihai 
il din tinerii 
iția sa a Dost 
ai bune. Mi- 
este nepotul 

•u jntern.ițio- 
Cruțescu. Va 
lepotul... să 
ele unchiului

că în tur craiovenii au cîști- 
gat cu 5-0 I...

tea Craiova a 
laltyuri în me- 

Cluj I Unul 
/elea, altul în 
, prin Țarălun- 
eoseblre este

• Inițiativă lăudabilă a 
clubului Petrolul, pentru 
stimularea cumpărării pro- 
gramelor de meci (mijloc 
de acumulare a veniturilor 
proprii). în pauza fiecărei 
partide, se trag la sorți 
cîteva numere de program, 
ce conferă frumoase pre
mii ; două abonamente a- 
nuale la meciuri, două al
bume ale clubului etc.
• La meciul cu „Poli" 

Timișoara, Adamache s-a 
aflat în tribună. După rea
pariția de la Petroșani, a 
acuzat dureai în regiunea 
lombară, care l-au făcut 
indisponibil. $i cît dorea 
Adamache să reapară intre 
buturi ! Medicii se stră
duiesc să-’ facă apt de joc, 
deși sciatica i-a maj. fă
cut atîtea necazuri.

• Deși pentru cei mai 
mulți rezultatul semifinalei de 
kx Sibiu a însemnat o surpri
ză prin înffîngerea Stelei, 
pentru suporterii Politehnicii 
Timișoara rezultatul de
miercuri este normal : „Acum 
doi ani, la 1 martie '72, cind 
Pol» era în „B“ a cîștigat cu 
2—0 meciul din “
pei României” 
drept, 
atunci, 
peste cîteva zile bucureștenii 
reușeau un 1—1 cu actuala 
deținătoare a Cupei Campio
nilor Europei, Bayern I” Me
moria suporterilor este Inega
labilă !...

„16”imile „Cu- 
cu Steaua. E 

meciul s-a jucat, 
la Timișoara, dar

• „Nu știm să ne apă
răm — afirma, cu două 
zile în urmă, jucătorul 
Sportului studențesc, 
sai. De nenumărate 
în acest campionat, 
avut avantaj pe tabela de

Cas- 
ori, 
am

marcaj, dar, plnă Ia ur
mă, a trebuit să ne mul
țumim cu un punct. De 
cîteva ori le-am pierdut 
pe amîndouă. Singura re
zolvare a acestei proble
me este, desigur, să facem 
ceea ce știm. Adică, să 
jucăm ofensiv tot tim
pul, chiar și la 2—0 în 
favoarea noastră*.

• Răducanu și Iorgules- 
cu, portarii echipei repre
zentative, au fost etapa 
trecută, la Arad, adversari. 
La sfîrșitul meciului, gcxal- 
keeperul Rapidului a apre
ciat evoluția contra-candi- 
datului său: „Iorgulescu, 
spunea el. este un concu
rent redutabil. Apără spec
taculos, este ager și are o 
bună priză Ia minge. 
Coechipierii mei din atac, 
deși au avut cîteva exce
lente situații de a înscrie, 
nu au reușit să-l Învingă.

RADUCANU
De-abia așteptam o lovi
tură de la 11 m in favoa
rea noastră, ca să execut 
eu. L-aș fi „bătut" sigur !«

1. UNIV. CRAIOVA 29 17' 4 8 55-34 38 1. DINAMO 12 7 4 1 «- 8 TI
2. Dinamo 29 15 7 7 45-29 37 2. Steagul roșu 12 6 4 2 U- 8 W
3. F.C. Constanța 29 14 5 10 43-30 33 3. U.T.A. 12 6 3 3 14—13 15
4. Steagul roșu 29 13 7 9 33-23 33 4. Univ. Craiova 12 6 1 5 21-17 13
5. U.T.A. 29 14 5 10 34-33 33 5. F.C. Constanța 12 5 3 4 13—12 13
6. Steaua 29 11 9 9 38-31 31 6. S. C. Bacău 12 5 2 5 15-10 12
7. F.C. Argeș 29 13 5 11 40-44 31 7. Steaua 12 3 6 3 17-15 12
8. Jiul 29 12 5 12 37-32 29 8. Jiul 12 5 2 5 14-15 12
9. C.S.M. Reșița 29 9 10 10 36-33 28 9. Rapid 12 4 4 4 10-11 12

10. A.S.A. Tg. Mureș 29 11 6 12 34-45 28 10. C.F.R. Cluj 12 3 6 3 11-12 12
11. wPoll" Timișoaia 29 9 9 11 32-38 27 11. F. C. Argeș 12 5 2 5 12-16 12
12. Sportul stud. 29 10 6 13 37-36 26 12. Sportul stud. 12 3 5 4 14-14 11
13. „U" Cluj 29 9 8 12 28-32 26 13. Petrolul 12 4 3 5 14-15 11
14. Rapid 29 9 8 12 27-34 26 14. C.S.M. Reșița 12 3 4 5 11-11 10
15. C.F.R. Cluj 29 8 9 12 30-45 25 15. A.S.A. Tg. Mureș 12 3 4 5 10-15 10
16. S. C. Bacău 29 10 4 15 34-39 24 16. „Poli” Timișoara 12 3 4 5 15-20 10
17. Petrolul 29 9 6 14 29-38 24 17. s,U" Cluj 12 2 5 5 13-17 9
18. „Poli" lași 29 9 5 15 32-48 23 18. „Poli" lași 12 2 4 6 14-24 8

TINERET-REZERVE ,,CUPA A + T“
1. STEAUA 29 17 8 4 51-23 42 1. UNIV. CV. 58 36 8 14 1102-59 M
2. Univ. Craiova 29 19 4 6 47-25 42 2. Steaua 58 28 17 13 89-54 73
3. F. C. Argeș 29 13 9 7 49-35 35 3. Dinamo 58 28 13 17 76-51 69
4. S.C. Bacău 29 16 3 10 49-38 35 4. F.C. Argeș 58 26 14 18 89—79 66
5. Rapid 29 14 6 9 44-28 34 5. U.T.A. 58 27 11 20 78-66 65
6. U.T.A. 29 13 6 10 44-33 32 6. Steagul roșu 58 25 11 22 67-59 61
7. Dinamo 29 13 6 10 31-22 32 7. F.C. Constanța 58 24 13 21 84-78 61
8. Steagul roșu 29 12 4 13 34-36 28 8. Rapid 58 23 14 21 71-62 60
9. <„Poli“ Timiș. 29 13 2 14 36-41 28 9. S. C. Bacâu 58 26 7 25 83-77 59

10. F.C. Constanța 29 10 8 11 41-48 28 10. „Poli" Timiș. 58 22 11 25 68-79 55
11. „U" Cluj 29 11 5 13 45-39 27 11. W.U" Cluj 56 20 13 25 73-71 53
12. Petrolul 29 10 5 14 39-40 25 12. C.S.M. Reșița 58 17 18 23 62-83 52
13. Sportul stud. 29 11 3 15 35-45 25 13. Sportul stud. 58 21 9 28 72-81 31
14. C.S.M. Reșița 29 8 8 13 26-50 24 14. A.S.A. Tg. M. 58 21 8 29 70-97 50
15. wPoli“ lași 29 9 5 15 28-35 23 15. Petrolul 58 19 11 28 68-78 49
16. A.S.A. Tg. M. 29 10 2 17 36-52 22 16. Jiul 58 21 6 31 71-87 48
17. C.F.R. Cluj 29 9 3 17 29-53 21 17. „Poli" lași 58 18 10 30 60—83 46
18. Jiul 29 9 1 19 34-55 19 18. C.F.R. Cluj 56 17 12 29 59-98 4d

tracție, în care rezultatul a fost 
incert ’ Acum, va fi o luptă între 
dorința noastră de a ciștiga partida 
și ambiția militarilor de a realiza 
un joc foarte bun, care - - -
uitat eșecul de miercuri, 
de spus cine va ciștiga !
știu eu este că fiecare dintre coe
chipierii mei va face totul pentru 
victorie !“ Sînt cuvintele lui Mircea 
Luces cu, și ca el gîndesc mulți alți 
dinamoviști. G. Sandu, de 
știe că golgeterul Năstase 
adversar, dar zice că nu 
de el. Dumitrache, cel care 
a împlinit 26 de ani, și dă 
Ies că ar vrea să-și serbeze ziua 
de naștere duminică seara, printr-o 
victorie. Singur Dinu dă un ver
dict, după un timp de meditație : 
„Vom ciștiga J“. Miercuri, campionii 
au plecat la Sinaia, pentru liniște 
și odihnă. Și meciul acela 
cu Caraimanul, pierdut cu 
intrat, se pare, în programul 
conectare dinaintea marelui

să facă 
E greu 
Ceea ce

exemplu, 
îi va fi 
va trece 
miercuri 
de înțe-

de joi 
2—0, a 
de de- 

asalt**...

„NU CRED

CA VOM PIERDE'

(Angelo Niculeseu)

Miercuri, în tribunele stadionului 
Republicii. Meciul Jiul — C. S. Rm. 
VÎIcea va începe peste cîteva minu
te. Antrenorul Angelo Niculeseu, 
însoțit de ctțiva jucători ai Spor
tului studențesc (Suciu, Cassai, Le- 
șeanu, Chihaia), se numără prin
tre spectatorii acestei semifinale, 
întreprindem, un sondaj în tabăra 
Sportului studențesc. Tema : meciul 
cu Rapid. „Partidă foarte dificilă, 
atît pentru noi, cît și pentru adver
sarii noștri, ne spune antrenorul 
studenților. Prin reintrarea lui Ca
zan, apărarea a cîștigat în siguran
ță. Regret că nici duminică nu-i pot 
folosi pe Grigore și Țolea, care 
continuă să fie indisponibili. Echipa 
învingătoare în acest joc se poate 

rețrogra- 
învinsă

te. Antrenorul

considera salvată de la 
dare, după cum formația 
intră cu un picior... în B. Am în-

credere în echipă ! Nu cred că vom 
pierde". Aceasta, aveam să consta
tăm apoi, este și... speranța jucăto
rilor prezenți pe ~ ......... " ~
ne-a * 
mult 
scrie ______ _ ___
în serios, Cassai afirmă : „Dacă nu 
vom conduce cu 2—0, ciștîgăm si
gur ț Totuși un rezultat egal para 
cel mai probabil*. „Tocmai la me
ciul cu noi s-au decis antrenorii 
Rapidului să-l schimbe pe Iordan* 
intervine Leșcanu. Adversarul meu 
de duminică va fi, aud, bunul meu 
amic Grigoraș. Vă asigur, însă, că 
nu va fi deloc un duel amical...*

. _ .Republicii-. Suciu
declarat : „Nu voi primi mai 
de un gol ! Dacă atacul în- 
două...* Mai în glumă, mal

GIULESTENII ÎȘI

STRING GRINDURILE I

Apropierea „codașelor" de Rapid 
care, duminică, la Arad, a pierdut 
ambele puncte puse In joc, a stîr- 
nit în sinul formației feroviare un 
sentiment de... alertă mărită. Poate 
tocmai de aceea, antrenamentul de 
joi dimineața, a fost precedat de o 
scurtă ședință in timpul căreia, an
trenori și jucători laolaltă, au con
venit să strîngă și mai mult rîndu- 
rile în vederea importantei partide 
cu concitadina Sportul studențesc. 

Chiar și -----*- ’ " ..........
Răducanu, ,_____ r _
bordase o mină de om Ingîndurat* 
gata să se confeseze șl reporteru
lui, prezent, la acea oră matinală, 
în vestiarul
de important pentru noi, acest meci 
de duminică. Dar, așa cum s-a pe
trecut de fiecare dată în confruntă
rile cu colegele din Capitală, echi
pa noastră se va mobiliza exemplar 
pentru a obține un rezultat cit mai 
bun*.

De la ultimul apărător al buturi
lor Rapidului, trecem și în... lațăj 
la vîrful de atac. Șl Neagu ne 
spune : „Agreez duelurile cu funda
șul de angajament al Sportului stu
dențesc, Măndoiu, pentru că, fiind 
un bun tehnician, el nu caută să 
rezolve prin atacuri brutale. Dacă 
voț fi, sprijinit de coechipieri, îmi 
voi croi de cîteva ori drum liber 
spre poarta Iul Suciu*.

portarul alb-vișmiilor^ 
de felul Iul mucalit, a-

Rapidului : „Deosebit

F.R.F. ATRAGE IOT
In ultima vreme, atît în ziarul nostru cît și în coloanele de sport 

ale altor cotidiene sau reviste, s-a scriș despre manifestările deplasate, 
în contrazicere cu normele eticii sportive și chiar cetățenești, ale unor 
grupuri de așa-ziși suporteri ai echipelor de fotbal, care confundă sus
ținerea în mod sportiv a echipei favorite cu atitudinile ireverențioase, 
insultătoare, adesea chiar huliganice.

O recentă ședință ținută în Capitală, cu factorii răspunzători și direct 
interesați, nemijlocit implicați in buna desfășurare a meciurilor de 
fotbal, a dezbătut pe larg acest aspect, anunțîndu-se măsuri severe 
pentru reprimarea unor acte ca cele cunoscute (arderea steagurilor 
clubului advers, manifestări zgomotoase pe străzi, molestări reciproce 
între „suporteri", avarierea unor vehicule etc), fapte înregistrate, însă, 
nu numai în București ci și în orașe din provinție.

Birotfl F.R.F. n-a rămas pasiv Aici el în fața unor asemenea acte și 
a precizat, în ultima ședință, pozfția față* de situația creata.

S-a arătat, astfel, că în conformitate cu regulamentele activității fot
balistice, cluburile sint răspunzătoăre pentru atitudinea suporterilor 
lor atît în incinta stadioanelor, CÎT ȘI 1N AFARA L£)R. De aceea, a 
precizat Biroul federal, in caz de incidente provocate de suporteri, nu 
numai pe stadion, in timpul meciului, ci și in oraș, înainte sau după 
disputarea partidei, se va ridica cluburilor în culpa dreptul de organi
zare pe teren propriu, pe una sau mai multe etape.

Iată o măsură bună și un avertisment pe care trebuie să-1 înțeleagă 
în primul rînd... înșiși suporterii. Care trebuie să se întrebe dacă prin 
atitudinea lor, de-acum înainte, aduc servicii sau, dimpotrivă, deser- 
vicii, echipei pe care o iubesc...



La Școala sportiva Viitorul Pitești DOAR CÎTEVA FLORI...

LA TAIERE, NOUL VAL1
PREGĂTEȘTE AFIRMAREA
PE PLAN INTERNAȚIONAL

SÎNT PERSPECTIVE
PENTRU 0 AFIRMARE

MAI PUTERNICĂ

Considerații asupra evoluției unor 
tinere speranțe în recentul 

concurs atletic de primăvară
de un an, atletica greaDe mai bine 

piteșteană dispune de o nouă unitate 
destinată performanței. Școala sporti
vă Viitorul, care are menirea să de
pisteze și să inițieze în tainele lupte
lor, boxului, judo-ului, halterelor și... 
rugbyului pe cei mai dotați tineri, 
din școlile profesionale, îndeosebi. 
Am asistat zilele trecute la cîteva 
antrenamente, în sala Școlii sportive, 
în așa fel utilizată incit să se poată 
desfășura concomitent activitatea de 
pregătire la trei sporturi : judo, lup
te și box. Antrenamente obișnuite, 
predominind firește cele cu începă
torii. Din discuțiile pe care le-am 
avut cu antrenorii Petre Cheleea, 
Radu iorga (lupte), Aurelian Găr- 
descu (box) șl Aureliu Barbu (judo) 
a reieșit că secțiile „Viitorului” vor 
sprijini, in curînd, dezvoltarea atle
ticii grele din Pitești, afirmarea pe 
plan național a unor tineri sportivi, 
aducîndu-și contribuția la pregătirea 
unor elemente valoroase, necesare 
loturilor pentru Olimpiada din 1980. 
Mari speranțe se pun în boxerul 
Mircea Săndulescu, campion republi
can de juniori și selecționat în lo
tul național. Da lupte, deocamdată, 
s-au afirmat Pirvu Lăzărescu (libere) 
și Romulus Mihai (greco-romane). 
Antrenorii speră ca, în scurt timp, 
să mărească numărul sportivilor de 
perspectivă, dat fiind că în Pitești 
există material uman de bună cali
tate. Antrenorul de judo, după ce a 
lansat cîțiVa sportivi valoroși (iacob 
Codrea, Marin Antea, Adrian Belu) 
nădăjduiește să mai ofere cîțiva ju
doka de valoare, dintre care pe 
Nicolae Calotescu crede că-1 va adu
ce pînă în 1980 la nivelul... unei me
dalii olimpice.

Desigur, Școala sportivă piteșteană 
de atletică grea se află abia la în
ceput de drum, încît ar fi poate exa
gerat să pretindem de pe acum, per
formanțe deosebite, dar pentru a se 
ridica la nivelul altor unități simi
lare este nevoie de eforturi și mai 
susținute, atît în direcția lărgirii 
bazei materiale, cît și în sensul spo
ririi exigenței șl îmbunătățirii pro
cesului instructiv-edncativ (A.B.)

Așa cum scriam în 
vancronica 
concurs atletic de 
vară, între altele, 
tam cu interes și 
riozltatî întrecerea 
tre atleții seniori, 
clalișt; ai săriturii In lun
gime și ai triplului, 
și doi dintre reprezentan
ții tinerel generații, ju
niorii Tudorel Vasile și, 
respectiv. Bedros Bedro-

a- 
recentului 

primă- 
aștep- 

cu- 
dln- 
sp®-

i au 
cauza 
stabi- 
repu- 

cu 
lâsînd

sian. Cei doi tineri 
obținut cîștig de 
In ambele probe, 
llnd noi recorduri 
blicane de juniori 
7,66 m ți 15,64 m, I 
!n urma toatâ elita sări
torilor noștri. Este, indis
cutabil. vorba de doi 
tineri foarte ta tentați, cu 
mari posibilități de pro
gres, de la care, in mod 
firesc, așteptăm, în con-

TUDOREL VASILE (Viitorul)

tinuare, îmbunătățirea
performanțelor. |n 
special, Tudorel 
care va fi junior 
anul viitor, este 
de rezultote spre 
tri care i-ar deschide fru
moase perspective pentru 
ediția a treia a campio
natelor continentale de 
juniori de la Atena *75.

fn amintita competiție 
s-ou numărat printre con- 
curenți și alți juniori ta
lentat' care in întrece
re cu seniorii, au avut 
evoluții promițătoare: E- 
mil Smuda (III la 200 m 
- 21,5), Viorica Neagu 
(III la 3000 m - 9:42,0
rec. junioare), Elisabeto 
Bakalar (III la 800 m - 
2:10,4), Niculina Hie (IV 
la înălțime - 1,75 m rec. 
junioare II egalat), Carol 
Anta! (IV la înălțime 2,05 
m), Wilhelm Kraus (VI la 
400 m - 43,1) ș.a. Sînt 
doar cîțiva dintre cei 
care au avut comportări 
lăudabile. Dar, 
să recunoaștem, 
rul performerilor 
ticî, al juniorilor apți, în 
perspectiva imediată, de a 
lua cu asalt pozițiile frun
tașe ale atletismului in
ternațional la categoria 
lor de vîrstă și — de ce 
nu? — chiar și a se
niorilor este încă foarte 
mic în raport cu existen
ța unui număr mare de 
unități sportive - în spe
cial școlar® — specializa
te pentru munca cu ju
niorii. Acestei chestiuni 
i s-ar cuveni, credem, o 
atenție cu mult mai mare 
decit pină acum și, 
orice caz, o tratare 
mai multă exigență 
spirit de răspundere I

mod 
Vasile, 
încâ și 
capabil 
8 me

trebuie 
nume
au te n-

în
cu

Romeo VILARA

Tragerilor la discurile de lut 
(talerele lansate din șanț și din 
turn) fac parte dintre ramurile 
tirului care au înscris numeroa
se succese internaționale pentru 
țara noastră. De la medalia _ o- 
limpică de 
Dumitrescu 
pînă acum 
Florescu a 
medalia de 
mondiale, .7»
români și-au îmbogățit palmaresul 
cu alte locuri pe podiumul lau- 
reaților diverselor campionate ale 
lumii si continentale. Treptat, 
treptat, însă, cu trecerea anilor, 
firesc, forța foștilor preformeri a 
cunoscut o scădere și implicit și 
rezultatele. Din vechea generație 
mai concurează azi doar Ștefan 
Popovici și Gleb Pintilie, Gheor- 
ghe Sencovici (skeet) la 29 de 
ani se află la un nivel compa
rabil cu haremurile atinse de cei 
mai buni competitori străini. A- 
poi, pe lîngă Andrei Marinescu 
(27 de ani) Alexandru Sencovici 
(27) și Daniel Buduru (26), exis
tă un nucleu de tineri țintași sub 
25 de ani, cei mai mulți juniori 
talentați și dotați. Ne gîndim la 
campionii României de juniori., 
Cristian Pintilie (skeet) și Mihai 
Ispasiu (talere), la Traian Zaha- 
rescu, Emanuel Panduru,. Vama 
Petrovan, Cristian Loghiade și 
alții care promit, dar, subliniem, 
încă nu au confirriiat așteptările. 
Or, peste doi ' ’ 
ca să nu mai 
din 1980, tirul 
să se prezinte 
sportivi care să 
și să continue

aur cucerită de Ion 
la Roma, în 1960 și 
trei ani cînd George 
cîștigat la Bologna, 

bronz la campionatele 
taleriștii și skeetiștii

ani la Montreal, 
vorbim de J. O. 
românesc trebuie 
și la talere cu 
aspire la medalii, 

_______  astfel frumoasele 
tradiții ale înaintașilor lor..

Si pentru ca actualul deziderat 
să devină un fapt împlinit este 
necesar ca procesul instructiv; 
educativ să se ridice la indicii 
corespunzători, volumul de Pre
gătire să fie în continuare sporit. 
Este drept, federația de specia
litate si secțiile au adus o sene 
de îmbunătățiri antrenamentelor. 
Mai mult chiar, forul de resort, 
în colabora^ cu clubul Olimpia 
au inițiat și organizat în ultimul 
timp o largă acțiune de selecție 
(din 1 200 de tineri au rămas încă 
în testare un număr de opt spor-

PLOIEȘTIUL AR PUTEA ÎNSCRIE MAI MULTI TINERI
Ploieștiul oferă, an oe an. sportului

«ormanță elemente talentate, de certă
tivă. Faptul 
prezentanții 
Petrolul, se
preocuparea

In circuitul
a noii generații.
* și-au îndreptat întreaga

PERFORMANTEI •
Pauze lungi pe bazele sportive

de per- 
perspec- 

că aproape 80 la sută dintre re
celui mai mare club prahovean, 
află la virata junioratului atestă 
pentru creșterea și lansarea pe orbita performanței

Spre meritul lor, activiștii sportivi din ..orașul aurului negru'
atenție către disciplinele olimpice, multe dintre acestea avînd tradiție și fiind îndrăgite de sule 
și mii de tineri. în cluburile și asociațiile ploieștene, se pregătesc și urcă spre culmile mă
iestriei înotători talentați, campioni ai țării ca Camelia Hoțescu, Mihaela Georgescu, Valeria Vlăs- 
ccanu. Cătălina Fănulescu, Dragoș Aldea, cane în această vară au mari șanse de a deveni și cam
pioni balcanici, gimnastele Mariana Constantin și Nicoleta loan, urmărite cu atenție și de selec- 
ționerii lotului olimpic, handbaliștii Liliana Chelba, Valentin Marinescu, Ghoerghe Puia, Ni
colae Nicolae, toți componenți. ai loturilor reprezentative de juniori, precum și alți cîțiva 
luptători, trăgători, cicliști și voleibaliști.

Juniorii de
lor de a-și materializa

astăzi — performerii de mîine. Cum se pregătesc, care sînt posibilitățile 
talentul și ambițiile în rezultate răsunătoare ?

Intensitatea pregătirii

la nivelul cerințelor

La baza rezultatelor _____ ___ _____
preocupările tehnicienilor pentru o largă se

lecție în cele 27 de școli și 5 licee. ale ora
lului. Soții Mitrofan și ceilalți antrenori de la 

’"Petrolul și Școala sportivă răscolesc deocam
dată clasele Școlii generale nr. 25 pentru a 
descoperi noi campioni. La handbal a fost or- 
iganizat și urmărit îndeaproape campionatul 
școlar (clasele V—VIII) municipal, care a an
grenat 32 de echipe, iar uneori A. Hofman și 
V. Ioniță se deplasează în comunele limitrofe, 
unde descoperă în permanență jucători bine 
dotați, exemplu care merită să fie generalizat.

Problema ce se ridică, însă, se referă la po
sibilitățile și condițiile ce stau la îndemina 
acestor tineri pentru valorificarea aptitudinilor 
care i-au impus în fața tehnicienilor. La prima 
vedere s-^r. păre| pS înotătorii, psțrtțcinind la 

. 7—8 antrenamente pe săptăniină. se , pregătesc 
'.suficient. Dar-dacă aceste ore (32—24) ar fi , 
folosite ‘ mai intens (există iși> pauze neplanifi- 

;cȘte),' Sportivii inu ar tihde doar1 Ia titluri și 
recorduri balcanice... Prhctic nu am avea ce să 
reproșăm micuțelor gimnaste ; ele vin la sală 
aproape zilnic și atunci lucrează cite trei ore 

iși Pre.?ătirile tinerilor handbaliștii 
Carnetele antrenorilor certifică prezența coti-

de necontestat au stat

diană a sportivilor pe teren. Este limpede însă 
că nici aceste ore nu se desfășoară cu intensi
tatea cerută, căci handbaliștii de la Șc. spor
tivă (anul trecut vicecampioni) nu s-au mai 
calificat in turneul final, iar celelalte formații 
din campionatul școlar au deocamdată evoluții 
puțin semnificative.

13 antrenori de atletism — nici un junior in lot!

IMH.I-M.1III

Pînă nu de mult, atletismul ploieștean a 
avut de regulă reprezentanți in loturile repu
blicane de juniori. La ora actuală, însă, contri

buția celor 13 antrenori și profesori de la Pe
trolul, Șc. sportivă. Liceul 
Centrul școlar 
ce 7 Antrenorii 
rențâ, în masa 
mulțumindu-se 
chiar' cuvintele 
Petrolul, X. Boboc) ;
procesului de pregătire sînt, astfel, din start, 
sortite eșecului In plus, lipsa de pasiune a 
unor, antrenori, este evidentă. Șînt (căuze care 
au 1 provocat „eriza“ atletismului ' ploieștean, 
fȘcînd ca ani oiraș cu frumoase tradiții in acest 
sport s;ă rdpfeziiitef din ce în ce mai puțin pe 
harta atletismului românesc. Nu este mai pu
țin adevărat însă că sprijinul zecilor de pro
fesori de educație fizică din școli în depistarea 
și călăuzirea spre' secțiile de performanță a 
celor mai talentați școlari este inexistentă. Iată 
de ce am dori ca aceste rînduri să constituie 
un semnal de alarmă pentru toți factorii de 
răspundere angrenați în activitatea atletică.

Deși înotătorii, de pildă, nu au un bazin 
descoperit, fapt care le îngreunează pregătirea 
exact în timpul verii, deși handbaliștii de la 
Școala sportivă solicită un teren propriu de 
joc, trebuie să recunoaștem că schimbului de 
mîine al sportului ploieștean ii sînt asigurate 
condiții de antrenament mulțumitoare. Și to
tuși, antrenorii caută justificări ; dar oare baza 
materială existentă este rațional folosită ? CA
TEGORIC NU ! La bazin sînt destule ore 
libere ; la fel pe pista stadionului Petrolul. Te
renurile de tenis din Parcul tineretului erau 
pustii, de cîteva zile, din cauza absenței ne
motivate a antrenorului Zmeureanu. Pe inelul 
de zgură al complexului sportiv „Tînărul pe
trolist" crește iarba și... pasc caprele !

Părerea noastră este că C.J.E.F.S. Prahova, 
împreună cu conducerile unităților școlare, ar 
putea realiza un acord care să ducă la o mai 
eficientă folosire a bazelor existente. Și in 
privința cadrelor de specialitate, a folosirii lor 
cu maximum de randament sînt necesare unele 
măsuri.

Aminteam mai sus că în orașul Ploiești s-au 
făcut și se fac eforturi vizibile pentru asigu
rarea schimbului de mîine. Rezultatele, în an
samblu, nu se ridică la nivelul cerințelor. Am 
reliefat cîteva din cauze. La acestea ar trebui 
să mai adăugăm și insuficienta colaborare pe 
plan local înt^e Inspectoratul școlar și forurile 
sportive.

„LL. Caragiale" și 
de chimie este ca și nulă. De 
nu caută suficient, cu perseve- 
de școlari pe cei cu aptitudini, 
să lucreze....... cu ce pică“ (sînt
antrenorului coordonator de la 

cantitatea și calitatea

Raid realizat de :
A. VASILIU, H. ALEXANDRESCU 

ți V. MORARU

tivi). Se cuvine însă ca pregăti
rile celor dotați ctT~calități reale, 
ca și munca de depistare a altor 
tineri, să se desfășbare neîntre
rupt, pentru a se asigura acestei 
discipline cadrele de nădejde ne
cesare, noii performerii de clasă 
autentică. Inceptul, accentuăm, 
este bun, dar se cer noi pași și 
mai hotărîți în acest sens.

Masa tinerilor vînători, nume
roșii juniori dornici să practice 
acest sport spectaculos dar difi
cil, oferă un cîmp mare de pros
pectare și de pregătire a talente
lor. Iar experiența și capacitatea 
unor tehnicieni recunoscuți, ca 
George Florescu (secretar general 
adj. al F. R. Tir), Grigore Ioani- 
de. Ion Lovinescu etc. ca și con
dițiile materiale din ce în ce mai 
bune puse la dispoziție creează un 
climat deosebit de propice pentru 
creșterea noului val la standar
dul internațional.

C. COMARNISCHI

UCENICIA

8

8

l

g

8

8

8

8

î

Am elogiat deseori activita
tea antrenorilor care pregătesc 
juniorii ciclismului, am 
contribuția lor 
sportului nostru 
nu vom obosi 
facem. Uneori, 
ne obligă să le atragem aten
ția că munca lor trebuie să 
fie mai profundă, îndreptată 
spre un obiectiv mult mai 
important decît rezultatul ime
diat — perspectiva.

Ciclismul românesc se bucură 
acum de o puternică infuzia 
de rutieri tineri și foarte ti
neri. In marile curse piogra- 
mate do calendarul intern și 
internațional al F.R.C, sini 
plutoane întregi de reprezen
tanți ai ,,noului val" și, firesc, 
loturile naționale își recrutea
ză, cu precădere, oamenii din 
această categorie. Urmărmdu-i 
in întreceri pe tinerii veniți din 
diferite centre ale țării ne-am 
bucurat pentru ambiția care-i 
caracterizează, pentru combati
vitatea lor. Am fi dorit co ei 
să realizeze și performanțe de
osebite in compania consacro- 
ților, dar ne-am dat seama că 
este imposibil. Ceea ce le gre
vează talentul este o precară 
pregătire tehnică și tactică. 
Marea lor majoritate nu știu 
să ruleze în pluton, n-au o 
,, poziție" avantajoasă pe bici
cletă, își irosesc forțele pentru 
că nu știu un amănunt elemen
tar, lucrul cu • ■ • - —
n-au cunoștințele 
sare pentru a susține 
primul plan al cursei, 
mai multe ori, acești 
cheie etapa epuizați, 
ti întreprins nimic de 
mai pentru că nu știu 
zeze efortul, ~ * 
forța pentru 
țiuni și nu 
handicapului 
ta.

In bagajul 
noilor rutieri 
luri. Poate 
specialitate - 
controla 
munca 
orilor 
concursuri 
terea și punerea 
pe roată, 
rului de 
pin ioane 
timp, pe 
coborire 
ș.a.rn.d..

apreciat 
la dezvoltarea 
cu pedale, și 
niciodată s-o 
însă, realitatea

,, schimbătorul", 
tactice ncce- 

lupta pe 
De cele 

tineri in- 
a 

fapt, toc- 
să-și do- 

să-și canalizeze 
izbuti rea unor ac- 
pentru recuperarea 
creat de neaten-

fără

de cunoștințe 
există mari 

că federația 
- in ideea de 

și îndruma 
antrenorilor șl

o/
9O- 
de 

a
eficient 

a juni
or trebui să inițieze 

de mecanică (scoa- 
unui baieu 

folosirea schimbăto- 
placă și a celui de 
— pe plat, ia contra- 
munte, la urcuș și 
etc), de tactica 

după care să noteze 
munca tehnicienilor și să ac
cepte sau nu participarea ti
nerilor alergători în competiții 
de amploare. Poate părea bi
zară o astfel de inițiativă, dar 
ea impune. Altfel, riscăm

i prema- 
implicit, 

de ruti- 
U ce

de 
cu

mai 
cu- 
fi-

accidentări sau evadări 
tura din ciclism și, 
micșorarea numărului 
eri în categoria seniori, 
nicia, pentru că perioada 
juniorat poate li asimilată 
ucenicia, trebuie folosită 
mult pentru îmbogățirea 
noștințelor tînărului, pentru 
xarea și experimentarea lor, și 
mai puțin pentru rezultate 
spectaculoase.

Hristache NAUM

C
onștienți de importanța asigurării schimbului de mîine, profesorii de edu
cație fizică și antrenorii - sprijiniți de conducerile școliior sportive, ale clu
burilor și asociațiilor - desfășoară o permanentă activitate de selecționare 
și de pregătire a juniorilor. Rezultatele obținute ne permit să afirmăm că, 
în general, se merge pe un drum bun, se muncește cu hotărire pentru înde
plinirea sarcinilor din acest domeniu. Există, insă, și neajunsuri, uneori chiar 

o nefirească și dăunătoare comoditate in acțiunea de depistare a elementelor talen
tate, in desfășurarea procesului. instructiv-educa ’Jv al tineretului sportiv. De aceea, 
se impune un control mai temeinic al muncii anirenorilor și profesorilor, un sprijin 
mai eficient pentru înlăturarea lipsurilor, o îndrumare permanentă, concretă, a tutu
ror cadrelor care se ocupă de noife generații de sportivi, pentru a se contribui 
astfel la îndeplinirea cu succes a prevederilor Hotăririi Plenarei C.C. al F.C.R. 
cu privire la dezvoltarea continuă a educației firm morM’ri.
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