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Doresc să exprim pe această cale cele mai vii mulțumiri oamenilor 
muncii, activiștilor de partid și de stat, organizațiilor de partid ți ob
ștești, ministerelor ți instituțiilor de stat, tuturor cetățenilor patriei noastre 
care — prin telegrame ți scrisori — mi-au adresat felicitări ți urări cu 
prilejul realegerii mele in funcția de prețedinte al Republicii Socialiste 
România. Consider aceste manifestări 
ți încrederii întregii noastre națiuni in 
m-a crescut ți m-a format ca militant 
ți externă a statului nostru pe care o 
credință, cu hotărirea de a face totul 
viață a Programului partidului, triumful mărețelor idealuri ale socialis
mului ți comunismului in România.

drept o expresie a atașamentului 
Partidul Comunist Român — care 
revoluționar — in politica internă 
voi sluji întotdeauna cu neclintită 
pentru a asigura transpunerea in
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La întoarcerea tinerilor scrimeri români de la Ciudad de Mexico

DE LA MONTREAL ’67, LA MONTREAL '76

in două mari unități economice |

timișorene I

MAREA

BILANȚ SPORTIV
PENTRU

SARBATOARE A
Am fost oaspeții întreprinderii 

Mecanice din Timișoara Intr-una 
din aceste zile bogate în remar
cabile fapte de muncă, de entu
ziast efort colectiv pentru înde
plinirea Cincinalului înainte de 
termen, pentru întîmpinarea zi
lei de 1 Mai cu succese pe mă
sura marilor răspunderi pe care 
Ic cere înfăptuirea luminosului 
program de dezvoltare multilate
rală a țării, adoptat recent de cel 
de-al XI-lea Congres al parti
dului

„Apropierea lui 1 Mai — ne 
spune ing. foniță Bagiu, directo
rul întreprinderii — este pentru 
colectivul nostru un imbold 
tcrnic de a obține rezultate 
perioare în producție, ca și 
celelalte activități importante, 
care le organizăm pentru mun
citori. Printre acestea, preocupă
rile în domeniul educației _ fizice 
și sportului sînt legate — în lu
mina cerințelor cuprinse în Me
sajul adresat dc tovarășul Nic 'ae 
Ceaușescu participanților Ia Con
ferința pe țară a mișcării spor
tive — mai strîns de producție, 
în acest fel va crește contribu
ția exercițiilor fizice la stimula
rea și dezvoltarea energiilor și 
capacităților creatoare ale oameni
lor muncii, la îndeplinirea sarci
nilor de plan ale întreprinderii 
noastre".

înțelegerea rolului complex ce 
revine astăzi sportului este, fi
resc, dublată, aici. Ia întreprin
derea mecanică din Timișoara, de 
o activitate practică susținută, da
torită căreia asociația sportivă din 
această întreprindere s-a impus 
printre fruntașele pe țară.

„In prezent — subliniază tova
rășul Dumitru Torneanu, pre
ședintele comitetului sindicatului 
— activitatea sportivă din între
prinderea noastră este dominată 
de acțiunile inițiate pentru ca în 
cinstea zilei dc 1 Mai să putem

realiza și un bilanț sportiv cit 
mai frumos"

Ne-am notat cîteva componente 
ale acestui bilanț...

.Cupa 1 Mai", o competiție po

lon GAVRILESCU

(Continuare in pag. 2-3)
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De cite ori au traversat Oceanul, 
dueîndu-se la mari com.p^'iții, 
Jocuri Olimpice sau Campionate 
Mondiale — scrimerii români s-au 
întors cu medalii. La Melbourne, 
de pildă, în 1956, la prima con
fruntare olimpică a scrimei româ
nești, tînăra și cvasi-ne'vnose.ita 
pc atunci, Olga Szabo a obținut 
medalia de argint, ratînd <: in
tr-un dramatic baraj pe cea de 
aur. Avea s-o dobindea,.câ, insă, 
la următoarea traversare a Ocea
nului, șase ani mai tirziu Ia Bue
nos Aires, cînd a devenit campioa
nă mondială. Primul titlu «uprem 
cucerit de scrima românească. A 
urmat apoi Montreal ’67 — echipa 
masculină de floretă, campioană 
mondială, iar cea de fete, medalia 
de bronz; Ciudad de Mexico '63 — 
locul 3, pe podiumul olimpic pen
tru echipa feminină de floretă; Ha
vana ’69 — campioană mondială 
echipa floretistelor, medalia de 
argint Ileana Gyulai-Jene’ și me
dalia de bronz pentru echipa flo- 
retiștilor; Ciudad de Mexico ’75 — 
Petru Kuki, campion mondial de 
tineret la floretă băieți.

în timp ce avionul de 11 Satu 
Mare la București a avut :> întir- 
zicre dc două ore, cursa TAROM» 
New York-Amsterdam-Otopeni
venit cu cinci minute mai devre
me. Astfel îneît părinții lui Kuli 
au aiuns la aeroportul Băneasa 
doar cu un sfert de oră înaintea 
aterizării fiului lor. făc-iiul apoi o 
cursă contracronometr'i pentru a-1 
putea întimpina la Ctop?n)

— Cînd ai avut mai multe emoții,

a

■ ■■

Grupul tinerilor scrimeri români la sosire pe aeroportul Otopeni. In 
mijloc, campionul mondial de tineret, floretistul Petru Kuki.

Foto : Dragos NEAGU
lui Pietruska, trecut la seniori. Și 
după 12 ore de concurs, la debu
tul ultimei faze, niam îndoit sin
gura dată că voi putea termina ne
învins competiția. Dar am reușit, 
ru prețul unei mobilizări totale, 
fizice și nervoase, care m-a ajutat 
să trec peste neobișnuita căldură 
și dificultățile de aclimatizare la 
altitudine și fus orar. Și l.a miezul 
nopții (de acolo!), cînd am dobin- 
dit din nou medalia de aur, eram 
atit de obosit, incit aveam crampe 
musculare și cind stăteam pe 
scaun ! Dar eram atit de fericit...

Petru Kuki s a dovedit astfel a 
fi, pentru a doua ovă consecutiv, 
cel mai bun tîr.ăr îlore'.'.st al lu
mii, nepierzînd la Ciudad de Me
xico niciunul din cele W asalturi

Petru Kuki. în lupta pentru afir
mare, la ediția de anul trecut, sau 
în cea recentă, pentru confir
mare?

— Acum, la Ciudad de Mexico, 
pentru că in turneul final erau 
din nou prezenți tr<ți finaliștîi de 
la Istanbul, cu excepția francezu-

DUPĂ „TESTUL" DE LA PRAGA AL REPREZENTATIVEI DE FOTBAL//

PREGĂTIREA FIZICA Șl
premisă favorabilă

eliminarea deficiențelor

MORALĂ,
pentru Paul SLAVESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

existente MARIA ALEXANDRU
Luni seara, la Praga, echipa 

reprezentativă de fotbal a susți
nut, în compania Cehoslovaciei, o 
veritabilă repetiție generală în ve
derea partidei din 17 aprilie, de 
la Madrid, realizînd cu acest pri
lej o evoluție, în ansamblu, mul
țumitoare și un rezultat încu
rajator. Fâcînd o asemenea afir
mație avem în vedere, în primul 
rînd, faptul că un meci egal ob
ținut în deplasare fn fața pu
ternicei naționale cehoslovace este 
apreciabil și reprezintă, oricum, 
mai mult decît remiza din 19 mar
tie de la Istanbul.

în al doilea rînd, aprecierea 
privind comportarea mai bună a 
„tricolorilor'1 noștri în recenta 
confruntare internațională ține 
seama și de condițiile deosebit dc 
grele (vremea foarte friguroasă

și terenul aproape desfundat) în 
care ei au fost obligați, de îm
prejurări, să joace. Aceleași con
diții au fost, desigur, și pentru 
fotbaliștii țării gazdă, dar să nu 
uităm că în timp ce aceștia erau 
oarecum acomodați și cu clima 
foarte aspră și cu terenurile aco
perite cu zăpadă sau noroi, jucă
torii noștri au fost nevoiți să su
porte handicapul unei diferențe 
de temperatură de aproximativ 20 
de grade în mai puțin de 48 de 
ore și să evolueze pe un spațiu 
de joc greu accesibil fotbalului, 
cum nu au avut ocazia să întîl— 
nească în etapele desfășurate pînă 
acum în returul campionatului in
tern. Ceea ce nu este deloc dc 
neglijat. Și, cu toate acestea, se 
poate spune că luni seara com- 
ponenții reprezentativei române

bine testul rezisten- 
capacității de efort 
pe care o reclamă

' au trecut cu 
ței fizice, al 
și dc voință 
performanța.

In al treilea rînd. din compa
rația pe care colectivul tehnic a 
făcut-o, cu elemente obiective de

Mihai IONESCU

LA „TOP 12“
Viena cam- 
de masă, 

capitala A-

(Continuare in pag. 2-3)

Aseară a plecat la 
pioana lumii de tenis 
Maria Alexandru. în 
ustriei, sportiva româncă va par
ticipa la „Top 12“ (4—6 aprilie), 
turneul care reunește pe cele mai 
bune 12 jucătoare din Europa.

Post-scriptum la turneele de volei ale fruntașelor

SE IMPUNE UN VOLUM

Răducanu plon
jează la picioare- 
le lui Bikovschi, 
sub privirile 
grijorate ale 
Sâtmăreanu
(Fază din meciul 
Cehoslovacia — 
România. dispu
tat luni la Praga)

în- 
lui 
II.

DE MUNCA SPORIT
Ca și în precedentele 3 ediții 

ale campionatului masculin, Dina
mo București a dominat net dis
puta pentru titlu, cucerind lejer, 
pentru a patra oară consecutiv, 
laurii de campioană a țării. Suc
cesul „alb-roșilor“, obținut chiar în 
condițiile deselor accidentări sufe
rite pe parcurs de jucătorii lui 
G. Eremia. oglindește valoarea ri
dicată a dinamoviștilor, care dis
pun de cîteva individualități de 
marcă : Schreiber (poate singurul 
jucător complet în voleiul nostru 
actual), Oros (de departe cel mai 
bun coordonator de joc), Udiștea- 
nu, Tutovan, Dumănoiu, Păușescu. 
G. Enescu (trăgători de gabarit, de 
forță și eficacitate deosebite), că
rora li se 
randament 
Bă roiu).

Steaua „-------- — -------
deși au făcut importante și nu
meroase achiziții în anul trecut, 
n-au reușit să-și contureze sex
tete de bază omogene, de înalt 
randament, în stare să-i dea li
derei replici puternice, iar C.S.U. 
Galați — care se anunța, la înce-

adaugi alți jucători de 
(Vraniță, Marinescu,

și Explorări B. Mare,

putui campionatului, o serioasă 
candidată la poziția a doua — nu 
a putut să fructifice forța primu
lui său sextet din cauza neadap- 
tării la sistemul turneelor, a nu
meroaselor indisponibilități din 
ultima parte a întrecerii, precum 
și a lipsei de seriozitate în pre
gătire manifestată de unii dintre 
jucătorii săi. Interesant de remar
cat faptul că, în lupta pentru lo
cul 2, Explorări B. Mare a cîș- 
tigat 4 din cele 5 întîlniri cu 
Steaua, dar nu a mai repetat per
formanța de anul trecut din cauza 
celor 2 victorii nesperate obținute 
de steliști la campioni I

Dacă în rîndul fruntașilor vo
leiului nostru feminin remarcam 
cu satisfacție promovarea a nume
roase tinere speranțe constatăm că 
la echipele de băieți nu apare nici 
o noutate față de anul trecut I 
Doar jucătorii transferați de la 
alte divizionare A și unele promo
vări... de pe banca rezervelor, 
ceea ce nu reflectă o preocupare

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2-3)



NUMEROASE COMPETIȚII
ÎN CINSTEA ZILEI

DE 1 MAI
r

Numeroasele întreceri organizate în București in cinstea xîlei de 1 
teazâ, în aceasta sâptămînâ, cu trei reuniuni interesante, la canotaj, 
modernă și hochei pe iarbă.

• Concursul care deschide programul 
este „CUPA STEAUA" LA CANOTAJ, com
petiție organizata de clubul Steaua în 
colaborare cu comisia de specialitate a 
C.M.E.F.S. La întreceri și-au anunțat 
participarea majoritatea componenților 
loturilor reprezentative, dintre care nu 
vor* lipsi, firește, canotori și canotoare 
de renume mondial, medaliați anul tre
cut la C.M. de la Lucerna. Organiza
torii acestei competiții — care inaugu
rează totodată sezonul de canotaj pe 
1975 — au stabilit ca yțtrecerile sâ se 
desfășoare la numai țwuci probe, atit la 
feminin, cit și la masculin : schif simplu 
și 2 f.c., pe distanțele de 4000 m, la 
băieți, și 2000 m, la fete. Startul — 
miine după amiază, de la 
apele Snagovului.

• O a doua competiție
la finele acestei săptămîni 
1 MA|" LA GIMNASTICA MODERNA, or
ganizata de Școala sportivă 1 în colabo
rare cu comisia municipală. Concurs tra
dițional, care aliniază în fiecare an la 
start sportive consacrate, dar și mereu 
mai multe speranțe, această cupă pre
vede sîmbătă după amiază, de la ora 
16, la ‘ • - -
nastelor 
a IV-a. 
secțiile

• In 
săptămînii, dotată tot cu„CUPA 1 MAI*

ora 16, pe

programată 
este „CUPA

sola Tineretului, întrecerile gim- 
de categoriile a ll-o, a IH-a și 

Participă tinere sportive din toate 
bucureștene.
fine, cea de a treia întrecere a

BILANȚ SPORTIV
(Urmare din pag 1)

îisportivă. cu largă audiență șl, 
desigur, eficientă în atragerea ti
nerilor muncitori (dar nu numai 
a lor) în practicarea exercițiilor 
fizice și sportului se concreti
zează. aproape zilnic, în întreceri 
pe secții de producție, la volei, 
fotbal, tenis de masă, popice. Ac
tivitatea sportivă diversă, după 
preferințe șl după... vîrstă. Se
cretarul asociației sportive, tova
rășul Cornel Roșu, ne face pre
cizarea că în organizarea cu ca
racter permanent a unor compe
tiții rezervate exclusiv muncito
rilor mai vîrstnici, deosebit de 
valoroase au fost și sînt iniția
tiva 
drei

și pasiunea inginerului An- 
Rădulescu.

★
o altă mare

i — Industria
unitate timișo- 
lînii — primul 

fost tot direc-

La 
reană 
interlocutor ne-a 
torul unității, inginerul Aurel Ni- 
colescu, care îndeplinește și func
ția de președinte al asociației 
sportive. Și aici — ca de altfel 
în întreaga țară — îndeplinirea 
planului cincinal înainte de ter
men este preocuparea de căpete
nie a întregului colectiv. „Dar ac
tivitățile sportive — așa cum 
sublinia secretarul general al par
tidului 
tocmai 
făcător 
mului, 
muncă.
mai bune condiții a sarcinilor de 
pian" — ne spunea tovarășul Au
rel Nîcolescu.

La bazinul de înot al întreprin
derii. la terenurile de handbal 
erau prezente tinere din secțiile 
de țesătorie și filatură, care se 
întreceau în cadrul campionatului 
asociației.

Făcînd parte din industria tex
tilă, numărul cel mai mare al an
gajatelor acestei întreprinderi sînt 
femei, dintre care mai mult de 
70 la sută nu depășesc vîrsta de 
22 de ...................
tr-un 
dăuga 
să oferim acestor tinere condiții 
de a-și menține sănătatea și de 
a-și fortifica organismul prin 
exerciții fizice. De aceea conside
răm că și introducerea practicării 
gimnasticii in pauza de producție 
este o 
scopului 
practică 
in două 
tră este

— sint privite cu atenție 
datorită efectului lor bine- 
asupra fortificării organis- 
crcștcrii capacității de 

și, implicit, îndeplinirii în

ani. „Sîntem obligați prin- 
contract social nescris — a- 
directorul întreprinderii —

Mai debu- 
gimnasticâ

HOCHEI PEeste rezervată echipelor de
IARBA. Sport mai puțin practicat în 
țara noastră, hocheiul pe Iarbă începe 
să cucerească amatori, atit printre spor* 
tivi, cit și printre spectatori. întrecerea 
de duminică (teren Electra, de la ora 
9) — organizată de comisia municipală 
de specialitate, reunește la start forma
țiile Politehnica București, Electra, Elec- 
Uoaporataj șl Ascensorul. Următoarea 
etapă a competiției este programată du
minica viitoare.

In actualitate
COMPLEXUL „SPORT 
Șl SĂNĂTATE" Șl 
CUPA TINERETULUI"»»

Ieri, factorii de resort 
din cadrul C.N.E.F.S. au a- 
nunțat că la sfîrșitul aces
tei săptămîni (5—6 aprilie) 
vor începe două mari ac
țiuni sportive de masă, cu 
caracter central. Este vorba 
de complexul polisportiv 
„Sport și sănătate", care — 
după un an de experimen
tare — se va desfășura după 
un regulament substanțial 
îmbunătățit și va fi extins 
în toate asociațiile sportive, 
precum și cea de a doua 
ediție a „Cupei tineretului" 
(întrecerile de vară).

Ambele acțiuni, inițiate în 
baza Hotăririi Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 28 februarie- 
2 martie 1973, de către 
C.N.E.F.S., în colaborare cu 
organele și organizațiile cu 
atribuții în 
ției fizice 
înscriu 
sebite 
noastre 
plenar 
cinilor 
credințate de partid.

domeniul educa
și sportului, se 
evenimente deo- 

viața mișcării 
angajată

ca 
în

sportive
în îndeplinirea sar
de răspundere în-

PREMISE PENTRU REDRESAREA
BOXULUI TIMIȘOREAN

*.

ȘTIINIA Șl SPORTUL-îl
LA SIMPOZIONUL TIM

Prin anii ’59—60 ne obișnuisem 
să-1 vedem finalist 
ușoară. Se batea cu 
trescu, cu Ion Marin, 
întîlnim învățînd pe 
xului și încercînd 
printre timișoreni pasiunea pugi- 
listică pe care o cultivaseră altă
dată Gillicze. Dorfler, Mentzel, 
Popovici și alte vedete locale. Mi
siunea lui Francisc Pazmani — de 
care vorbim — nu e tocmai ușoa
ră într-un municipiu în care un 
tineret în majoritate studios ma
nifestă alte apetențe. Iată de ce 
Pazmani și-a ales bine locul : sec
ția lui de box se află nu departe 
de Pădurea Verde, la marginea o- 
rașului, în chiar incinta întreprin
derii U.M.T., unde tineretul mun
citor e aproape și mai ușor de 
captat pentru exercițiul pugilistic.

Conducerea întreprinderii a în
țeles bine rostul sportului pentru 
menținerea sănătății și întărirea 
vigorii celor chemați să realizeze 
sarcinile de producție. De aceea, 
nici nu ne-am mirat cînd, la unul 
dintre obișnuitele antrenamente 
conduse de Francisc Pazmani și 
de asistentul său Radu Lavric, 
l-am văzut apărînd pe directorul 
tehnic ing. Nicolae Popescu, care 
— în ciuda programului său în
cărcat, dar cu o exactă apreciere 
a rolului binefăcător al educației 
fizice — a acceptat și postul de 
președinte al asociației sportive 
U.M.T. Tot un cadru de conduce
re, contabilul-șef Petru Badea, și-a 
asumat președinția secției de box.

In asemenea ambianță, nu e de

al categoriei
Titi Dumi- 

Astăzi, îl re- 
alții arta bo- 
să întrețină

mirare că muncitorimea de la 
V.M.T. dispune in incinta între
prinderii de un foarte frumos com
plex sportiv, o clădire polivalen
tă în care sala de box este una 
dintre cele mai bine îngrijite și 
dotate. Aici vin zilnic cei aproape 
30 de boxeri legitimați ai lui Fran- 
cisc Pazmani. Printre ei nu sînt 
încă mari vedete. Dar după ple
carea lui Ion Fuicu la lot, încep 
să se remarce cîțiva juniori mari, 
cum sînt Ion Traian (cat. hîrtie), 
Dumitru Bujancă (muscă), Breje 
Crăciun (semimijlocie) sau senio
rul Ion Căprărescu (cocoș).

E greu să pronosticăm viitorul 
membrilor secției în domeniul per
formanței. Dar e mult mai ușor 
să subliniem caracterul " extrem 
de gospodăresc în care e condusă 
secția. Sala pe care am vizitat-o 
e dotată cu aparataje de concepție 
și de fabricație locală I Vicepre
ședintele secției, tehnicianul Vir
gil Leu și-a pus fantezia creatoa
re la bătaie și a creat aparate pe 
care antrenorul emerit Ion Popa 
le-a considerat bune de adoptat în 
toate sălile de box. E vorba, în 
primul rînd. de un sac pe arcuri, 
cu postamentul la podea, deci in
dependent de un tavan care ar pu
tea fi foarte înalt. Apoi, un sac 
mobil, pe suport, manevrabil după 
dorință.

In asemenea condiții, e de pre
supus că boxul timișorean are pre
misele necesare unei redresări ra
pide.

La Timișoara a avut loc un intere
sant simpozion sub genericul „Știin
ța și sportul** — organizat de Cen
trul metodologic de studii și docu
mentare C.J.E.F.S. Timiș. La acea
stă a 22-a sesiune au figurat două 
subiecte principale și anume : Refa
cerea organismului după efortul spor
tiv ; Aparatură de investigație pentru 
obiectivizarea antrenamentului. S-au 
prezentat peste 50 de lucrări de către 
participanți — cercetători, medici, 
profesori de educație fizică și an
trenori din București, Cluj-Napoca șl 
Timișoara. La sfîrșitul lucrărilor con
cluziile au fost trase de către Emil 
Ghibu. secretar al C.N.E.F.S.
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LA RELUAREA DIVIZIEI A

SĂ FIE CĂUTATE CAUZ
ALE UNOR EVOLUȚII NEM

Victor BANCIULESCU

AUREL DUMITRESCU - REDIVIVUS?
Zilele trecute, am făcut o vizită 

la sala de antrenament a clubu
lui Steaua pentru a putea aduce 
cititorilor noștri vești de la una 
dintre cele mai puternice secții 
din țară. In rîndul celor ce se 
pregăteau cu multă conștiinciozi
tate, sub conducerea antrenorului 
Șerbu Neacșu, l-am recunoscut pe 
fostul campion european al „coco
șilor", Aurel Dumitrescu. După 
o absență de un an și jumătate, 
învingătorul necontestat al edi
ției 1969 a C.E. și-a pus din nou 
mănușile. Conducătorul lecției 
ne-a spus că, deși a reluat pre
gătirile numai de cîteva 
mini. A. Dumitrescu se 
foarte bine și manifestă 
pofta de lucru. „Să nu ' 
prindă — ne spunea Șerbu Neac
șu — dacă-l veți vedea pe Aurică

i săptă- 
mișcă 
multă 

vă sur-

SE IMPUNE UN VOLUM 
DE MUNCĂ SPORIT

din nou campion la categoria co
coș. Cintărește doar 56 de kilogra
me și dacă se pregătește, in con
tinuare, cu aceeași seriozitate, cu 
nu știu cine-l poate învinge".

L-am urmărit apoi pe 
campion lovind cu sete în 
cu nisip, pregătindu-și 
de dreapta care l-a ajutat 
cerească atîtea victorii. In pauza 
dintre reprize am avut o scurtă 
discuție cu acest talentat pugilist.

— Cum te simți după o absență 
îndelungată din ring ?

— Ca după o vacanță de două 
săptămîni. In perfectă stare de să
nătate, confirmată, de altfel, și 
de controlul medical pe care l-am 
efectuat. Cu multă poftă de mun
că și animat de dorința să dove
desc că pot să reeditez performan
țele trecute. Nu uitați că deși am 

_ devenit campion european în anul 
șase ani, 

o 
la

1969. deci acum aproape 
nu am decît 25 de ani. 
vîrsta la care pot aspira 
succese.

— Ce obiective ți-ai 
pentru acest an ?

— Cum campionatele

(Urmare din paQ. D (Explorări), ne așteptam

fostul 
sacul 

directa 
să cu-

Este 
încă

propus

atentă pentru munca în perspec
tivă.

Cu toate că, spre final, între
cerea masculină a fost lipsită de 
miza luptei pentru titlu (Dinamo 
detașîndu-se decisiv), totuși meciu-

Viorel
să asistăm la partide mai dina
mice, cu acțiuni in viteză. Din 
păcate, ritmul de joc a fost ade
sea lent, aceasta pe de o parte 
din cauza unor deficiențe ale ma
jorității jucătorilor la recepția 
serviciului (se constată destul de

, ... .. indivi
duale se dispută în toamnă, cred 
că am Suficient timp să ajung în 
formă pentru a cuceri titlul de 
campion la categoria cocos.

Mihai TRĂNCA

Păduraru (C.S.U. 
Galați) 
ternic 
blocajul 
oiștilor 
Si

cale pentru realizarea 
propus. Deocamdată se 
acest fel de gimnastică 
secții, dar intenția noas- 
de a o extinde"™

★
în două mari unități economice 

timișorene — așa cum ni s-a de
monstrat de către toți cei cu care 
am discutat — sportul este un 
ajutor prețios al producției. în 
plus el contribuie la călirea or
ganismului. argumente esențiale 
pentru ca pe agenda de lucru a 
tuturor factorilor, exercițiile fizice 
să ocupe locul ce li se cuvine.
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Dumănoiu...

trage pu
pe lingă 

dinamo- 
Păușescu

rile au fost atractive. Dar, dată fi
ind prezența în teren a unor ri
dicători iscusiți t Oros, Vraniță 
(Dinamo), Cristian Ion, Duduciuc, 
P. lonescu (Steaua), Stere, Dragoș 
Popescu (C.S.U.), Balaș, Marian

UN CURS DE MASAJ
Comisia de

pentru Educație __ T----------T. --------------- ----------
în perioada 14 aprilie — 17 mai 1975, un curs de masaj. Put par
ticipa Ia acest curs absolvenți ai liceului de cultura genei ala (sau 
studii echivalente), bărbați și femei între 20—40 ani

înscrierile se fac la sediul Policlinicii pentru sportivi — se
cretariat — Splaiul Independenței Nr. 19 — pînă in ziua de 10 
aprilie 1975.

Candidații vor prezenta Ia înscriere o cerere însoțită de copie 
după actul de studii și adeverință din cimpul muncu.

medicină sportivă de pe lingă Cousiiiul Național 
Fizică și Sport și Ministerul Sănătății organizează,

g

I
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numeroase puncte realizate direct 
din repunerea mingii în joc), dar 
și din neadaptarea pregătirii e- 
chipelor la sistemul de joc cu tur
nee. Legat de acest ultim aspect, 
s-a văzut clar, la sfîrșitul fiecă
rui turneu, că echipele se prezin
tă cu un potențial scăzut, secătui
te parcă. Or, în condițiile compe
tițiilor internaționale — care pro
gramează de obicei cîte 8—10 par
tide, cu numai o zi de pauză —, 
această insuficientă rezistență de 
concurs str poate repercuta nega
tiv asupra rezultatelor echipei 
noastre naționale. In acest sens, 
antrenorii cluburilor
(care dau aproape toți jucătorii 
reprezentativei) trebuie să spo
rească volumul si intensitatea an
trenamentelor, unic suport pen
tru un randament constant și o 
creștere valorică importantă a 
tuturor jucătorilor...

fruntașe

LA ȘCOALA SPORTIVĂ 2 
DIN CONSTANȚA

Intrată în al 5-lea an de exis
tență ȘCOALA SPORTIVA NR. 2 
din Constanța își justifică tot mai 
mult rolul ei de pepinieră a per
formanței. Că așa se prezintă lu
crurile o atestă rezultatele obți
nute de această unitate școlară, 
fruntașă pe țară. Iată cîteva ele
mente de referință.

In sportul' luptelor școala con- 
stânțeană a creat o întreagă e- 
cliipă de „greco-romane", care ac
tivează acum sub culorile clubu
lui F'arul. Printre componenți 1 
Neagu și V. Mihai. Tn același 
timp, o serie de alți fruntași în 
această ramură a luptelor, por
niți din școală, cum ar fi Ale
xandru Constantin, campion euro
pean și vicccampion mondial, pre
cum și I. Mîndrilă fac parte din 
clubul Steaua. In cazul luptelor 
libere, elemente ca Blîndu, Lo- 
treanu au fost formați în școală 
și promovați în echipa I. C. Hi
drotehnica, în timp ce Mărgărit 
continuă să reprezinte culorile 
școlii sportive constănțene.

La rugby, reprezentativa aces
tei unități de învățămînt a ocu
pat, în patru ediții, locuri frun
tașe în campionatul republican al 
juniorilor și, paralel, alimentează 
divizionarele A, Farul și T. C. In
dustriale. în ultimii doi ani nu 
mai puțin de 11 jucători au tre
cut la seniori, iar alți trei (Dram, 
Popescu și Boieru) se află în 
vederile lotului speranțelor.

Nume notabile cuprinde și sec
ția de box. Săli Aden și Victor 
Sasu fac parte din lotul repu
blican de juniori, Nicolae Adam, 
Ilari Băcanu șl Gheorghe Lazăr 
se situează printre elementele de 
nădejde ale școlii, care au cu
cerit de patru ori consecutiv titlul 
de jcampioană a școlilor sportive

La haltere rețin atenția frații 
Nicolae și Vasile Căpriceriu, mem
bri ai lotului olimpic.

Un loc de seamă în galeria ti
nerilor lansați de această școală 
îl ocupă Luurențiu Țiței, în pre-
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Cu etapă completă la fete și în
jumătățită la băieți (trei meciuri 
amînate). Divizia A la handbal 
a demarat în ultimul ei tur — cel 
de al treilea — care va decide 
campioanele. Aceste 11 ultime e- 
tape au o deosebită importanță, 
nu numai pentru că ele vor ho
tărî care dintre formații vor urca 
pe podium și care vor retrograda. 
Fiind sezon preolimpic, sezon de 
cristalizare a loturilor pentru J.O. 
(la fete și pentru C. M.), de pre
gătire intensă și de „repetiție ge
nerală" (vîrf de formă în perioada 
în care se vor desfășura, în ’76, 
întrecerile olimpice) — campiona
tul se află în centrul atenției, el 
trebuind să rezolve o bună parte 
din probleme.

Cum a debutat acest al treilea 
tur ? In general, nemulțumitor, cu 
meciuri de nivel scăzut, cu gre->, derali, ar, 
seli de tehnică și tactică elemen
tare. Există, desigur, scuza începu
tului de activitate, a trecerii de la 
sală în aer liber. O vom socoti 
ca circumstanță atenuantă, fără 
a uita faptul că toate formațiile 
divizionare au avut, totuși, un timp 
îndelungat de pregătire, precum si 
o seamă de competiții amicale în 
care puteau să se rodeze. In apa
rență paradoxal, tocmai fruntașele 
campionatului au fost cele care au 
nemulțumit. La fete, Universitatea 
Timișoara a cîștigat greu la Con
structorul, Universitatea București 
s-a chinuit cu Voința Odorhei, 
iar I.E.F.S. a pierdut la scor în- 
tîlnirea cu Progresul. La băieți, 
Steaua a cîștigat în ultimul minut 
meciul cu Independența. Există 
tendința de a se arunca vina pe 
loturile reprezentative. Vom spune, 
de la început, că acesta este un 
motiv neîntemeiat. Opinia noastră 
este susținută chiar de desfășu
rarea primei etape. La Universita-
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PERFORMANȚE Șl..:
zent jucător de tenis de cîmp la 
Steaua, titular în echipa Româ
niei pentru „Cupa Galea". Din 
ilndul minitenismanilor care ac
tivează în secție se impun Dan 
Roșculcț și Rosemarie Melconian.

Cu rezultate bune promit să se 
prezinte sportivele de la canotaj. 
Se evidențiază Liila Dumitru și 
Dumitra Silitra, în timp ce la 
caiac-canoe, una din cele mai ti
nere secții, a și obținut un loc 
pe podium.

în sprijinul cristalizării perfor
manței vin și condițiile materiale 
create școlii — săli pentru box 
și haltere și, separat, o sală de 
forță, terenuri de tenis. In pro
iect, un bac rezervat elevilor de

BASCHET *EZUL™TE ?JN E?.,V|-ZIA B. Masculin : 
C.S.M. lași — Electrica Fieni 69—88; 
C.S.U. Brașov — C.S.M. Reșița 130—41; 
A.S. Universitara Sibiu — Știința Mediaș 
67—72; Politehnica Cluj-Napoca — Sănă
tatea Satu Mare 68—47; Știința Constanța
— Tomistex Constanța 71—67; A.S. Armata
— Voința Buc. 77-60; C.S.U. Pitești —
A.S.A. Bacău 81-80; Feminin : Univer
sitatea Buc. — Olimpia Constructorul 
Buc. 69—65; Știința Mediaș — Sănătatea 
Satu Mare 70-76.

CICLISM S,?BATA 51 DU-MINICA este programata 
prima alergare de fond, pe etape, a 
anului: ,,Cupa Olimpia". Competiția se 
va desfășura după următorul program : 
vineri ora 15,30 etapa I : București — 
OlteniȚa (startul de la km 8. întoarce
rea la intrarea in orașul Oltenița), 90 
km ; simbâtă ora 15,30, etapa a li-a : 
pe șoseaua București — Alexandria, între 
bornele kilometrice 8—68 120 km ; du
minică ora 8,30, etapa a lll-a : cursă pe 
circuit, pe strada Cimpina.

ÎNOT SUCCESE ALE TINERILOR
1 ÎNOTĂTORI ROMANI LA

ZAGREB. |n cadrul unui concurs inter
național rezervat sportivilor născuți in 
1963 (și mai tineri) înotătorii români 
s-au clasat pe locuri fruntașe : Dan Ținea 
2:36 3 — 200 m spate (loc. |), 2:46,9 
— 200 m delfin (loc. II), 1:14,1 — 100 m 
soat* (loc. II), 2:39,9 - 200 m mixt (loc. 
I) ; Octavian Mladin 2:45,4 - 200 m spate
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VEȘTI DE
• A.S.A. TG. MUREȘ. Antre

namente obișnuite. Astăzi, joc de 
verificare la Sibiu, cu divizionara 
B, Șoimii. Boloni fiind suspendat 
o etapă, se contează pe re
intrarea lui Pîslaru. • F. C. GA
LAȚI. Sîmbătă a efectuat un 
meci-școală la Vaslui, în compa
nia Viitorului din localitate (scor 
3—3). Miercuri dimineață echipa 
a plecat cu autocarul spre Tg. 
Mureș, via Tîrnăveni, unde astăzi 
dispută un alt joc de verificare, 
cu echipa locală „Chimica". Ne- 
dclcu I și Nedelcu II, acciden
tați, au rămas 
refacere. Dacă 
recuperați, vor 
traseu.

o U.T.A. La

la Galați pentru 
nu vor putea fi 
juca Nan și Pă-

ora convorbirii 
noastre telefonice, nu se înapo- 
iase din Austria, unde s-a aflat 
pentru un joc amical cu... Miin- 
chen 1860, în cadrul unor festi
vități. După toate probabilitățile, 
arădenii vor sosi acasă în cursul 
zilei de azi, cînd este așteptat și 
Iorgulescu. Leac, Hcdca și Pu- 
rima, care au evoluat în echi
pele naționale de juniori și tine
ret, s-au antrenat la Arad • 
CHIMIA RM. VILCEA. După pre
gătirile de la Rm. Vîlcea, a evo
luat ieri la Drobeta Tr. Severin 
(0—2 cu echipa locală Metalul) 
unde va rămîne pînă vineri, cînd 
va pleca spre Arad. Toți compo- 
nenții lotului vîlcean sînt apți 
de joc.

• F. C. CONSTANȚA. Ultima 
perioadă a fost dedicată antrena
mentului prin joc. Duminică, con- 

..stănțenii au avut ca parteneri pe 
colegii de la „tineret". Astăzi, în- 
tîlnesc divizionara C Știința Con
stanța, iar mîine, pe durata a 60 
de minute, formația de juniori. 
Iovănescu și Nistor sînt acciden
tați. în schimb, Caraman (refă
cut) și Mărculescu vor reapare 
în formație. • OLIMPIA SATU 
MARE. Ieri, sătmărenii au jucat 
la Cărei, cu echipa Victoria, par
tida încheindu-se la egalitate : 3—3. 
Azi și mîine sînt prevăzute antrena
mente obișnuite, iar sîmbătă are 
loc plecarea la Constanța, cu a- 
vionul, de la Oradea. Este posi
bilă reintrarea mijlocașului Bat- 
hori II, complet restabilit. Rămîne 
incertă folosirea lui Bathori I, 
Helvei și Hațieganu — bolnavi, 
iar Knoblau nu va juca, fiind
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LA DIVIZIONARELE A
suspendat o etapă pentru cumu
larea a trei cartonase galbene.

• F.C.M. REȘIȚA. De la în
treruperea campionatului a urmat 
un program de pregătire minu
țios alcătuit de antrenorul Rein
hardt. S-a pus accent pe reface
rea moralului, subțiat în acest 
sezon. Ieri a susținut un amical 
cu Minerul Anina. Portarul Con
stantin și-a reluat pregătirile ; A- 
todiresei n-a fost recuperat. • 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA. Sîmbătă 
trecută a întîlnit formația de ti
neret-speranțe (0—0). Miercuri a 
jucat cu divizionara B Unirea 
Dej. Nici o indisponibilitate. Vi
neri. plecarea spre Reșița.

• UNIVERSITATEA CRAIOVA. 
A efectuat antrenamente zilnice și 
le va continua pînă sîmbătă. Au 
fost recuperați Țarălungă (care 
suferise o întindere în meciul de 
la Tg. Mureș) și Strîmbeanu (su
pus unei ușoare intervenții chi
rurgicale). Ei au participat la ul
timele antrenamente. Bălăci, acu- 
mulînd al treilea cartonaș gal
ben, a fost suspendat o etapă. 
• JIUL. Marea noutate a e- 
chipei petroșenene i antrenorul Ti
tus Ozon nu se mai află la con
ducerea tehnică a formației I în 
locul său se caută o „soluție". în 
privința formației, nimic nou,

• „U“ CLUJ-NAPOCA. A ju
cat la mijlocul săptămînii trecute 
la Lugoj, cu Vulturii-Textila (0—0), 
iar duminică, în familie, cu for
mația de tineret-speranțe. Hurloi 
și Mierluț sînt în continuare acci
dentați, în timp ce Uifăleanu și 
Revesz acuză întinderi musculare, 
dar, probabil, că vor fi recuperați 
pînă duminică. • POLITEHNICA 
IAȘI. întreruperea campionatului 
n-a însemnat și o întrerupere a 
antrenamentelor care au avut loc 
zilnic. La Cluj-Napoca nu va juca, 
probabil, Dănilă (accidentat) și, 
în mod sigur, Simionaș (suspen
dat pentru trei cartonașe gal
bene).

• F. C. ARGEȘ. Un singur in
disponibil în lotul piteștean ■ Zam
fir, care acuză o entorsă la gleznă. 
Restul se află în plenitudinea for
țelor. După amicalul susținut ieri 
cu divizionara C bucureșteana 
T.M.B., echipa argeșeană va mai 
efectua astăzi și mîine antrena
mente. • DINĂMO. Abia astăzi 
dimineață va fi reunit întregul 
lot prin reintegrarea celor șapte

componenți ai lotului reprezenta
tiv sosiți de la Praga. Tot pentru 
azi, conducerea tehnică a fixat 
un antrenament cu întreg efecti
vul. Plecarea la Pitești se va e- 
fectua mîine după-amiază cu auto
carul.

• STEAUA. Avînd jucători la 
loturile reprezentative, Steaua va 
debuta, practic. în pregătirea eta
pei de duminică astăzi cînd, e- 
chipa reunită, va susține un meci 
de verificare în compania forma
ției Progresul. • STEAGUL 
ROȘU, care va sosi la București 
chiar în ziua partidei, anunță ca 
sigură indisponibilitatea lui Gyorfi 
(mîna și piciorul în ghips) și po
sibilă, aceea a lui Mateescu care, 
așa cum se știe, nu a putut juca 
la Praga din cauza unei întin
deri.

• SPORTUL STUDENȚESC. A 
efectuat, ieri, un meci la două 
porți „în familie", cu echipa de 
tineret-speranțe. A participat și 
M. Olteanu, singurul jucător care 
acuza o accidentare după întîlni- 
rea de Ia Petroșani. • POLITEH
NICA TIMIȘOARA a jucat ieri cu 
C.F.R. Timișoara, iar astăzi va e- 
fectua un nou antrenament. Pe 
lista indisponibililor, trei jucătorii 
Dașcu, Giuchici și Păltinișan care, 
în mod cert, nu vor fi utilizați 
duminică. Plecarea spre Bucu
rești, sîmbătă la prînz, cu avionul.

ARBITRII ETAPEI DIVIZIEI A
A.S. ARMATA TG. MUREȘ — 

F.C. GALAȚI i M. MORARU, a- 
jutat la linie de M. Moroianu și 
I. Chiriță (toți din Ploiești).

STEAUA — STEAGUL ROȘU! 
N. CURSARU (Ploiești), ajutat la 
linie de I. Chilibar (Pitești) și V. 
Gligorescu (Ploiești).

U.T.A. — CHIMIA RM. VÎL- 
CEA i C. PETREA, ajutat la li
nie de M. Haimovici și M. Buzea 
(toți din București).

F.C. ARGEȘ — DINAMO I 
ANDERCO (Satu Mare), ajutat 
linie de V. Iacob (Oradea) și 
Szilaghi (Baia Mare).

F.C. CONSTANTA — OLIMPIA 
SATU MARE : C. DINULESCU, 
ajutat la linie de V. Murgășan si 
D. Isăcescu (toți din București).

F.C.M. REȘIȚA — C.F.R. CLUJ- 
NAPOCA i GH. LIMONA, ajutat 
la linie de Gh. Vasilescu II și 
Iordache (toți din București).

SPORTUL STUDENȚESC 
POLITEHNICA TIMIȘOARA : 
ROTARU, ajutat la linie de

Mărășescu șl I. Ciolan (toți din 
Iași).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
JIUL i C. MANUȘARIDE, ajutat 
la linie de R. Stîncan șl C. Io- 
niță I (toți din București).

„U“ CLUJ-NAPOCA — POLI
TEHNICA IAȘI i GH. POPOVICI, 
ajutat la linie de Gh. Retezan și 
St. Ene (toți din București).

O. 
la 
C.

D.

M. 
P.

SĂRITURI STpalONATUL MUNI‘
probelor : JUNIORI MARI
Elena Cîrstică 288,70 p și 
p; Trambulină 3 m : E. 
p și M. Dinescu 340,25 
1 m : El. Cîrstică 364 p 
335,60 p; JUNIORI MICI ;
Giorgiana Săcăleanu 207,95 p și V. Ciu- 
pitu 256,60 p; Trambulină 1 m : G. Să
căleanu 348,60 p și V. Bastar 342,45 p; 
Trambulină 3 m : G. Săcăleanu 360,05 
p și V. Bastar 327,80 p.
VOI Fl REZULTATE DIN 
vv/lci B Feminin:

București — Universitatea 
2—3, Mondiala S. Mare — 

București 3—0, Voința M.
Corvinul Deva 3—0, C.S.U. Tg. 

Con-

Cîștîgâtorii 
: Platformă :
M. Drăgoi 242 
Cîrstică 352,75 
p; Trambulină 
și M. Drnescu

Platformă :

DIVIZIA
Confec- 

Bucu-(ia 
restl 
Voința 
Cluc — 
Mureș — Medicina Timisoara 3—0 
structorul Arad — ,,U" Cluj-Napoca 0—3, 
C.P. București — I.G.C.M. Brașov ~ ~ 
Ceahlăul P. Neamț — I.T.B. 3—1, Șîilnța 
Bacău — Flacăra roșie București 3—0, 
Universitatea lași — Voința Craiova 3—1. 
Drapelul roșu Sibiu — Sănătatea Ploiești 
3—0. Masculin : Tractorul Brașov — Ind. 
sirmeî C. Turzii 3—0, Crîșana Oradea — 
I.C.I.M. Brașov 3—2, Voința Alba luiîa — 
Medicina București 1—3, Corvinul Hune
doara — Medicina Timișoara 3-0: C.S.U. 
Brașov — Silvania Șimleul Siivoniei 3—0, 
Aurora Bacău — Farul 0—3, Progresul 
București — PECO Ploiești 3-0, Construe 
torul Brăila — Grîvița Rosie București 
3—1. Politehnica lași — S.A.R.O. Tîrao- 
«iște 3—1, Relonul Sâvinești - Locomotiva 
Buc. 3—10

3-0,

REÎNCEPE UN „VALS TRIST"?
nefavorabil — să zicem — spulberă 
dintr-odată o asemenea colaborare, 

x poate strădanii și efor- 
ani și ani, nu poate re- 

un act onorabil pentru 
sau o asociație după cum 
situației, abandonarea de

Subiectul „trăinicia colaborării 
club-antrenor" nu e nou în acti
vitatea fotbalistică. Și ne gîn- 
dim la acea colaborare care — 
Pfin durata ei — să asigure teh- 

cauză răgazul șiînnicianului _____ _______
condițiile spre a-și exprima ca
pacitatea. posibilitățile. O L__-
bucată de vreme am consemnat, 
cu satisfacție, multă liniște în a- 
cest sector, ea a dus la o pro
nunțare a stabilității conducăto
rilor tehnici din fotbalul nostru 
și la apariția unor elemente ti
nere, promițătoare, de care am 
mai amintit, cindva. Dar, iată, se 
semnalează cazuri care reprezintă 
simptome nu tocmai liniștitoare.

De la reluarea campionatului și 
pînă acum înregistrăm trei „des
părțiri" la prima divizie î Ion Io- 
nescu de Politehnica Timișoara, 
Gheorghe Staicu de Olimpia Satu 
Mare și. zilele trecute, Titus Ozon 
de Jiul. Nu cunoaștem în mod 
exact pricinile care au stat la 
baza acestor renunțări de colabo
rare. în unele situații solicitarea 
a venit din partea tehnicianului 
în cauză, în altele deciziile s-au 
produs — se pare — din partea 
cluburilor sau asociațiilor pe care 
le-am numit. Alarmant e elemen
tul apariției unor asemenea ple
cări de antrenori de la echipe 
față de care erau legați sau cu 
care au realizat frumoase perfor
manțe (exemplul lui Gh. Staicu 
care a promovat cu Olimpia în 
prima divizie). Faptul că. în plin 
campionat, se pot produc.e aseme
nea demisii sau renunțări duce, 
inevitabil, la constatarea că serio
zitatea colaborării club-antrenor 
e destul de slabă în anumite ca
zuri. împrejurarea că un rezultat

O bună

anulează 
turi de 
prezenta 
un club 
inversul 
către antrenor a formației pentru 
o insatisfacție personală, de mo
ment, nu constituie nici ea o do
vadă de dragoste față de profesie 

față de un co- 
lucrat o bună

șl, mai cu seamă, 
lectiv cu care ai 
perioadă de timp.

Dar. în afara 
fante, primordiale ___................ ..
rale reciproce, există și acelea le
gate direct de pretențiosul și în
delungatul proces de instruire în 
cadrul căruia antrenorii sînt a- 
părați și reglementați în activi
tatea lor de conți actele semnate 
pe minimum doi ani și vizate de 
forul de specialitate. Nu credem 
că se poate privi cu indiferență 
nici situația semnalată prin ca
zurile de mai sus dar, mai de
parte nici posibilitatea ca numă
rul „divorțurilor" să se înmul
țească, mai cu seamă că ne apro
piem de faza cînd deciziile com
petițiilor vor fi neplăcute pen
tru unele cluburi și asociații. Toc
mai de aceea se impune ca F.R.F. 
să reactualizeze. într-o discuție 
cu cluburile și asociațiile frun
tașe și cu antrenorii în activi
tate, obligațiile reciproce pe care 
le au și datoria de a lupta spre 
a le onora cu corectitudine și sin
ceritate. Altfel acel „vals trist" al 
antrenorilor, care a mai apărut în 
fotbalul nostru, poate reapare și 
numai binefăcătoare nu sint „a- 
cordurile" lui.

Eftimie IONESCU

acestor impor- 
obligații mo

PREGĂTIREA FIZICĂ Șl MORALĂ
(Urmare din nag 1)

ACTUALITATI
« UNIVERSITATEA CRAIOVA IN 

LIBAN. In perioada 11—21 aprilie, 
echipa noastră campioană va susține 
un turneu de trei-patru Jocuri In 
Liban.

• ORA DE ÎNCEPERE A PARTI
DELOR. Cu etapa de duminică, me
ciurile Diviziei A vor începe la 
16,30.

• SELECȚIE LA CENTRUL 
FOTBAL PROGRESUL. Centrul 
fotbal — pentru copii și juniori 
Clubului sportiv Progresul București 
organizează, în perioada 8—18 apri
lie a.c. o selecție pentru copil, năs- 
cuți în anii 1959—1965, la baza spor
tivă din str. Dr. Stalcovicl nr. 42, 
intre orele 8—11. Copiii vor avea asu
pra lor chlloțl de sport și pantofi 
de tenis.

• ASTAZI MECI AMICAL PE STA
DIONUL „STEAUA". De la ora 16, 
pe stadionul „Steaua" se intilnesc 
într-un meci de verificare, echipele 
Steaua și Progresul.

ora

DE 
de 
al

analiză. între cele două întîlniri 
ale reprezentativei noastre cu 
Turcia și Cehoslovacia, rezultă că 
la Praga a fost realizat un oare
care progres, concretizat îndeo
sebi pe planul angajamentului, al 
cristalizării ideii de joc și coeziu
nii morale in ansamblul echipei, 
în sfîrșit, să mai reținem — și nu 
ca simple amănunte — că în me
ciul de luni seara echipa a avut 
forța fizică și morală de a re
zista momentelor de iureș ofensiv 
ale gazdelor, apoi de a egala, ca 
urmare a unei 
strulte și că a 
cum se spune, 
destule rezerve 
sumate.

Explicația unui asemenea pas 
înainte pe calea afirmării perso
nalității colective a reprezentati
vei noastre ? Pe scurt, s-ar putea 
vorbi, mai întîi, despre o mai 
bună orientare în ce privește for
mula de echipă, respectindu-se 
principiul omogenității și al alcă
tuirii ei pe scheletul celei mai in 
formă echipe de club, Dinamo, 
care a dat 7 jucători. Ar mai tre
bui menționate tot aici, mai ju
dicioasă organizare a activității, 
în general, în cadrul lotului, creș
terea responsabilității individuale 
a jucătorilor, colaborarea dintre 
cuplul de tehnicieni ai naționalei 
V. Stănescu — R. Cosmoc și an
trenorii celor două echipe bucu- 
reștene care asigură reprezenta
tivei majoritatea selecționahililor, 
D. Nicolae-Nicușor și C. Tcașcă, 
precum și eforturile medicului lo
tului dr. D. Tomescu, pentru men
ținerea unei stări de sănătate co
respunzătoare susținerii unor e- 
forturi maximale.

Vorbind, în continuare, tot des
pre meciul de la Praga, pe care-1 
socotim, totuși, doar o escală pen
tru decisiva confruntare de la 
Madrid, se impune a fi reținut, cu 
multă atenție și tot ceea ce în- 
tîrzie procesul de maturizare de
plină a echipei noastre naționale, 
pentru ca aceasta să se poată 
exprima cu adevărat la valoarea 
pe care i-o pretinde nivelul ma
rilor competiții internaționale și 
obiectivele de îndeplinit. Ajun-

acțiuni bine con-- 
terminat partida, 
„în picioare", cu 

de energie necon-

gînd Ia acest capitol, al lipsurilor, 
socotim necesar a scoate acum în 
evidență principalele aspecte ne
gative din evoluția „tricolorilor" 
în jocul cu Cehoslovacia de care 
este bine a se ține seama în pe
rioada de pregătire relativ scurtă, 
pînă Ia meciul cu Spania. Prin
tre altele, menționăm : 1) tendința 
periculoasă a jucătorilor din apă
rarea imediată de a se complica 
uneori în situații ușoare, refuzul 
lor nejustificat de a opta pentru 
soluții simple în zona porții pro
prii : 2) 
apărare 
care țin 
punerea 
proape exclusiv în funcție de ba
lon, neglijîndu-se în acest fel 
marcajul adversarilor fără minge ; 
3) construcția jocului la mijlocul 
terenului, la care participă fotba
liști cu remarcabile potențe teh- 
nico-tactice (Dumitru, Dinu, Nun- 
wciller, Lucescu, Bălăci) oscilează 
adeseori între pripeală și nehotă- 
rîre, ceea ce impietează asupra 
calității acțiunilor de atac : 4) cir
culația balonului resimte lipsa ra
pidității, pentru că mulți dintre

organizarea acțiunilor de 
se face încă cu defecțiuni 
de disciplina de joc. dis- 
forțelor realizîndu-se a-

jucătorii 
mingii" 
in zona 
șurarea 
încă amprenta unei timidități, care 
subdimensioncază eficacitatea. De 
foarte multe ori, în meciul de 
la Praga, jucătorul cu mingea în 
drum spre poarta adversă a ră
mas izolat, nesusținut de coechi
pieri. centrările de pe extreme 
nu au găsit decît întîmplător pe 
cineva Ia primire, în spațiul op
tim de finalizare, a fost neglijat 
principiu] superiorității numerice 
pe fază, iar atunci cînd s-a ivit 
posibilitatea de a șuta decisiv la 
poartă (terenul moale și mingea 
udă favorizau acest lucru), înain
tașii, ca și mijlocașii de 
s-au dovedit ezitanți.

Toate aceste insuficiențe 
cui echipei naționale în 
cu Cehoslovacia au făcut 
ansamblul întrecerii, gazdele să se 
impună mai mult, uneori cu au
toritate. Pînă la urmă însă, plu
sul de rezistență fizică și morală 
al jucătorilor noștri a fost deter
minant și remiza obținută poate 
fi considerată meritată și echitabilă.

noștri preferă „căratul 
în locul pasei. chiar si 
de finalizare : 5) desfă- 

acțiunilor ofensive poartă

altfel,

din Jo- 
partida 
ca, în

MARGINALII LA DIVIZIA B
UN INCIDENT CARE A UMBRIT

O ETAPA ATRACTIVA

LOTO —PRONOSPORT INFORMEAZĂ:
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 2 APRILIE 1975

Fond general de cîștiguri: 773.114
lei.

EXTRAGEREA I: 18 30 13 45 27 36
EXTRAGEREA a n-a: 38 41 11 28 43 
Plata cîștigurilor se va face In Ca

pitală incepînd din 10 aprilie 1975, 
pînă la 2 iunie 1975. în țară aproxi
mativ din 14 aprilie 1975, pînă la 2 
iunie 1975, inclusiv ; 
poștale aproximativ din 
1975.

prin mandate
14 aprilie

CIȘTIGURILE 
CONCURSULUI PRONOSPORT 

DIN 30 MARTIE 1975
Categoria 

riantă 10%
Categoria 

variante a
Categoria

variante a
REPORT
Cîștigui de 50.000 lei jucat 1 

fost obținut de UNGUREANU 
din Craiova, piu o --iiit;~i dn •

1 : (13 rezultate) « 1 va* 
a 50.000 lei.
2 : (12 rezultate)

25.478 lei.
3 ; (ii rezultate)

2.307 lei.
CATEG. 1 î 34.926

4,00

66,25 z

figuri la categoria 2 șl 62 dștiguri 
categoria 3.

CIȘTIGURILE 
TRAGERII PRONOEXPRES 

DIN 26' MARTIE 1975
EXTRAGEREA I : Categoria 2 ț

la

1 
variantă 25"/. a 29.015 lei și 3 variante 
10% a 11.606 lei ; cat. 3:7 a 7.632 
lei ; cat. 4 : 29,15 a 1.833 lei; cat. 5: 
98,60 a 542 lei ; cat. 6: 3.513,30 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 883.684
lei.

EXTRAGEREA a II-a î
A : 4 variante a 50.000 lei ; cat.
8,20 a 3.620 lei ; cat. C : 
lei ; cat. D : 2.615,85 a 60

"160,15 a 200 lei ; cat. F : 
Iei.

REPORT CATEGORIA 
lei.

Cîștigui de categoria 2 .
venit participantei MARIANA GEL-^ 
LERT, iar ciștigurile de categoria A 
au revenit participantilor ION GEA
NA, NICOLAE STANCIU șl PAR.AS- 
CHIVA ANGELESCU toți din Eucu-

Categoria 
1 î Cât. B ’ 
70.40 a 422 
lei ; cat. E: 
2.959,30 a 40

A 5 724.290

(25*/o) a re-

Eșalonul secund a prins momen
tul favorabil și s-a impus atenției 
generale a iubitorilor fotbalului. Ar
gumente avem suficiente. In avan
premiera etapei, pe stadionul* Dina
mo. la meciul Rapid — Voința au 
venit aproximativ 20 000 de specta
tori, mai mulfl decît la Sntîlnirea Di
namo — U.T.A. Duminică, la Brăila* 
au fost la meci peste 15 000 de spec
tatori. La Ploiești, stadionul a deve
nit aproape arhiplin, ca în anii de 
glorie ai Petrolului, deși nu Juca 
U.T.A., Dinamo sau Steaua, ci doar... 
Celuloza Călărași. La Baia Mare* 
derbyul Minerul — Șoimii s-a aflat 
în centrul unei mari atenții. Deci, 
zeci, sute de mii de spectatori pre- 
zențl la Jocurile etapei a XX-a a 
Diviziei B. Ce le-au oferit echipele 
noastre ? Șl lucruri bune, dar șl 
mai puțin plăcute, unele chiar re
gretabile.

Marea dezamăgire a constituit-o 
Rapid, care evoluează de multă vre
me destul de modest. Rapid a fost 
învinsă de Voința, o echipă fără 
mari veleități. Răducanu. adică por
tarul naționalei, a fost notat de 
observatorul federal cu 3 t El s-a 
Jucat, din nou. în afara careului și 
a contribuit decisiv la înfringerea 
echipei sale. Dar nici înaintașii nu 
s-au omorît cu firea, nefiind în sta
re să înscrie. O altă echipă frun
tașă, Minerul Baia Mare, a dezamă
git prin Jocul său. Observatorul fe
deral Tr. Tomescu a notat : „Șase 
Jucători cu randament scăzut — Do
boș, Docu, Moldovan, Coman, Kol
ler, Mate. In repriza secundă. Jocul 
echipei a fost haotic, fără vreo con
cepție*. In schimb, formația din Si
biu s-a prezentat la nivelul preten
țiilor șl al locului din clasament. Â 
știut ce vrea (n'n. un egal), a do
vedit o excelentă disciplină tactică 
șl a avut in Mihăiiă, Oprea si Firi- 
țeanu cei mal bun! Jucători. Șl pres
tația echipei din Oradea — F.C. 
Bihor — a fost apreciată. O dove- 
desc notele : Vidac 8. Lucaci 8. Po- 
povici 8. Florescu 9. Kun 9. Ar mal 
fi de adăugat, cele 20 de minute ex
celente ale Petrolului, după care.

..------------------—

Arbitrajele. în general, bune. N. 
Hainea, la Baia Mare, AI. Ene. la 
Moldova Nouă, M. Sofronie, la Dro
beta Tr. Severin, V. Roșu, la Piatra 
Neamț, Gh. Popovici, la Oradea, M. 
Haimovici, la Ploiești, ca să dăm 
doar cîteva exemple, au primit cali
ficative maxime.

Atitudinea publicului, în general 
(și veți vedea de ce spunem „în 
general"), sportivă. Mai mult, $,Ia 
Moldova Nouă, consemnează arbi
trul Al. Ene. publicul a fost foarte 
sportiv". Aceleași cuvinte de laudă 
le are C. lofciu Ia adresa publicului 
din Lugoj, deși echipa locală a re
ușit doar un rezultat de egalitate. 
Dar spectatorii din Lugoj n-au în
cercat să-I facă pe arbif.ni „respon
sabilul" semiinsuccesului fotbaliștilor 
localnici, așa cum s-a întîmplat 
minică Ia Galați. Aici a avut 
unul din momentele negre ale 
pei și de aceea ne vom opri 
mult asupra lui.

La Galați s-a disputat meciul 
C.S.U. — S.C. Bacău. Rezultatul : 
2—2. Gazdele și-au apărat șansele 
cu o dîrzenie care a depășit cadrul 
regulamentar. Capotă, Tănase și 
Basarab au excelat în proteste, In
trări dure, în incitarea publicului» 
Ultimul a întrecut măsura, după 
cum consemnează arbitrul C.. Dinu- 
lescu: ,,Mi-a adus grave injurii, m-a 
făcut hoț". în mln 07. portarul Io-, 
calnicilor (dună relatarea arbitrului)-'* 
la o minge dificilă, pe spate, a fost 
jenat de propriul fundaș și de aceas
tă bîlbîială a profitat Botez, carett 
înscris. Incitați de protestele jucă-V 
torilor, cîțiva spectatori înrăit! att 
aruncat „cu o piatră" — precizează 
C. Dinulescu, j,cu pietre șl sticle" *- : 
consemnează observatorul federal ‘ 
Gh. Barasch. Huliganii au mers mal 
departe, au spart geamurile auto
buzului oaspeților, l-au lovit în cap 
pe șofer, care a fost transportat în 
stare gravă la spital. '

Să sperăm că cei în drept vor face 
lumină și... curățenia ce se cuvine. 
Iată pata urîtă care s-a aruncat du
minică peste etapa Diviziei B, com
petiție de la care se așteaptă cu to-, 
ț;<l altceva.____________ ___

<lu- 
loc 

eta- 
mai



ILIE NASTASE
l-a Învins

PE TOM GORMAN
in turneul A. T. P.

YORK, 2. — în localitatea 
din statul Arizona, a în-

ELITA HOCHEIULUI MONDIAL
ÎȘI DISPUTĂ TITLUL

VOCAȚIA SPORTULUI NIPON
Pentru a putea aprecia, dintr-o 

siftgură privire, 
este Japonia, 
parcurgem 
începînd de 
constata cu 
niponi s-au 
printre cei
Pentru orice iubitor al sportului 
râm în neuitate numele multor a-

cit de sportivă 
ar fi suficient să 

palmaresele olimpice, 
prin anul 1928, și am 
siguranță că sportivii 

clasat, cu regularitate, 
mai buni din lume.

rit și agilitatea întrec adesea pu
terea fizică, a trecut de mult ho
tarele Japoniei, unde s-a născut, 
devenind un sport de mare atrac
ție pentru tineret, ba chiar (din 
1964 încoace) disciplină 
In care maeștrilor care 
le vine tot mai greu 
întîietatea față de propriu lor elevi, 
Printre

olimpica, 
l-au creat 
să obțină

se

NEW 
Tucson, 
ceput tradiționalul turneu interna
țional de tenis, organizat anual de 
Asociația tenismanilor profesio
niști (A.T.P.). Cu acest prilej, 
și-a făcut reintrarea campionul 
român Ilie Năstasc, care l-a în
vins în primul tur joe vechiul său 
rival, americanul — 
cu scorul de 6—4,

Ziua inaugurală 
de două surprize 
Charlie Pasarell l-a învins pe asul 
american Stan Smith cu 7—6, 3—6. 
6—1 ; iar australianul Phil Dent 
l-a eliminat pe R. Tanner (S.U.A.) 
la scorul de 6—4, 6—7, 7—6. tn 
alte partide din turul întîi i New
combe — Hewitt 6—2, 6—2 :
Fairlie — Ramirez 6—2, 6—4 ; La
ver — Molina 6—1. 6—1 ; Alexan
der — Moore 6—3, 2—6, 6—4 ; A. 
Amritraj — Krulevitz 7—6, 6—3 ; 
Gottfried — Cornejo 6—2, 6—4 :
Ball — McNair 6—3. 6—4.

Asociația tenismanilor profe
sioniști reunește aproape 200 de 
jucători, din diferite țări ale lumii. 
Președintele Asociației este cu
noscutul tenisman american Ar
thur Ashe.

Tom Gorman, 
6—3.
a fost marcată 

i porto-ricanul

MUNCIIEN, 2 (Agerpres). — în
cepînd de joi și pinâ la 19 apri
lie, orașele vest-germane Miin- 
chen. și Diisseldorf vor găzdui în
trecerile campionatului mondial 
de hochei pe gheață (grupa A), 
competiție care reunește selecțio
natele U.R.S.S. (deținătoarea 
lui). Cehoslovaciei, Suediei, 
landei. Poloniei și S.U.A.

Tehnicienii apreciază că 
actuala ediție lupta pentru 
mondial se va da între i . 
zentativele U.R.S.S. și Cehoslova
ciei. Cu sanse în disputa pentru 
medalii se prezintă și formațiile 
Suediei si Finlandei, echipe ca
pabile oricînd de surprize.

titlu- 
Fin-

și la 
titlul 

repre-

Competiția se va desfășura sis
tem tur-retur. Prima parte a cam
pionatului este programată între 
3 și 10 aprilie pe patinoarul aco
perit din Miinchen. urmînd ca re
turul să se desfășoare între 12 și 
19 aprilie la Diisseldorf. In pri
mul joc al campionatului, se vor 
tntllni selecționatele Cehoslova
ciei și Poloniei.

Partidele dintre principalele 
pretendente la titlu se vor disputa 
după următorul program : Suedia 
— Cehoslovacia (la 5 și 14 apri
lie) ; Cehoslovacia — U.R.S.S. (8 
și 17 aprilie) ; U.R.S.S. — Suedia 
(10 și 19 aprilie).

AZI, DECIZIE DEFINITIVA IN PROBLEMA
MECIULUI FISCHER

AMSTERDAM, 2 (Agerpres). — 
Potrivit știrilor transmise de a- 
gențiile internaționale de presă, 
campionul mondial de șah, marele 
maestru american Robert Fischer, 
nu a informat în timpul stabilit 
(pînă la 1 aprilie) federația inter
națională despre acordul său de

La întoarcerea tinerilor scrimeri români
(Urmare din pag 1)

disputate. Deprlnzînd tainei* flo
retei la Satu Mare (din anul 1965) 
cu reputatul antren-.r Al Csipler, 
student acum în p-imul an 
I.E.F.S., Petru Kuki va trece

♦ 
la 

______ , _____ la 
seniori cu fruntea sus și așa cum 
ne-a spus, cu speranța afirmării 
sale și pe planșele olimpice, ia 
Montreal.

Pe Aurora Crisu o -iste-, ta hand
balistul internațional Dan Marin. 
„N-ani rezistat fizic la acest ma
raton, resimțindu-mă încă după 
scurta readaptare in urma vechiu
lui meu accident". „Și totuși — 
intervine antrenorul federal Tăna- 
se Mureșan — putea lua medalia 
de bronz, căci a condus-o pe aus-

ia

IIIPIÂIOIII ROMÂNI
IÂ BUDAPESTA

După ce Ia sfîrșitul săptămînii tre
cute s-a desfășurat la Budapesta un 
important turneu Internațional de 
lupte libere, vineri, sîmbătă șl du
minică, în capitala Ungariei va avea 
loc o altă întrecere, de astă dată de 
greco-romane. Da această competiție 
vor participa șl șapte luptători ro
mâni : C. Alexandru (cat. 48 kg) N. 
Gingă (cat. 52 kg). Al. Szabo (cat. 
57 kg), A. Popa (cat. 74 kg), V. Fo- 
dorpataki, L. Paraschiv (cat. 90 kg) și 
Z. Szilak (cat. 100 kg), însoțiți de 
antrenorul N. Pavel și de arbitrul 
internațional L. Dandi.

triaca Loset, clasată pe locul III, 
cu 3—2".

Retrași și timizi. Marcela Mol
dovan și Mihai Frunză. „Mă con
solez, ne spune Frunză, cu gîndul 
că timpul n-a intrat in sac—".

Și apropo de timp i dacă toate 
traversările peste Ocean s-au sol
dat cu lauri pentru scrima româ
nească. inclusiv la Montreal 'f? 
de ce n-ar fi păstrată tradiția și 
la J.O. Montreal '76?..

★
Cea de-a 27-a ediție a campio

natelor mondiale de scrimă pentru 
tineret s-a încheiat la Ciudad df 
Mexico cu desfășurarea probei dc 
sabie, în care victoria a revenit 
sportivului italian Angelo Arcidia- 
cono.

în turneul final. Angelo Arc! 
diacono a totalizat 4 victorii, fiind 
urmat de Mihail Burțev (U.R.S.S.), 
Gianfranco Dallabarna (Italia), 
Thierry Trottein (Franța) — cu 
cite 3 victorii. Avtandil Kiknadze 
(U.R.S.S.) și Francesco Pellegrini 
(Italia) — cu cite o victorie.

Scrimerul român Mihai Frunză 
s-a calificat pînă 
unde a evoluat în , _ .
alături de valoroșii Kiknadze, Dal
labarna și maghiarul Nebald. Mi
hai Frunză a realizat același nu
măr de victorii (2) ca și primii doi 
clasați (Kiknadze și Dallabarna), 
ratind calificarea în turneul final 
în urma barajului.

După opiniile specialiștilor, ac
tuala ediție a campionatelor s-a 
situat la un înalt nivel tehnic și 
a prilejuit afirmarea unor auten
tice speranțe ale scrimei mondiale.

Următoarea ediție a campionate
lor se va desfășura, anul viitor, 
în orașul polonez Poznan.

în semifinale, 
prima grupă

KARPOV
titlu cu 
Anatoli 

F.I.D.E.,

a susține meciul pentru 
marele maestru sovietic 
Karpov. Dar, președintele 
dr. Max Euwe. a anunțat că ter
menul pentru primirea răspunsu
lui va fi prelungit cu încă o zi, 
aceasta fiind o ultimă tentativă 
de a-1 convinge pe Fischer sâ-1 
tntîlneascâ pe șalangerul său, care 
a acceptat hotărîrile Congresului 
extraordinar al forului suprem 
șahist. După cum se știe, Robert 
Fischer refuză să susțină meciul 
deoarece congresul F.I.D.E. i-a 
respins cererea ca titlul să ră- 
mînă în posesia sa la scorul de 
9—9. Congresul de la Bergen aan 
Zee a decis ca Învingător al me
ciului pentru titlul mondial să fie 
declarat șahistul care obține pri
mul 10 victorii.

Anterior se anunțase din 
Amsterdam că Anatoli Karpov a 
notificat acordul său de a susține 
meciul în condițiile stabilite. A- 
cordul este conținut într-o tele
gramă adresată lui M. Euwe. Tot
odată, în cercurile apropiate Iui 
Robert Fischer, care se află la 
Pasadena (California), se crede că 
acesta nu va da un răspuns afir
mativ. Tn acest caz, conform de
ciziei Congresului extraordinar al 
F.I.D.E., lui Fischer i se va re
trage titlul de campion

tn sălile de gimnastică ale universităților 
japoneze, studentele î?i dezvoltă, prin 
se exerciții, capacitatea fizici

tleți, înotători, gimnaști japonezi, 
încununați cu multe titluri, de la 
triplusaltistul Mikio Oda (cam
pion olimpic tn 1928), trecînd prin 
specialistul In bras Tetsoa Hatr-i- 
ro (campion olimpic !n 1936) si 
pînă la maestrul paralelelor Sa- 
wao 
1972).

Care este explicația unor ase
menea succese ? Dacă ar fi să re
producem o declarație oficială a 
autorităților din Tokio, atunci ea 
ar suna clar, simplu și direct : 
„Japonezilor le place sportul*. A- 
cestc cuvinte preced o succintă 
prezentare a vocației sportive la 
niponi.

Sigur că printre cele mai scum
pe firii japoneze se află sporturile 
tradiționale. Judo, acest admirabil 
exercițiu. în care prezența de spi-

Kato (campion olimpic tn

diver-

sporturile tradiționale 
mai numără : lupta su
mo, kendo (un fel de 
scrimă cu bețe de bam
bus despicate), yabusame 
(un tir cu arcul ecvestru, 
practicat la Kamakura) 
și altele

In contrast cu pasiu
nea pentru sporturile na
ționale. pare a fi popu
laritatea extraordinară 
a unui joc împrumutat 
in Japonia : baseball-ul, 
cu vedete tot atît de ce
lebre ca cele de cinema, 
în timpul sezonului, zeci 
de mii de oameni urmă
resc meciurile de base
ball pe stadioane sau la 
televizor. Dintre sportu
rile de echipă, mult gus
tate sînt > voleiul (care 
a adus mari satisfacții 
Japoniei) fotbalul, bas
chetul si rugbyul. Din
tre sporturile Indivi
duale : tenisul de masă 
(celebru în lume), atle
tismul (cu vestiți mara- 
tonisti). înotul, gimnas
tica, golful, schiul (cu 
merialiați olimpici în 
schiul alpin și la sări
turi de Ia trambulină 1).

Dragostea
pentru sport le-a adus, 
fără îndoială, dreptul de 
a organiza — pentru pri
ma oară pe pămint a- 

- Jocurile Olimpice de

japonezilor

siatic
vară la Tokio (1(164) si de' iarnă la 
Sapporo (1972).

V. B.

PE RINGURI
NC II CAMPIONI Al U.R.S.S.

rrMASA ROTUNDĂ"
A FOTBALULUI

La Monte Carlo au început lu
crările celei de-a treia ediții a 
„Mesei rotunde" consacrate fotba
lului internațional. Acest colocviu 
sportiv reunește personalități ale 
fotbalului internațional în frunte 
cu președintele F.I.F.A., Joao Ha- 
velangc, președintele U.E.F.A., 
Artemio Franchi. președintele co
misiei sportive braziliene. Al
meida, președintele Confederației 
africane, Tessema. - 
asemenea, antrenori cunoscuți ca 
W. Winterbottom (Anglia). J. Fon-

Participă, de

INTERNAȚIONAL

BASCHET • La Mannheim a în
ceput tradiționala competiție de ju
niori dotată cu „Cupa Albert Sch
weizer". Echipa Iugoslaviei a învins, 
după prelungiri, cu 93—85, formația 
Turciei. In celelalte partide din pri
ma zi : S.U.A. — Italia 88—75 ; 
R.F.G. — Olanda 78—72 ; Spania — 
Belgia 81—72 ; Suedia — Finlanda 
68—34. • Campionatul masculin al 
U.R.S.S. a programat la Leningrad 
partida-derby dintre T.S.K.A. Mos
cova — deținătoarea titlului — șl 
Spartak Leningrad. Partida s-a în
cheiat cu scorul de 78—77 (29—46) în 
favoarea baschetbaliștilor leningră- 
deni. care și-au asigurat practic ti
tlul.

CICLISM • După două etape. în 
,.S" otămîna catalană" conduce Bru- 
yere (Belgia). urmat de Merckx, 
Van Looy, Gimondi, Knetemann, 
Zoetemelk. • Din nou victorios, so
vieticul A. Iudin s-a clasat primul 
și în etapa Boukharl — Boussada 
(161 km) a Turului Algeriei, cu 3h 
06:59. în clasamentul general, el este 
urmat, de suedezul Nilsson la 22 sec.

CANOTAJ • La campionatele 
mondiale care vor avea loc la Nottin
gham între 21 și 30 august, va parti
cipa șl selecționata R.P. Chineze. La 
întreceri și-au confirmat participarea 
aproape 2 000 de concurenți reprezen- 
tînd 35 de țări. Este pentru prima 
oară cînd aceste campionate au loc 
în Anglia.

FOTBAL « Selecționata R.P.D Co
reene a evoluat la Bratislava, în com
pania formației locale Slovan. Oas
peții au cîștigat cu 4—1 (1—1). • Pri
mul meci pentru „Cupa Africii", dis
putat la Fez între echipele Marocu
lui și Senegalului, a revenit fotbaliș
tilor marocani cu 4—0 (2—0). Returul 
la 13 aprilie, la Dakar. • S-au în-

cheiat turneele internaționale pentru 
juniori. La Bastia. a cîștigat repre
zentativa Iugoslaviei, urmată de Ma
roc. R.F.G. și Ungaria. La Monaco, 
finala a revenit echipei Mexicului, 
învingătoare cu 2—0 asupra Polonei, 
pe locurile următoare clasîndu-se în 
ordine Cehoslovacia, ~ 
Franța. Olanda, Algeria i 
Finala turneului de la 
Standard Li£ge — Bayem 
1—0 (pentru locul trei : 
Rangers — F.C. Caen 2—0).

HOCHEI • Reprezentativa Polo
niei și-a încheiat pregătirile în ve
derea C.M. (gr. A). în ultimul joc 
de verificare, disputat la Inglostadt, 
hocheiștii polonezi au învins cu sco
rul de 9—3 (4—2, 1—0, 4—1) o com

Portugalia, 
șl Suedia. 

Roubaix : 
i Miinchen 

Glasgow

PE SCURT

binată a cluburilor vest-germane E.V. 
Fiissen — S.C. Riesersee.

NATAȚIE • în concursul de la 
„Crystal Palace" din Londra (bazin de 
50 m), înotătorul sovietic N. Pankin 
a cîștigat probele de bras, 200 m în 
2:22,61 și 100 m — 1:06,34. Tînăra a- 
ustraliană Sonya Gray a cîștigat și 
ea două probe, 200 m liber — 2:04.67 
și 400 m liber — 4:16,56. Alte re
zultate : 400 m mixt — Hargitay
4:32,39 ; 200 m fluture — Brinkley 
2:03,85 ; 100 m liber (f) — Clark
59,08 ; 100 m bras (f) — Katzender 
1:18,93. în clasamentul final, înotă
torii din Ungaria s-au clasat pe 
primul loc cu 104 p, urmați de eebi-

pele Australiei — 101 p. Canadei — 
93 p, Noii Zeelande - 75 p. e Cam
pionatele universitare ale S.U.A. s-au 
încheiat la Cleveland (Ohio), în ba
zin de 25 m, cu victoria echipei U- 
niversității din California de Sud, cu 
344 p. urmată de cea a Universității 
din Indiana — 274. Performerul ul
timei zile a fost John Naber, care 
a stabilit un nou record național pe 
200 y spate — 1:46,82.

ȘAH • Turneul de la Mannheim 
(R.F.G.) s-a încheiat cu victoria ma
relui maestru american Walter Brow
ne. care a totalizat 11 puncte din 15 
posibile. Pe locurile următoare s-au 
clasat Pachman 10‘ 2, Keene și Kes- 
tler 9V3. • După 12 runde, la Buda
pesta : Polugaevski 9'!2. Ribli 8’/2»
Smejkal 8, Kirov 7, Portisch 6’/2*

SCHI • Slalomul special din sta
țiunea vest-germană Bc’sterlnnf» a 
revenit Iul Chr. Neureuther (R.F G.) 
secundat de W. Frommelt (Lichten
stein). în proba feminină, prima s-a 
clasat schioara americană Cindy Nel
son, urmată de ausțralianca Regina 
Sackl. • Concursul de sărituri de 
la Rovaniemi (Finlanda) a fost cîș
tigat de finlandezul E. Rautionaho 
— 243,6 p (sărituri de 88 si 87 m). 
L-au urmat austriecii 
R. Wanner.

TENIS DE MASA • în campiona
tele internaționale ale Cehoslovaciei, 
la Praga, victoria la masculin a re
venit iugoslavului D. Surbek, care 
l-a întrecut în finală cu 3—0 pe ce
hoslovacul M, Orlowski, în firțala 
probei feminine, cehoslovaca Hana 
Riedlova a dispus cu 3—1 de compa
trioata sa Alice Grofova. Finalele de 
dublu : feminin : Smidova, 
(Cehosl.) — Clnvinsceva. 
(U.R.S.S.) 3—1 : masculin :
Stipancici (Iugosl.) — Joricl, 
(Iugosl.) — 3—0.

taine (Franța), precum și cîțiva 
jucători printre care 
Cruyff.

în centrul dezbaterilor 
situa două teme 1 prima se re
feră la găsirea unor soluții pen
tru combaterea jocului brutal, a 
antijocului, a manifestărilor de 
violență pe terenurile de fotbal. 
Olandezul Cruyff va prezenta de 
altfel un referat in care va expune 
problemele atacantului In fața jo
cului brutal ce se manifestă In 
fotbalul actual. A doua temă prin
cipală va examina perspectivele 
marilor cluburi de fotbal, locul 
lor în sportul contemporan.

Johann

se vor

La Tașkent s-au 
pionatele unionale 
surate anul acesta In cadrul Spar- 
tachiadei popoarelor din U.R.S.S. 
în ordinea celor 
greutate, titlurile 
fost cucerite de 
tivi i 
dislav
Așot 
Iuri 
nia,
Risikiev, Oleg Korotaev, Evgheni 
Gorstkov. La campionat au parti
cipat 181 de boxeri 
orașe ale U.R S.S.
principal al echipei de box a 
U.R.S.S., Iuri Radoniak. a decla
rat că, In afara celor 11 cam
pioni. au fost selecționați alți 22 de 
pugiliști în lotul lărgit, care vor
continua pregătirile în 
campionatelor europene, 
mate la Katowice între 
iunie

încheiat cam- 
de box desfă-

A. Innaucr șl

Zizkova 
Popova 
Surbek, 
Klinger

— ■U, < I iii

Aleksandr
Zasîoko, 
Avetisian, 

Thorovski, 
Vladimir

11 categorii de 
de campioni au 
următorii snor- 
Tkacenko, Vla- 
Viktor Ribakov, 

Valeri 
Viaceslav 

Danșin,

Lvov, 
Bod-

Rufat

din 64 de 
Antrenorul

vederea 
progra- 
1 sl 8

„MÂNUȘĂ DE AUR"
în orașul Knoxville s-au des

fășurat finalele tradiționalei com
petiții americane de box pentru 
amatori. „Mănușa de aur". în or
dinea celor 11 categorii au ter
minat învingători următorii pu
giliști : C. Atkins, L, Randolph. 
M. Ayala, R. Shields, A. Pryor, 
P. Sherry, C. Jackson, R. Phillips, 
T. Sullivan. F. Williams si E. 
Chapman.

MECIURI INTERNAȚIONALE DE FOTBAL
Ieri, în cadrul preliminariilor campionatului european de fotbal inter-țări, s-au dis

putat două partide. In grupa a 2-a. ta Kiev. U.R.S.S. învinge Turcia cu î-0 (1-0) prin 
golurile marcate de Kolotov (min. 25 și 5« -^ambele din 11 m) și Blohin (min. 75). La 

" ' " ’ - VienaAnkara in intilnirea formațiilor de tineret : Turcia — 
(grupa a 6-a) : Austria — Ungaria 0-0.

La Atena. în cadrul preliminariilor turneului olimpic

U.R.S.S. 2-1 (1-1). La

Grecia — R.D. Germană 0—1 (O-1).

Tot ieri, intr-un meci amical disputat pe stadionul 
a învins selecționata S.U.A. cu 10-0 (5—0).

olimpic din Roma, echipa Italiei

CUPA PRIMĂVERII LA PENTATLON MODERN
Ieri, la stadionul Olimpia a început competiția de pentatlon modem 

dotată cu „Cupa primăverii*. In proba inaugurală, călăria. trei concu
renți au obținut punctajul maxim — 1 100 p : D. Sptrlea (cu Sollman). 
tuliu Galovici (cu Vama), Alexandru Naghi (cu Jambon). Azi. ' 
ora 9, In sala Floreasca, este programată proba de scrimă.

de la

u-
în Divizia A, la baschet feminin 
CLUJ-NAPOCA — „U“ IAȘI 67—46

CLUJ-NAPOCA, 2 (prin telefon). 
Miercuri, în Sala sporturilor din lo
calitate, au început întrecerile primu
lui turneu din cadrul turului trei al 
Diviziei A feminine de baschet, gru
pa 7—lt, la care participă echipele 
Voința București, „U* Cluj-Napoea. 
C.S.U. Tg. Mureș, CS.V. Galați și 
»U“ Iași. In prima partidă a rflei

r 1 
’ 1 

s-au fnttlntt formațiile C.S.U. Tg. 
Mureș șl C.S.U. Galați, victoria reve
nind baschetbalistelor din Tg. Mu
reș cu scorul de S3—45 (29—21). Me
ciul vedetă a opus echipei gazdă, 
„U*, formația Universitatea Iași. A- 
vlnd inițiativa majoritatea timpului, 
studentele clujene au cîștigat cu 
«—«6 no—IS). (Mircea RADU, eoresp.)

ll.il.OT ; interurban 12 și 12< ; telex : IU»# sport r. Tiparul V r. «JtUormatia* București 10 3W


