
Președintele Nicolae Ceausescu și tovarășa 

Elena Ceaușescu au fost întîmpinați 

la Tokio cu cele mai înalte onoruri cu calde
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manifestări de stimă și prețuire

VIZITA OFICIALĂ ÎN JAPONIA
A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU 
A ÎNCEPUT SUB RODNICE AUSPICII
Japonia — prima (ară din Ori

entul îndepărtat înscrisă în itine
rarul noii solii românești de pace, 
prietenie și colaborare — a primit, 
vineri, 4 aprilie, în mod festiv, cu 
căldură și aleasă prețuire, în spiri
tul celor mai frumoase tradiții ale 
ospitalității nipone, pe președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu. Vizita 
președintelui României socialiste în 
Japonia, prima vizită pe care un 
șef de stat român o face în aceas
tă țară, deschide un nou capitol 
în cronica relațiilor româno-nipo- 
ne, confcrindu-le o amplă și dura
bilă perspectivă.

...Este ora 9,30 — ora locală (2,30, 
ora Bucureștiului). Aeronava prezi
dențială, arborind fanioanele tri
colore, aterizează pe aeroportul in
ternațional „llaneda" din Tokio-

La coborîrea din avion, în o- 
noarea președintelui României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, răsună 
21 de salve de artilerie.

Pe frontispiciul clădirii centrale 
a aeroportului „Haneda“ se află o 
mare pancartă pe care este scrisă, 
în limbile japoneză și română, 
urarea: „Bun venit președintelui 
Nicolae Ceaușescu!".

Oaspeții sînt întîmpinați de mi
siunea de onoare, condusă de am
basadorul Toshio Mitsudo.

De aici, oaspeții români sînt 
conduși la Palatul Akasaka, unde, 
potrivit ceremonialului țării-sazdă, 
au loc solemnitățile de sosire a 
șefilor de stat.

La ora 10,10, coloana oficială iși 
face intrarea pe platoul din fața 
Palatului Akasaka, palat care, pe 
toată perioada vizitei in capitala 
Japoniei, va fi reședința președin
telui Republicii Socialiste România.

Aici, in întîmpinarea inalților 
oaspeți români au venit împăratul 
Japoniei, Hirohito, împreună cu 
împărăteasa Nagako, prințul moș

tenitor Akihito și soția sa, prințesa 
Michiko, alți membri ai familiei 
imperiale, Sînt prezenți, de aseme
nea, primul ministru al Japoniei, 
Takeo Miki, membri ai guvernu
lui, alte persoane oficiale Japo
neze civile și militare.

La coborîrea din automobil, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu sînt salu
tați cu căldură de împăratul Hiro
hito și de împărăteasa Nagako, de 
primul ministru, Takeo Miki, de 
celelalte oficialități japoneze veni
te in intîmpinare.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
prezintă gazdelor persoanele ofici
ale care îl însoțesc în vizita in 
Japonia.

Fanfara militară intonează, apoi, 
imnurile de stat ale României și 
Japoniei, Președintele Nicolae 
Ceaușescu trece în revistă garda 
de onoare aliniată, în uniforme de 
gală, pe platoul din fața Palatului 
Akasaka-

După ceremonie, oaspeții români 
sint conduși de maiestățile lor îm
păratul și împărăteasa Japoniei 
spre salonul de la etajul I al pa
latului, numit „Asashi-No-Ma" (sa
lonul soarelui răsare). Președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu se întrețin cordi
al cu împăratul Hirohito și împă
răteasa Nagako.

înaltele onoruri cu care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost 
întîmpinați în capitala Japoniei, 
căldura și atenția deosebită CU 
care inaîții oaspeți români sînt 
înconjurați chiar din momentul so
lemn al începerii vizitei lor ofici
ale în Japonia confirmă prețuirea 
și stima de care se bucură și în 
această țară șeful statului român. 
România socialistă, politica sa de 
prietenie, pace și colaborare cu 
toate țările lumii, indiferent de 
orinduirea lor socială.

In cursul aceleiași dimineți, 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au făcut o vizită ma
iestăților lor imperiale împăratul 
Hirohito și împărăteasa Nagako, 
la Palatul Imperial din Tokio. De 
la Palatul de reședință Akasaka 
și piuă la Palatul Imperial, coloa
na oficială străbate citeva din 
arterele orașului Tokio, împodobite 
cu drapele românești și japoneze. 
Numeroși cetățeni ai capitalei sa
lută cu bucurie pe șeful statului 
român.

La ora 12,30, coloana oficială 
intră în curtea Palatului Imperial 
pe poarta de onoare, in timp ce 
răsună acordurile fanfarei militare, 
iar garda imperială prezintă o- 
norul.

Oaspeții români sînt așteptați la 
intrarea în palat de maiestățile 
lor imperiale, de unde sint con
duși în Salonul Take-No-Ma 
— „Salonul bambușilor", denumit 
astfel după picturile de pe pereți 
și situat în pavilionul principal 
Seiden, destinat ceremoniilor ofi
ciale. Aici are loc o discuție cor
dială, prietenească.

Vizita protocolară la Palatul 
Imperial se încheie cu ceremonia 
conferirii unor înalte distincții ja
poneze și românești. împăratul 
Hirohito a conferit președintelui 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ma
rele Cordon al Ordinului Suprem 
al Crizantemei, cea mai înaltă 
distincție japoneză.

La rîndul său, președintele 
Nicolae Ceaușescu a conferit îm
păratului Japoniei, Hirohito. înal
tul ordin „Steaua Republicii So
cialiste România", clasa I.

Cei doi șefi de stat iși string

(Continuare in pag. a S-a)

I Autorii surprizei de ieri : Nicolae Simion și Ernest Gall
Foto : AL. HORIA

I „CUPA STEAUA" A INAUGURAT
I NOUL SEZON
I Vremea splendidă a vrut parcă 

să salute deschiderea noului se
zon de canotaj, ieri, la Snagov, 

Icu ocazia „Cupei Steaua" — com
petiție dedicată zilei de 1 Mai. 
Soarele, apa liniștită și o parti- 

Iciparc selectă (întregul lot mas
culin al țării) au fost atu-uri în 
plus pentru reușita acestei între- 

Iceri care prefațează în fiecare an 
campionatele de fond. Din păcate, 
schifistele fruntașe — pe care le

I așteptam la starturi — nu s-au 
putut prezenta, avînd de susținut 
sîmbătă dimineață piste de con- 

Itrol.
Programate de-a lungul unor 

distanțe lungi (4000 m la băieți și 
2000 m la fete) și contracronome- 

Itru, cursele n-au putut oferi spec
tacolul obișnuit al întrecerilor de 
canotaj, dar ambiția și eforturile I vizibile ale tuturor concurenților, 
au făcut ca fiecare sosire să tic 
așteptată și urmărită cu deosebit 
interes. Cloul întrecerilor l-a con- 

Istituit proba masculină de 2 f.c.
(competiția a prevăzut atît la fete, 
cît și la băieți, numai curse de

I simplu și 2 f.c.), în care se ali
niau la start schifiști de renume 
mondial : Ilie Oanță-Dumitru Gru-

Imezescu, Ștefan Tudor-Petre Cea- 
pura etc. Numai că, spulberînd 
toate pronosticurile, victoria a re-

LA CANOTAJ
venit unui echipaj cvasi-necunos- 
cut, locurile doi și trei revenind, 
de asemenea, unor sportivi care 
nu abordau proba cu șanse prea 
mari (Nistoroiu-Agh și,’ respectiv, 
Naumencu-Papp). Deci, surpriză de 
proporții 1 Locul I — echipajul 
clubului Dinamo, alcătuit din 
foarte promițătorul tînăr Nicolae 
Simion și din mai experimentatul 
Ernest Gall. Ambii au impresionat 
prin acuratețea stilului de vîslit 
și prin resursele fizice deosebite. 
La schif simplu băieți — o scon
tată și clară victorie a campio
nului țării, George Mereuță 
(Steaua), iar la „simplu" fete — 
în lipsa unor canotoare consacra
te — un succes de reținut totuși : 
cel al tinerei Johana Gekcl 
(Steaua). în proba feminină de 2 
f.c. s-a prezentat un singur echi
paj 1 Georgeta Alexe-Maria Con
stantin (Voința). Iată clasamentul 
final pe echipe : 1. STEAUA — 
221 p ; 2. Dinamo — 109 p ; 3. Vo
ința — 55 p ; 4. C.N.U. — 26 p ; 
5. U.T. Arad — 16 p ; 6. Ceahlăul 
— 15 p. Trofeul pus în joc a fost 
cucerit de clubul organizator.

Horio ALEXANDRESCU

Azi și mline, In sala Floreasca II

DIVIZIA A DE FOTBAL REINTRĂ ASTĂZI ÎN SCENĂ

DERBY-UL F.C. HȘ-DMMO
DESCHIDE ETAPA

După „escala" pragheză ne reîn
toarcem la campionatul intern. Au 
fost zece zile de întrerupere, zece 
zile de la ultima etapă care a ani
mat destul de mult clasamentul

CLASAMENTUL
1. DINAMO < 1> SI 16 2 4 40-18 34
2. A.S.A. ( 2) 22 12 2 8 29-27 26
3. Univ. Cv. ( 4) 22 9 6 7 34-20 24
4. F.C.M. K-ța ( 3) 22 10 4 8 32-27 24
5. Steaua ( 5) 88 10 3 9 38-28 23
6. U.T.A. < S) 88 10 3 9 26-24 23
7. Sp. stud. ( 8) 22 10 3 9 27-26 23
8. Olimpia < 7) 22 9 5 8 20-19 23
9. C.F.R. (12) 22 7 8 7 16-18 22

10. Steagul roșu (13) 22 8 5 9 30-19 21
11. „Poli« Timiș. ( ») 22 9 3 10 17-24 21
12. Jiul (10) 22 8 4 10 29-23 20
13. F.C. Argeș (H) 22 9 2 11 30-28 20
14. Cluj-N. (15) 22 7 6 9 17-28 20
15. F.C. C-ța (14) 22 7 5 10 21-28 19
16. Chimia (ÎS) 22 6 7 9 21-36 19
17. „Poli" iași (17) 22 8 1 13 24-39 17
18. F.C. Galați (18) 22 6 5 11 11-30 17

primei noastre divizii, timp în care 
s-au întocmit atîtea planuri de 
asalt, s-au țesut atîtea iluzii și, 
vrem să credem, s-au realizat și 
cîtiva pași pe scara seriozității pre
gătirii ca atare.

Astăzi, campionatul autohton re
intră în scenă și „uvertura" de la 
Pitești pare sâ anunțe o etapă 
mai mult decît interesantă. Liderul, 
cu cele 8 puncte ale sale avans, 
întilnește o formație nu. tocmai li
niștită din punct de vedere al cla
samentului. E greu de dat un pro
nostic, un singur lucru pare însă

sigur: la Pitești va fi un meci 
frumos, așa cum s-a întîmplat de 
fiecare dată în ultimii ani cînd 
s-au întîlnit F.C. Argeș și Dinamo.

Ziua de milne este dominată de 
partidele „subsolului*. Pentru că 
ultimele trei clasate vor juca în 
deplasare și, înțelegem foarte bine, 
pentru ele orice punct și orice goi 
primit sau marcat au o valoare 
aparte.

E greu de spus dacă vreuna 
dintre cele trei va reuși o remiză 
sau (cine știe!) vreo surpriză de 
proporții. Oricum, sîntem siguri că 
atît F.C. Galați, cît și Chimia Rm. 
Vîlcea vor fi adversari incomozi, 
ca să nu mai vorbim de Politehni
ca Iași, care știe prea bine că în 
ultimii ani nu a prea pierdut, ia 
Cluj-Napoca, disputa cu „U“. Meci 
cu implicații pentru zona grea a 
clasamentului șl pe malul mării, 
unde F.C. Constanța va încerca 
să-și amelioreze jocul și, bineînțe
les, poziția in clasament.

In resit, etapa mai poate fl ani
mată de încercarea reșițenilor de 
a sfîrși seria lor neagră (un punct 
din zece posibile), de celălalt 
derby studențesc, cel din Bucu
rești, de tentativa formației Stea
ua de a urca pe podium și de 
meciul de la Craiova, unde campi
oana întilnește pe deținătoarea Cu
pei, intr-un joc în care Jiul vine 
cu ambiția unui nou antrenor la 
cîrma echipei. Aceasta ar fi pe 
scurt a 23-a etapă a campionatului! 
Va trece repede, pentru că 
miercuri urmează altă rundă și, 
după aceea, toate gîndurile noastre 
vor duce la... Madrid. (M.M.I.)

Actualul golgeter al campionatului, Dudu Georgescu (nr. 8), surprins 
intr-un duel cu defensiva argeșeană in meciul-tur. Astăzi, la Pitești, 
atenția apărării locale se va îndrepta din nou spre atacantul dinamovist 

Foto : S. BAKCSY

i\\\\\\\\\\W^^^^ PROGRAMUL COMPLET AL ETAPEI

F. C. ARGEȘ — DINAMO
(astăzi ; partida se televizează)

— F. C. GALATI
— CHIMIA RM. VÎLCEA
— POLITEHNICA IAȘI
— OLIMPIA SATU MARE
— C.F.R. CLUJ-NAPOCA
— STEAGUL ROȘU 

(Stadion Steaua)
— „POLI* TIMIȘOARA 

(Stadion Republicii)
UNIVERSITATEA CRAIOVA — JIUL

Toate partidele încep la ora 16,30.

A.S.A. TG. MUREȘ 
U.T.A.
„U* CLUJ-NAPOCA 
F. C. CONSTANTA 
F.C.M. REȘIȚA 

STEAUA

SPORTUL STUDENJESC

„CUPA GAUDINI" 
LA FLORETĂ

Pe planșe: echipele Franței, 

Italiei, Ungariei si României
Astăzi, începînd de la ora 9, 

întîlnirile Italia—România și Fran
ța—Ungaria vor deschide seria 
confruntărilor floretei masculine 
din cadrul patrulaterului dotat cu 
„Cupa Gaudini". La ora 11 se vor 
afla față în față, ne planșele din 
săli Floreasca II, Ungaria și Româ
nia, Italia și Franța. După-amia- 
ză, de la ora 17, se vor disputa 
ultimele meciuri : România—Fran
ța și Italia-Ungaria.

Cine va cîștiga actuala ediție ? 
Greu de pronosticat, avînd în ve
dere sensibilul echilibru de forțe 
existent între cele patru repre
zentative, cotate printre cele mai 
bune din lume. Anul trecut, tro
feul a revenit echipei Franței (cea 
care a și dobîndit locul 3 la C.M. 
de la Grenoble), fiind urmată de 
Italia, România și Ungaria.

Ieri, loturile floretiștilor oaspeți 
au sosit la București, in următoa
rea componență : Franța — Noel. 
Petrușka, Revenu. Flamant, Tal- 
vard. Boscherie : Italia — C.
Montano, Simoncelli, Pinelli, Co- 
lleti, Calatroni : Ungaria — Mar
ton, Somodi, Kovacs, Czakel, De- 
meny și J. Kamutî. (Vor fl, deci, 
prezenți în concurs patru din cei 
șase finaliști ai campionatelor 
mondiale : Carlo Montano — lo
cul 2, Frederic Petrușka — locul 
3, Daniel Revenu — locul 5, Ște- 
fano Simoncelli — locul 6). Aces
tora li se vor alătura floretistii 
din echipa României : Mihai Țiu, 
Petru Kuki, Tudor Petruș, Con
stantin Nicnlescu. Constantin Moi
se, Petru Buricea, iar în turneul 
individual (care se va desfășura 
duminică, dimineața de la ora 8 
și după-amiază de la ora 16,307, 
cinci scrimeri din R. D. Germană 
și cei mai buni tineri trăgători din 
țara noastră.



IN
• Azi și miine, în sectorul 1 

din Capitală vor avea loc am
ple întreceri sportive, în or
ganizarea C.E.F.S., Comitetu
lui U.T.C., Inspectoratului șco
lar, Consiliului organizației 
pionierilor si Consiliului sirdi- 
catelor. Competițiile, prilejuite 
de deschiderea sezonului spor
tiv în aer liber, sint dedicate 
zilei de 1 Mai. Astăzi, de la 
ora 9, se vor disputa întreceri 
de cros, handbal, baschet și 
volei pe stadionul Tineretului, 
iar mîine. începînd de la 9,30, 
baza sportivă C.P.C.S. va găz
dui concursuri la handbal, 
fotbal, tenis, popice si volei. 
Pe baza sportivă P.T.T și la 
Liceul nr 24 se vor organiza, 
tot mîine, duminici cultural- 
Sportiye, cu programe bogate 
și atractive.

r

AMPLE
MANIFESTĂRI

SPORTIVE
ÎNTREAGĂ ȚARA

de manifestări și com- 
elaborat de C.J.E.F.S. 
figurează, de asemenea,

A

program 
petiții, 
Vrancea. _ 
întreceri la judo, tenis de masă 
si tir. în numeroase comune vor 
fi organizate, în această j?erioa- 
dă, duminici cultural-sportive și 
alte acțiuni atractive la care vor 
participa numeroși tineri coopera
tori, precum și elevi aflați in va
canța de primăvară. (M. MANO- 
LIU — coresp.).

• A.S. Voința Pitești va orga
niza competiții dotate cu „Cupa 
1 Mai" la șah, tenis de masă, po
pice și orientare turistică. în 
preajma marii sărbători se va or
ganiza, de asemenea, un cros al 
ucenicilor din cooperația mește
șugărească. în preocupările ime
diate ale asociației se află orga
nizarea unui centru de inițiere 
în tenis, ca și reamenajarea com
plexului sportiv Voința. 
XANDRU).

(M. ALE<

In spiritul hotărlrilor Conferinței pe țară a mișcării sportive

PEISAJUL SPORTIVSA ÎNFLORIM
Carol Bicsak, șeful OJ.T. HarghitaConvorbire cu tovarășul

„ESTE IN PUTEREA NOASTRA, I CETĂȚENILOR

Pe amatorii de drumeție 
tinerii 
concediul 
montane ii așteaptă acum splen
dide peisaje de primăvară, 
sint pregătite aceste localități 
tru a-și primi cum se cuvine 
peții ?

— Am dori, l-am rugat pe 
O.J.T Harghita, Carol Bicsak, să 

spuneți ce noutăți se întrevăd 
activitatea turistică si sportivă 
stațiunilor din județul dv., 
urmare a indicațiilor din Me- 

adresat de
CEAUȘESCU

sau 
și virstnicii care-și petrec 

în pitoreștile stațiuni

Cum 
pen- 
oas-

șeful

Kierdem

• La Focșani și în numeroase 
alte localități ale județului Vran- 
cea vor începe, mîine, întrecerile 
în cadrul etapei pe asociații a com
petițiilor dotate cu „Cupa 1 Mai", 
la popice, volei, handbal, atletism 
și fotbal. Pînă la marea sărbă
toare a oamenilor muncii urmea
ză să se desfășoare, la discipli
nele amintite, etapele pe localități 
și finalele pe județ. In bogatul

asociației 
Sibiu, în 
zilele tre- 
rundă a

• In organizarea 
sportive „Electrica" din 
colaborare cu C.J.E.F.S., 
cute s-a încheiat prima 
decatlonului de orientare turisti
că, competiție de masă organizată 
în cinstea zilei de 1 Mai. Mani
festarea, dotată cu „Cupa Cibinu- 
lui“ a atras la start peste 1 500 
de tineri din asociațiile sportive 
școlare și din Intrenrinderi și in
stituții. (I. IONESCU, coresp. ju
dețean).

ne 
în 
a 
ca 
sajul adresat de tovarășul 
NICOL AE CEACȘESCU partici- 
panților la Conferința pe țară a 
mișcării sportive.

— în ultima vreme — ne-a răs
puns interlocutorul nostru 
făcut pași înainte pe 
nizării activității de 
dezvoltări» turismului 
nostru. De pildă, la 
oraș unde îsi are sediul O.J.T. — 
s-a construit un hotel turistic cu 
trei nivele, au apărut campinguri 
confortabile pe defileul Oltului, 
s-a rom odei at lacul de agrement 
Ciueaș Tot aici se află în plină 
construcția două noi hoteluri, fie
care cu cîfe șapte etaje, și o mo
dernă bază de tratament. Pe plan 
sportiv, au început lucrările de 
construcție a unei oiscine acope- 

apă termală, și a unei 
popice cu ridicare auto- 
Tn curînd, se va des
cent™ dv închiriat bi- 
s? vor da în folosință 

amenaiărî

rite, cu 
arene de 
matizatâ. 
chidp un 
delete și 
e’teva 
distractive unde se 
tica si tenisul do 
menea. Ia Borsec

s-au 
linia orga- 
rccreare și 
în județul 
Tusnad —

Vltimele sfaturi date participanților, înaintea startului „Cupei Cibinul“, 
de către cunoscutul specialist H. Dezideriu

pentru jocuri 
va putea prac- 
masă. De ase- 
si Tiișnad se 

vor înființa trasee de . mini-care", 
pentru vizitarea obiectivelor tu
ristice.

Așa cum sr> precizează, însă, în 
Mesaj, trebuie să se întreorindă 
în continuare ncți'ini pe plan lo
cal, de natură să asigure buza 
materială necesară cuprinderii ma
selor larg! do cetățeni în practi
carea sportului și turismului. A- 
ceastă prețioasă indicație vizează 
direct oficiile do turism si. în con
secință, vom acorda prioritate pro
blemelor legato de transpunerea 
în nract’că a cerinței ra manifes
tării" cultural-sportive să răs
pundă mai bine cerințelor celor 
care ne vizitează stațiunile și ca-care ne vizitează stațiunile și 
bane> turistice

— Dună părerea dv., care 
cerințele rele mai urgente în 
derea dezvoltării turismului și 
tivitSfH de agrement ?

— O sâ vi se pară curios,
— după opinia mea — cele 

zece cabane din 
deț au în preajma lor încă 

de sport si recreare, 
în raport cu necesitățile. Mă

stațiuni și

tine spații

sînt
ve
ac -

dar

S FM BATA
CICLISM. Șoseaua București — Ale

xandria, ora 15.30. km. 8: start in 
etapa a ll-a a „Cupei Olimpia".

GIMNASTICA MODERNA. Sala Tine- 
Fotului^ ora 16: ,,Cupa 1 Mai", în
treceri rezervate sportivilor de cate
goriile a IV-a, a lll-a șl a ll-a.

HANDBAL. Teren Proqresul. ora 
16.30: Progresul - „U“ București 
(A, f).

POPICE. Arena Laromet, de la ora 
16; Laromet București — Voința Ro
man. (Divizia A

RUGBY. Teren
Gloria — Sportul studențesc (Div. A).

SCRIMA. Sala Floreosca II, de la 
orele 9 și 17: „Cupa Gaudini".

VOLEI. Sala Giulești, ora 17; Grî- 
vița Roșie — Progresul București 
(B, m).

TIR. Poligonul Tunari, ora 
„Cupa Primăverii" la talere.

DUMINICA
CANOTAJ. Lacul Herăstrău, 

8.30: Cupa C.S. Școlar.
CICLISM. Str. Cîmpina, de 

8.30: Etapa o lll-a o „Cupei 
pîa“ (cursă pe circuit) și c 
pentru juniori I șl II-

FOTBAL. Stadion Steaua, Steaua — 
Steagul roșu (ora 14.30 tineret-spe- 
ranțe, ora 16.30: Div. A); stadion Re
publicii. Sportul studențesc — Poli
tehnica Timișoara (ora 14.30 tineret- 
speranțe, ora 16.30 Div. A) : stadion 
Giulești, oro 11: Rapid - Gaz metan 
Mediaș (Div. B) : teren Autoouzul

for îndeosebi la Borsec și Lacul 
Roșu, car?, prin definiție, trebuie 
să fie localități țuristice, dar nu 
au, cum spunem noi, suficient 
„mobilier simplu" : parcuri, bănci, 
locuri de joacă pentru copii, tra
see marcate pentru turism etc. 
Casele de cultură, care pot avea 
un rol important în stimularea 
activităților cultural-sportive, 
clădiri 
de restrinse, îneît. nu pot 
prinde nici pe denarte numărul 
mare de partjcipanți. Să vă mai 
dau un exemplu : oricît de plăcut 
este vara la umbra brazilor din 
Borsec, soarele de munte îi face, 
totuși, pe vizitatori să dorească 
răcoarea apei si astfel se simte 
aici linsa unui bazin simplu, care 
ar putea fi amenajat economicos 
în Poiana Zînelor. unde există 
condiții naturale ideale. Și încă 
ceva : Lacul Roșu si lacul Ciueaș 
din Tușnad trebuie din nou do
tate cu ambarcațiuni corespunză
toare pentru sezonul estival.

— Ce resurse există pentru îm
bogățirea peisaitdui soortlv și cum 
ar putea participa mai eficient or
ganele locale si cetățenii la gospo
dărirea și înfrumusețarea proprii
lor l»r așezări ?

— Sînt mai mulțo treburi dc 
făcut. In primul rînd. consiliile 
populare trebuie să se nreocune 
de sistematizarea stațiunilor, folo
sind cadrul natural. Apoi, o im
portantă ..resursă" 
noi, O.J.T.-ul, cu 
subordine, 
sindicatele, 
nieri, toți 
respective. Eu cred că este în pu
terea noastră mărirea zestrei edi
litare. Fiecare om ar putea planta, 
intr-un an, cel puțin 10—15 me
tri pătrati cu peluze de flori, pu- 
iețl do pomi ornamentali, iar ti
neretul trebuie să participe la ac
țiunile patriotico pentru amena
jarea de terenuri simple do sport, 
la marcarea potecilor turistice si 
la diferite alte treburi gospodă
rești. Am convingerea că prin- 
tr-un efort colectiv vom reuși să 
realizăm cele strict nncesare neu
tru a fi gazde într-adevăr primi
toare.

— O ultimă întrebare : la Tus- 
nad s-a dezafectat un complex dc 
volei șj baschet, fără a se asi
gura. conform prevederilor ioga’o, 
alte terenuri de sport asemănă
toare. Ce părere aveți do această 
situație <i în calitate de deoutat 
in consiliul popular ‘

— împrejurările, mă 
vremea nefavorabilă 
minat să procedăm 
informez eă s-au alcătuit schițele 
de execuție a noului complex de 
sport ne care 11 vom reda bene
ficiarilor mai frumos dorit era. 
In plus, vom pune la punct si te
renul de fotbal de pe malul Ol
tului. prin munca voluntară a 
membrilor colectivului nostru.

Troian 1OANIȚESCU

au 
vechi, improvizate si atît 

cu-

o constituim 
unității^ în 

U.T.C., 
de ni ci

O.J.T.-ul.
organizațiile 

organizațiile 
locuitorii localităților

județean ? 
refer Ta 

ne-au .detrr- 
ra atare. Vă

f).
Gloria, ora 1d.30:

Floreosca II, de la

8.30:

ora

la

Mediaș (Div. B) ; teren Autoouxul 
ora 11: Autobwzu| — Fia Moreni (Div. 
B); teren .Metalul, .ord 11: Metalul 
— Automatica Alexandria (Div. B); 
teren Laromet, rara 11: ffehnometal 
— T.M.B. (Div. q; teren țTriumf, ora 
11, Triumf — Șoimii tAROM (Div. C) : 
teren Electronica, ora 11: Electronica 
— Laromet (Div. C) I teren B. Văcă- 
roscu, ora 11:. * 
Giurgiu (Div. C);
II: Sirena — Unirea Tr. 
(Dîv. O : teren Voința, ora 
— Fl. Roșie București (Div. 
Dinamo, ora1 9: Dinamo 

teren
—r. ------------------ - Șc. ...
rașl (juniori), teren 23 Acnust II 

5; 9: Steaua 23 August — Roald I

I
I
I........

studențesc (juniori), 
orp 13 ț Autobuzul

Automatica — Olimpia 
teren Sirena, ora 

București 
11: I.O.R. 
C) ; teren 
— Sportul 
Autobuzul, 
so. Călă- 

I ora 
__ Ranid Bucu

rești (lunlorl), teren Metalul, ora 9: 
Metalul — $c. sp. Energia (iuniori) • 
>eren Progresul, oro 9: Progresul
București — Steaua (juniori); teren 
C.A.M,, ora 9: Șc. so. 2 — Liceul Mi- 
hc>î (iuniorll.

HANDBAL. Teren Steaua, ora 10.15: 
Confectîo — ,.tJ" lași (A, f), de la 
nra 11.30* „U" București — Stiinto
Pncău (A, m); fe^en Glutaști, oro 
16 «5: R~nld - I.E F.S. (A, f).

POPIC®. Arena Constructorul orr 
3 ; Oljmoia-Constructorul București 
— Voința. București (A, m) : arena La

cre 8:, Laromet București — _ . -- - - rn%
RUGBY. T.e—n Vulcan, ora i^: Vul

can — Feruh Constan*"* • fere^ Steouo. 
*5'6 Q ’H; Steaua — C.S.M. Sib’ i. ora 
11 î Dtaemo — Cons»’'iie*or’ul B»»’âu? 
**rr»n ora 13.15: Raoid —
G-*’5**’ Roșie.

SCRIMA. Salo 
P-V și 16.30 -

§
•"*met. __  . _  __

; Tetaoien Ploiești (A.fABV __ —ir

■i

Fl<x<wașrn II,
20.30; „Cupa

ora
Gau-

dini". ‘
TIR. P-d?e-»nul 

„r*”'- PrnsMverH4
VOI El. Sata Grule»*l. ora 9 : Lo- 

; . c^motiva Bu-*»resti — Politehnica lași 
m), M«*dîc*na București — Crisr^a 

.O«riden (B. ml ; s"*la Institutului Pe- 
'j: dacnale. ora 10: Universitatea Bu<->- 
‘^5 rosti — Medicina Tq. Mureș (R ml : 
Tc sofa Fîr’căr" ro'ie ora 9: Vo|r»a

R'fcrestî — C^"'s*nicterul A-ad fB. f' : 
Flacăra roșie Bu*^»r*sti — Ceahl***l P. 
Neam* f); |.T B. — Universitatea
fași (B. f).

Tunari, ora 
" Io talere.

8.30-

s-au 
(Lie. 

Luciado educatoare),
(Lie. pedaa. de învățâ- 

P. Rusu (A.S. TercR'. lași)

CORESPONDENȚI • I Ghișa, Tr. 
Barbă lată, M. Moga, Z. Ko
vacs, D. Moraru, T. Siriopol, I. 
Cojan T. Tăranu și D. Diacones-

îmi

ELEVI
Șl ELEVE

sportive (1863—1968)

Ilustrații ; N. CLAUDIU

uni- 
NuCereul TIMARUL DINAMO- 

VIST organizează pentru voi 
In ziua de duminică 6 aprilie 
1975, la ora 9,00, pe stadionul 
DINAMO, un concurs de

Să 
mai

ATLETISM (TRIATLON)
Probele concursului :

Po
ol! 

fost

tot timpul sâ leflec- 
vor reflecta și alții

este prezentat 
dintre cei mai

luni, lordache ore 
teze. Și, probabil, 
care joacă Io fel.

ION FRINTURA, 
Of I Of I “ ‘ " 
Fostul internațional de la Rapid, Ion

GHEORGHE GHIȚA, SIBIU. De ce
cereți un răspuns pe care vi l-oți fi putut 
da și singur ? Moi pun și eu, din cind 
in cind. cite o întrebare I

MIA ATANASE, ORADEA (str. 6 Mar
tie nr. 23. bloc F 3, scara C, ap. 18 
etaj IV). Cine ține cu Steaua — 
la bine șl la râu- . — să vă scrie, 
vedem ce veți avea de impărțit 
mult : bucuriile sau aleanurile ?

VASILE D.. GALAȚI. Cluburile sint 
tâți ale sportului de performanță, 
vreau să vă descurajez, dar, la 18—19 
ani, este puțin cam tîrziu pentru a în-

COMUNA CALINEȘTI.
Of I Mereu aceeași întrebare. 

“ lo-

rath a jucat ta ambele meciuri
F.C. Kăln și Dinamo. Vă declar, ____
învingător, in disputa cu colegul dv. de 
serviciu.

IOAN VATLANEC, SUCEAVA. Fotbaliștii 
de Io U.T.A., cu Leac în formație, au 
întrecut cu 3-1 pe F.C. Constanța :

• CICLIȘTII ORADENI au inau- 
gura* sezonul de primăvară, par- 
ticipînd la un „circuit 
pe străzile orașului, in 
rea A.S. Rapid din 
Au cîștigat : Z. Paurer
— la biciclete curse, 
(Gr. șc. înfrățirea) — la 
și L. Debrenti (Gr. șc. înfrățirea)
— la biciclete de oraș, a DUMI
NICA. Io Giurgiu s-a desfășurat 
o frumoasă întrecere de cros cu 
participarea a peste 200 de elevi. 
Pe traseul din preajma stadio
nului Olimpia, care varia între 
600 și 1 500 m au trecut primii 
linia de sosire Elena Breazu (Lie. 
ind. construcții) — Junioare mici, 
Maria Peiu (Lie. pedagogic) — 
junioare mari, M. Păloiu (Lie. 
nr. 2) — Juniori mici și St, Bucur 
(Lie. ind. construcții) — Juniori 
mari. • ZESTREA SPORTIVA o 
orașului Vaslui s-a imboqâțit cu 
noi terenuri de fotbal, haidbal, 
volei și tenis (2), 
apropierea complexului 
municipal, în bună parte 
munca patriotică a 
• LA SATU MARE 
nit in tradiționalul 
„Cupa celor patru județe' 
hiști din iudețele 
ramureș, Mureș si___ __ ___
Cea de a IV-a ediție a compe
tiției a revenit reprezentanților 
Județului Cluj, care au obținut 
următoarele punctaje : 6,5 -

închis- 
organiza 

localitate. 
(Olimpia) 
E. Bretea 
semicurse

amenojate în 
sportiv 

prin 
tineretului, 
s-ou îr.til- 

concurs
50- 

Cluj, Ma- 
Sotu Mare.

— aruncarea mingii de oină
— săritura In lungime
— alergări — viteză intre

80—300 m.
La acest concurs, dotat cu 

premii, pot participa toți ele
vii claselor I—XIL

cu Maramureș, 6 5 - 3,5 cu Mu
reș și 5—5 cu Satu Mare. • A.S. 
METALICA BUFTEA (jud. Ilfov) 
o organizat un reușit campionat 
de clasă la tenis de masă și 
cros. Printre cîștigători, s-au nu
mărat Ana Houcerac și N. Pascu 
- la ping-peng și O. Briceag — 
Io cros. SALA SPOR-

loc 
ou 
do 
tn- 
Au 

opt
cu

TURILOR din Galați a avut 
un cerc pedagogic, la cate 
fost prezenți 203 de profesori 
educație fizică, antrenori, 
structori și activiști sportivi, 
fost prezentate și discutate 
referate de specialitate care
vizat probleme de antrenament 
și medicină sportivă. • LA MOI"

NEȘTl (Jud. Bacău) s-a desfă
șurat primul concurs cta gimnas
tică prezentat de elevii școlilor 
generale din ci aș. Cel mai mare 
punctoj al acestei premiere l-au 
obținut gimnastele de la Școala 
generală nr. 5. iar Io individual 
ou ciștiaat Anca Pavel (Șc. gen. 
1) — sol și Ruxano Pândele (Șc. 
aer. 1) - sărituri. In deschidere, 
medicul Emil Pavel o vorbit celor 
prezenți desore influenta bine
făcătoare a exercițlilor fizice asu
pra oraanismul ji uman. • „CUPA 
ORAȘULUI BOCȘA" Io handbal 
o fost onorotâ anul acesta do 
echipe din Reșița și Timișoara. 
Trofeul o revenit formației mas
culine C.S.M. Reșița, care a dis
pus in finala de Metalul Bocșa 
cu 16—12. • PE ALEILE din preaj
ma Palatului culturii d’n lași au 
concurat numeroși atlețl in com
petiția desfășurată sub qeneri- 
cul „Crosul tineretului". In feri
cita postură de învingători 
numărat Maria Mâtâsaiu
pedag. 
Todică
toare), 
șl alții.

VALERIU CIOCIRDEL, PLOIEȘTI. Meciul 
de handbal România—Brazilia s-a în
cheiat cu victoria netă a sportivilor 
noștri, dar nu cu 23-0, cum on trans
mis agențiile străine, ci cu 22-9. De 
altfel, la handbal, unde mingea intră 
și în posesia adversarului, măcar atunci 
cind... primește gol, nu s-a înregistrat 
niciodată un meci in care o echipă să 
nu fi înscris nici un punct, oricît de 
mare or fi fost diferența de valoare 
dintre ea și adversara ei.

GHEORGHE VULPE, BUCUREȘTI. Ove- 
rath a jucat ta ombele meciuri dintre 

deci.

nescu, n-a antrenat niciodată ecaina 
litehnica Timișoara. Este vorbo de 
antrenor cu același nume, core nu a 
un jucător de performanță.

A apărut revista 
EDUCAflE FIZICĂ Șl SPORT 

nr. 3
Din sumar spicuim :
— Funcțiile principale si secundare 

ale activităților corporale, de IVț. Epuran 
șl Valentina Epuran.

— Probleme tehnico-metodice privind 
pregătirea la alergările de ștafetă, de 
T. Ardelean.

— Căi și mijloace de integrare a ele
vilor cu atitudini deficiente și deficiențe 
fizice organice * ‘ ‘ ’
mal dezvoltați, 
Mancaș.

— Legiuirile
N. Postolache.

La rubrica „Portret" 
Mircea Lucescu, unul 
buni fotbaliști ai echipei naționale.

Acest interesant număr poate fi găsit 
la toate centrele de difuzare a presei.

în categoria elevilor nor- 
de Alexandrina-Camelia

ANUNȚ
CENTRUL DE CERCE

TĂRI PENTRU EDUCA
ȚIE FIZICA ȘI SPORT 
al C.N.E.F.S., Consiliul 
municipal pentru educa
ție fizică și sport Bucu
rești. în colaborare cu 
Universitatea populară 
București, anunță, în ca
drul cursului de recicla
re. prelegerea cu tema 
„FORMA SPORTIVA".

Expunerea, care va fl 
făcută de conf. dr. Nicu 
Alexe. va avea loc în sa
la Dalles, luni 7 aprilie 
1975. la ora 12,30.

Va urma un film artis
tic.

Ataci nd, au semănat
Printre constănțeni deruta. 
Ce ar fi de constatat T
S-a găsit un „Leac" ia U.T.A.
Gh. TRAIAN. SIBIU. 1. Să sperăm că 

talentatul jucător Răduțâ de la Șoimii 
Sibiu își va putea relua — nu peste prea 
mult timp — activitatea competițională, 
întreruptă ta urma accidentului pe care 
l-o suferit in meciul cu Minerul Bala 
Sprie. Refuz însă sâ cred — așa cum 
susțineți dv — că un fotbolist l-ar acci
denta în mod intenționat pe un olt ju
cător. O asemenea faptă, într-o între
cere sportivă, este de neconceput. Ori
cum, nu așa se joacă fotbal, cum joacă 
lordache, de la Minerul Baia Sprie sau 
mal bine zis cum a Jucat. fiindcă a 
fost suspendat pe șoșe luni pentru pro
vocarea acestui occident . In aceste șase

cepe să joci ton.s, cu intenția de a de
veni performer. Dar, nu e tîrziu deloc 
pentru a practica pur și simplu tenisul. 
Nu eslo tîrziu meiodafâ I
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GIMNASTICA, ÎNAINTEA1

UNOR IMPORTANTE CONCURSURI

,1
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sint programate numeroase competiții interna- 
cu caracter european, la care vor lua parte 
sportivi fruntași din țara noastră. In aceste 

întreceri ei au posibilitatea să se evidențieze și să obțină succese, 
dar și experiență pentru competițiile care vor urma in acest an 
foarte important prin faptul că este ultimul inaintea startului olim
pic din 1976.

Sportivii români, care s-au pregătit cu asiduitate in lunile de 
iarnă, vor aborda competițiile lunii aprilie, sintem siguri, ca și 
pe celelalte, cu deplină seriozitate, angajare și răspundere. în 
rindurile ce urmează, facem o scurtă 
cipalelor competiții internaționale la 
noștri in următoarele săptămini.

In luna aprilie 
ționale, unele 
și o serie de

'.WWWWWWWWWM

ECHIPA DE RUGBY A ROMÂNIEI 
FAVORITA CAMPIONATULUI EUROPEAN
27 aprilie. Iată data la care rug* * 

by.știi români vor debuta în. noul 
sezon internațional. Cu această o- 
cazie, el vor întîlni, la București, 
XV-Ie Italiei. în campionatul eu
ropean al F.l.R.A. Va fi cel de-al 
treilea 
noastre 
petiției.

La sfirșitul acestei luni (27—29 
— greco-romane) și începutul ce
lei viitoare (1—3 — libere) repre
zentanții sportului luptelor din 
țara noastră se vor alinia la star
tul unei noi ediții , a campionate
lor europene ce va avea loc la 
Ludwigshafen (R.F.G.). în vederea 
acestui important eveniment, lup
tătorii noștri fruntași au început 
mai de mult pregătirile, iar în ul
timele săptămini, la Kiev, Buda
pesta. Miskolc, Minsk, Bratislava, 
Istanbul și Sofia, ei și-au verifi
cat potențialul de concurs în mari 
turnee internaționale. In competi
țiile sus-amintite au fost testați 
majoritatea sportivilor suscepti
bili de a face parte din echipele 
ce vor reprezenta România în în
trecerea celor mai buni luptători 
din Europa.

• In ceea ce-i privește pe practi- 
canții stilului greco-romane, 
trenorul emerit Ion Corneanu 
declarat mulțumit de evoluția 
■lor mai muiți dintre sportivii 
zați să facă parte din echipă, 
foarte mici excepții (E. Hupcă — 
68 kg și D. Manea — 90 kg), se
lecționații au arătat o capacitate 
de efo' t ridicată, dovedind că 
s-au pregătit corespunzător din

al reprezentativei
corn-

meci 
în actuala ediție a 

care, reamintim,

Postolache (în stingă) luptă pen
tru balon la o tușă.

obținut pînă acum două victorii, 
cu Franța (15—10) șl cu Ceho
slovacia, în deplasare (16—6). Din
tre acestea, aceea împotriva 
XV-lui francez este deosebit de 
valoroasă, nu numai prin faptul 
că a fost realizată în fața uneia 
dintre cele mai prestigioase echi
pe ale lumii, ci, îndeosebi, deoa
rece deschide României perspecti
va situării pe primul loc în cla
samentul final al competiției. A- 
ceasta, bineînțeles, numai dacă 
formația noastră va termina în
trecerea așa cum a început-o. adi
că fără să cunoască înfrîngerea. 
Lucru pe deplin realizabil dacă 
ne gîndim că avem la această oră 
o echipă redutabilă, bine pusă la 

NOILE CERINȚE ALE REGULAMENTULUI
f.I.l.A., OBIECTIV PRIORITAR

an- 
s-a 
ce-
vi- 
Cu

fc\\\\

trecere in revistă a prin- 
care vor concura sportivii 

J

punct, capabilă să-j înfrîngă atît 
pe rugbyștii italieni, pe care-i 
vom întîlni acasă, cît și pe cei 
spanioli, cu care vom juca la Ma
drid, peste numai o săptămînă (4 
mai).

Desigur, nu-i vorba despre niș
te partide dinainte jucate. Palma
resul cu Italia nici măcar nu ne 
este favorabil : 5 victorii, 1 meci 
egal și 7 înfrîngeri. Dar confruntă
rile ultimilor ani au înclinat. ba
lanța de partea culorilor 
(1967 ; 24—3 ; 1970 : 14—3 si 1971 : 
32—6).

Valoarea de ansamblu 
I>eriența 
tru fac 
favorită 
pean.

noastre

și ex- 
superioară a XV-lui nos- 

deci din echipa României 
acestui campionat euro-

Dimitrie CALLIMACHI

CENTURA DE AUR
Cu numai o lună și jumătate 

intea campionatelor europene
ina- 

de 
box de la Katowice, capitalii noastră 
găzduiește una dintre cele mai im
portante competiții pugillstice inter
naționale. De cînd au luat sfirșit pri
mele campionate mondiale de la 
Havana (în toamna anului trecut) șl 
plnă la startul turneului olimpic de 
la Montreal (in vara anului viitor), 
probabil că nici o altă manifestație 
puglllstlcă amatoare nu îmbracă de
plin caracterul mondial pe care îl 
va avea întrecerea dotată eu „Cen
tura de aur", găzduită de București 
în săptămîna 11—20 aprilie.

Trăsătura larg internațională a 
competiției reiese în primul tind din 
listele de partlcipanți, în care figu
rează boxeri din Europa și America 
Latină, din Africa și America 
de Nord. din Asia. Vastitatea 
geografică se explică — mai 
ales în anul preolimpic — prin 
dorința federațiilor naționale de pre
tutindeni de a cunoaște ceva mai 
devreme nu numai potențialii adver
sari la Montreal, ci mai ales liniile 
definitorii ale diverselor școli pugi- 
listice. Ne amintim bine ce surprize 
au produs in ultimă vreme (pentru 
europeni) puțin cunoscutele maniere 
de a boxa ale sud-americanilor. ale 
africanilor sau asiaticilor.

Firește că pentru europeni — acum, 
în preajma campionatelor continen
tale — nu mai e vremea unor în
cercări de forță, care prezintă evi- 

se

de vedere fizic, 
îngrijorează pe 
este faptul că nu

Dar, ceea 
tehnicienii 
toți spor-

punct 
ce îi 
noștri 
tivii fruntași s-au adaptat la noile 
condiții tehnico-tactice pe care le 
pretind modificările regulamentu
lui F.I.L.A. Din acest punct de 
vedere au atins nivelul optim de 
pregătire numai Constantin Ale
xandru (48 kg), Ghcorghc Ciobo- 
taru (74 kg), Nicu Gingă (52 kg), 
Ion Dulică (57 kg) și, într-o mă
sură susceptibilă de a se îmbu
nătăți, Nicolac Martincscu, Victor 
Dolipschi, Ion Enache și Roman 
Codreanu. De fapt, adaptarea la 
noul stil de luptă cerut de regu
lament este obiectivul principal al 
antrenorilor celor două loturi în 
perioada care ne mai desparte de 
marea confruntare continentală.

In atenția celor doi tehnicieni, 
Ion Corneanu (greco-romane) și 
Ion Crîsnic (libere), se află o se
rie de tineri ca 
Ciobotaru, Șt. Rusu 
P. Brindușan, Gh. 
ghel (libere), care 
sele să facă parte 
torită stilului lor 
namic de luptă.

M. Boțită, Gh. 
(greco-romane), 
Ștefan, G. An- 
au toate șan- 

din echipe, da- 
ofensiv și di-

Mihai TRANCA

J
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CEI MAI VALOROȘI•>

HALTEROFILI

Intre 
litatea 
va disputa tradiționala competi
ție de haltere „Cupa Dunării1' 
care vor participa 
Austria. Bulgaria, 
r. f. r . :_______ ,
garia. In vederea acestui 
concurs, halterofilii români, 
duși de antrenorii Alexandr 
Boșko și Lazăr Baroga, s-au pre
gătit cu seriozitate, vizind o com
portare cît mai bună.

După cum ne-a declarat secre
tarul general al F.R.H.C., Ion Sto- 
ian, la această competiție țara 
noastră va fi reprezentată de cei 
mai valoroși sportivi la ora ac
tuală. Campionatul republican pe 
echipe, încheiat la sfirșitul lunii 
martie. Ia Timișoara, a permis 
tehnicienilor să selecționeze pe 
cei mai în formă halterofili. Iată 
echipa ce va fi aliniată la actuala 
ediție a „Cupei Dunării" : Ion
Hortopan (52 kg). Stan Paraschiv 
(56 kg). Marian Grigoraș (60 kg), 
Aurel Miuț (67,5 kg), Dragomir 
Cioroslan și Gheorghe Bercea (75 
kg), Gheorghe Miinea (82 kg), 
Paul Neagu (90 kg), Spiridon Her
ghelegiu (110 kg), Vasile Deac 
(+H0 kg). La concurs va fi pre
zent și arbitrul Gh. Mănăilescu.

10 și 14 aprilie, în loca- 
Donaueschingen (R.F.G.), se

i“, la 
sportivi din 
Cehoslovacia, 

Germania, România și Un- 
i mare 

con-

a

dente riscuri, ci doar a tatonărilor, 
vizind mai cu seamă capacitatea de 
luptă imediată a pugiliștilor candi
dați la gloria europeană.

Boxerii români au, la rîndu-le. po
sibilitatea de a se distinge intr-o 
companie selectă și a-și susține op
țiunile pentru formația care va pleca 
spre Katowice. Nu-i puțin lucru să 
te masori, chiar la București, cu 
unii dintre cei mai buni boxeri ai 
lumii, cum sînt, de pildă, cei cuba- Victor BĂNCIULESCU

Calistrat Cuțov primește mdrionarne

internațio- 
(13); Tru
de pista).

V

I
antrenorului C. Dumitrescu

&

I
,Cudu
5-27)
mas-I

I
lnternațio- 

cu 
BucureștiI la

I
I
I
I

ATLETISM : Concurs 
nai de marș, la Ruse 
feul Sloveniei (concurs 
la Osijek (27).

BASCHET : Marele premiu al 
orașului Sofia (18—23) pentru re
prezentative masculine : 
Federației44, la București (: 
cu participarea echipelor 
culine ale Belgiei, Cehoslovaciei. 
României etc.

BOX : A IV-a ediție a turneu
lui internațional „Centura de 
aur44, la București (14—20).

CICLISM : Concurs 
nai de fond, pe etape, dotat 
„Cupa F.R.C.“, “
(20—27).

GIMNASTICA î 
internaționale ale României. Gh. 
Moceanu. la București (11—13), 
cu participarea unor sportivi din 
Bulgaria, Canada. Cehoslovacia, 
Elveția, R.D. Germană, Iugosla
via. Polonia, Ungaria, U.R.S.S.. 
România etc.; Turneul campioni
lor. la Londra (12).

HALTERE : „Cupa Dunării ‘
(10—14), la Donaueschingen.

LUPTE : Campionatele europene 
la greco-romane (27—29), la Lud
wigshafen. De la 1—3 mai. 
aceeași localitate, vor avea 
C.E. de lupte libere.

in 
loc

suprem cu- 
nostru Dan 
Varna, gim- 
se prezintă 
nou și deo- 
start. Este

aobligații 
noștri de a 

un nivel su-

în perioada ur- 
cei mai buni 
ai gimnasticii 

motiv important

Aureolată de cîteva perfor
manțe de certă valoare mondială, 
între care și titlul 
cerit de campionul 
Grecu la C.M. de la 
nastica românească 
luna aceasta la un 
sebit de important 
startul în activitatea competițio- 
nală internațională, afla- 
tă, in un, sub sum-
nul înaltei 
sportivilor 
evolua la 
perior.

Concomitent, la Lon
dra și la București, vor 
concura 
mătoare 
maeștri 
noastre, 
de a urmări cu același 
interes atît „Turneul 
campionilor44 din capita
la Angliei, cît și tradi
ționalele Campionate in
ternaționale de gimnasti
că ale României, aflate 
în acest an la cea de a 
18-a ediție. Competiția 
de la Londra marchea
ză 
în rindurile senioarelor ^H||||| 
al tinerei noastre sperau- 
țe Nadia Comaneci, care 
î.și va face în acest fel 
un util rodaj în vederea MH||| 
rampio-iue ier europene, 
programate la începu ml 
lunii mai în Norvegia, 
Cmtoașiem bin.- valoarea 
Nadiei și nu ne îndoim 
de posibilitățile pe care ijpBpSy 
ea le are de a cuceri 
nu numai publicul londonez, 
extrem de receptiv la spectaco
le de înaltă valoare tehnică de 
felul acelora oferite de talentul 
gimnastei noastre, dar sîntem con
vinși că ea îi va cîștiga și pe 
specialiștii prezinți acolo, ale că
ror opinii vor cîntări greu la 
Skien, în Norvegia, luna viitoare. 
La Turneul 
Comăneci va 
alt sportiv de 
cii noastre 
Cepoi.

Deși beneficiază de o partici
pare străină mai puțin valoroasă 

startul international

campionilor. Nadia 
fi însoțită de un 
talent al gimnasti- 
masculine, Sorin

in 
Ste-

nezi. a căror delegație sosește 
România în frunte cu Teofilo 
venson !

Peste 70 de boxeri români 
urca treptele ringului Instalat la 
latul sporturilor și culturii, dar echi
pa pentru campionatele europene nu 
cuprinde 
fi aîrză, 
direcție

vor 
Pa-

decît 11 posturi ! Lupta va 
tară îndoială, si tn această

NATAȚIE : Turneul Diana. 
Sofia, de polo-reprezentative 
juniori (9—13) ; Campionatele 
ternaționale de sărituri ale 
mâniei (16—17), la București (par
ticipa concurenți din Bulgaria. 
Polonia. Ungaria, U.R.S.S. și Ro
mânia) ; meci internațional de 
sărituri România — Ungaria, la

AGENDA
COMPETITIONALA

wwwwwwwv xwwwv
București (21—22); meci Interna
țional de înot România — Bulga- 

de copii, la Ploiești

„Cupa Radenska" în 
(5—6) ; meci interna-
Germană — România 

juniori și junioare),

ria. ecliipe 
(23—24).

POPICE :
Iugoslavia 
ționai R.D. 
(echipele de 
la Jena (19—20).

KUGBV : Meci internațional Ro
mânia — Italia (27) in cadrul Cu
pei F.l.R.A.. la București.

decît ne-am fi așteptat, Campio- 
™ iele internaționale ale țăriinatele internaționale __ ,___
noastre rămîn, totuși, o compe
tiție prestigioasă pe plan euro
pean și ea ne interesează, în pri
mul rînd, prin posibilitatea ce o 
oferă celor mai buni maeștri ai 
noștri de a se întrece cu ei înșiși, 
de a-și verifica noile exerciții li

bere la care lucrează de mai bine 
de cinci luni. Astfel, îi vom pu
tea urmări, săptămîna viitoare în 
sala Floreasca, pe Dan Grecu, Mi
hai Borș, Nicolae Oprescu, Ștefan 
Gall, Kurt Szilier, Ion Checicheș, 
Gh. lușan, precum și pe cele mai 
în formă sportive la ora actuală ■ 
Alina Goreac, Anca Grigoraș, Au
relia Dobre, Paula Ioan, Iuliana 
Marcu, Marilena Neacșu.

Atît Turneul campionilor, cît și 
Campionatele Internaționale ale 
României reprezintă serioase exa
mene pentru gimnaștii noștri frun
tași șî nu ne îndoim că ele vor 
fi trecute cu succes.

Constantin MACOVEt

FLORETIȘTII ÎNCEP

da

in 
tre- 
pia- 

La

SI SABRERII TERMINA..;
Trimestrul de vîrf de sezon al scrimei: 

martie-aprilie-mai, a intrat în luna sa 
de cumpdnâ cu o mare competiție ce sa 
desfășoară azi și miine la București, tra
diționalul patrulater de floretă la care 
iau parte anual reprezentativele mascu
line ale Franței, Italiei, Ungariei și 
României. Celor două zile de întreceri 
(pe echipe și individual) le va urma 
marți întîlnirea internațională de floretă 
masculină România — R.D.G., scrimerii 
din R.D.G. participind în prealabil la 
turneul individual prilejuit de „Cupa 
Gaudini". Avînd în vedere că floretiștil 
din Europa nu mai au în calendar decîl 
o singură mare competiție înaintea cam
pionatelor mondiale, Turneul celor 8 
națiuni, de la Miinchen (26—27 aprilie), 
reiese clar că confruntările de la Bucu
rești vor prilejui asalturi deosebit 
echilibrate.

Spadasinii, care încearcă să intre 
plutonul internațional fruntaș, au de 
cut, la acest sfîrșit de săptămînă, o 
tră de încercare : „Cupa Europei*.  
Heidenheim, cvintetul clubului campion. 
Steaua — care înseamnă, totodată, nu
cleul echipei naționale — aspiră ia un 
loc între primele patru din Europa.

In schimb, sabrerii, care-și vor disputa 
competiția continentală la Budapesta 
(25-27 aprilie), trebuie doar să confitme 
ultimele lor rezultate de prestigiu pen
tru a reveni, în luna iulie, în orașul d» 
pe Dunăre, la C.M., ca una din echipele 
favorite.

Intrucît azi și miine se dispută la 
Budapesta un mare turneu internațional 
dedicat celei de-a 30-a aniversări a eli
berării Ungariei (la care participă șl 
scrimeri români), patrulaterul de floretă 
fete : Franța — Italia — Ungaria — 
România, a fost amînată pentru luna mai, 
urmind a se disputa la Paris, înaintea 

Trofeului Jeanty*.

SCRIMA : Cupa Europei la spa
dă, la Heidenhein (4—6). patrula
ter de floretă bărbați dotat cu 
„Cupa Gaudinl". România — Fran
ța — Italia — Ungaria, la Bucu
rești (5—6); meci de floretă băr
bați România — R.D. Germană, 
la București (8); meci de sabie 
R.F. Germania — România, la 
Miinchen (12—13); „Cupa R.S.S. 
Bieloruse" — floretă femei. la 
Minsk (17—20); Turneu de spadă, 
la Leipzig (19—20); „Cupa Euro
pei" la sabie, la Budapesta (24— 
26); Patrulater de spadă Franța 
— Italia — România — Ungaria, 
la Clermont Ferrand (25—26); Tur
neul celor 8 națiuni la floretă 
barbați. la Miinchen (25—26).

TENIS : Turneu internațional In 
cadrul circuitului Mediteranean, la 
Barcelona (7—13): Idem, la Va
lencia (14—20); idem, la Madrid 
(21—27); Turneu internațional de 
tineret, la Soci (14—20).

TENTS DE MASA : „Top 12" la 
Viena (4—6), cu participarea celor 
mai bune jucătoare din Europa, 
printre care și Maria Alexandru.

VOLEI : Turneu international 
feminin la Szombathely (5—9): 
meciul feminin România — Spa
nia (14). la București, calif care 
pentru C.E.

I
I
I
I
I
I
I
I



ETAPA 
A XXill-a 

A DIVIZIEI A

AȘA A FOST ÎN TOAMNĂ... 
CE VA FI AZI SI MÎINE?

pauză. Intrarea lui Mulțescu după primele 45 
de minute de joc a conferit claritate echipei 
gazdă, de unde și două goluri, primul sem
nat de Naghi (min, 66), celălalt de Mulțescu 
(min. 87). Campionii n-au jucat rău, dar n-au 
tras decit un singur șut pe spațiul porții. 
Probabil că mîine vor încerca să-și ia o re
vanșă pentru acest record de inefieaeitate. 
Dar. tot probabil, și... noul antrenor al Jiului 
va căuta „manevre" pentru a tempera iureșul 
recunoscut al craiovenilor.

nostruIn Ier viulsă se împotmolească în pro- 
tața formației piteștene. în 

Argeș a deschis repede scorul 
cînd Dudu Georgescu a

tului și atunci, 
priul „fief" în 
toamnă, F. C. .
(Tr»i, min. 4), apoi 
egalat (min. 35), a forțat din nou, a luat condu
cerea pe tabelă (Radu I, min. 59), evolulnd 
in câștigătoare pînâ în min. 84. A fost minutul 
etnd neobositul Dinu a restabilit echilibrul, 
(lîndu-i curaj si coechipierului său Zamfir să 
Înscrie, In

F. C. GALAȚI
Prima victorie în Divizia A. a 

guluțenilor. Eveniment notabil, forțat printr-o 
luptă aspră, încununată de succes abia în a 
doua repriză, cînd au marcat C. Ban (min. 

el (min-.Jiiil—■ 1

• A.S.A, TG. MUItEȘ 
-2 (0—0).

SUB TRICOUL „NAJk
min. 86, punctul victoriei.

CONSTANTA — OLIMPIA SATU 
(0—•). Partida s-a aflat la discreția 
Presiunea aproape permanentă

• F, C. 
MARE 0—2 
gazdelor.
exercitată la poarta constănțenilor s-a soldat, 
însă, cu numai două goluri, ambele înscrise 
după pauză (Heivei — min. 59 ți Lucaci — 
min. 62) sătmărenii ratînd numeroase alte 
ocazii favorabile. Noua confruntare dintre cele 
două formații se anunță mai echilibrată. Evo- 
luînd pe propriul teren, eonstănțemi au — 
totuși — bune șanse de a-și lua revanșa si 
de a-și ameliora, astfel, situația în clasament.

• F.C.M. REȘIȚA — C.F.R. CLUJ-NAPOCA 
1—I (1—0). Echipa reșițeană a... zburdat pe 
contraatac. Prima incursiune din min. 5 a fost 
excelent concretizată de Atodiresei. Bcldeanu, 
Nestorovk'i și Atodiresei au ratat, apoi, mari 

Feroviarii aii egalat cînd nimeni nu 
această posibilitate s în min. 90, 
Mîine, în echipa locală sînt 

notabile, printre care cea a lui 
feroviari, în schimb, Tegcan — 
— este prezent.

ocazii.
mat credea în 
prin 'fegeon ! 
mul Le absențe 
Atodiresei. la 
„omul de gol"

• UNIVERSITATEA CRAIOVA — .IUL 
(0—®). A lost un meci bun, mai ales după

CERCETIND CLASAMENTELE
GOLGETERILOR•••

POLITEH-
8—2 (0—0). Meci foarte

avantajează pe... învingă- 
bucurețteuii au dominat 

mari ocazii de gol. Nota 
spune totul în

• Sl’OKTll STUDENȚESC 
NJCA TIMIȘOARA * * '
■echilibrat. Scorul 
tori. Intr-adevăr, 
mult și au avut 
portarului timișorean (10) 
această privință. Politehnica a rezolvat pro
blema ciștlgătoarei întrecerii pe durata a mai 
puțin de 180 de secunde. Voinea și Dațcu mar- 
cînd în minutele 76 și 78. Ce va fi mîine ? 
Față de antecedentele imediate, avantaj pentru 
Sportul studențesc.

• „U<< CLUJ-NAPOCA — POLITEHNICA 
IAȘI I—0 (0—0)- A fost marea surpriză a 
etapei. Universitarii de pe Someș au reușit 
să termine învingători în urma unui șut fe
ricit al lui Cîmpeanu II (min. 71). Meciul a 
fost antrenant, dinamic, cu o primă repriză 
in care gazdele de atunci au țjnut sub pre
siune careul advers. „Foamea" de puncte a 
celor două formații este la fel de mare și 
astăzi ca și astâ-toamnă. Vor reuși, oare, ieșenii 
să-ți ia revanșa ?

SĂTMĂREANU

NU CUNOAȘTE INFRh

Pe nesimțite, cu gînaiu 
ce a fost, adică la partidele 
ternutionale de la Instanbul 
Fraga, și mai ales la ceea ce va 
ti la 17 aprilie pe stadionul „San
tiago Hcrnabeu" din Madrid, eta- 
țpele Diviziei A au trecut și iată-ne 
aproape de jumătatea returului. 
Înaintea etapei nr. 23. Conduce 
plutonul celor mai eficace jucă
tori dinamovistul Dudu Georgescu, 
rtatorită celor 17 goluri înscrise Ir» 
etapele (22) disputate pînă acum. 
Hjin curiozitate, am cercetat situa
ția din alte campionate, cu gîndul 
de a vedea pe ce scară valorică, 
ținînd seama de numărul reușite
lor sale, s-ar încadra golr">eni! 
nostru, în comparație cu realiza
torii competițiilor din alte

Plutonul il conduce —
goluri la activ, tot după 22 de 
jocuri disputate — danezul 
stroem. de la K. B. Copenhaga. 
(Atenție ! El va conduce linia o- 
fensivâ a echijted sate nu numai 
în partida de la 11 mal de la 
București, din preliminariile cam
pionatului european, ei, datorită 
statutului jucătorilor danezi, și în 
eele două partide cu reprezenta
tiva noastră din preliminariile o- 
Himpice). El este urmat de marea 
surpriză a acestui an eompetlțto- 
®al, atacantul Ouixis de Ia Mona
co, realizator a 22 de goluri. Pe 
Jocurile 3—4 olandezul Van der 
Knylen. de Ia una din fruntașele 
campionatului, P.S.V. Eindhoven, 
și argentinianul Yazalde, de la 
■Sporting Lisabona, golgetcrul cam
pionatului portughez, ambii cu 
vite 21 de puncte. în sfirșit, pe 
locul al 5-lea, cu T9 goluri în
scrise, suedezul Sandberg, care 
joacă însă în formația vest-ger- 
inană F. C. Kaiserslautern. Ime
diat după acesta, un pluton de 
teri jucători (în rinduî cărora -- 
tră și Dudu Georgescu) cu 17 go- 
turi marcate de fiecare : Kalkan- 
tera (Etbnikos Atena-Grecia), Salo 
(Torun Pallouseura — Finlanda). 
Îm urma lor se plasează golgeterii 
unor campionate recunoscute drept 
foarte puternice, cum ar fî cele 
ale Belgiei (Koens, de la Racing 
White, cu 15 goluri), Scoției (Gray 
de la Dundee United, cunoștința

in
și

țâri.
cu 24

Holm

Jiului din „Cupa cupelor", cu 13 
goluri), Italiei (Savoldi, de la Bo- 
iugna, cu 15 goluri) ele.

Dacă numărul de goluri reușite 
de atacantul dinamovist este mul
țumitor pînâ acum, trebuie obser
vate alte deficiențe ale eficacității 
fotbalului nostru. De pildă, că în
tre Dudu Georgescu și cei caxe-1 
urmează în clasamentul eficacită
ții, I. Mureșan (A.S.A.) și Oblc- 
menco (Univ. Craiova), există o 
diferență de cinci goluri. Nu e 
vorba atît de faptul că actualul 
„tricou galben" al golgelerilor 
noștri e greu a mai fi detronat 
de pe locul său, cit de acela că... 
nici nu prea are cine să-i ame
nințe deocamdată supremația I 
Intr-adevăr, deci, fotbalul nostru 
este lipsit de jucători cu șut pu
ternic si precis, pătrunzători, în- 
tr-un cuvînt buni realizatori.

Mircea TUDORAN

Eebipa campionatului
Pe baza adiționării notelor obținute de jucători, echipa campipna- 

tului, după 22 de etape, are următoarea olcăteiire :
IORGULESCU (172)

BIGAN (164) POJONI (155) FILIPESCU (158) 
DINU (159) NUNWEILLER (164) 

RQZNAi (156) LUCESCU (159)

PORATCHl (Î60) 
NAOM (1*0)  

ATODIRESEI (152) 
(CRIȘAN ți TANASE)

CLASAMENTE
„CUPA A 4- TTINERET-SPERANȚE

1. DINAMO 22 17 2 3 50-15 36 1. DINAMO 44 33 4 7 90- 33 70
2. U.T.A. 22 14 2 6 49-24 30 2, Univ, Craiova 44 22 9 13 94- 37 53
3. Univ. Craiova 22 13 3 6 60—17 29 3. U.T.A. 44 24 5 15 75- 48 53
4. ..Poli*  Timiș. 22 12 4 6 45-37 23 4. „Poli“ Timiș. 44 21 7 16 62- 61 49
5. F.C. Argeș 22 8 11 3 31-15 27 5. F.C, Argeș 44 17 13 14 61- 43 47
6. ,,Polî“ lași 2? 12 2 8 44-35 26 6. Sportul stud. 44 19 9 16 67- 55 47
7. Sportul stud. 22 9 6 7 40-29 24 7. Steaua 44 19 8 17 83- 59 46
8. F.C. Constanța 22 9 6 7 34-32 24 8. A.S.A. 44 19 8 17 59- 62 46
9. Steaua SI 9 5 8 45-31 23 9. F.C, C ța 44 16 11 17 55- 6C 43

10. A.S.A. 22 7 6 9 30—35 20 10. Olimpia 44 13 17 14 37- 42 n
11. Olimpia 22 4 12 6 17-23 20 11. „Poh“ lași 44 20 3 11 68- 74 43
12. F.C. Goloți 22 8 4 10 28-50 20 12. F.C.M. Reșița 44 16 9 19 62— 61 41
13. F.C.M. Reșița 22 6 5 11 30-34 17 13. C.F.R. 44 13 12 19 41- 60 38
14. Jiul 22 3 1 8 16-36 17 14. Jiul 44 11 15 18 45*-  59 37
15. C.F.R. 22 6 4 12 25—42 16 15. F.C. Galați 44 14 9 21 39- 80 37
16. Chimia 22 6 2 14 30-73 14 16. Steagul roșu 44 12 9 23 54- 69 33
17. ,,U“ Cluj-Napoca 22 5 3 14 28-48 13 17. ,.U" Cluj-Nap. 44 12 9 23 45- 67 33
18. Steagul roșu 22 4 4 14 24-50 12 18. Chimia 44 12 9 23 51-109 33

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• BOJIN SCOS IMN LOTUL 

POLITEHNICII TIMIȘOARA. In 
ședința sa de joi seara, biroul 
secției 
șorean 
lot pe timp nelimitat a jucăto
rului Bojin, pentru abateri de or
din disciplinar.

• ION IONESCU, NOUL AN
TRENOR AL JIULUI ? După c um 
am mai anunțat, conducerea clu
bului Jiul a hotărît ca antreno
rul Titus Ozon să nu mai răs
pundă de pregătirea primei e- 
ehipe. Este probabil ca de con
ducerea tehnică a echipei petro- 
șenene să răspundă antrenorul Ion 
Ianescu, fost la Politehnica Timi
șoara.

• INCA UN JUCĂTOR INDIS
PONIBIL LA STEAGUL ROȘU. 
Antrenorul Nicolae Proca ne-a co
municat ieri că încă un jucător 
brașovean a fost declarat indispo
nibil pentru un anumit timp. 
Este vorba de fundașul dreapta 
Ilîrlab, care a făcut o entorsă.

• SELECȚIE LA „ELECTRO-

de fotbal a clubului timi- 
a botarît scoaterea din

NICA“. Asociația sportivă bucu- 
reșteană „Electronica" organizează 
o selecție pentru copiii născuți în 
anii 
vreo 
șura 
între
Electronica.

• SELECȚIONATA MUNICIPIU
LUI ORADEA — KATERLNHOLM 
S.K. (SUEDIA) . 2-1 (2—1).

1960—1961. nelegitimați la 
echipă. Selecția se va desfă
ta zilele de 8, 9 și 10 aprilie, 
orele 8.30- 10,30 pe stadionul

marcat: Bcnczik (min. 18), Kun 
(min. 39), respectiv Jonsson (min. 
38, din penalty).

• La casele de ia agenția 
C.C.A.. stadioanele ..Steaua". ,.23 
August". Dinamo, Ciulești, precum 
și la agenția Loto-Pronosport din 
str. Halelor nr. 5 s-au pus in vîn- 
zage biletele de intrare la meciul 
<is fotbal Steaua — Steagul rxjșu 
Brașov.

Sătmăreanu II este pentru prima 
oară oaspetele— rubricii noastre de 
interviuri. L-a adus în prim-planul 
acestei săptămîni fotbalistice nota 
(9) trecută în dreptul numelui său, 
ca urmare a frumoasei prestații pe 
gazonul acoperit de zăpadă al sta
dionului Sparta din Praga.

„Libero“-ul echipei noastre na
ționale este tipul fotbalistului at
let, impozanta iui statură permițîn- 
du-i să domine careul, acest cimp 
al emoțiilor. Emantnd, prin intrea- 
ga-i înfățișare, vigoare și forță, tî- 
nărul fundaș (luna trecută, la 9 
martie, a împlinit 23 de ani). Săt- 
măreanu II te cucerește, de la în
ceput. și prin optimismul eare-1 
degajă : „La Praga am jucat al 
■patrulea meci sub culorile echipei 
noastre naționale 
este infringerea". 
dintre care trei 
Sofia, Copenhaga 
să completeze. După care își con
tinuă ideea. aproape firească : 
..Cred că așa va cămine si 
Madrid" l

— Ajungem și la meciul eu 
nia. Cum a fost la Praga ?

— A fost greu, terenul ne-a 
miit“ mult, dar a ieșit bine in cele 
din urmă. în ceea ce mă privește, 
vă mărturisesc că am avut ceva 
emoții încă de la cabine. Reve
neam la națională după, patru luni 
de absență, nici la echipa de club 
nu eram considerat titular, asa in
cit a trebuit să trag serios pentru 
a convinge din nou.

— La Copenhaga și Sofia ai tă
cut cuplu cu Antonescu. Desigur, 
cu Sandu — tot de la Dinamo — 
te completezi si mai bine...

Contează enorm coeziunea

și nu cunosc ce 
„Patru meciuri, 

in deplasare, la 
și Praga*  — tine

după

Spa-

,.ch.i-

cuplului de 
Sandu îl sim 
ce intenfionq 
contră, o alai 
de aceasta, șa 
plasez pentru!

— Spuficail 
derî că a fos 
ambele team]

— Absolfitj 
avantajat —1 
mai mare mq 
să circulăm, I 
încă virfuri I 
bine pe piciq 
care să se ari 
cum au jacul 
Nehoda. I

— Tzi Maci 
zon de pe „1 
va putea pal 
nului... I

— Ceea cl 
mijlocul fort 
talie, europei 
importantă zl 
părerea mei 
Vreau să spl 
Dumitru. Da 
sau Bal aci, 1 
■jocul depart! 
preparind cl 
..legarea" jl 
jilecăm la 1 
a ne. baricacl 
Răducanu. a 
■norii. Pe c« 
a fost rcp<l 
și eu Ce bol 
sarcină, la 1 
din mijîcx-ul 
pe acum, el 
enti : aceecil 
sarul sa cori 
rea pre.s-sirpl 
cedat Ia Vil 
cași scoțieni

— Prcssiil 
in atenția 1 
faza de a pl

— Da, iei 
oii sa initicl 
mi a TerenS 
im" cu mii 
indeniînă. fl 
but să lupii 
nute. Și săi 
la primul 
și de un >■ 
meritorie cl 
ga. Va fi. /■ 
eilea joc afl 
lor. in cari 
nală nu 
au fost 
eu torul 
încheiat

Cuvinte 
robust, așd 
fotbalist ti

cu] 
no 
did

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AZI ESTE l LTÎMA ZI PENTRU COMPLETAREA SI DEPUNEREA 

BULETINELOR LA CONCURSUL PRONOSPORT DE MIINE

Concursurile Pronosport au oferit 
particlpanțUor, în ultima vreme, im
portante cîștlguri 
marii eîștlgători la 
prezentăm alăturat 
vanu din comuna
Alba, care a obținui un cîștig 
47 563 iei.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 4 APRI
LIE 1975

EXTRAGEREA 
33 6 8 14 28

în bani. Dintre 
Pronosport vă 
pe Paul Coțo- 
Vinerea. județul 

de

EXTRAGEREA
30 53 77 88 63 66

I: 51 27 59 13

a ILa : 74 43
9

FOND GENERAL DE CÎȘTI- 
(1URI t 1.735.574 lei, din care 
888.221 lei report ■

înscris

RÂDUCANU

spune câ cei 13 „tricolori", 
au evoluat in compania ecl 
de fotbal a Cehoslovaciei, 
s-au luptat cum trebuie pe 
teren asemenea unui veritabil 
tinoar. Cu crampoane însă, 
fără bodicek-uri...

sîrea jucătorilor, în general, și la 
oplicarea tratamentului medical 
indicat celor cu ușoare acciden
tări. „Cel mai mult mă preocupă 
Kun, spunea Parcea. Pe el vreau 
sg-l pun Pe picioare pentru că 
este cel mai agresiv atacant al 
nostru, de La care așteptăm go
tul*. Și Parcea o avut dreptate. 
Kun, refăcut complet, a 
golul nostru egalizator.

• tuni, înaintea meciului 
tie teprezenlallvele A ale

mâniei și Cehoslovaciei. s-a 
tilnit selecționatele secunde 
juniori ale celor două țări, 
marginea terenului, prea
sfătuitori, de toate categorii!* 
de la conducători la simpli su< 
portari, aproape câ nu-i lăsau pe 
tinerii fotbaliști să joaca, „ajtr- 
tindu-i", la tot pasul, cu lot 
felul de sugesiii în 
taxelor. Poate că și i 
tribuit cu ceva la 
suteritâ cu 0—3 I

• In tribunele 
Sparta din Praga un 
citeva sule de turiști 
susținut din primul șt 
timul minut al intilnirii 
noastră reprezentativă. Un adevă
rat suport moral in obținerea 
unui onorabil (exultat de egali
tate.

PATRU ZILE IN INTIMITATEA 
„TRICOLORILOR"... « Simbăto 
trecută, in după-a miaza plecării 
lotului național spre Praga, tem
peratura aerului, la București, 
era de 4'23 grade, ca la început 
de sezon estival. In aceeași zi, 
în capitala Cehoslovaciei, erau 
aproximativ 15 grade. Apoi, du
minică la prinz termometrul a 
coborit brusc la 5 grade, luni 
dimineața a început să ningă 
abundent, iar seara, la ora me
ciului, pe stadionul Sparta, s-a 
jucat intr-un decor și o atmos
feră de veritabilă iarnă. Așadar, 
in mai puțin de 43 de ore, ju
cătorii noștri au fost obligați să 
treacă înapoi peste două ano
timpuri l

ii

• In seara sosirii la Praga, în 
holul hotelului „Olimpic", 
trenorui V. Stânescu (ace 
tiția jucătorilor pe camere, 
lumea așteaptă liniștită, 
să-și exprime o anumită 
rință. Doar Dumitru și Radu Nun- 
weiller, cu valizele in mina, în
treabă : „Noi doi ce camera 
avem Cuplul de mijlocași de 
la Guadalajara devenit, in noua 
formulă de echipă, temdem, a 
rămas aceeași pereche sudată, 
valoric și sufletește, în tiran ș< 
în afara lui.

repar- 
Toată 

fără 
pref«<

• Mosorul reprezentativei na
ționale, T. Parcea, a avut mult 
de lucru chiar din primei*»  mi' 
nute ale instalării echipei în ho
tel. contribuind efectiv la dîscbo-

• Duminică 30 martie, Io ora 
primului. Prima convorbire tele*,  
fonica cu Bucurețtiul. Toată lu
mea era nerăbdătoare să afle 
ce au făcut componența echipe
lor de tineret (de 21 ți 23 de ani) 
in meciurile susținute in țară. 
Apoi curiozitatea s-a îndreptat 
spre rezultatele din Divizia B. 
Cel mai așteptat dintre ele a 
fost acela dintre Progresul 
Autobuzul. De ce ? Pentru 
aproape toți jucătorii au 
convinși că, după efortul din 
ciut de verificare de vineri scara 
cu echipa națională, „boncorii" 
vor pierde cu siguranța. Printre 
puținii de altă părere s-a numă
rat și Dumitru, care o ciștigat 
cu această ocazie și un

4»
cei 

tosl 
me-

rămășag.

O Seara, în oceeoșl 
o osrstat la meciul de 
dintre reprezentativele Cehoslova
ciei și S.U.A. Impresionați de 
angajamentul jucătorilor celor 
două echipe, căpitanul noționalei 
noastre. C. Dinu, spunea la sfir- 
șit : „Așa să ne batem și noi 
mîine, băieți I" Și nu se poete

zl, lotul 
hochei

stadionului 
grup de 
români ou 
pînâ in ul- 

echipa

că in momentul acela a avui 
m față imaginea lui Capkovic in 
jocul din toamna anului 1971 de 
ta București, care, dinti-o situa
ție similară. 
Bine că o fost 
imagine și nu

i-a marcat 
numai o 
realitate I

• Dan Coc.

un gol. 
simpla 
(m. I.)

la F.C.

«t In mîn. 61 al meciului Ro
mânia — Cehoslovacia, Io scorul 
de 1-0 pentru gazde, Răducanu 
a executat greșit o lovitură li
beră din afara careului mare, 
care a ajuns ia mijlocașul Gaj*  
dusele. Din fericire, șutul acestuia 
sere poarta goală a fost impre
cis. După meci, Răducanu spu*

• Dan Cop. legitimat 
Galați, a solicitat clubului să 
i se dea dezlegarea. ‘J.’jnînd 
seama de meritele Iul I>. Coc 
Ia promovarea echipei în Di
vizia A. conducerea secției de 
fotbal a fost de acord cu 
cererea internaționalului. După 
toate probabilitățile, D. Coe își 
va încheia activitatea sportivă 
Ta Rapid București, clubul 
care l-a consacrat.
• O Inițiativă frumcasd din 

partea clubului F.C. Galați. 
La toate meciurile de cam-



INCERCIND O COMPARAȚIE CU JOCUL DE LA 31 MARTIE

Partida de la Madrid și particularitățile ei
LOTUL REPREZENTATIV 

PENTRU MECIUL CU SPANIA
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Planul verificărilor reprezenta- 
țivei noastre s-a dovedit, cum de 
idtț'el se subliniase chiar de la 
prezentarea ea. a fi în raport de 
prima și cea mai importantă con
fruntare oficială din acest an, 
jocul de la Madrid de la 
17 aprilie Perfectîndu-se două 
meciuri In deplasare — deci cu 
eondiții apropiate de cele ale în
trecerii cil echipa națională a 
Spaniei — și cu adversari pro
gresiv mai puternici, s-a urmărit 
o punere a selecționaților în con
diții cit mai apropiate de cele 
în care se vor găsi pe stadionul 
.„Santiago Bernabeu". Acum cînd 
testele principale s-au epuizat, se 
pot prezenta eîteva observații pri
vind ceje două uparitii de la 
Istanbul șj Praga și, mat cu sea
mă. se pot aminti, — în funcție 
de aceasta — principalele parti
cularități ale adversarilor de la 
17 aprilie,

Jocul eu reprezentativa Turciei 
a solicitat în oarecare măsură lo
tul nostru, mai cu șeamă că el 
a și fost condus, la un moment 
dat. obliglndu-l, astfel, la efor
turi deosebite. Faptul că a doua 
repriză a întîlnirii do la Istanbul 
a prezentat pe selecționabili în- 

randament superior primei 
era încurajator. Observația 
Istanbul s-a confirmat. In
tel, și pe stadionul Sparta

tr-un 
Părți, 
de la 
tr-un 
din Praga, unde selecționata a a- 
vul un final mulțumitor, mai bun 
in comparație cu prima jumătate 
a reprizei secunde. E cazul să ne 
întrebăm, acum, ce va reprezenta 
jocul de la Madrid în compara
ție cu cel din fața selecționatei 
Cehoslovaciei, sub raportul prin
cipalilor factori ? Vom încerca, pe 
scurt, această punere față în fată 
in cele ce urmează.

în primul rînd, condițiile obiec
tive ale partidei (teren, vreme 
ele.) vor fi diferite față de cele 
ale meciului disputat luni. Tem- 
țțeratura, mai ridicată cu cel pu
țin 10—lâ grade, un teren com
plet uscat, o calitate a gazonului

deosebită de 
suprafața dc 
padă. de la 
pective care ______ _________
jocului plecînd de la solicitările 
de ordin fizic, conlinuînd cu cele 
de execuții tehnice și terminînd 
cu natura acțiunilor tactice. La 
capitolul „factori de joc" nu tre
buie să omitem (ba, dimpotrivă, 
să ne oprim mai mult asupra sa) 
miza intîlnirii de ta 17 aprilie. 
Este realitatea care obligă ca, a- 
supra fortificării umugenitătii su
fletești a lotului, a tăriei sale psi
hice să se insiste cu toate mij
loacele in săptămina in care ei 
se va afla reunit. Să nu uităm 
eă stadionul, cu pește o sută de 
mii de locuri, al Iul Real Madrid 
va fi arhiplin la întilnirea cu re
prezentativ# României, împreju
rare care va cere jueălorilor noș
tri un pronunțat echilibru psihic, 
calm, singe rece, hotărîre și cu
raj In tot ceea ce vor între
prinde.

Caracteristicile adversarului vor 
prezenta și ele unele nuută(i față 
de cele ale ultimului partener. 
Dacă sub raportul solicitării fi
zice. aJ spiritului de combativi
tate, ni realizării unor acțiuni ra
pide, demonstrlnd slăpînirea unor 
procedee tehnice pretențioase, 
tînâra formație a Cehoslovaciei a 
atins gradul la care se vor pre
zenta și Internaționalii spanioli, 
există și arme tipice pentru elevii 
lui Kubala. Aici, trebuie amintită 
in primul rind experiența supe
rioară de joe a fotbaliștilor spa
nioli, chiar dacă și selecționerul 

din Madrid a pornit — 
lai JeteU — la o înti- 
formației. tn acest sens 
titularizarea fundașului 
sau — așa cu® se a- 
probabilă — renunțarea 

internațional Clar»- 
combativului

aceea prezentată de 
ioc, acoperită de ză- 
Praga — iată pers- 

schimbă conținutul

niolî, 
federației 
asemenea 
nerire a 
pledează 
Camacho 
nuntă ea 
la vechiul 
inunt și chemarea 
centru atacant a! lui Real Madrid. 
Santillana. Modul de a acționa —- 
în atac — al reprezentativei spa
niole este surprinzător ; recurge-
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po.zițle : 
r lucru : 
aro fan- 
tbal de 

firește, 
'll coiiti- 
alul este 
t dat, să

tali la &lu.dens. localitate din 
apropiere de granițele cu El
veția și K.F.G., [K>ntra a sus
ține o partidă amicală In ca
drul unor manifestări 
juite de inaugurarea unui sta
dion. Adversară t-a fost cu
noscuta ccliipa Miinclien ltMg 
(R.E.G.), condusă de cunoscu
tul antrenor Mux*  Merfcel. care 
speră să readucă formația sa 
in prima ligă. „U.T.A. și 
MUnchen lflGO. ne spunea Mi
hai Flore, au realizat un Joc 
deosebit de spectaculos, cu 
l'aze atractive șl multe goluri 
(n.n. scorul : 3—3). Deri a ju
cat fără lorgulescu. Purima. 
Bedca și Leac, echipa noa
stră a făcut unul din jocurile 
sale excelente. Cei mai buni 
au fost Domide. Axentc, Pir- 
vii și Iuhasz. S-a jucat 
tr-un decor de iarnă, terenul 
fiind curătat de zăpada de 
un sfert de metru grosime. 
In 4 zile și 4 nopți, am călă
torit cu trenul și autocarul 
exact 48 dc ore. Sperăm ca 
oboseala să fie evitată șt, du
minică, echipa să se prezinte 
la potențialul său 
meciul cu Chimia 
cea".
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_   Petrolul
Ploiești pe postul cie fundaș 
stingă, unde cu ani în urmă 
au evoluat internaționalii 
Neacșu și, apoi. Mocanu, a 
debutat un jucător de ...16 
ani! El se numește Constan
tin Ion, născut la 5 februarie 

produs al clubului plo
ieștean. Evoluția iui a fost 
promițătoare, fapt care l-a și 
adus selecție narea în lotul na
țional de juniori de perspec-. 
tivâ. Va reuși, oare. Petrolul 
să "formeze un nou fundaș de 
valoare ? C<? zici Constantin
Ion ?

rea la procedee tehnice rafinate, 
încerclnd punerea pe picior greșit 
a apărării adverse, este o armă 
de predilecție a lui Quini, Rexach, 
Aguilar etc., titulari probabili ai 
liniei de Înaintare. După cum nu 
trebuie să omitem posibilitatea 
noastră de a pune k,o. defensiv# 
spaniolă prin specularea tendinței 
continue a lui Camacho de a 
pleca în atac, temperamentuosul 
fundaș fiind cunoscut pentru ne
răbdarea sa de • aștepta clipa po
trivită pentru apariția in ofensivă.

Iată, deci, eă, așa cum de alt
fel fiecare meci „are istoria lui", 
IM așa și intre jocul de la Fraga 
și eei de la Madrid wr exista 
cîteva diferente P*  care pregăti
rea partidei trebuie să te aibă 
mereu in vedere, chiar din clipa 
reunirii velur aleși pentru efec
tuarea deplasării in capitala Spa
niei.

Eltmie IONESCU

Aseară, In ședința biroului federal, a fost anunțat lotul repre
zentativ de fotbal al țării care va foce deplasarea în Spania pen
tru întilnirea de la 17 aprilie, in cadrul Campionatului European. 
Din lot fac parte următorii jucători : Rădueanu, lezqulescu, Che
ron» Sâtmăreanu II, G. Sandu, Anghelini, Sameș, Moteescu, Du
mitru, Dinu, Dudu Georgescu, Lueescu. Kun, Rodu Nunweilfer, Cri- 
jen, Bălăci ți Boloni.

După cum a declarat antrenorul naționolei. Valentin Stânescu, 
echipo care va începe meciul de Io Madrid vo fi ceo aliniotă in 
primo repriză, la Praga.

ROMÂNIA POLONIA (23 de ani).
LA 13 APRILIE, LA BUCUREȘTI

S-a stabilit ca meciul amical 
dintre reprezentativele de tine
ret sub 23 <Je ani ale României 
șl Poloniei să se dispute la 13 
aprilie la București.

Partida va avea loc pe sta
dionul Dinamo, cu începere de 
la ora 16,30.

după Intilnirile de la Istanbul praga

CITEVA OPINII ALE ANTRENORILOR
D. NICOLAE-NICUȘOR Șl C. TEAȘCĂ

Antrenorii Dumitri» Nicolae-Nîcușor (Dinamo) și Constantin Teașcă (Steaua! au însoțit echipa repre
zentativă atît la Istanbul, cit și la Praga, în cele două „etape de lucru" ale „tricolorilor" înaintea meciu
lui de la Madrid.

Am considerat interesant să prezentăm și opiniile acestor doi antrenori, ale eăror echipe furnizează 
majoritatea jucătorilor pentru lotul național, după testările amintite și în perspectiv# întSinirii oficiale din 
capitala Spaniei.

Le-am pus, ambilor, următoarele întrebări i
1. CE PĂRERE AVEȚI DESPRE CELE 

NAȚIONALE, CU TURCIA ȘI CEHOSLOVACIA. PE
Z. CUM APRECIAU COMPONENȚA LOTULUI Șl

VA pi ALINIATA LA MADRID’
3. CE ACȚIUNE SUPLIMENTARA PRECONIZAȚI 

PREGĂTIREA PARTIDEI DE LA IT APRILIE?

DOI A MECIURI DE VERIFICARE ALE ECHIPEI 
CARE LE-AȚI VIZIONAT?
PERSPECTIVELE FORMULEI DE ECHIPA CARE

IN PERIOADA CARE A RAMAS PENTRU

D. NICOLAE-MICUȘOR
1. CoRsid»r meciurile au Uit bina ol®*»,  partenerii 

najtM. angrenați el in preparativele unor meciuri oficiale, 
fi ir.d «fetati. ambițioși, interesați rp prestația lor. Mai mult, 
cehoslovacii au prezentat ți unele trâsâtu/i In joc pe care 
ne așteptăm sâ le găsim in replica spaniolilor. Apreciez 
comportarea medie a echipei noostre drept bună, susținuta 
de o pregătire fizică excelentă. Compartimentul apărării 
mi șe pore o le fi dominat pe celelalte. Desigur că echipa 
mai suportă corijări Io capitolul tactic. Am constatat în 
aceste două ..campanii" duse pe terenuri străine o bună 
omogenitate sufletească, o atmosferă de încredere, spirit 
do luptă.

centru, în primul minut, pe stadionul Sparta 
in condițiile unul gazon normal, sint convins 
fost cazul înlocuirii lui Lueescu si R. Nunweil- 
cu randament superior, adesea chiar hotdritor, 
practicabile.

2. Nici nu prea mai este timp pentru modificări. For
mula de echipă cea mal Indicată mi se para totuși aceea 
aliniată la 
din Praga. 
că nu od fi 
Ier, jucători 
po terenuri

3. Programarea, în ultima instanță, a etapei de miercuri 
9 aprilie — aliată sub semnul întrebării, o vreme *-  o 
găsesc binevenită ; oltfel. stagiul de pregătire întins pe 
zece zile ar fi fost prea lung, propice pentru plictis $i iri
tare nervoasă. In rest, este nevoie de liniște. încredere și 
un. optimism cel puțin la fel de begot și de lucid ca ccela 
manifestat de fiecare jucător în parte șî de tcotâ echipa 
tmpfoună-

CONSTANTIN TEAȘCA

1. A, „Mpi" H ««W 4» Io «m. WIcm» o» „tmoetul 
«vb 23 d« oni" pe bo.om.uI «ceste» oraq&wi pentru Mbdrid. 
De la treci l« meci, om constatat prootase In evoluția 
..tricolorilor", sub toete ospectele perfectibile : Hilc, tactic, 
moral. lotuși, sub baremul peetloe »• «menta, tarta <ie 
atac a ..notionalel". Alte corent*  : deldsârlle mlftecositor 
In etactiereo marcelul» strict, • anumite tendtate pentn. 
„târâtul" balonului, i« detrimentul cîrcvlotlel mbu.ll .< al 
demarcărilor snontane «le luc&tortlor. Aptacterde mele — 
înglobrnd, firește, țt partida- de te Praga - cuprind înșâ 
un posibil procent de eroare, Impotrlvo Cehoslovaciei evo- 
lulndu-so pe un teren neconvenebil manierei specifice de 
joc a tatboliștitor noștri.

2. Mi-om făcut Io un moment dot ituzlo cA lotul de
tineret ar putea furniza. Io ora actuală, cadre capabile 
pentru primo reprezentativă. Ultimo lui testere o demonstrat 
câ nu ne putem baza, deocamdată, pe asemenea promo
vări. La Madrid ar trebui prezentate formația care a început 
Jocul cu Cehoslovacia. In funcție de omimite cauze obiec
tive, . .. _____ ______ _______ _
celor făcute la Praga, oportune, inspirate. în antiteză fe
ricită cu cele ole parteaetltaz noștri, soeot eu. falimentare.'

3. Fotbaliștii noștri «u începu» sA suporte etortarlle 
unui regim de jocuri duminică — miercuri w. duminică. Toc
mai ta acest sees, s-a flvat. te pe.ioada preqătbU centra
lizate de ia Snegov, disputase» o două jocuri școdă. In
tr-un Interval scurt. Ele ar trebui angrenate pe fondul unor 
antrenamente de Intensitate., pentru conservarea prenăti’ll 
fizice, dublate de altele, cu conținut tactic, pentru accen
tuarea Ideii de joc.

vor Butea fi făcute, evident, modificări, in mrntul
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Corespondență din Italia

NAPOLI ASALTEAZA, LA TORINO, 
POZIȚIA LUI»

se părea că „la. 
de campioană a

JUVENTUS!

9|PROBLEME» MEREU ACEUAIE IN ANGLIA

Tocmai cînd 
scudetto" (titlul 
Italiei) si-a ales clstigătoruî în e- 
diția 1974—1975 ‘ ’
minica trecută situația In clasa
ment s-a încurcat pe neașteptate. 
Aceasta, grație lui Torino care, 
învinglnd pe valoroșii rivali ju- 
ventiști a readus incertitudinea 
în fruntea clasamentului. Napoli 
apropifpdu-se la numai două 
puncte de lider.

Vă imaginați, firește, imensul 
Interes de care va fi înconjurată, 
duminică. întilnirea dintre Juven
tus și Napoli, care se va desfă
șura pe stadionul din Torino. în 
fața publicului local, dar și a 
unei galerii impresionante care în
soțește. do obicei, formația napo
litană. Apropo de șansele lui

pe Juventus, du-

mical Itaiia — S.U.A., astfel in
cit este de presupus că gazdele 
nu vor reuși să marcheze, avînd 
In vedere și faptul că Anastasi 
este ieșit din formă, iar Altafirji 
nu va putea acționa In voie îm
potriva foștilor colegi de echipă, 
care îi cunosc la perfecție jocul.

Tn fata derby-ului Juventus — 
Napoli, toate celelalte partide din 
programul etapei trec tn plan se
cundar. Și, totuși, întilnirea La
zio — Torino nu poate fi negli
jată. ca și cea dintre Fiorentina 
și Roma, după cum meciul Samp- 
doria — Ascoli prezintă un interes 
particular în lupta pentru evitarea 
retrogradării.

litană. . . . _____ _ ___
Napoli de a cuceri titlul de cam
pioană, antrenorul Bolojfnei, Pe- 
saola. care a activat multi ani la 
echipa parter.opee, ne spunea că, 
dacă Napoli va reuși această per
formantă. manifestația ,.tlfosi"-for 
săi va întrece cu siguranță în am
ploare carnavalul; de la Rio. Iată 
de ce credem că. duminică, „al
baștrii" vor descinde pe terenul 
adversarilor eu toate avantajele 
psihologice derivînd dintr-o situa
ție de cure Juventus se teme, ia» 
Na noii nu.

In plus, cel mai percutant din
tre atacanții juventisti, Bett.ega,

CESARE TRENTINI
Bologna, 4 aprilie

Chiar fără acest recent 2—9 pe 
Wetnbley. în tata echipei vest-ger- 
marte, campioana mondială, pentru 
englezul „mijlociu" tot echipa Al- 
bionului era cea mai bună din lu
me, indiferent de insuccesele sale 
repetate din ultimele sezoane. Iar 
acel î—1 cu care polonezii ne-au 
scos din ultima „Cupă Mondială" 
rămine — în aceeași viziune — o 
simplă farsă a hazardului...

E drept, venirea lui Don 
la cîrma echipei naționale, 
cui lui Alf Ramsey, pare 
adus un plus de vigoare ,.ll“-lui 
care trebuie să ne reprezinte în 
arena internațională. Dar aceasta 
poate fi — din păcate — doar un 
reviriment temporar. „Problemele" 
majore ale soccer-ului insular ră- 
mîn nerezolvate, de ani. iar ele se 
referă la concepțiile total diferite 
care animă cluburile din cele patru 
ligi, față de o politică sănătoasă 
eare trebuie să stea la baza lotu
lui reprezentativ.

In primul rînd, în orice club en- 
glez_accentul în pregătire se pune 
pe forța fizică, mai puțin pe abili
tatea tehnică. Jucătorii solizi, buni 
in jocul corp la corp, cu suficientă 
viteză, vor fi totdeauna preferați

Revie 
în le
să fi

unora care știu si controleze balo
nul eu măiestrie. Aceasta este in 
dauna spectacolului, dar jocurile de 
ligă o cer. Lupta necruțătoare, cu 
două sat» chiar trei meciuri pe săp- 
tămînă. eu terenuri „«rele" în lun
gile luni de iarnă, dc asemenea. 
Ca să nu mai vorbim de acea la
cună. comună aproape tuturor șco
lilor de fotbal, care obligă echipele 
de club să-și învețe jucătorii 1a 
joc strict defensiv în deplasare.

Toate aceste defecte se pot ob
serva la echipele care domină ic- 
tuatmente campionatul Angliei în
săși F. C- Everton, care Pste foarte 
aproape de cucerirea titlului, nu 
strălucește prin fotbal de calitate. 
La viitorii noștri campioni tacul 
ultra-defcnsîv se fiice simtit. chiar 
în jocurile de acasă. I-a un mo
ment dat. Everton făcuse 13 re
mize" din 26 de meciuri, dintre 
care 7 pe teren propriu !

Evident, pesimismul nu o«te o- 
bligatoriu în acest moment. Există 
suficiente semne care prevestesc o 
posibilă redresare a fotbalului en
glez și noi o așteptăm.

E»IC G. RATLY
„WORLD SOCCER" — Londra

Londra, aprilie

DE PRETUTIN DENI
ÎN ETAPA a 31-a a campiona

tului belgian ? Racing White Mo
lenbeek — Standard Liege 3—2 ; 
Beerschet Anvers 1 ; Loke- 
ren — Waregem 3—1 ; Dlest — 
Cercle Bruges 2—3 : F. C. Bruges 
— Beringen 2—2. Clasament i Ra
cing White 50 p, Anderlccht 43 p 
(un. joc ma> puțiu). F. C. Bru-

DUPĂ disputarea a 37 de etape, 
tn campionatul francez continuă 
să conducă St. Etienne cu 47 p, 
urmată de Marseille 44 p și Nîmes 
38 p. Rezultate » Nîmes — Bastia 
3—3; Nantes — Lyon 3—1 ; St. 
Etienne — Rennes 3—0 ; Stras
bourg — Nice 2—1 : Socbaux — 
Metz I—1 ; Troyes—Marseille 1—2.

dintre echipa locală Vasas și for
mația Torpods». Moscova a reve
nit fotbaliștilor sovietici cu 2—1.

CONTINUINDU-Ș1 turneul in 
Italia, selecționata S.U.A. a evo
luat Ia Pescara, in compania for
mației locale, care activează în 
divizia secundă a campionatului.
________________ ______



ÎNTREGUL TINERET PE STADIOANE,

ÎN AER LIBER, ÎN MIJLOCUL NATURII!
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ctivitatea sportivă de masă va cunoaște în 
zilele următoare o efervescență deosebită 
prin startul în ediția de vară a amplei com

petiții de masă „Cupa tineretului", printr-o nouă 
acțiune în trecerea normelor complexului „Sport 
și sănătate", a! cărui regulament a suferit îmbună
tățiri, precum și prin continuarea întrecerilor în 
cadrul „Crosului tineretului", competiție care se 
apropie de faza sa finală...

Fără îndoială, aceste acțiuni cu caracter repu
blican reprezintă importante mijloace de angre
nare a tuturor categoriilor de cetățeni in practi
carea exercițiului fizic sub diverse forme, de 
ținere a sănătății populației, de sporire a

men-
ener-

giilor sale creatoare, a capacității de muncă, 
de destindere și recreare activă în com
pania sportului. Ele trebuie să fie caracterizate 
printr-o participare masivă și permanentă, să pă
trundă adine în toate straturile sociale, adueîndu-și 
astfel o importantă contribuție la sporirea robus- 
teții fizice și psihice a națiunii noastre, așa 
cum se subliniază insistent în documentele de 
partid și de stat privitoare la dezvoltarea continuă 
a educației fizice și sportului.

in lumina acestor înalte exigențe care stau în 
fața sportului de masă, în general, ne vom referi, 
în cele ce urmează, la competiții și acțiuni ce 
debutează (sau

la competiții 
continuă) în noi ediții...

I
I
I
I
I

DUPĂ UN AN DE EXPERIMENTARE

COMPLEXUL „SPORT SI SANATATE" 
SE ÎNSCRIE FERM

>

REALĂ EFICIENȚĂ 
slunj la stațiile de radio și arti
cole în presa locală etc.

Desigur, este de înțeles că toate 
aceste inițiative nu vor trebui a- 
bandonăte în județele fruntașe, și 
cu atît mai mult ele trebuie ex
tinse și în unele județe unde s-a 
acționat greoi, unde chiar consi
liile județene pentru educație fi
zică și sport au depus interes* 
minim.

Pentru ca odată cu trecerea de 
la stadiul experimental la acela 
de acțiune definitivată comple
xul polisportiv „Sport și sănătate" 
să poată deveni cu adevărat o 
modalitate de fortificare a orga
nismului, se impun și măsuri care 
să-l consolideze. Printre acestea 
ar fi î organizarea unor cursuri 
de formare a instructorilor care 
să îndrume tinerii în trecerea 
normelor, instruirea de către in
spectoratele școlare județene a 
tuturor cadrelor didactice ce pre
dau educația fizică, precum și 
desfășurarea unei intense munci 
propagandistice. In această ultimă 
direcție este necesar să se ape
leze la modalități inteligente, a- 
trăgătoare, cel mai bun argument 
fiind explicarea binefacerilor 
care practicarea sistematică 
continuă a exercițiilor fizice 
aduce organismului tinerilor.

In sfîrșit, nu trebuie uitat fap
tul că după consumarea celor 
două zile (5—6 aprilie) de lansare 
oficială a acțiunii, aceasta nu tre
buie să intre în anonimat.

Ion GAVRILESCU

CA 0 ACȚIUNE DE
Intrat în stadiul de acțiune de

finitivată, 
xului 
acum 
gătire 
După 
a fost 
prin normele stabilite de Ministe
rul Educației și Invățămîntulul, 
iată că acum și celelalte catego
rii ale oamenilor muncii își pot 
testa, pe terenul de sport, capa
citățile de efort.

Prin noile prevederi, stipulate 
după încheierea unui an de ex
periențe și căutări, s-a reușit a- 
ducerea regulamentului pe un fă
gaș care să permită accesibilitatea, 
la normele stabilite, a unei cate
gorii foarte mari de participanți 
din întreprinderi, instituții, coope
rația meșteșugărească, precum și 
a celor ce-și desfășoară munca de 
toate zilele în mediul rural. For
marea unor grupuri separate de 
probe și norme, revizuirea tim
pilor necesari alergărilor de re
zistență și viteză, lărgirea ariei 
normelor la alegere, reducerea 
timpului de obținere a brevetu
lui de la 3 ani la un an — iată 
ce va face ca fiecare dintre noi 
să dorească să promoveze acest 
adevărat examen, menit sâ ne 
pună în valoare și să ne dea 
un indiciu asupra vigoarei pro
priului nostru organism.

De-a lungul anului experimen
tal, peste 600 000 de practicanți 
consecvenți ai exercițiilor fizice 
(din peste 5 000 de asociații) și-ău 
trecut toate normele. In unele 
județe. în afara interesului pen
tru acțiunea în sine, s-au mani
festat multiple inițiative de popu
larizare, printre care tipărirea de 
afișe și programe conținînd nor
mele ce trebuiau trecute, emi-

regulamentul ccmple- 
„Sport și sănătate” permite 
verificarea gradului de pre- 
fizică a întregii populații, 

ce pentru elevi și studenți 
creat un cadru obligatoriu,

UN NOU START ÎN CEA MAI MARE
COMPETIȚIE SPORTIVA DE MASA

încep întrecerile în cadrul celei 
mai ample competiții de masă : 
„Cupa tineretului", ediția de vară 1 
La cel de-al doilea start, această 
acțiune cu adînci semnificații se 
prezintă cu o experiență aprecia
bilă, după ce atît realizările cit 
și lipsurile debutului au făcut o- 
biectul unor studii și analize mi
nuțioase.

Moment festiv pentru sportul 
nostru de masă, moment de im
portanță deosebită, întrucîț se de
clanșează o nouă ediție a compe
tiției cu largă rezonanță, menită 

.. să atragă — așa cum o
Ilotărîrea Plenarei C.C. al P.C.K. 
din februarie-martic 1973 și . _ 
centul Mesaj adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU Conferin
ței pe țară a ’ mișcării, sportive — 
sule de mii de oameni spre prac
ticarea exercițiului fizic., a spor
tului

Prima ediție a „Cupei tineretu
lui" a fost, fără îndoială, o reușită, 
dacă ne gîndim la faptul că a 
angrenat nu mai puțin de 3 000 000 
de participant). Acum. însă, îna
inte de noul start, este bine să 
privim in urmă, sâ vedem ce a 
însemnat ediția precedentă (de 
vară) a „Cupei tineretului”, care 
au fost plusurile și minusurile 
sale. In baza regulamentului s-au 
organizat întreceri pentru sporti
vii ■ nelegitimați, 
vîrstă 
baschet, 
samblu și 
judo, irîntă, 
tir. orientare 
„Cupa tineretului' 
astfel menirea. Preocupare 
sebită — urmare firească 
laborăriî tuturor factorilor 
tribuții — s-a 
dețele » Prahova, 
ramureș. Timiș, 
Suceava, precum 
piui București.

Dar, analizînd 
gențelor actuale și în spiritul re
gulamentului organizarea și des
fășurarea întrecerilor, trebuie să 
menționăm deficiențe care se cer 
înlăturate în noua ediție. Astfel, 
popularizarea competiției s-a fă
cut cu mijloace sărace și inefi
ciente. Nu s-a acordat pretutin
deni atenția cuvenită organizării 
întrecerilor Ia nivelul unităților 
de bază. în întreprinderi, institu
ții. sate și unele unități dc învă- 
țămînt din județele Sălaj, Co- 
vasna, Caraș-Severin, Olt, Ialo
mița, Tulcea, Neamț, Vîlcea, 
și Mehedinți. Au existat și

indică

re-

pe 
si 
le

pe categorii de 
și ocupații, la atletism, 

fotbal, gimnastică (an- 
modernă), handbal, 
înot, oină, popice, 

turistică și volei, 
i“ îndeplinirdu-și 

deo- 
a co- 
cu a- 

în ju

Mesagere gimnasticii
moderne in ampla competi
ție de masă: elevele Liceu
lui „N. Grigorescu“

C im pi na CROSUL TINERETULUI"

înregistrat
Arad, Cluj, Ma- 
Mureș, Brașov, 
și în munici-

în lumina exi-

nifestări de formalism și super
ficialitate, acordîndu-se mai multă 
atenție organizării etapelor supe
rioare decît celor de masă. In fi
nalele pe țară, județe cu condiții 
(bază materială, cadre, tradiție) 
n-au fost prezente la unele ra
muri de sport, Caraș-Severin, Ti
miș, Vîlcea, la înot, Bihor, Galați, 
Brăila. Alba, Bistrița-Năsăud, 
Tulcea, Olt, Vîlcea și chiar mu
nicipiul București, la gimnastică, 
n-au prezentat concurenți. De a- 
semenea, județul Caraș-Severin 
n-a fost reprezentat la finala pe 
țară a sportivilor din mediul ru
ral, iar județele Ialomița, Tulcea 
și Vîlcea la finala tinerilor din 
cooperația meșteșugărească !

Bineînțeles, este de 
spiritul activizării sportului 
masă din țara noastră, ca aseme
nea lipsuri sâ fie înlăturate cu 
desăvîrșire, dîndu-se astfel „drum 
liber” și eficiență sporită acestei 
ample competiții de masă, 
este „Cupa tinerelului”.

dorit, în 
de

IN DRUM SPRE... FINALA!
Alergarea in teren variat consti

tuie un mijloc eficace pentru întă
rirea sănătății, contribuie totodată 
la creșterea capacității de muncă a 
tineretului și, nu în puține cazuri, 
a dus la descoperirea unor valoroși 
fondiști, care au urcat treptele con
sacrării în sportul de performanță.‘ 
Pornind de la aceste realități, Uni
unea Tineretului Comunist, împre
ună cu C.N.E.F.S. și U.G.S.R.. a or
ganizat pentru tinerii și tinerele din 
întreaga țară competiția de masă 
,,Crosul tineretului*.

Ajunsă la a VlU-a ediție, între
cerea a polarizat atenția unei im
portante mase a tineretului nostru, 
dovadă grăitoare în acest sens fiind 
numărul impresionant de participanți 
la fazele preliminare ale „Crosului 
tineretului* din anul trecut : 3.000.000!

Ca urmare • a acestei ample par
ticipări la întrecerile de masă, 
apărut numeroase talente care

fost dirijate spre sportul de per
formanță. In sprijinul acestei a- 
l'irmații vine cea mai recentă evolu
ție a londlștilor noștri la întrecerile 
balcanice de cros, in care 7 dintre 
reprezentanții României, descoperiți 
de specialiști la edițiile trecute ale 
„Crosului tineretului”, au urcat, in
dividual sau pe echipe, pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului de pre
miere. Numele lor : Natalia Andrei, 
Gheorghe Gliipu, Geta Macovei, Con
stantin Bebereche, Kafira Fița, 
ti ana Bălan, Dumitru Nicolae.

Iată, deci, argumente care ne 
șă credem că cea de a VIII-a 
ție a .,Crosului tineretului” — a 
ret finală va avea loc în ziua de 2 
mai. la Deva — se va bucura de un 
real succes, va duce la descoperirea 
de noi talente...

IERI, LA I. R. E. M. 0. A. S.
Vineri după-amiază, cu o zi mai 

devreme față de data startului ofi
cial, mai mult de 600 de tineri din 
3 asociații sportive ale Sectorului 7 
al Capitalei și-au trecut două sau 
mai multe norme din cadrul com
plexului polisportiv „Sport șl sănă
tate*. Consiliul pentru educație fi
zică al sectorului, cu sprijinul aso
ciației de ia I.R.E M.O.A.S. (care a 
făcut și oficiul de gazdă) a organi
zat o reușită zi a sportului în aer 
liber. Au fost prezenți tineri și ti
nere de la Confecția. Electra, Por
țelanul, Nufărul, Tehnica lemnului. 
Materiale de construcții și Fabiica 
de produse lactate. Ei și-au înscris 
în brevete normele de viteză, rezis
tență, tracțiune în brațe și arunca
rea mingii de oină.
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lMiine, pe stadionul din Slobozia
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Debutul în acest an al com
plexului „Sport șl sănătate* 
va fi marcat, în județul Ia
lomița, printr-o mare acțiune 
organizată în ziua de 6 apri
lie pe stadionul din Slobozia. 
De la ora 7,30 pînă la 12 sînt 
prevăzute manifestări de tre
cere a probelor de rezistență 
și viteză, de aruncare a min
gii, de tracțiuni și de jocuri 
sportive.

ÎNCEPE vacanta7
su-

vcs-
Astăzi, ultimul 

net de clopoțel 
tește începerea vacan
ței de primăvară a 
școlarilor. Două săp- 
tămîni de repaus care 
răsplătesc eforturile 
de un trimestru ale 
elevilor din școlile 
de toate gradele. 
Două săptămini de 
destindere, de reîm
prospătare a forțelor. 
Două săptămini pli
ne de bucuriile pe 
care le oferă îndeob
ște vacanta. Dc astăzi, 
tinerele vlăstare ale 
țării se despart de să
lile de clasă și por
nesc pe căile atît de 
diversificate ale va
canței, petrecindu-și 
timpul de odihnă în 
condițiile deosebit de 
prielnice care 11 se 
creează. Majoritatea 
lor se va bucura de

Modesto FERRARINI

Paul IOVAN

DE PRIMĂVARĂ
la nume-pa rticiparea 

roasele tabere organi
zate de Ministerul E- 
ducației și învățămîn- 
tului și de inspectora
tele școlare, de Consi
liul Național al Or
ganizației Pionierilor, 
de U.T.C. etc., în 
zonele cele mai pito
rești și mai propice 
odihnei și recreării, in 
condiții de confort și 
îngrijire deosebite, cu 
programe din care nu 
vor lipsi activitățile 
distractive și educa
tive. Prin urmare, 
vacanța nu constituie 
doar un prilej de re
împrospătare a ener
giilor, ci are și 
portante valențe 
structiv-educative,
care procesul activită
ții școlare își găsește 
susținere și continui-

im- 
in- 

în
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tate. Intre variatele ac
țiuni cu un astfel de 
caracter se pot enu
mera : excursii pen
tru cunoașterea fru
museților naturale ale 
patriei, a localităților, 
și obiectivelor de ma
re interes istoric, 
mărturii emoționante 
ale momentelor de 
răscruce pentru desti
nul țării, al poporului 
român, variate și in
structive acțiuni cul
turale, precum și de
conectantele întreceri 
sportive, care, pe lin
gă contribuția esenți
ală la întărirea capa
cității de efort a or
ganismului, sint ade
vărate generatoare de 
bună dispoziție și de 
bucurie, un mijloc im
portant de educare în 
cadrul colectivului.

Tuturor 
le urâm 
plăcută !

Aurelian

școlarilor 
o vacantă

BREBEANU

Imagine surprinsă in timpul desfășurării unei întreceri de cros in parcul I.O.R. din Capitală

★ * ★
upâ cum reiese din succinta trecere în revista 

țiilor de masa, făcută acum, la startul 
unor noi ediții, au fost realizate o serie de suc- 
în ceea ce privește sarcina de cuprindere a 
număr din ce în ce mai mare de cetățeni în 

dar s-au

După cum 
a competiți 
unor noi ei

cese 
unui 
practicarea exercițiilor fizice și sportului, 
manifestat și unele deficiențe. De aceea, ni se pare 
necesar să atragem atenția organelor și organizați
ilor sportive, celor cu atribuții în acest domeniu să 
ia măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea muncii 
lor, pentru realizarea importantelor obiective ce le 
stau în față.

„Se impune să se acționeze în modul cel mai ho- 
tărît pentru cuprinderea și antrenarea întregului tine
ret, incepînd cu copiii, cu pionierii și elevii din școli,

sate, in practicarea exercițiilor fizice, a sportului și 
turismului, pentru folosirea de forme simple, acce] 
sibile și atractive in vederea dezvoltării unei activități 
sportive cu adevărat de masă, care să cuprindă cele] 
mai largi cațțgprii de țetăjeni", lată indicații mobilii 
zatoare desprinse din Mesajul adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU participanților la Conferinței 
pe țară a mișcării sportive și care trebuie să constituia 
o călăuză pentru toți activiștii din domeniul educației 
fizice și sportului. I

Totodată, nl se pare util să subliniem că, paralel 
cu competițiile de masă cu caracter republican, nil 
trebuie slăbită nici un moment preocuparea pentru d 
activitate permanentă și susținută în fiecare asol 
ciație sportivă, îndeosebi la nivelul nucleelor said



LA SNAGOV, PRIMĂVARA Șl... CAIAC-CANOE

Ca in fiecare primăvară, animație pe lacul Snagav. dar și pe malurile lui...

In Divizia A la handbal

ETAPĂ COMPLETĂ ĂTÎT LA FETE, CIT ȘI LA BĂIEȚI
Astăzi și miine, în cadrul eta

pei a XXIV-a a Diviziilor A de 
handbal, sint programate urmă
toarele întîlniri :

FEMININ : Progresul București 
— „U“ București (sîmbătă, de la 
ora 16,30, teren Progresul), Con
fecția — „U“ Iași (duminică, de 
la ora 10,15, teren Steaua), Rapid 
București — IEFS (duminică de la 
ora 16,45, teren Giulești), Sparta 
Mediaș — Textila Buhuși, Voința 
Odorhel — „U“ Timișoara si Con
structorul Timișoara — Mureșul 
Tg. Mureș.

MASCULIN : „U“ București — 
Știința Bacău (duminică, de la ora 
11,30, teren Steaua), Independenta 
Sibiu—„U- Cluj-Napoca, CAROM 
—„Poli" Timișoara, CSU Galati— 
H.C. Minaur Baia Mare, Dinamo 
Brașov — Steaua și „U“ Craiova 
—Dinamo București.

CLASAMENTELE LA ZI 
FEMININ

1. „u- TIM. 23 19 3 1 330—215 412. „U“ București 23 17 3 3 373. IEFS 23 15 1 7 286—219 314. Textila Buhuși 23 13 3 7 301—268 205. Progr. Buc. 23 12 4 7 282—255 286. Confecția 28 11 0 12 304—308 227. lași 23 8 3 12 322—338 198. Rapid Buc. 23 8 3 12 248—280 199. Constr. Tim. 23 7 5 11 249—271 1910. Voința Odor. 23 6 3 14 244—275 1511. Mureșul 23 6 2 15 268—342 M12. Sparta Mediaș 23 1 0 22 210—431 2
MASCULIN

1. STEAUA 23 23 0 0 511—359 46
2. Dinamo Buc. 22 19 0 3 433—283 38
3. H.C. Minaur 23 14 1 8 465—443 27
4. Știința Bacău 23 12 3 8 397—378 27
5. »U“ București 22 12 3 7 354—340 27
6. Poli* Tim. 22 8 4 10 388—392 20
7. BU“ Cluj-Nap. 22 7 3 12 336—365 17
8. Dinamo Bv. 22 7 2 13 403—446 16

9. CAROM 23 7 1 15 396—427 15
10. CSU Galați 22 6 3 13 346—384 15
11. Independența 23 6 1 16 398—453 13
12. „U“ Craiova 23 3 1 19 322—479 7

De cile va zile, pe apele Snago- 
vului au reapărut ambarcațiunile 
de „avr“ ale caiaciștilor și eanolș- 
tilor ! Așadar, după intensele pre
gătiri de iarnă, fragmentate in 
cîteva etape importante (București, 
Predeal, din nou București, Or
șova), campionii padelei și pagaei 
s-au reîntîlhit lâ ;,școala Snago- 
vului". Se continuă, de fapt, greaua 
cursă a pregătirilor pentru mari
le obiective ale acestui an (cam
pionatele mondiale de seniori, 
Belgrad 31 iulie—3 august, și cam
pionatele europene de juniori. 
Roma 25—27 iulie) și, firește, pen
tru Montreal ’76. O muncă anoni
mă, dar hotărîtoare pentru sezo
nul competițional, de care nu ne 
desparte prea mult timp. Tocmai 
de aceea ni se pare , oportună o 
agendă a nputătilor din acest 
sport cil tot mai largă răspîndire 
și, după cum se știe, de anul tre
cut cu o crescută pondere in pro
gramul olimpic.

• Lotul olimpie cuprinde ir» 
prezent 42 de soortivi șl sportive 
(22 la caiac băiet.» 8 la caiac fete, 
12 Îs canoe), avînd. cu cîteva ex
cepții. aceeași componentă ca îr> 
anul trecut. Tn fiecare din cele 
trei grupe întîlrim n-ime binecu
noscute iubitorilor de so.ort din 
tara noastră : Vasile Diba, Mihai 
Zafiu. Vasile Simiocenco, Ion 
Draguls-hi, Atanase Sciotnic. Ni- 
cușor Eșeanu, Antrop Vara+iev, 
Ion Torente (caiac băieții, Ivan 
Patzahhin. Gheorgh» Dani'ov, 
Ghoorehe Simion"v, Vasile Ser- 
gbei. Gh-rasin» M»»"tei>-»u 
Viorica nunvtrii. Mari» Nicb-fo- 
rnv, Maria Coznia-M-horeanu, Ma
ria Ivanov (caiac fete).

• Cîteva d-biitiiri pe care le 
dorim pe den’in confirmate prin 
performanțe de a-’t-ntică valoare 
ințerr-atinnală ■ Adrian Stefan, 
Co.stc^ Soare, loan Dumitru (toti 
de la Steaua) la c-i -r băieți. Ari
na Roh-Parmac (S.C. Tulcea) la 
caiac fete.

• Ca în toți acești ani de stră
lucite afirmări internaționale ale 
caiacului și canoei din tara noas
tră. lotul olimnic este alcătuit d-n 
comnorerții cluburilor DINAMO 
și STEAUA, ale căror secții reu-

nesc cel mal valoroși sportivi. Să 
nu uităm, insă, că — în pluș — 
din actualul Iot mai fac parte : 
Sorin Matache (Portul Brăila), 
Arina Roh-Parmac și Victoria De- 
nesiuc (S.C. Tulcea).

• Colectivul de antrenori și-a 
păstrat componența de anul tre
cut : Corneliu Bârsăncscu, coordo
nator, Nicolae Navasart, Maria 
Navasart, Octav Mercurean, dr. 
Ion Artănescu.

• în perioada . care a urmat 
campionatelor mondiale, din Mexic, 
Vasile Diba, Maria Cozma-Miho- 
reanu, Antrop Varabiev și Ion Te- 
rente au fost disținși cu titlul de 
maestru emerit al sportului, iar 
Nicușor Eșanu, Larion Serghei, 
PoUcarp Malîhin și Agafia Orlov 
cu titlul de maestru al sportului.

• Primul concurs intern de 
caiac-canoe : tradiționala competi
ție de fond dotată cu „Cupa Di
namo", la 27 aprilie, pe lacul Sna- 
gov. Prima participare la regatele 
internaționale ale acestui an : con
cursul de la Moscova, 18—20 mai.

• Lotul juniorilor, al cărui o- 
bieetiv principal este reprezenta
rea cit mai prestigioasă a țării 
noastre la campionatele continen
tale, de pe lacul Albano, cuprinde 
24 de sportivi și sportive (8 la 
caiac băieți. 7 la canoe și 9 la ca
iac fete).

• Cluburile care, prin buna 
pregătire a sportivilor, au contri
buit la alcătuirea lotului de ju
niori sint : Ancora Galați, S.C. 
Tulcea. Dinamo, C.S.M. Tulcea, 
C.S. Brăila. Constructorul Hune
doara. Șcnala sportivă Timișoara, 
Olimpia-Constructorul București.

. • Antrenorii iotului sint Igor 
Ljpalit și Stavru Teodorof, perfor
meri de valoare cu ani în urmă.

• Pentru juniorii noștri un prim

examen îl va constitui concursul 
de selecție pentru „europene", 
programat în zilele de 11 și 12 
mai, la Snagov.

Iată, așadar, că, incet-încet, ca
iacul și canoea reintră, odată cu 
aceste frumoase zile de primăvară, 
în actualitatea vieții noastre spor
tive, făcindu-ne să ne gîndim cu 
plăcere la spectaculoasele întreceri 
de pe pistele de apă ți, de ce 
n-am mărturisi, la noi titluri și 
medalii...

Întreceri non-stop In
MAMAIA, 4 (prin telefon). De vi

neri dimineață, eleganta piscină a 
hotelului Parc cunoaște un freamăt 
continuu. Aici' se află cel mal ti
neri Înotători din Întreaga țară, reu
niți timp de trei zile pe litoral intr-o 
Întrecere pe echipe.

Cine va cuceri mult rlvnitul trofeu 
de campioană T Aproape 400 de copil 
grupați în serii ce se desfășoară de 
la * dimineața pînă seara tlrziu luptă

După prima parte a Diviziei de lupte greco-romane

NOUA JIEPARTIZARE ÎN SERII A ECHIPELOR
A ECHIEIBRAT

în acest an campionatul Diviziei 
A de lupte greco-romane și libere 
se desfășoară cu o nouă reparti
zare a echipelor în serii, avîn- 
du-se in vedere nu numai zonele 
geografice în care se află acestea, 
ci și valoarea lor. în consecință, 
confruntările au devenit mult mal 
echilibrate si, firește, mult mal in
teresante. Competiția Diviziei de 
greco-romane (la libere a fost 
amînat turneul pe categorii), în 
care sint angrenate 27 de formații, 
se află la finele primei jumătăți. 
Au rămas restante doar cîteva 
partide din întîlnirile Steaua — 
C.S.M. Pitești (19—1), Steaua — 
Metalul București (14—13) si Me
talul — C.S.M. Pitești <18—14), ca
re nu pot schimba, însă, pozițiile 
echipelor respective în clasament.

După cum ne-o arată și clasa
mentele, omologate zilele trecute 
de federația de specialitate (mal 
puțin cele trei partide restante),

CAMPIONATUL
marea majoritate a formațiilor nu 
sint departajate de multe puncte, 
atlt lupta pentru primele locuri, 
cit și aceea pentru evitarea retro
gradării rămhitnd astfel deschise. 
Au reușit să se detașeze numai 
Dinamo București și Steaua în se
ria a Il-a, Dunărea Galați și Fa
rul Constanța în cea de a IlI-a. 
Iată șl clasamentele după înche
ierea primei părți a campionatu
lui Diviziei A de lupte greco-ro- 
mane :

PISCINA DE LA MAMAIA
cu pasiune și ambiție pentru noi re
corduri și cit mai multe puncte. In 
unele curse există favoriți. Clujeanul 
AL Szabo (14 ani) s-a impus autori
tar în cursa de 200 m bras în 2:47.4, 
iar micuța brăileancă Mădălina 
nieși (10 ani) cu 1:17,4 la 100 m spa
te. In general, însă, arbitrii trebuie 
«ă aștepte desfășurarea ultimei serii 
pentru a alcătui clasamentul, dife
rențele dintre primii clasați fiind a- 
desea minime. Așa. de pildă, a fost 
la 50 m bras fete. A învins reșițean- 
ca Brigitte Prass (care a învățat să 
înoate vara trecută) în fața dinamo- 
vistei bucureștence Laura Minzatu 
(40,3).

S-au înregistrat sl recorduri,' ieri,’ 
în piscina acoperită de pe litoral. 
Cal mal valoros a fost stabilit de 
orădeanul Dan finea (12 ani), recent 
laureat al concursului internațional 
de la Zagreb, care a înotat 200 m 
spate în 2:37,2.

întrecerile continuă astăzi șl mBne.

Adrian VASILIU

LA RUGBY, PENULTIMA ETAPĂ 
A ÎNTÎLNIRILOR DIN SERII

„CUPA OLIMPIA"

LA CICLISM
Ajunsă la cea de-a 15-a ediție, 

„Cupa Olimpia" la ciclism a re
unit ieri după-amiază, la startul 
primei etape, 80 de alergători, re
prezentanți ai mai multor cluburi 
si asociații sportive din București, 
Ploiești, Tg. Mureș, Constanța și 
Brașov. Vremea bună, însorită, fă
ră ‘pic de vînt și nici prea căl
duroasă a creat în rindurile con- 
eurenților o dispoziție de concurs 
de zile mari, oglindită in vioiciu
nea cu care ei apăsau în pedale 
și mai ales in viteza cu care plu
tonul multicolor a acoperit rutta 
București — Oltenița — București, 
traseul primei etape (41,100 km/h).

Sportivii de la Steaua și Dina
mo au animat mereu cursa. Se 
fac ruperi, regrupări și din nou 
ruperi și plutonul zboară pe șo
sea. Tentativele de evadare sint 
Insă anihilate din fașă și astfel 
60 de cicliști se înscriu In bătălia 
pentru cucerirea tricoului galben, 
învinge Vasile Selejan (Dinamo) 
cu timpul de 2 h 28 :38. L-au ur
mat T. Vasile (Dinamo), N. Gavri
la (Steaua), M. Ioniță (Dinamo), 
R. Simion (Dinamo), C. Gonțea, 
M. Bădilă și V. Budea (toți de la 
CIBO Brașov). în același timp cu 
învingătorul au mai sosit 52 de 
cicliști.

Astăzi, de la ora 15,30, are loc 
etapa a doua, pe ruta București— 
Alexandria—București (bornele ki
lometrice 8—68, dus-întors). Miine 
se va desfășura ultima etapă, pe 
strada CîmDina, pe un traseu in 
circuit, începînd de la ora 8,30.

Gheorghe ȘTEFANESCU

Miine, etapa a 13-a (din 14) în 
campionatul republican, de rugby, 
mareînd deci, „intrarea în linie 
dreaptă" a întrecerii. Opt echipe 
luptă pentru ocuparea unuia din 
primele două locuri în serii (care 
dau dreptul la participarea la tur
neul final), alte opt pentru... evi
tarea ultimelor două. în SERIA I, 
liderul, Steaua, primește replica 
formației C.S.M. Sibiu, avînd pri
ma șansă. Secundanta sa. Univer
sitatea Timisoara, are însă meci 
greu, în deplasare, cu Politehnica 
Iași, pe care trebuie neapărat să 
o învingă pentru a se menține pe 
locul II al seriei. Dinamo — care 
vizează și ea același loc — joacă 
acasă cu Constructorul Buzău, de 
asemenea un meci greu. în fine, 
Gloria întilțtește — și nu credem 
că poate cîștiga — pe Sp. studen
țesc.

în SERIA A II-A. primele patru 
clasate vor juca în deplasare. 
Farul Constanța vine la București 
pentru a întîlni pe Vulcan, avînd 
obligația de a practica un rugby 
friimos. Studenții de la Știința

Petroșani au nevoie de victorie, in 
jocul de la Cluj-Napoca eu A- 
gronoraia. O pot obține, mai de
grabă însă decît cealaltă candida
tă la lecui II al seriei, T.C. Ind. 
Constanța, care întîlnește, Ia 
BIrlad, pe Rulmentul. Ultimul 
meci, al seriei : Grivița Roșie — 
Rapid, pe terenul Giulești, însă cu 
sanse mai mari pentru grivițeni. 
Iată clasamentele :

SERIA I
1. STEAUA 12 8 0 4 2113—102 28
2. ,.U“ Timișoara 12 8 0 4 117— 70 28
X Dinamo 12 7 1 4 167— 85 27
4. Sp. studențesc 12 6 1 5 134—117 25
5. C.S.M. Sibiu 12 5 3 4 84— 89 25
6. Poli. laș» 12 5 1 6 89—130 23
7. Constr. Buzău 12 4 2 6 80—125 22
8. Gloria 12 1 0 11 42—198 14

SERIA a n-a
1. FARUL 12 9 1 2 249— 86 31
2. Știința Petroșani 12 8 0 4 158— 97 28
3. T.C. md. C-ța 12 7 1 4 111— 83 27
4. Grivița Rosie 12 7 0 5 121— 98 26
5. Rulmentul Bîrlad 12 6 1 5 110—123 25
6. Agronomia 12 4 1 7 67—146 21
7. Vulran 12 3 0 9 76—132 18
8. Rapid 12 1 3 9 93—170 16

I A fost alcătuit lotul reprezentativ
în vederea apropiatelor întihuri internaționale, din cadrul campio

natului european FI.HA., cu reprezentT-tîvele Italiei (27 aprilie. Bucu
rești) și Spaniei (4 mai. Madrid), colegiul central de antrenori a alcă
tuit Iotul lărgit al tării noastre, lată componenta .sa : tundași : Durbac 
(Steaua). Simion (Grivița Rosie) ; treisfertur». aripi : Constantin șl Aî- 
dea (ambii Dinamo), Ianusievici și Dinu (ambii Farul). Burghelea (Ști
ința Petroșani) ; centri : Nica (Dinamol. Wlariea și Varga (ambii Faxul). 
Ber.edek (Constructorul Buzău). A. Hariton. (Sportul studențesc) ; 
mijlocași la deschidere 1 Nicolescu (Sportul studențesc). Alex. Dumitra 
(Steaua). Bucos (Farul); mijlocași la erămadă : BAreftimaș (Grivița 
Rosie), Paraschiv (Dinamo), Olteanu («Farul'); înaintași, linia a trew; 
Pon (Grivița Roșie). Postolache și M. Ionescu (ambii Steaua) Tatuen 
(„U* Timisoara) Fugigi (Sportul studențesc),. Enci.tr Stoica (Știința Pe
troșani). Roman și Borș (ambii Dinamo), Murariu (TC Ind. Constanța). 
Uvdea (Constructorul Buzău) ; linia a. doua : Dărăban. Miișat și < 
șsru (toti Farul). Boroi (Dinamo) : linia întîi. pilteri : Dinu (Grivița 
Roșie), Ciornei (Steaua), Scarlat (Grivița Roșie), AT. Torrițâ (,.U“ Tîmt- 
soara). Turlea si Baciu (ambii Dinamo); talonerî î hTunteanu (Steaua). 
Orteleean (Știința Fetroșani-) și Crăciun (Farul) Internaționalul timișo
rean Dumitru (închiaătorul grămezii)- mr » fost selecționat, deoa-

l rece își taiisface. în prezent, serviciul militar.

I
I
I
I
I

ub

I
I
I
I
I
I

SERIA I
L Vuitorii Te». Lag. 4 3 1» 11+57* S8
2. Crlșul Oradea 4 2 0 2 »+57 65
3. Klectroputere Cv. 4 2 0 2 8+54 62
4. C.SM. Reșița 4 2 0 2 8+51 59
*. St roșu Brașov 4 3 10 11+47 58
». Mureșul Tg. M. 4 10 3 6+52 58
7. C.F.R. Timișoara 4 13 0 9+46 55
». A.S.A. CJ .-Napoca 4 112 7+41 M
9. Bihoreana Marghita4 0 0 4 4+43 47

SERIA A
1. TMnamo Buc.

n-A
4 4 0 0 12+71* 83

2. Steaua 4 4 0 0 12+66 78
3. Aluminiu Slatina 4 2 0 2 8+39 67
4. C.S.M. Pitești 4 10 3 6+58 64
5. Rapid. Buc. 4 2 0 2 8+50 58
». Progresul Buc. 4 2 0 2 8+41 49
1. Dacia Pitești 4 2 0 2 8+36 44
a. Metalul Buc. 4 10 3 6+36 42
». C.S.O. CI. Muscel 4 0 0 4 4+33 37

SERIA A
1. Dunărea Galați

UI-A
4 4 0 0 12+70* 00

2. Farul Constanța 4 3 0 1 10+68 78
X IPROITL Rădăuți 4 2 11 9+48 57
4. Delta Tulcea 4 2 11 9+47 56
5. Carpațl Sinaia 4 0 0 4 4+50 54
4. S. C. Bacău 4 10 3 6+46 n
7. C. S. Botoșani 4 2 0 2 8+41 49
». A.S.A. Bacău 4 10 3 6+41 47
i. Unirea Focșani 4 2 0 2 8+37 45

•)PuncteIe obținute la turneul pe
categorii, în cadrul căruia fiecare
luptător a susținut cîte 8 meciuri.

A FOST ELABORAT
UN NOU REGULAMENT

LA OINĂ
Răspunzînd numeroaselor solicitări 

venite din partea <MQtrenot’ilor și ju
cătorilor, un colectiv de tehnicieni 
ai federației de oină a elaborat un 
nou regulament al jocului nostru na
țional. Pentru a se imprima oineL un 
caracter mai dinamic, mai multă 
cursivitate, regulamentul prevede 
existența a două mingi de rezervă. 
Ele vor fi puse în joc de fruntaș sau 
fundaș, atunci cînd mingea este afa
ră din teren. Noul regulament ur
mează a se aolica începînd cu data 
de 20 iunie, cînd va avea loc finala 
„Cupei U.G.S.R.“.

200 DE NOI INSTRUCTORI 
Șl ARBITRI

Tn Capitală s-a- încheiat cursul de 
instructori și arbitri pentru oină, 
inițiat de comisia de specialitate a 
Consiliului municipal pentru educa
ție fizică și sport. Pentru această 
acțiune, coordonată de maestrul spor
tului Die Drăghici, au fost recrutați 
foști si actuali jucători din asocia
țiile sportive bucureștcne.

Au fost, de asemenea, organizate 
sau sînt pe cale de a se încheia 
cursuri similare în județele Dîmbo
vița, Ilfov, Constanta si altele, astfel 
că activul de tehnicieni s-a mărit, 
anul acesta, cu încă 200 de instructori 
șt arbitri.

„CRITERIUL DE PRIMĂVARĂ" LA TENIS
lneenînd de luni, pe trei baze spor

tive din Capitală, se vor desfășura 
întrecerile de tenis dotate cu ^Cri
teriul de primăvară*. Competiția este 
rezervată tuturor categoriilor de se
niori, tineret și juniori. Pe terenu
rile de la Tenls-club, Progresul si 
Palatul pionierilor vor fi prezent! 
jucători șl jucătoare de la cluburile 
și secțiile bueureștene. precum 
snortlvl din Brăila, Cînroina, Cîmoia 
Turzii. Cluj-Napoca. Galati, Oradea, 
Timișoara. Tg. Mureș etc. Pînă vi
neri seara erau înscriși ne foile de 
concurs peste 100 de participant!.

De la aceste întreceri vor linși, 
dună cum se știe, sportivii din Totul 
reprezentativ (este vorba de Dumitru

Hărădău, Toma Oxici. Traian Marco 
si Mihai Tăbăraș). ei fiind pcezențl 
la o serie de turnee pe Coasta de 
Azur. Tot acolo- joacă si Sântei. Mu- 
resan și Sotiriu. De asemenea. pe 
tabloul întrecerii feminine nu vor 
figura Virginia. Ruzici (operată de 
menise). Mariana Simionescu și Flo
rența Mihai, ultimele două part ici- 
pîncl 1» turnee în. S.U.A. Ne aștep
tăm. totuși, la întreceri atractive, In- 
trucît există la. ora actuală o serie 
de jucători valoroși, cu dorință de 
afirmare. Aceștia^ ca niciodată pfciă 
acum, au avut posibilitatea, pe toată 
durata IerniU să se pregătească în 
numeroase turnee de sală, disputate 
In București și. în provincie.

Miine, la Cîmpulung-Mtiscel

START ÎN CAMPIONATUL DE MOTOCROS
După cîteva concursuri de ve

rificare a stadiului pregătirilor, 
motocrosiștii vor lua startul mii
ne în campionatul national, ediția 
1975. Prima etapă se va desfășu
ra pe traseul de pe Dealul Grti- 
iuluA. de Ungă Cîmpulung-Muscel. 
tn organizarea asociației Muscelul 
$4 a F.R.M.

In program figurează probe 
pentru seniori, juniori și pose
sori ai motoretei ..Mobra". Seniorii 
(clasa pînă la 500 cmc) se vor 
Întrece în două manșe, fiecare n 
cite 30 do minute, plus două fure, 
iar tinerii alergători îsi vor dis
puta bitîietatea tot în două man

șe, dar a cite 20- de minute, plius 
două ture.

„CUPA F.R.M'“ LA DERT-TRACK
SIBIU, 4 (prin, telefon), tn prima 

etapă a ..Cupei F.H.M.*4 la dirt-track 
au participat moteciclisti de la Meta
lul București, Voința Sibiu și Rapid 
Arad, m grupa A. pe locurile 1—2 
r-au clasat T. Bobîlneanu (V) și ®b. 
Sora (M) — eu- » p, ; în grupa B : 
I. Consta ntineseu, A. Demian, I. ț'i- 
_chindelenm« (W>ti de la Voința; — 
5 p. (Tlie TO-vpsrPT. eoresp )

Sportul Pug a?a

Enci.tr


VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUSESCU 

iN JAPONIA
(Urmare din pag. 1)

niiinile cu căldură, se felicită re
ciproc Sînt momente solemne, 
expresie a sentimentelor de stimă, 
considerație și prietenie între cele 
două țâri și popoare.

După încheierea ceremoniei de 
decorare, maiestățile lor imperi
ale împăratul Hirohito și împă
răteasa Nagako au oferit un dejun 
oficial in cinstea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceausescu. în marea sală 
de recepții a Palatului Imperial.

în timpul dejunului, desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă cordi
alitate, împăratul Hirohito si pre
ședintele Nicolae Ceausescu au 
rostit toasturi. Orchestra n intonai 
imnurile naționale ale celor două 
țări.

★
Vineri după-amiază. primul mi

nistru al Japoniei. Takeo Miki, a 
făcut o vizită protocolară preșe
dintelui Nicolae Ceausescu la Pa
latul Akasaka. reședința oficială 
rezervată șefului statului român.

Cu acest prilej. între președin
tele Nicolae Ceaușescu și primul 
ministru Takeo Miki a avut loc o 
convorbire cordială, prietenească.

★
Vineri seara. președintele 

Nicolae Ceausescu a primit în 
vizită protocolară, la Palatul A- 
kasaka, pe Ryokichi Minobe, gu
vernatorul orașului Tokio.

Guvernatorul Ryokichi Minobe a 
transmis un călduros salut, in nu
mele locuitorilor capitalei Japo
niei. și și-a exprimai deplina sa
tisfacție de a-i avea ca inalti 
oaspeți la Tokio, pe președintele 
Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe guvernator 
să transmită locuitorilor capitalei 
Japoniei un călduros salul priete
nesc, cele mai bune urări de bu
năstare și prosperitate.

Vineri seara, la Palatul Akasaka 
au venit șelii misiunilor diploma
tice acreditați in capitala Japo
niei. împreună cu soțiile, pentru 
a prezenta un omagiu președinte
lui Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

In salonul de recepții „Ilagoro- 
mo-No-Ma", oaspeții români au 
fost salutați de reprezentanții a 
130 de state.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
si tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
intretinut cordial cu cei prezenți.

Prezentînd omagiile lor, repre
zentanții a numeroase state au 
ținut să-l încredințeze pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu de 
stima și admirația popoarelor ță
rilor lor pentru activitatea neo
bosită pe care o desfășoară cu 
atita consecventă și strălucire în 
viata internațională. Ei au ținut 
să sublinieze că in persoana pre
ședintelui României salută pe 
ilustrul promotor al politicii ex
terne a tării noastre, politică ac
tivă de pace, prietenie si colabo
rare cu toate statele lumii.

Numeroși ambasadori au relevat 
că au plăcuta misiune de a trans
mite președintelui Nicolae 
Ceaușescu, din partea șefilor sta
telor lor, un cordial salut, cele 
mai bune urări de succes și pros
peritate pentru poporul român.

★
Cu primirea șefilor misiunilor 

diplomatice s-a încheiat programul 
primei zile a vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu si a tovarășei 
Elena Ceausescu in Japonia.

Prin întreaga sa desfășurare, 
prin manifestările de stimă și cor
dialitate, prin spiritul de înțele
gere și de apropiero exprimat, 
această zi a marcat un început 
deosebit de rodnic, a exprimat 
auspiciile pozitive in care se des
fășoară misiunea de prietenie a 
președintelui Republicii Socialiste 
România in ..Țara Soarelui- 
răsare".

I LUCRĂRILE
I COMITETULUI EXECUTIV 
| A. I. P. S.

I Astăzi încep la Dublin lucrările 
Comitetului executiv al Asociației 
internaționale a presei sportive

I (A.I.P.S.), pentru pregătirea celui 
de al 39-leâ Congres al A.I.P.S., 
care va avea loc tot în capitala 
irlandeză. între 7 și 12 aprilie.

Pe ordinea de zi a lucrărilor 
| figurează discutarea și aprobarea 

rapoartelor președintelui Frank I Taylor și secretarului general 
Bobby Naidoo, a raportului finan
ciar și definitivarea ordinei de zi 

Ia Congresului A.I.P.S.
La lucrările Comitetului execu

tiv al A.I.P.S. participă reprezen- 
Itantul român în acest for inter

național, Aurel Neagu, redactor 
șef al ziarului „Sportul", pre
ședintele Asociației presei spor- 

I tive din țara noastră.

ASII RACHETEI ÎSI DISPUTĂ 
„SFERTURILE - DE LA TUCSON

Hie Năstase calificat In „primii 8“
NEW YORK, 4. Tenismanul ro

mân Ilie Năstase s-a calificat pen
tru sferturile de finală ale tur
neului A.T.P. de la Tucson (Ari
zona). în „optimi", Ilie Năstase 
l-a eliminat în două seturi pe a- 
mericanul John Andrews, cu 7—6, 
6—4. Toți cei cinci jucători aus
tralieni prezenți în această fază 
a întrecerii au terminat învingă
tori și anume : John Newcombe — 
Erie Van Dillen (S.U.A.) 6—3,
6—4 ; Bob Carmichael — Charlie 
Pasarell (S.U.A.) 7—6, 6—3 ; John 
Alexander — Marty Riessen 
(S.U.A.) 7—6, 6—2 ; Ken Rosewall 
— Cliff Richey (S.U.A.) 6—1, 6—0 ; 
Rod Laver — Brian Gottfried 
(S.U.A.) 6—3, 6—4. S-au mai ca
lificat pentru sferturile de finală

americanul Arthur Ashe (7—5, 
6—2 cu compatriotul său H. Solo
mon) și indianul Vijay Amritraj 
(3—6, 6—3, 6—4 cu sud-africanul 
Cliff Drysdale).

1 SUCCESE ALE LUPTĂTORILOR
! ROMÂNI PESTE HOTARE

I MISKOLC, 4 (prin telefon). în
Sala de sport din localitate au 
continuat, vineri. întrecerile tur
neului internațional de lupte gre- 

Ico-romane, la care au participat 
sportivi fruntași din 12 țări, prin
tre care Bulgaria. Cehoslovacia, 

IR.D Germană, Iugoslavia, Polo
nia, România, U.R.S.S. și Ungaria 
(cu cîte 4—6 concurenți la fte- 

Icare categorie de greutate). Pînă 
la ora convorbirii telefonice, din
tre reprezentanții țării noastre 
cea mai bună comportare a avut-o 

I Constantin Alexandru (cat. 48 kg)
care înaintea partidei finale a

TURNEUL DE BOX 
„CUPA STRANJATA“

SOFIA, 4 (Agerpres). — La So
fia au continuat întîlnirile din ca
drul turneului internațional de 
box pentru „Cupa Stranjata". I.a 
categoria „semigrea11 Constantin 
Văran (România) l-a învins la 
puncte pe Stoimenov (Bulgaria) 
și s-a calificat pentru semifinalele 
competiției. Pekhlivanov (Bulga
ria), la „muscă", l-a învins Ia puncte 
pe Toma Mihai (România), iar la 
„cocoș" turcul Perkashu a cîștigat 
meciul cu C. Voinescu.

JUDOKA ROMÂNI

ÎN CEHOSLOVACIA
Astăzi si mime in localitatea Ja- 

blonec, se desfășoară campionatele 
internaționale de judo ale Cehoslo
vaciei la care și-au anunțat partici
parea sportivi fruntași din Austria, 
Bulgaria Cuba, R.D. Germană, R.F. 
Germania. Elveția, Italia. Iugoslavia, 
România și Cehoslovacia (cu 4—6 
concurenți . ta fiecare categorie).

La această competiție vor fi pre
zenți următorii judoka români : Al. 
Filip (cat. ușoară», L. Lazăr și I. Ia- 
noși (semimijlociel. M. Telechi (mij
locie), C. Știrbo șl Gh. Nache (se
migrea). Ei stnt Însoțiți de antreno
rul Gh. Boneta și de arbitrul V.
Tosun.

VOLEIBALIȘTII NOȘTRI ÎN TURNEUL 

DE LA BRATISLAVA

dispus clar la puncte de cunoscu
tul luptător Ferenc Sereș (Unga
ria), medaliat la ultimele compe
tiții de anvergură. După această 
victorie. Constantin Alexandru are 
prima șansă de a cuceri locul I, 
deoarece el a ieșit învingător în 
toate meciurile susținute. Cu suc
ces a luptat și Nicu Gingă (cat. 
52 kg), întrecîndu-1 detașat la 
puncte, în semifinale, pe Laszlo 
Raez (Ungaria), emițînd pretenții 
justificate la primul loc. (N.R. La 
închiderea ediției. competiția nu 
se încheiase).

★
La Palatul sporturilor din Mos

cova au avut loc întîlnirile ami
cale dintre selecționatele de ju
niori. la ambele stiluri. București 
— Moscova. Echipa bucureșteană 
de lupte libere a dispus de selec
ționata locală cu 6—4, iar cea de 
greco-romane a pierdut la limită : 
4—5.

în cea de a doua zi a turneu
lui internațional masculin de volei 
de la Bratislava, echipa României 
a întîlnit prima reprezentativă a 
Cehoslovaciei. în fața căreia a 
pierdut la limită : 2—3 (—IO, 8, 10, 
—8, —7). tn ciuda absenței a cinci 
titulari, echipa noastră a dat o 
ripostă hotărîtă formației gazdă, 
care aliniază cei mai valoroși ju
cători. Tn aceeași grupă a fost 
consemnată o surpriză de propor
ții : fosta campioană a lumii, e- 
chipa R. D Germane, a pierdut 
cu 3—0 (16. 14. 12) în fața celei 
a Iugoslaviei 1 Tn cealaltă grupă i 
Cuba — R.S.S. Bielorusă 3—0 (6,

11, 1) si Polonia — Cehoslovacia B 
3—0 (6. 11, 12).

Vineri, în ziua a treia a turneu
lui, echipa României a învins cu 
3—1 (15—7, 13—15, 15—11 15—8)
echipa R.D. Germane. Selecționata 
Cehoslovaciei a dispus cu 3—0 de 
cea a Ungariei.

★
Reprezentativa feminină de volei 

a României a plecat ieri la 
Szombathely, unde urmează să 
participe la un puternic turneu 
internațional, la care vor mai fi 
prezente, printre altele, echipele 
Poloniei. Bulgariei, Cubei, Ceho
slovaciei, Iugoslaviei și Ungariei.

INITIATIVE SPORTURILOR 
NEOLIMPICE

întruniți' la Z Kuala Lumpur, 
reprezentanții federațiik>< in
ternaționale de baseball, ka
rate, badminton, schi nautic, 
tenis, golf, bcwiing, tenis de 
masa și culturism au anunțat, 
in mod public, intenția lor 
de a ține in anul 1977. la 
Manila, pentru primo oară, 
campionate mondiale intr-un 
program comun. Aceste disci
pline, care nu figurează în 
programul olimpic vor să-și 
susțină popularitatea. dînd 
..o contrapondere locurilor 
Olimpice*. Se pare că. în- 
trucît nu le consideră o con
curență, lordul Killanin, pre
ședintele C.I.O.. s-a declarat 
de acord cu ținerea acestor 
campionate comune. De ase
menea. Ben Weider, preșe
dintele Federației internațio
nale de culturism, a declarat 
că plănuitele campionate de 
la Manila au fost cu Interes 
aoreciate de către Ferdinand 
Marcos, președintele Rlipine- 
lor. La aceste grandioase 
competiții or putea participa 
3 000 de sportivi din 80 de 
țări.

SE CAUTĂ UN NOU KO- 
DES

O Interesantă fnitiaHvd 
a federației de tenis din 
Cehoslovacia reunește <n 
fața fileulut nu mat puțin 
de ÎS OM de tineri practi- 
cânți al acestui sport din 
țara prietenă. KEte vorba 
de un mare concurs popa- 
iar, menit să descopere ti
nere talente fi purtbid 
acest titlu suacsttv : iCfltx- 
tdm un nou Jan Kodes fi

o nouă Vera Sukova !“ 
Startul s-a dat in septem
brie 1974 și întrecerile ur
mează să-$i desemneze 
ciștigă torul șt câștigătoarea 
pînă în iunie curent

Evident, titulatura con
cursului s-a inspirat din 
performanțele celor doi 
mari campioni pe car? i-a 
dat tenisul cehoslovac. 
Dar, Intre timp, se poate 
spune că palmaresul Su- 
kovei începe să pălească 
in fața succeselor tot mai 
strălucite pe care le ob-

Montreal (ORTO) a inițiat 
o interesantă anchetă în 
rîndul comitetelor națio
nale olimpice din mai 
multe țări, cu întrebarea: 
..Care este sportul cel mai 
răspîndit în țara dv. ?“. 
Rezultatele anchetei repre
zintă o grea lovitură adu
să mitului popularității 
absolute a fotbalului. 
„Sportul-rege" nu ocupă 
decît locul al doilea în- 
tr-un clasament alcătuit 
pe baza răspunsurilor pri
mite din cele 49 de țări

anul 1983 tn loc de anul 
1883. Ca urmare, fularele 
au apărut cu inscripția 
„Dumbarton F.C. Scottish 
Cup Winners 1983—84", 
ceea ce era mal aurind o 
bizară anticipație ! Fula
rele s-au vindut cu o re
peziciune uimitoare și în
treg stocul a fost epuizat. 
Îndată, s-au fabricat alte 
fulare, cu absolut aceeași 
inscripție, fără să se fi 
făcut corectura necesară ! 
De vreme ce așa se vin
deau mai bine...

Prima edific a C.H.

de iolbal pentru Juniori
ZURICH, 4 (Agerpres). — Comi

tetul executiv al federației inter
naționale de fotbal (F.I.F.A.) se va 
reuni la Dakar între 27 și 30 a- 
prilie pentru a discuta proiectul 
organizării primei ediții a campio
natului mondial rezervat echipe
lor de juniori (jucători între 16 
și 19 ani). în cazul că forul in
ternațional va aproba organizarea 
acestei competiții, atunci se va 
alege și țara care va găzdui pri
ma ediție. Pînă acum și-au ma
nifestat intenția de a fi gazda 
campionatului mondial de fotbal 
pentru echipe de juniori Tunisia, 
Belgia și Olanda. Turneul final ar 
urma să reunească 16 sau 24 de 
echipe.

Prima ediție ar urma să aibă 
loc în anul 1977.

PE SCURT
ATLETISM • în vederea Jocurilor 

sportive panamericane, federația de 
atletism a S.U.A. l-a numit ca antre
nor al echipei feminine pe Edward 
Temple, care în trecut s-a ocupat de 
antrenamentele echipei olimpice. El 
a descoperit printre altele pe campi
oanele olimpice Wilma Rudolph si 
Wyomia Tyus.

BASCHET • Pentru a 12-a oară 
consecutiv, echipa T.T.T. Riga a cu
cerit ..Cupa campionilor europeni", 
la feminin în returul finalei, dispu
tat la Praga, baschetbalistele sovieti
ce au învins cu 72—5(5 formația locală 
Sparta. Din nou coșgetera echipei a 
fost Semenova (26). în primul loc. 
T.T.T. Riga cîștigase cu 87—59 « Tur
neul internațional feminin de la 
Varșovia s-a încheiat cu victoria Ce
hoslovaciei — 6 p, urmată de Italia
— 5 p. Polonia — 4 și R.D.G. — 3.
• Meciurile din ziua a treia a turne
ului de juniori de la Mannheim : 
Polonia — Olanda 76—70; Suedia — 
Belgia 60—47; Spania — Italia 76—68; 
R.F.G. — Turcia 81—61. în clasamen
te, conduc echipele Poloniei (gr. A) 
și S.U.A. (gr. B), cu cîte 8 p.

CICLISM • După 9 etape. în Turul 
Algeriei continuă să conducă rutierul 
sovietic Aleksandr Iudin, urmat de 
Nilsson (Suedia) la 28 sec. și Pikuus 
(U.R.S.S.) la 51 sec. Etapa Batnn — 
Constantine (117 km) a fost cîștigată 
de Pikuus, cronometrat în 2h 21:30.
• în ..Săptămîna Catalană*1, după pa
tru etape, conduce Eddy Merckx, ur
mat de Ocaua la 19 sec. și Zoetcmclk 
la 1 min.

SCHI • Concursul de la Pordenone 
(Italia), contînd pentru ..Cupa Eu
ropei". a continuat cu slalomul spe
cial feminin, cîștigat de italianca 
Claudia Giordanl. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Elena Mato tis (San 
Marino) și Maria Epple (R.F.G.). 
Campioana olimpică Marle-Therfese 
Nadig (Elveția) a ocupat locul 9. • 
Innauer (Austria) a terminat învin
gător in concursul de pe trambulina 
de la Rukatunturi (Finlanda), cu 242 
p (sărituri de 110 m și 107 m). fiind 
urmat în clasament de compatriotul 
său Rudi Wanner — 227,5 p și fin
landezul E. Rautionaho — 227.3 p.

TENIS • Rezultatele din tur
neul feminin de la Los Ange
les. care încheie circuitul • in
ternațional de iarnă : Martina
Navratilova — Julie Heldman 6—4. 
6—3; Virginia Wade — Mona Schallau 
6—3. 6—2; Chris Evert — Mpi-ip
Louie 6—0. 6—1; Evonne Goolagong
— Olga Morozova 7—5. 6—3.

ține o altă „stea" pornită 
de pe o orbită pragheză, 
anume Martina Navrati
lova. In tenisul feminin, 
Cehoslovacia și-a găsit de
pe acum noua mare cam
pioană.

„SERIAL* FOREMAN
Fostul campion mondial de 

box la categoria grea, ame
ricanul George Foreman, va 
susține în ziua de 26 aprilie 
un original .serial*. în care 
va întîlni, pe rînd, în meciuri 
de cîte trei reprize, 5 ougî- 
llștl : Alonzo Johnson, Pedro 
Agosta. Mac Foster, Terry 
Daniels șl Boone Kirkman. 
Oala se va disputa la To
ronto (Canada).

LAURI PENTRU „SPOR
TUL CU MÂNUȘI*

Redacția de știri olim
pice a radlotelevlziunil din

cărora le-a fost adresată 
Întrebarea de mai sus. Pe 
primul loc s-a clasat spor
tul cu mănuși — boxul ! 
Acestuia îi revin 75,51 la 
sută din sufragii, pe cînd 
fotbalului i-au fost atri
buite 73.46 la sută. Urmea
ză, în acest original cla
sament. în ordine : atletis
mul (71.42), natația (W.38' 
baschetul (59,18). gimnas
tica (57,14), voleiul (55,1 
călăria (53,06). handbaful 
(40,98). canotajul (42,86), 
ciclismul (40,82) etc.

GREȘELI DE IMPRIMA
RE CU EFECT...

O firmă scoțiană a con
fecționat fulare cu emble
ma clubului „Dumbarton 
F.C.« care, cu aproape un 
secol tn urmă, in 1883, a 
cucerit t,Cupa Scoției". 
Numai că, dintr-o greșea
lă, desenatorul care a 
proiectat modelul a trecut

DOAR O UMFLĂTURĂ...

în presa occidentală face 
multă vilvâ problema publi
cității clandestine sau indi
recte prin televiziune, mai 
ales cu prilejul manifestărilor 
sportive. In cotidianul pari
zian ,.France Soir" se pro
pune ca premiul întîi pentru 
ingeniozitate în acest dome
niu să se acorde acelui ju
cător de fotbal italian care, 
în cursul unui important meci 
de campionat, s-a prăbușit la 
marginea terenului, exact în 
fața panoului publicitar al 
unei mari firme de cafea. 
Spre cel căzut s-au repezit 
medicii, s-a cerut o brancar» 
dă. Timp de 80 de secunde 
(ceea ce nu-î puțin în tele
viziune) camerele de luat ve
deri nu l-au părăsit pe fot
balistul căzut și, firește, nici 
panoul menționat. Abia la 
sosirea ajutoarelor s-a consta
tat că, de fapt, lucătorul nu 
suferă de nimic. Doar — cum 
precizează cotidianul francez 
— o mică umflătură în drep
tul... buzunarului în care au 
Intrat cele 7 milioane de l’re 
plătite de fabricanții de 
cafea I

SCORURI MARI IN C.M. DE HOCHEI
Au continuat meciurile din cadrul cam

pionatului mondial de hochei pe gheață 
(grupa A). La Miinchen, s-a disputat in- 
tîlnirea dintre selecționatele U.R.S.S. șl 
S.U.A. Hocheiștii sovietici au obținut o 
victorie confortabilă, la scorul de 10—5

(5—2, 1—1, 4—2). Cele mai multe puncte 
au fost înscrise de lakușev (3), Harla
mov și Mihailov (cite 2), respectiv 
Schneider (3).

Aseară, într-o nouă partidă : Suedia -• 
Polonia 10-0 (7-0, 0-0, 3-0).

Surpriză in Divizia A la baschet feminin
C.S.U. GALAȚI — VOINȚA BUCUREȘTI 60—57

CLUJ-NAPOCA, 4 (prin telefon). In 
Sala sporturilor din localitate au conti
nuat vineri întrecerile primului turneu al 
turului trei din cadrul Diviziei A de bas
chet feminin, grupa 7—11. Această rundă 
a fost marcată de surprinzătoarea în-

frîngere suferită de Voința București în 
fața echipei C.S.U. Galați : 57—60 (29—34, 
54—54). In celălalt meci, ,,U“ Cluj-Napo- 
ca - C.S.U. Tg. Mureș 64—61 (35-20).
(Mircea RADU, coresp.)

D. SPTRLEA, LIDER IN „CUPA PRIMĂVERII* 
LA PENTATLON MODERN

Ieri, „Cupa primăverii* la pentatlon 
modern a programat două probe. Dimi
neața, la poligonul Dinamo, s-a desfă
șurat concursul de tir, cîștigat de Con
stantin Călina cu 193 p - 978 p. Pe Jocu
rile următoare s-au clasat luliu Galovici 
cu 192—956 p, Albert Covaci 191—934 p. 
Pe echipe : Olimpia I 2846 p, Univ. Ti
mișoara 2692 p, Olimpia il 2494 p. După- 
amiază, la bazinul de înot de la com
plexul ,.23 August*, a fost programată
proba de notație. Cum era de așteptat, 

■ a cîștigat A. Covaci in 3:38,3 — 1128 p.

Cu același punctaj a încheiat proba $1 
C. Ordos, iar pe locul trei — I. Galovici 
3:47,7 — 1052 p. Pe echipe, prima s-a 
clasat I. P. Tg. Mureș cu 3288 p, urma
tă de Olimpia I 2968 p și Olimpia II 
2964 p. După patru probe, campionul 
țării. Dumitru Spirlea, se menține în 
fruntea clasamentulu5 cu 4108 p. El este 
urmat de I. Galovici 3976 p șl Al. Covaci 
3975 p. Pe echipe : Univ. Timișoara 
11 640 p. Olimpia I 11 529 o. Olimpic ’I 
9 503 p. Azi, în pădurea Călugăreai, ul
tima probă — crosul.
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