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Vineri dimineața, cea de-a treia 

vi a vizitei oficiale în Filipine, 
președintele Nicolae Ceaușescu s-a 
întîlnit la Palatul Malacanang cu 
reprezentanți ai cercurilor filipi- 
neze de afaceri.

Salutîndu-1 pe președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, repre
zentanții cercurilor economice fi- 
iipineze au arătat în cuvîntul lor 
că este o mare onoare pentru ei 
de a se întîlni în cadrul acestei 
reuniuni de lucru cu șeful statu
lui român, de a explora posibi
litățile pentru o bună colaborare 
economică româno-filipineză, re
ciproc avantajoasă.

In continuare, între președintele 
Nicolae Ceaușescu și reprezentan
ții cercurilor de afaceri din Fili
pine a avut loc un dialog fruc
tuos de lucru, în cadrul căruia au 
fost abordate pe larg diferite as
pecte privind dezvoltarea schim
burilor comerciale, a cooperării 
economice și tehnico-științifice 
între firmele și organizațiile eco
nomice din Filipine și întreprin
derile industriale și de comerț ex
terior din România.

★
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scris în program un 
o înaltă și profundă 
președintelui Nicolae Ceaușescu i-a 
fost decernat titlul de Doctor Ho
noris Causa al Universității Fili- 
pinelor, una din cele mai presti
gioase instituții de învățămînt su
perior din această țară și din sud- 
estul Asiei.

Conferirea acestui titlu pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu este 
o ilustrare grăitoare a prestigiu
lui, a înaltei stime și considerații 
de care se bucură și aici șeful sta
tului român, personalitate proe
minentă a lumii politice contempo
rane, promotor neobosit al unei 
politici externe de pace, înțelegere 
,și cooperare, pătrunsă de grija 
profundă față de destinele întregii 
umanități.

In aula universității, împodobi
tă cu drapelele celor două țări, 
cu jardiniere de flori, domnește 
o vie animație. Sini prezenți aici 
cadre didactice, studenți, oameni 
de știință, artă și cultură, repre
zentanți ai corpului diplomatic. La

aprilie a în- 
evcnimcnt de 
semnificație :

intrarea in sală a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a doamnei Imel- 
da Romualdez Marcos, și a celor
lalte persoane oficiale române si 
filipineze, întreaga asistență se ri
dică in picioare. Se intonează im
nurile de stat ale României și Fi
lipinelor.

Președintele Consiliului Execu
tiv al Universității, dr. Onofre D. 
Corpuz, rostește un cald cuvînt de 
salut în onoarea șefului statului 
român. El dă apoi citire hotărîrii 
Consiliului Executiv al Universi
tății prin care se conferă pre
ședintelui Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu. titlul 
de Doctor Honoris Causa al Uni
versității Filipinelor.

In aplauzele întregii asistențe, 
dr. Onofre D. Corpuz în minează 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
diploma de Doctor Honoris Cau
sa, împreună cu însemnele acestui 
inalt titlu — eșarfa și medalionul.

Președintele Consiliului Executiv 
al Universității felicită călduros 
pe președintele Nicolae Ceaușescu, 
exprimă profunda satisfacție pen
tru onoarea ce revine acestei u- 
niversități de a număra printre 
cei cărora li s-a conferit acest ti
tlu pe președintele Republicii So
cialiste România.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
este invitat să ia cuvîntul.

Cuvîntarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu este subliniată in repe
tate rînduri cu puternice și înde
lungate aplauze.

După solemnitate, gazdele au 
oferit Ia „Executiv House" din 
parcul Diîiman — situat în incinta 
noului orășel universitar — un 
cocteil în cinstea inalților oaspeți 
români.

Președintele Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu și doam
na Imelda Marcos s-au întreținut 
cordial cu membrii Consiliului 
Executiv al Universității Filipine
lor, cu alte cadre didactice univer
sitare. *

Vineri la amiază, președintele 
Republicii ----- —
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa

Socialiste România,

'Continuare In pag. ■ a 8-a)

I

l
l
l
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I 
I

CAMPION AȚELE INTERNAȚIONALE DE GIMNASTICĂ ALE ROMÂNIEI

CAMPIONUL MONDIAL DAN GRECII
A CÎȘTIGAT TITLUL

LA INDIVIDUAL COMPUS
Cea de a 18 a ediție a Campionatelor internaționale 

de gimnastică ale României dotate cu trofeul Gheor- 
ghe Moceanu- au fost inaugurate ieri după-amiază, în 
sala Horească din Capitală, cu întrecerile masculine, 
rare au adus în fața aparatelor 24 de sportivi din 11 
țări.
- «“-L1.0111 2EPStal05' mai numeros decît oricînd în ulti- 

pe care gimnaș- 
la ultimele mari

mii ani, urmare, firește, a succeselor 
tele și gimnaștii noștri le-au repurtat 
competiții continentale și mondia
le, au putut urmări o dispută in
teresantă, cu un lider incontesta
bil, care a dominat competiția de 
la un capăt la altul. Spre satisfac
ția unanimă- acest gimnast a fost 
sportivul nostru Dan Grecu, care- 
la Campionatele mondiale de la 
Varna a cucerit titlul suprem la 
inele. Campionul mondial a ținut 
să-și onoreze cartea sa de vizită, 
prezentîndu-se ieri într-o formă 
bună, care ne dă speranțe pentru 
apropiatele campionate europene 
de la Berna. Atît la inele, aparat 
Ia care a fost îndelung aplaudat 
pentru siguranța și precizia cu 
care a lucrat (9.45), cit și la cele
lalte aparate, Grecu a fost bine 
apreciat de brigăzile de arbitri, 
astfel că el și-a înscris în palma
res un remarcabil succes, cîști- 
gînd concursul la individual com
pus. Dacă socotim și faptul că el 
se află pe primul loc la cinci din 
cele șase probe, desigur că bilan
țul lui Dan Grecu la această în
trecere va fi cu totul remarcabil. 
Bine a evoluat și unul dintre ti
nerii gimnaști români, Ion Che- 
cicheș, situat pe locul al treilea la 
individual, după Mihai Borș, cu 
execuții corecte, in nota lui obiș
nuită. Dintre gimnaștii străini, cea 
mai bună evoluție a fost cea a 
lui Rohrwich Volkner (R.D.G.). 
lată primii clasați : Dan Grecu 
55,90, Mihai Borș 54,20, Ion Checi- 
cheș 53,80, R. Volkner 53,75, Sorin 
Cepoi (România) 53,65.

Azi are loc concursul feminin 
(ora 17,30), far mîine (ora 11) — 
finalele pe aparate.

Constantin MACOVE1

PUGILIȘTI DIN 15 ȚĂRI LA TURNEUL „CENTURA DE AUR"

BOXERII ROMÂNI VOR AVEA DE ÎNFRUNTAT

Boxerii ugandezi, surprinși de fo
toreporterul nostru Dragoș Neagu 
la un antrenament in sala Meta
lul, sint printre primii oaspeți so

siți la București
La București va începe luni, una 

dintre cele mai mari competiții 
internaționale ale boxului amator.

„Centura dc aur", turneu inter
național organizat ue federația ro-

CAMPIONI MONDIALI ȘI OLIMPICI
Prezențe remarcabile pe ringul de la Palatul Sporturilor și Culturii 

mână de specialitate, captează, de 
la o ediție la alta, tot mal mult 
interesul amatorilor „nobilei arte" 
de pe diferite meridiane ale glo
bului.

La această a patra ediție vor fi 
prezenți pe ringul de la Palatul 
Sporturilor și Culturii reprezen
tanți ai pugilatului amator din 15 
țări de pe patru continente. La 
ora cînd citiți aceste rînduri, 
mulți dintre oaspeți fac ultimele 
pregătiri dinaintea startului, în 
sălile sau pe terenurile de sport 
din Capitală. Primii sosiți au fost 
boxerii cubanezi, prezenți la toa
te edițiile de pînă acum ale „Cen
turii". Și de această dată, Cuba a- 
liniază la startul întrecerilor o 
formație puternică, în rîndul că
reia sint prezenți campioni mon
diali și olimpici. Vă sint desigur 
cunoscute numele și performan
țele lui Teofilo Stevenson, Gilber
to Carrillo, Emilio Correa, Orlan
do Martinez sau Jorge Hernandez, 
vedete ale ringului internațional, 
care nu mai au nevoie de alte 
recomandări. Antrenorul echl’ei 
reprezentative a Cubei, Alcldes

Sagarra, ne-a declarat : „Știu din 
experiența anilor trecuți că tur
neul de la București este de o va
loare deosebită. Acesta este moti
vul pentru care noi am selecționat 
cele mai valoroase elemente ale 
boxului cubanez la ora actuală".

Mihai TRANCA 
Petre HENJ

(Continuare in pag. a 8-a)

Cu evoluții bune 
la toate aparatele, 
campionul român 
Dan Grecu a obți
nut o meritată vic
torie la individual 
compus. laiă-l la 
inele, aparat lu 
care deține titlul 
mondial.
Foto : S. BAKCSY

ACȚIUNI Șl COMPETIȚII
CU O LARGA PARTICIPARE

A
LA TOPLDA, ÎNTRE
CERI LA DIFERITE 

RAMURI DE SPORT

La Toplîța s-au des
fășurat pînă în pre
zent întreceri dedica
te zilei de 1 Mai la 
fotbal, atletism, orien
tare turistică, volei și 
learting. Fiind înche
iate acum, sintem în 
măsură să-i numim 
pe cîștigători : fotbal 
— Școala generală nr. 
8; atletism — Tibor 
Zemanî (100 m) ; o- 
rientare turistică — 
Casa pionierilor la bă
ieți și “ ’
lă. nr. ; 
lei — 
șoara ; 
Elemer 
mara.

Dar 
Toplița 
întreceri în cinstea zi
lei de 1 Mai ci și 
în alte localități din 
județul Harghita: 
Gheorghieni, Odorhe- 
iul Secuiesc și Miercu
rea Ciuc. (V. PAȘ- 
CANU, coresp.).

DUMINICĂ, 
IN CAPITALA

Școala genera- 
8 la feta ; vo- 
Metalul Siglti- 
karting — Tona 

■ si Martin Ta-

nu numai la 
s-au organizat

Ca de obicei, mîine, 
în Capitală, pe mul
te terenuri și In 
parcuri, vor avea loc 
diferite manifestări 
sportive. Majoritatea

TINERETULUI
acestora sint 
zate în 
apropiatei 
oamenilor 
l u m ea 
1 Mai.

Referindu-ne numai 
citeva dintre aces-

organ i- 
întimpinarea 
sărbători a 
muncii din 

întreagă :

volei. baschet la baza 
Cireșarii (șectorul 8) ; 
Cupa 1 IWa* !»• hecllei 
pe iarbă pe stadionul 
Electra ș.a.

la

tea, amintim 
concursul de 
dele care va 
la centrul 
(sectorul 1) ; 
de volei, 
cimp, fotbal si Cupa 
vacanței la handbal pe 
bazele de cartier Voi
nicelul și Titanii (sec
torul 4) ; concursuri 
de orientare turistică 
pentru eîteva sute de 
elevi și eleve la Hră
nești (sectorul 5 și 7) : 
Cupa vacanței la sah. 
tenis, popice, handbal.

despre : 
aeromo- 
avea loc 
Bănoasa 
întreceri 

tenis de

MANIFESTĂRI SPOR
TIVE IN JUDEȚUL Bl- 

HOR

C.J.E.F.S. Bihor, 
prin comisiile județe
ne de specialitate și 
în colaborare cu tic- 
torii cu atribuții în 
mișcarea spor-tivă, or
ganizează numeroase 
manifestări și compe- 
•iții dotate eu Cupn 
l Mai și Cupa 9 Mai 
Ia următoarele disci
pline : baschet, fotbal, 
judo, handbal, popice, 
oină, tenis de masă, 
șah și volei. în ora
șele Beiuș, Salonta; 
Marghita; Vașcău și 
Orașul Dr. Petru Gro
za competițiile vor 
cuprinde și> pe sporti
vii din localitățile si
tuate în zona acestor 
orașe. La întreprinde
rea de alumină dinO- 
radea, fabrica „Soli
daritatea", Fabrica de 
confecții și în asocia
țiile sportive Voința 
din Oradba, Beiuș șl 
Salonta au și început 
întrecerile,, pe ramuri 
de meserii» pe secții și 
unîtăti productive, 
(flie GHItJA, eoresp. 
județean!.

ASTĂZI Șl MÎINE, ÎNTÎLNIRI ÎNTRE REPREZENTATIVELE 
DE FOTBAL (tineret) ALE ROMÂNIEI Șl POLONIEI

Astăzi și miine, echipele reprezentative de tineret 
ale României vor susține două partide amicale cu 
selecționatele similare ale Poloniei.

Echipa de 21 de ani a plecat ieri dimineață în Polo
nia, unde, în această după-amiază, va Juca în orașul 
Kluczbork

Meciul echipelor sub 23 de ani se va disputa miine,

de la ora 16,30, pe stadionul
Lotul oaspeților, va sosi 

seară.

Dinamo dih> Capitală, 
în Capitală în această

Echipa poloneză vine la București cu multe ambiții 
sl cu gîndul revanșei pentru acel semie.șae (®- ‘‘in 
ultima întîlnire a celor două reprezentative, dispu
tată în toamnă, la Rzeszow,
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SECVENȚE

CU 0 SERIOASĂ
SPORTIVE

PREGĂTIRE FIZICĂ

se-

Prima etapă a campionatului 
țional de motocros, ediția 1975. 
desfășurat la Cîmpulung-Muscel, 
un traseu extrem de dur, care 
cel mai mare grad de dificultate 
țara noastră.

In aceste condiții, întrecerile
r-iorilor, juniorilor și posesorilor de 
motorete Mobra au scos în evidentă 
tehnica excelentă a majorității spor
tivilor in conducerea mașinilor pe 
un traseu foarte îngust, precum șl 
temeinica pregătire a mașinilor pen
tru concurs. Cei peste 8 000 de spec
tatori au fost deosebit de impresio
nați de disputele pentru locurile 
fruntașe, dintre seniorii Mihai Banu, 
Aurel Ionescu și Paul Filipescu, ade- 
vărați ași ai ghidonului. Au fost re
marcate. de asemenea, suplețea, în- 
demînarea și tenacitatea 
Stelian Paraschiv, Andrei 
Ernest Miilner, Nicolae

tinerilor 
Benedek, 
Arabadgi, 

Victor Gavrilă, Cornel Băjan, Romeo 
Diaconu, Jean Pescaru și Alexandru 
Ilieș, care promit a deveni moto- 
cicliști de nădejde.

Au fost însă și unii concurenți 
care au căzut. Motivul : neglijarea 
exercițiilor fizice, atît de necesare 
pentru formarea rezistenței și forței 
impuse de ritmul din ce în ce mai 
rapid al curselor și duritatea trasee
lor. Repetatele răsturnări pe pantele 
abrupte sau la traversarea obstaco
lelor întîlnite în drum demonstrează, 
dacă mai e nevoie, că oricît de bun 
pilot ai fi. nu poți stăpînl mașina 
pe un teren accidentat, dacă nu ai șl 
o pregătire fizică corespunzătoare. 
Așadar, tehnicienii trebuie să acor
de o atenție sporită creșterii poten
țialului fizic al elevilor lor.

AT.DOCI.UDUL

MARE AFLUENȚĂ DE TINERET iN ALPINIADA UNIVERSITARĂ
Masivul Bucegi, atît de cunoscut 

de către iubitorii munților, dar 
gata să ofere, permanent, noi și 
uimitoare frumuseți, a găzduit e- 
tapa I, de iarnă, a Alpiniadei uni
versitare pentru tineret și seniori, 
organizată de C.S.U. București. In
vitația de participare a fost adre
sată nu numai studenților, ci și 
unor secții fruntașe din întreaga 
țară. Și nu a fost rău. Competiția 
a reunit, în întreceri, peste 120 de 
sportivi cățărători de la i Uni
versitatea București. Universitatea 
Cluj-Napoca, Universitatea Brașov, 
Creația Brașov, Sănătatea Bucu
rești, Grivița Roșie București, 
C.F.R. Petroșani și Torpedo Zăr- 
nești. Peste 120 de temerari au 
luat cu asalt pereții de granit, pe 
trasee cu grade de dificultate de 
la I la V, au traversat văi încă 
înfundate de zăpezi, s-au cățărat 
pe creste. Favorizat de un timp 
excelent, acest spectacol fără... 
spectatori a fost de-a dreptul im
presionant, cu faze ca cea oferită 
de cei 22 de foarte tineri alpiniști 
de la Creația, „lansați" de antre
norul lor. Adrian Tănasc, în Va
lea Albă.

Cea mai de seamă remarcă ce 
se cuvine a fi consemnată după a- 
ceastă primă etapă a celei de a 8-a 
ediții a Alpiniadei Universitare

este masiva participare a alpi- 
niștilor tineri, mulți dintre ei 
luptînd pentru prima lor clasifi
care sportivă. Șl evoluțiile au do
vedit că, deși nu au încă multă 
experiență, sînt bine pregătiți fi
zic și tehnic. Ne gîndim, îndeosebi, 
la studenții bucureșteni și brașo
veni. Ei au reușit să escaladeze 
cu succes toate traseele abordate. 
După consumarea probelor, în cla
samentul pe echipe (prin acumula
rea punctelor realizate de tineret 
și seniori), pe primele trei locuri 
s-au situat (pentru prima dată) 
formații bucureștene : Universita
tea — 603 puncte, — Grivița Roșie 
330 p și Sănătatea 327 p.

O observație critică : cu toate 
că regulamentul prevede folosirea 
obligatorie a căștilor de protecție, 
mulți dintre concurenți n-au res
pectat această cerință — foarte 
importantă — de prevenire a ac
cidentelor.

O notă bună merită a fi acor
dată federației de specialitate care 
prin Dionisie Colan, a sprijinit 
organizarea reușitei acțiuni.

Următoarea întîlnire alpină, no
minalizată de către F.R.F.A., va 
avea loc. tot în Bucegi, în zilele 
de 26 și 27 aprilie, în organizarea 
C.M.E.F.S. București.

GALAȚENE
Sportul cîștigă din ce în ce mal 

mult teren în comunele și satele din 
județul Galați. Dovezi sînt destule, 
într-o serie de comune ca : Inde
pendența, Cavadinești, Valea Măru
lui, Cudalbi, Slobozia, Conachi, C'o- 
rod, Drăgușeni, Ghidigeni, FolteștL 
Fărtonești, Grivița, Matca, Nicoreștu 
Pechea, Tulucești ș.a. au fost ame
najate baze sportive (înzestrate cu 
instalații și echipamentul necesar 
practicării unei game diverse de dis
cipline), întrecerile sportive au 
venit tot mai frecvente.

ACTIVITATE INTENSĂ 
IN COMUNE Șl SATE

de-

de 
ju-

Viorel TONCEANU

PIONIERII AEROMODELIȘTI DIN TG. MUREȘ
In aceste zile de vacantă, la Casa pionierilor din Tg. Mureș, în 

cadrul cercului de aeromodele, domnește atmosfera unor febrile pregătiri. 
După ce au ciștigat concursul interjudețean de la Bistrița, pionierii 
mureșeni vor participa la cupa interjudețeană „Aripile Mureșului" orga
nizată de ei, la Singeorzul de Mureș și apoi la un concurs similar de 
aeromodele planoare de pantă, la Cluj-Napoca, precum și la alte compe
tiții, de la care speră să se întoarcă cu noi trofee.

In imagine : instructorul prof. Otto Hints, maestru emerit al spor
tului, și elevii săi.

Multe sînt sporturile îndrăgite 
tineri si virstnici. Iată, fotbalul 
pildă. în campionatul sătesc al . 
dețului sint înscrise 56 de echipe. 
Comuna Bujoru are o formație care 
activează în Divizia C. De asemenea, 
sînt organizate competiții la atletism, 
șah, tenis de masă, volei, 
șl la multe alte discipline, 
vadinești, grație profesorului 
Pecingină, a fost îndrăgit 
luptelor (trînta), tinerii de 
cerind multe locuri fruntașe în di
ferite concursuri județene. întreceri 
cu participări numeroase se organi
zează de către asociația „Voința" din 
comuna Independența. Peste 500 de 
tineri din județ au luat parte la 
concursurile din cadrul „Cunei me
canizatorului". Cîteva mii de tineri 
și-au trecut normele complexului 
polisportiv „Sport și sănătate", iar 
peste 15 000 au participat la ediția 
de iarnă a „Cupei Tineretului".

handbal 
La Ca- 
Nlcolae 
sportul 

aici cu-

„GHEORGHE D&NCIULESCII' DIN PLOIEȘTI

A ÎNCEPUT ZBORUL
Săptâmîna care se încheie a 

marcat startul în noul an de zbor. 
Pregătirile, atît în ceea ce priveș
te baza tehnico-materială, cit și 
cursurile de instruire și perfecțio
nare a personalului navigant teh
nic fiind terminate, aerocluburile 
au început sezonul cu motoarele 
în plin. Dintre ele, cel ploieștean 
a cunoscut, începînd de luni, rit
mul febril, caracteristic 
vități intense.

unei acti-

LOTURILE REPUBLICANE 
ȘUTISM LA PRIMELE

DE PARA- 
LANSĂRI

VIITORII SĂRITORI AU FĂCUT 
CUNOȘTINȚĂ CU ÎNĂLȚIMILE
Concomitent cu membrii loturi

lor, au început zborul și elevii in
structorilor Ion Mihai și Constan
tin Trîmbițașu din cadrul cursuri
lor de parașutism organizate de ae
roclubul „Gheorghe Bănciulescu“. 
Pentru început, aeronava coman
dată de Petre Gheorghe i-a ridi
cat în zbor 
înălțimile obișnuite 
sări, 
derea 
urma

de aclimatizare, la 
pentru lan- 

Primele salturi, cu deschi- 
automată a parașutei, vor 
în curînd.

După un stagiu de pregătire fi
zică necesar aducerii tuturor spor
tivilor la același nivel, de luni, 
cele două loturi, masculin și fe
minin, au trecut la antrenamentele 
de specialitate, efectuînd primele 
{lansări. Instructorii Ecaterina Dia
conii și Ghcorghe Vălcanu au re
unit în cadrul selecționatelor spor
tivi cu îndelungată experiență, 
cărora li s-au adăugat elemente 
de 
Ilie 
sile 
fan 
che 
Traian Șurariu, 
ria Iordănescu, 
toria Leonida, „noul val"

ÎNALTA acrobație, 
ÎN DREPTURI DEPLINE
trei instructori ai aeroclubu-

perspectivă. Astfel, alături de 
Neagu, Ionel Iordănescu, Va- 
Mihanciu, Ion Bucurescu, Ște- 
Nița, Cornel Limbășan, lorda- 
Basalîc, Nicolae Bucurenciu, 

Vasile Stan, Ma- 
Florica Uță, Vic- 

,___ . _ rr ' este re
prezentat de Vasile Dima, Valeria 
Ciurea, Aurelia Tudorică, Gabrie
la Ciurea. Teodora Miricescu, 
leria Rusu. Din lotul feminin 
sesc, pentru moment, două 
comjxmentele sale de bază, 
Lutsch și Doina Chcrecheș, prima 
din cauză de boală, a doua pentru 
studii, recuperarea lor fiind bine
înțeles o problemă de prim ordin.

Cei
lui, și piloți de performanță tot
odată, Mihai Albu, Octavian Ulici, 
Vasile Niculescu și-au reluat și ei 
programul de pregătire în dome
niul acrobației. Pe un „colț" de 
cer, ZLIN-ul urcă, se răsucește, 
pică, figurile se repetă la nesfîr- 
șit parcă — urmărit de Nicolae 
Constantinescu, instructor cu o în
delungată experiență, 
observații vor 
tica zborului.

ale
cîntări greu

★
a început.

Va-

Eva

cărui 
la cri-

RitmulNoul sezon 
susținut în care se lucrează ne 
face să credem că și rezultatele 
vor fi pe măsura eforturilor de
puse. In cele două sporturi aero
nautice, parașutism și zbor cu mo
tor, care constituie la ora actuală 
specialitatea Ploieștiului, ștacheta 
performanțelor trebuie să urce. O 
știu toți cei ce se pregătesc acum 
pe aerodromul Strejnic și aceasta 
depinde în primul rînd de ei.

INIȚIATIVE DEMNE DE URMAT
Practicarea modelismului. sport 

atît de îndrăgit de tineret, chiar de 
la cea mai fragedă vîrstă, nu poate 
fi concepută fără existența unui mi
nim de materiale de construcție, pre
cum și a sculelor de lucru corespun
zătoare. De aceea este și firesc ca 
în jurul acestei probleme, a bazei 
materiale, să se poarte discuții, chiar 
cînd este vorba de începători și deci 
de materiale de producție indigenă 
și puțin pretențioase. Iată dc ce a- 
preciem ca deosebit dc valoroase 
inițiativele unor asociații sportive și 
cercuri de modelism, cu posibilități 
de a confecționa, spre vînzare, unele 
materiale de strictă necesitate.

Asociația sportivă „Semănătoarea" 
din Capitală (Splaiul Independenței 
nr. 319), de pildă, s-a specializat în 
materiale specifice automodelismu- 
lui. Se confecționează, aici, prin 
inițiativa antrenorului Ion Constan- 
tinescu. roți de cauciuc cu profil de 
viteză, pentru clasele de mașini de 
1,5 — 2,5 și 5 cmc, precum și agre
gate pentru adaptarea motoarelor de 
1,5 și 2,5 cmc, de construcție chineză, 
la automcdele cu tracțiuni roată- 
sol (set complet: ax fals, lagăr, șai
be, piulițe și șaibe mari pe axul 
motorului)

La Reghin, prin Asociația sportivă 
Voința" (Str. Mihai Viteazul nr. 12) 

au fost debitate spre vînzare ba
ghete din brad de rezonanță, mate-

rial indispensabil în aeromodelism și 
navomodelism. Ele sînt tăiate la di
mensiunile cele mai întrebuințate, 
de la 2x2x100 cm la 10x10x150 cm. De 
asemenea, la Casa pionierilor din 
Orăștie (Str. Gh. Barițiu nr. 10). din 
inițiativa antrenorului iosif Kokosy, 
se confecționează seturi de mate
riale pentru practicarea rachetomo- 
delismului. Ele cuprind conuri pen
tru rachetomodele. din polietilenă, 
cu diametrul cepului de 17.5 — 18 — 
19,1 și 25 mm.
45 și 55 mm și 
5—6 grame. Tot 
ționate un marc 
de rachete de 5 
omologată de federația de speciali
tate și C.N.O.P., truse cu prefabri
cate pentru asamblarea de rachete 
cu stramer, cat. 5 N.s., rachete cu 
parașută, cat. 5 N.s. și altele. Fără 
îndoială că aceste inițiative vor con
duce la dezvoltarea modelismului, 
cu cheltuieli minime și ele sînt 
demne de a fi urmate și de către 
alte asociații și cercuri. (V. TJ

înălțimea de 55, 50, 
greutatea de 4—5 și 
aici au fost confec- 
număr de motorașe 
N.s., cu încărcătură

LA „CASA PIONIERILOR"...
... purtătorii cravatelor roșii fac 

și mult sport, prieten indispensabil 
ăl... sănătății lor. Zilnic, organizați 
în jurul „Cercului de sport", pionie
rii sînt inițiați în tainele diferitelor 
discipline. Șeful secției sportive, 
Dumitru Dumitrașcu, de pildă, s-a 
dedicat, din 1970, instruirii pionie
rilor la judo. Nu mai puțin de 150 
copii au deprins tainele acestui sport, 
dovadă că au cucerit numeroase ti
tluri și medalii la concursurile în 
care au participat (Lucian Gurcă — 
Șc. gen. 5, Stelian Enache — Șc. gen. 
25. Ștefan On oaie — Șc. gen. 18 ș.a.). 
Tenisul de cîmp. firește, a găsit și 
el teren fertil în rîndurile 
din „cetatea oțelului", prin 
rile depuse de profesorul Mihai Bel- 
diman ; la fel rugbyul (prof. Viorel 
Secuianu), tirul, turismul, minifot- 
balul ș.a.

Rezultatele obținute pe linia popu
larizării exercițiilor fizice și a spor
tului în rîndurile micilor purtători 
ai cravatelor roșii din orașul și ju
dețul Galați încununează în mod me
rituos munca profesoarei Silvia Cos- 
tescu, directoarea Casei pionierilor, 
o pasionată susținătoare a activită
ților sportive.

D. MORARU-SLIVNA

„CENTURA DE

LA T. V

copiilor 
efortu-

AUR"

TV de la 
de box 

marți, 
ora 15 

simbâtă,

Programul transmisiilor 
turneul internațional 
„Centura de aur" : 
miercuri și joi, de la 
transmisii directe ; simbătă, se- 
lecțiuni înreqistrate la galele se
mifinale ; duminică, de la ora 
11,15, transmisie directă din gala 
finolă, iar de la ora 15,25 se- 
lecțiuni înregistrate la gala fi
nală.

ex-

GRECEȘTI, în car-

bună comportare", 
putea fi luată în

MARIANA NENIU,
tea respectivă s-a strecurat o greșeală: 
Brazilia a cucerit ,,Cupa Jules Rimet" 
în mod definitiv, cîștigind de trei ori, 
în 1958, 1962 și 1970, campionatul mon
dial de fotbal. Regulamentul nu cerea 
ca aceste trei victorii să fie neapărat 
consecutive.

„Carnetul 
exemplare, cu scopul ca,

SÎMBÂTĂ

drumeției1 ora
număr de

Jiul

DUMINICĂ

SARO Tîrgoviște
Voința Craiova

Ilustrații : N. CLAUDIU
Pag, a 2 a Sportul

pe
fi

la 
șl

14.30: 
co-

10.30 : Olimpia-Con- 
C.F.R. Brașov (Div.

•e vor fotografia, după ce nu vor mal 
«vea emoții cu retrogradarea. Deocam- 
vdata, cu locul 14 pe care il ocupă, nu

oni pe care ii va Împlini la 4 Iulie, 
australianul aparține mai degrabă ge
nerației intermediare.

i, ora 
Slatina

KISS ERNO, TG. MUREȘ. Și un „In
ternațional*1, călit in grele lupte sporti
ve, poate plinge după un meci pierdut. 
Nu mă miră, deci, că Dinu, care joacă 
în primul rînd cu inima, a plîns după 
jocul de ta Tg. Mureș.

_ ABEL V. PLUGARU, CONSTANTA. Da, 
în ediția 1970—71, Politehnica lași a în
vins pe Dinamo, la București, cu 3—1. 
Pînă în etapa a șasea, ieșenii au fost 
lideri ! A fost odată ca niciodată...

Strungul, cu 
adresați mulțumiri 
din Tg. Jiu : Vatamaniuc,

Pe- 
Fo- 
n-a 
e...

LIA NEGROIU, REȘIȚA. Sînteți născu
tă la Vinerea, lîngă Cugir și ........... ‘
cu echipa de fotbal 
îndoiesc că jucătorii 
cut fotografii pentru

D,P.B. REȘIȚA. O șarjă la adresa 
trolului Ploiești : Avid de petrol / 
reazâ-n... subsol I Echipa ploieșteană 
ajuns acolo, dar nici prea departe nu

in 
ca 

gol. Este 
este cazul să vă felicit pe 

bucura I — sau să-i critic 
odverși ?

DORU GEORGESCU, BUCUREȘTI. 
John Alexander, cîștigătorul nescontat al 
turneului de tenis de la Tucson, nu este 
nici tinăr, nici „bătrîn". Cu cei 24 de

DAN CREȚAN, TG. JIU. Cînd
pierde acasă cu 3-0 meciul cu Sportul 
studențesc, pentru ca în 
toare să 
Purcaru 1) 
tatea, la 
care sînt 
sînt cele

etaoa urmă- 
fie la un pas (dacă nu era 

de a învinge pe Universi- 
Craiova, este greu de spus 

echipele noastre b'une ți care 
slabe..".

cred că le arde să meargă la foto
graf. Dar, cine știe : încercatf-vă noro
cul. Adresa : Uzina mecanică — Cugir, 
pentru echipa de fotbal.

ROMULUS BATRINA, ARAD. Ați pier
dut cu 3—0 meciul susținut de echipa dv., 

Minerul Teliuc și, totuși, 
brigăzii de arbitri 

___ __ _ ____ _ Branga și 
Offenburg, după ce î-ați felicitat și 
adversari. în cazul acesta, meritați 
dv. felicitări I

,,țineți“ 
din acest oraș. Mă 
din Cugir și-au fă- 
suporteri. Poate că

MARCUS, ZALĂU, 
in

GRATIANU 
,,S-a emis 
250 000 de 
după efectuarea unui 

cursii, să se poată obține insigna" „Ami
cii drumeției". Poate că ar fi bine ca 
purtătorii de carnete să primească și 
o cocardă de carton tricolorat, cu 
scripția „AMICII DRUMEȚIEI, 
OCROTIM NATURA". Ar constitui 
factor de educație, un element psiholo
gic, un îndemn la o *»••■** 
O sugestie care ar 
considerație.

G. P., PITEȘTI. 1. V-am satisfăcut ru
gămintea, reținînd doar inițialele nume
lui dv. Dar n-aveți 
teamă, caricaturile 
țătoare. Perseverați 
urez succes și în 
In 6 meciuri, 
nici un 
nu știu :
— m-ar 
înaintașii

motive să vă fie... 
trimise fiind promi- 
și veți reuși. 2. Vă 
activitatea sportivă, 
portar, n-ați primit 

o performanță.

ATLETISM. Stadionul Tineretu-
i, ora 16: concurs universitar 

pe municipiul București.
FOTBAL. Terenul T.M.B., ora 

16.30 : T.M.B. — Voința Slobozia 
(Div. C).

GIMNASTICA. Sala Floreasca, 
ora 17.30 : campionatele interna
ționale ale României.

JUDO. Sala Dinamo, ora 
campionatul municipal al 
piilor

POPICE. Arena Antrefrig, 
16: Frigul — Cetatea Giurgiu ; 
arena Giulești, ora 16: Rapid — 
Metrom Bv.; Clubul întreprinde
rii Republica, ora 16 : Gloria — 
Voința Roman (Dlv. A, f).

RUGBY. Teren Steaua, ora 16 : 
Steaua — Gloria (Div. A).

TIR. Poligonul Tunari, ora 9 : 
concurs Internațional de talere; 
„Cupa primăverii" la arme cu 
glonț.

VOLEI. Sala Giulești, ora 17 : 
Spartac — Olimpia-Constructorul 
(Div. A. f); sala Flacăra roșie, 
ora 17 : Confecția — Voința Buc. 

B, f).

de la ora 11 : campionatele in
ternaționale ale României.

HANDBAL. Terenuț Giulești, 
ora 10.15: Locomotiva — Relonul 
Săvinești (Div. B); ora 11.30: Ra
pid — Universitatea Tim. (Div. 
A, f); terenul Progresul, ora 10: 
Progresul — Voința Odorhel (Div. 
A. f); terenul Steaua, ora 17 : 
Universitatea Buc. — Minaur B. 
M. (Div. A. m) ; terenul Voința, 
ora 9 : Voința — Oltul Sf. Gheor
ghe (Div. B, m).

JUDO. Sala Dinamo, orele 9 și 
16: campionatul municipal al co
piilor.

POPICE. Clubul întreprinderii 
Republica, ora 8 : Gloria — Voin
ța (Div. A. m).

POLO. Bazinul Floreasca, ora
10 : Progresul — C.N.U. (Div. A).

RUGBY. Terenul din Parcul 
copilului, ora 9 : Grivița roșie — 
Vulcan (Div. A): terenul Tei, ora
11 : Sportul studențesc — Univer
sitatea Tim. (Div. A) ; stadionul 
Tineretului, ora 10 : A.S.E. — Da
cii I.P.A. Sibiu (Div. B) ; terenul 
Olimpia, ora 
structorul — 
B).

TENIS DE 
sul, ora 9 :

ATLETISM. Stadionul Tineretu
lui, ora 9: concurs universitar pe 
municipiul București.

FOTBAL. Terenul Voința, 
11 : Voința — Dinamo 5 
(Div. B); terenul Progresul, ora 
11 : Progresul — C.S.U. Brașov 
(Div. B); terenul Laromet, ora 
11 : Laromet — Triumf (Div. C); 
terenul Sirena, ora 11: Sirena — 
Dunărea Giurgiu (Div. C): tere
nul Flacăra, ora 11 : Flacăra ro
șie — Automatica Buc. (Div. C).

GIMNASTICA. Sala Floreasca.

MASA. Sala Progre- 
Locomotiva Buc. — 

Progresul Buc. (m); sala de la 
stadionul Republicii, ora 9 : Vo
ința Buc. — Politehnica Buc. (m); 
sala din str. Aurora nr. 1, de la 
ora 10: Spartac Buc. — Progresul 
Buc. (f). meciuri Dlv. A.

TIR. Poligonul Tunari, de 
ora 8.30: concursuri la talere 
arme cu glonț.

VOLEI. Sala Giulești, de la ora 
10: I.E.F.S. — Univ. Craiova (Div. 
A, f), Electra — I.C.I.M. Brașov 
(Div. B, m); sala Progresul, ora 
10: Progresul - —-
(Dlv. B. m); sala Flacăra roșie, 
ora 10: I.T.B. ” ‘
(Div. B. f).



I MAESTRU, 
PEDAGOG, 
PRIETEN...

Sint nenumărate și în bună 
parte cunoscute exemplele de ti
neri care au atins culmea consa
crării sportive și, totodată, s-au 
afirmat plenar pe tărim profesio
nal. In majoritatea cazurilor, fie
care dintre ei — în momentele fe
ricite ale realizării performanțe
lor sau, după ani, în clipele de 
confesiune^ — nu uită să facă păr
taș la izbîndă pe cel care i-a în
trezărit viitorul de mare campion 
călăuzindu-i primii pași în sport, 
pe cel ' - - - .
pregătirea 
transforme 
ditate, pe ___ _____
cel mai aproape în clipele de bi
ruință sau de cumpănă, împărtă- 
«indu-i deopotrivă bucuriile si a- 
mărâciunile. Față de el, de AN
TRENORUL SAU, simte nevoia 
să-și exprime respectul, gratitu
dinea și recunoștința.

Intr-adevăr, unul sportiv care 
(năzuiește să devină un nume, ci- 
ne-i poate fi mai aproape sufleteș
te decit antrenorul sau ? Clne-1 
poate sfătui părintește și-l spriji
nă în clipele de Îndoială, cine-1 
încurajează mai sincer pe drumul 
succesului decit maestrul său ?

Dacă am trece în revistă toți 
factorii educativi care influențea
ză evoluția unui tînăr sportiv, am 
deduce fără doar și poate că an
trenorul trebuie să contribuie in 
eel mai înalt grad la formarea 
tinărului.

Prin felul în care știe să-și o- 
moreze înalta atribuție socială de 
educator și pedagog, prin modul 
în care reușește să se impună 
el Însuși ca model de conduită, de 
seriozitate și disciplină, de muncă 
conștiincioasă și de fermitate, de 
intransigență consecventă față de 
orice încălcare a normelor de 
comportare, antrenorul este acela 
care poate influența decisiv viito
rul elevului său, ii poate hotări 
destinul sportiv și social. Numă
rul unor astfel de dascăli este 
mare. Mulți dintre ei se mlndresc 
pe drept cuvînt cu foștii elevi 
care, după abandonarea scenei 
sportive, s-au afirmat in cele mai 
diverse sectoare ale activității so
ciale.

Firește, 
antrenorii 
delicat al 
struetivă și educativă. Unii dintre 
ei se consideră simpli îndrumă
tori tehnici, între limitele orare 
prevăzute în programul antrena
mentelor.

Aceștia consideră că numai pre
gătirea pur sportivă, făcută cu 
competență, fie și la nivelul ce
rințelor de ultimă oră, este sufi
cientă pentru obținerea rezultate
lor. Și se înșeală. Pentru că mai 
devreme sau mai tirziu, efectul 
neglijării muncii educative în ca
drul pregătirii, lipsa unei legături 
permanente intre antrenor și me
diile in care tînărul își desfășoară 
activitatea extrasportivă se mani
festă adesea violent, avînd drept 
consecință fie retrogradarea sa pe 
scara valorilor, fie chiar elimina
rea definitivă din sport. Ca să nu 
mai vorbim de apariția altor fe
nomene negative,

lată, deci, la ce trebuie să me
diteze-fiecare antrenor, investit cu 
misiunea formării unui campion, 
dar și a unui cetățean educat în 
spiritul normelor scrise și nescrise 
rare guvernează viața noastră so- 
eială. Antrenorul trebuie să-i fie 
sportivului său deopotrivă maes
tru, pedagog, prieten și un al doi
lea părinte...

care i-a desăvîrșit 
și I-a ajutat 
aspirațiile in 

omul care i-a

să 
rea
les t

nu putem spune că toți 
noștri dețin meșteșugul 
armonizării laturilor in

|ANTRENORUL
ISI DATORIA SA
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

„Odată cu pregătirea tehnică

CIVICA DE
EDUCATOR
de specialitate trebuie intensificata

I
I
i
i

munca de educare politică a sportivilor, pentru formarea unui tineret | 
cu însușiri fizice superioare și, în același timp, cu o ținută demnă și * 
responsabilă in societate, cu un înalt nivel cetățenesc, participant activ, 
conștient la lupta și eforturile întregului popor pentru construirea socia
lismului și comunismului in România". .

I
(Din Mesajul adresat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
Conferinței pe țară a mișcării sportive)

Lumea sportivă alcătuiește, fără îndoială, 
un microsistem social in care structura 
sa, aproape exclusiv juvenilă, reclamă 
desfășurarea unui amplu și intens proces 

educational, întronarea unui climat care să contri
buie la dezvoltarea armonioasă a tinerei generații. 

Este unanim acceptată astăzi opinia că mediul 
sportiv poate reprezenta un cadru cu multiple in
fluențe binefăcătoare asupra trupului și spiritului, 
cooperind eficient cu alți factori educativi in con
turarea unor caractere stabile, in formarea și con
solidarea unor însușiri alese, a personalității, în 
clădirea omului nou, util societății, capabil — fizic, 
intelectual și moral — de eforturi pe măsura ce
rințelor progresului social necontenit.

Sesizind cu clarviziune și exactitate rolul edu- 
cativ-formativ pe care sportul îl poate îndeplini 
in rîndul unei mari părți a tineretului, condu
cerea partidului și statului a subliniat, ori de cite 
ori s-a ivit prilejul unei analize a acestui dome
niu, necesitatea acordării unei atenții particulare 
aspectelor educative. „Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport, federațiile, cluburile și 

domeniul 
să asigure

ceilalți factori cu responsabilități în 
sportului vot întreprinde măsuri care

in rindurile sportivilor o disciplină fermă și o or
dine exemplară, ca o condiție de bază pentru dez
voltarea ascendentă a Întregii mișcări sportive. In 
toate unitățile sportive se va întrona un climat 
sănătos, combativ față de orice manifestare care 
contravine eticii socialiste, normelor de conduită 
cetățenească și ale vieții sportive", se spune in
tr-un important pasaj al Hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R., din februarie-marlie 1973, cu privire la dez
voltarea continuă a educației fizice și sportului.

Intr-unui din articolele cuprinse in „Codul prin
cipiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, 
ale eticii și echității socialiste", adoptat de Con
gresul al Xl-lea, este clar precizată „...îndatorirea 
primordială de a asigura pregătirea tineretului pen
tru muncă și viață"..., îndatorirea care revine tu
turor comuniștilor — părinți, cadre didactice, ac
tiviști ai organizațiilor de masă și obștești, intre 
care sint incluși, firește — și nu in ultimul rind 
— cei din unitățile sportive.

Un asemenea activist, a cărui muncă dc in
struire și educație este in cea mai mare măsură 
eficientă și, poate, decisivă in formarea tinărului 
sportiv, este ANTRENORUL...

I
I
I
I
I
I
I
I
I

DE RUGBY GRIVIȚA

ROADELE MUNCII EDUCATIVE SINT VIZIBILE
LA ECHIPA

„Printre preocupările de prim 
ordin ale activității noastre am în
scris pe agenda de lucru și pe aceea 
de a forma pe cei care pășesc pe 
porțile terenului din Parcul co
pilului nu numai ca buni cunos
cători ai rugbyului, ci și ca oa
meni desăvîrșiți pe plan profesio
nal și cetățenesc. Avem convinge
rea că numai un sportiv cu o 
înaltă conștiință a responsabilită
ții sale va căuta cu consecvență 
și conștiinciozitate să se pregă
tească Ia un nivel superior, să 
facă dovada capacităților sale în 
sport și la locul de muncă".

Am reprodus cu fidelitate cu
vintele maestrului emerit al spor
tului Radu Demian, unul dintre 
antrenorii formației divizionare A, 
Grivița Roșie, afirmație făcută în 
momentul cînd echipa grivițeană 
apărea în campionat într-o „hai
nă nouă".

Avînd deci ca punct de plecare 
cuvintele de atunci ale antrenoru
lui Radu Demian, am căutat să 
vedem după aproape doi ani în ce 
măsură elementele enunțate teo
retic și-au găsit o materializare 
practică.

Echipa a suferit modificări de 
structură, care au necesitat și im- 
portante intervenții de ordin edu
cativ, în paralel cu cele de strictă 
specialitate. Se impunea, în pri
mul rînd, formarea unui COLEC
TIV, dintr-un lot eterogen, cu 
care să se obțină după o perioadă 
de pregătire, performanțe de va
loare. Juniori din pepiniera pro
prie (Vlad Vasile, Cercel, Gîrjabu, 
Atanasiu), rugbyști transferați de 
la alte cluburi. (Scarlat, Ghiță,

Măcăneață, Petre Barbu), la rîn
dul lor cu obișnuințe proprii lo
cului de proveniență, o parte din 
componenții mai vechi ai XV-lui 
grivițean au alcătuit materialul u- 
man avut ia dispoziție de antre
nori. Cuplul de antrenori. Viorel 
Moraru — Radu Demian, a căutat 
să realizeze un climat favorabil 
de muncă, de un real ajutor fiind, 
în acest caz, jucătorii cu mai mul
tă experiență (T'ibuleac, Al. Pop, 
Dinu). Acesta a fost doar un prim 
pas. Al doilea a fost realizat a- 
tunci cînd toți au fost încadrați în 
activitatea de producție, fiecare 
căpătînd prin aceasta o dublă 
responsabilitate față de colectiv : 
ca lucrător și ca sportiv. în acest 
caz, tovarășii de muncă au avut o 
influență deseori hotărîtoare asu
pra evoluțiilor ulterioare deoare
ce, potrivit tradiției, a doua zi 
după meci este analizată compor
tarea sportivilor, modul cum au 
înțeles să apere culorile formației, 
prestigiul sportiv al uzinei.

O altă latură a procesului 
cativ a vizat ridicarea 
profesionale în paralel 
instruirii sportive. Astfel, Măcă- 
neață și Barbu pot fi întîlniți la 
cursurile de subingineri, Simion 
și Damaschin pe băncile facultă
ții, iar SCarlat, Vlad Vasile, Ghi- 
ță, Săndoi, la cursurile serale ale 
liceului. Aceste preocupări au a- 
vut urmări favorabile si în înțe
legerea rolului și obligațiilor ce le 
revin în societate, față de colegii 
de muncă, față de spectatori.

Fără a ne propune acum să dez
batem toată gama procedeelor e- 
ducative utilizate, se impune, din 
cele arătate, concluzia că s-a rea
lizat o unitate dc ansamblu pe 
toate planurile, cel mai bine re
flectată de gradul ridicat de spor
tivitate, comparativ cu anii prece- 
denți : NICI UN JUCĂTOR NU A 
FOST SUSPENDAT IN ACTUA
LUL CAMPIONAT !

DARE DE SEAMĂ PE...

edu- 
pregătirii 
cu cea a

PELICULĂ

ALTCEVA DECÎT 0 STRĂLUCIRE PASAGERĂ!
Nu este deloc ușor pentru un 

antrenor să-1 conducă — prin me
tode adecvate diverselor împreju
rări — pe sportivul ajuns la ma
turitate pe drumul cel bun, să-1 
ferească de eventualele ispite și 
devieri. Cu atît mai complicată și 
mai delicată apare misiunea an
trenorului care se ocupă de cei 
mai tineri sportivi, de juniori. La 
acest nivel, el trebuie nu numai 
să pună în valoare calitățile fizice 
ale copiilor care abordează spor
tul de performanță, ci să cultive 
totodată — pe terenul fertil al 
acestei vîrste — trăsăturile mo
rale cele mal alese.

„Munca educativă este mai de
licată — ne spunea prof. Jean 
SAVULESCU, unul dintre creato
rii cei mai prolifici de jucători de 
volei și totodată un recunoscut pe
dagog — prin aceea că necesită 
din părtea antrenorului un deose
bit talent pedagogic. Este 
mai dificilă decît munca de 
slruire, pentru că nu dispune 
mijloace bine determinate, de tra
tate teoretice precise, așa cum dis
pune aceasta din urmă. De fapt, 
este mai ușor să formezi la un co
pil o deprindere motrice, decît Să-i

mult 
în
de

modelezi comportamentul. De a- 
ceca, unii antrenori renunță la 
latura educativă sau ii neglijează 
unele zone importante. Dar, din 
îndelungata mea experiență, am 
invățat că acel antrenor care își 
asumă un rol de simplu funcțio
nar nu poate crea adevărați cam
pioni și buni cetățeni, ci pur și 
simplu sportivi cu strălucire pasa
geră. Pentru a da roadele 
ntai bune, antrenorul trebuie 
fie un pasionat al profesiei, 
iubească sportul și pe copii, 
patimă și exigență, să știe să sanc
ționeze întotdeauna abaterile, pen
tru a evita impregnarea în perso
nalitatea copilului a unor apucă
turi urite (care eu greu ar putea 
fi remediate mai tirziu), să stu
dieze particularitățile psihice și 
viața extrasportivă ale fiecăruia 
pentru a acționa in consecință pe 
tărim educativ, să le cultive dra
gostea pentru sport, pentru mun
că, pentru culorile clubului, pen
tru colectiv, să Ie educe în mod 
cu totul deosebit patriotismul. Pe 
un astfel de teren pregătirea spor
tivă înflorește cel mai bine".

cele 
să 
să 
cu

Nu de mult, în mu
nicipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a avut 
loc o analiză sub 
toate aspectele a ac
tivității sportive loca
le, la inițiativa pri
mului secretar al Co
mitetului 
al P.C.R., 
Ghineț.

O analiză 
analizele 
neobișnuită, 
de seamă" 
fost realizată de ac
tiviștii sportivi pe cî- 
teva pagini, ci de re
prezentanții cineclu- 
burilor, pe mai mulți 
metri de peliculă. 
Prefațată de o scurtă 
expunere de mo
tive a președintelui 
C.M.E.F.S., Constan
tin Toma, originala 
dare de seamă pre
zentată partlcipanți- 
lor : sportivi, instruc- 

I

municipal
Valerian

ca toate 
și totuși 

„Darea 
n-a mai

tori, antrenori, pro
fesori de educație fi
zică, activiști din clu
buri și asociații, ce
tățeni — s-a bucurat 
de un succes cu 
și cu totul ieșit 
comun. Redînd 
pecte autentice 
procesul dc pregăti
re, din înălțarea prin 
muncă patriotică a u- 
nor frumoase baze 
sportive, din modul 
în care acestea sînt 
utilizate și întreținu
te, precum și din ac
tivitatea în producție 
a sportivilor, filmul 
are un accentuat ca
racter educativ. Pa
ralel cu prezentarea 
unor fapte pozitive, 
realizatorii
pe viu și o 
aspecte negative 
vitoare la felul 
care înțeleg unii

totul 
din 
as- 
din

surprind 
serie de 

pri- 
în 

ac-

tiviști să organizeze 
competițiile sportive 
de masă, la desfășu
rarea unor antrena
mente și la participa
rea sportivilor în 
procesul de pregătire 
și în producție, 
viața nesportivă 
care o duc unii din
tre ei ete. Secvențele 
cu pricina, împotriva 
cărora argumentele 
contrare sînt de pri
sos, au constituit o 
lecție aspră pentru 
mulți dintre antreno
rii prezenți la expu
nerea „dării de sea
mă". Să sperăm că 
i-au înțeles sensurile 
și că le va folosi 
viitor.
citări 
pentru această 
vingătoare 
seamă care 
tat 
de

imediat 
măsuri.

ia 
pe

în
Oricum, feli- 
cineamatorilor 

con- 
dare de 
a necesi- 
un... plan

CULESE
DIN TRIBUNE

SI... DIN CULISE
• Orice s-ar spune, handbalul nostru 

devine o poziție de frunte în ierarhia
mondiala, nu numai pentru că dispune
de tehnicieni bine pregătiți și pasionați, 
ci și pentru că latura instructivă este 
îmbinată in mod fericit cu cea educa
tivă, pornind de Io primele trepte ale 
performanței și ajungînd la nivelul lotu
rilor naționale. Climatul de exigență,' 
de disciplină fermă și unanim acceptată', 
de corectitudine și loialitate, de respon
sabilitate este un puternic suport pentrui 
rezultatele valoroase pe care le obține 
acest sport, intre numeroasele exemple 

oferâ^ 
bucu- 

la Lk 
, antrenor de juniori la Clubul 
școlar. Din ,,atelierul" său au 
ies elemente valoroase, care au 
in echipele primei divizii și In 

de junioare și tineret ale țării : 
Bunea, Marfa Luca, Natașa Ru- 
Cristina Weber, Anca Răducu 

iar acum prezintă un nou buchet 
de ,,speranțe" care bat la porțile con-, 
sacrării și ale loturilor de junioare. L 

Rezultatele bune în descoperirea șl 
lansarea de talente își găsesc explica? 
ția in atenția pe care prof. Gh. Pre- 
descu o acordă, in aceeași măsura, 
pregătirii, educației și învățăturii. El 
își veghează cu deosebită grijă 
rele jucătoare ținînd o legătură perma
nentă cu familiile lor, cu școala de la 
care provin, organizează vizionări de 
spectacole în colectiv, lecturează îm
preună cu fetele cele mai importante 
articole apărute în presă și le discuta^1 
In ceea ce privește pregătirea, absența 
de la antrename_nte nu poate fi cork 
cepută decît in caz de forță majord. 
Cind o fată lipsește totuși, profesorul 
merge după efectuarea antrenamentului 
direct la părinți, ca să afle ce s-a îrtr 
timplat.

demne de laudă pe care ni le 
om ales pe cel al profesorului 
rețtean Gheorghe Predescu, de 
ceul 24. 
sportiv ; 
ieșit și 
pătruns 
loturile < 
Rodica I 
blenco, 
etc..

• Și totuși... handbalul nu este scu
tii de unele excepții : ontrenorul divizio- 
norei A Independenți, Sibiu, Gh. Bă- 
deanu, nu și-a putut stăpini nervii ir» 
timpul unui meci de campionat, avind 
o ieșire care i-a adus ridicarea drept», 
lui de o conduce echipa pinâ Io sfrrși» 
tul campionatului. Privată de conducător 
la meciuri, „Independența" ore puțina 
țunse de a supraviețui in prima divizie...'

• Un simpatizant al Petrolului ne 
spunea că ploieștenll au retrogradat na 
pentru că nu l;au mai avut pe tehni
cianul llie Oană, ci pentru că l-au pier
dut pe pedagogul Oană. S-ar putea să 
fie adevărat, din moment ce, ~1
timonă, Petrolul a ciștigat de 
consecutiv titlul de campioană I

cu el la 
două ori

Zaharia.
— ____ ________ .. *o5t su®“

pendat pe timp de 3 luni pentru defi
ciențele educative arătate de el și echipa 
sa, iar Florin Halagian (F.C. Argeș) a 
primit citevo avertismente pentru voctr 
ferâri. De unde concluzia că și educa
torii trebuie uneori „ajutați" la capitolul 
educație...

• Fosta aripă petroliste, Ion 
antrenor la C.S.U. Galați, a

• Antrenorul sătmărean de scrimă 
Alexandru Csipler este la fel de apre
ciat și ca tehnician, și ca educator. Din 
școala sa s-au ridicat pe treptele con-, 
sacrării mulți scrimeri de valoare : Ște
fan Houkler, Ecaterina Stahl, Stizana Ar- 
deleanu, Petru Kuki, ca să dăm cîteva 
exemple. De la maestrul lor, doi dintre 
foștii elevi — acum șl ei antrenori : Ște
fan Haukler și Ștefan Toth - au pre
luat îndeosebi exigența față de pregă
tire și comportarea ireproșabilă in so
cietate, pe care le pretind de la tinerii 
sportivi așa cum le pretindea _ cîndva 
maestrul de la ei. Fără îndoială, cei 
doi și-au ales cel mai bun model. Și 
rezultatele confirmă justețea opțiunii.

• A devenit cunoscută deviza luptăto
rilor : „muncă multă, dublată de disci
plină". O redăm pentru a invăța șl 
alții. Poate că, astfel, »or descoperi și 
cărările „secrete" care duc spre marile 
performante...

o Maestru emerită a sportului Doindl 
Ivănescu, fastă componentă a lotului na
țional de volei ani de-a rîndul, a cuce
rit recent primul său titlu de campioană 
ca antienocre. „Am reușit să foc slin 
Dinamo o echipă campioană, după co 
mi-am dat seama că trebuie să întăresc 
activitatea educativă in rîndul echipei. 
Educindu-le curajul, simțul răspunderii 
personale și colective, al atașamentului 
față de culorile clubului, fetele mele au 
reușit să se „exprime" la adevărata Io» 
valoare și să refacă spectaculos, in ul
tima parte o campionatului, un impor
tant handicap".

• In această ediție a compionatulul 
de fotbal fînainte de etapa de miercunK 
Universitatea Craiova deținea outorita» 
recordul cartonașelor galbene : 35. Eh»
au fost primite de nu mai puțin de 14 
jucători I Pe locul ol doilea se află F.C. 
Argeș și Chimia Rm. Vilcea cu cite 
de cartonașe galbene. In coada acestui 
clasament se află lidera campionatului» 
Dinamo.

Educația în rîndul sportivilor
cu acțiune obligatorie și permanentă, în 
care antrenorul (sprijinit, firește, de sec

toarele de resort din asociații și cluburi) deține un 
rol de primă însemnătate — necesită o preocupare 
mai atentă la toate nivelurile. Fiindcă, după cum 
rezultă din însemnările de mai sus, ea poate in
fluența în bine sau în rău — in funcție de felul 
în care este privită — atît performanțele, cit și 
activitatea profesională și moral-cetățenească a 
tineretului sportiv. Grija pentru formarea unor oa-

E ca proces adecvați structurii societății noastre reprezintă 
mai presus de orice, o datorie

mervi 
pentru educatori, mai presus de orice, o datorie 
de conștiința. CODUL MUNCII Șl VIEȚII COMUNI- 

ȘTILOR subliniază clar, in cel de al zecelea articol 
al său, această datorie : „...Fiecare trebuie să dea 
dovadă de o înaltă conștiință profesională, compe
tență, spirit creator, dăruire și pasiune în munca ; 
totodată, trebuie să manifeste combativitate și in- 
transigență față de manifestările de indisciplină, 
superficialitate și lipsă de răspundere în munca”.
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DUPĂ PRIMELE ȘAPTE ETAPE
Primim din partea Colegiului central al antrenorilor cîteva con

siderații si recomandări pe care acest organism al F.R F. le face in 
privința modului cum s-au desfășurat primele 7 etape ale returului 
Diviziei A. Le publicăm în rîndurile care urmează :care urmează

»>

în această primăvară, Divizia A 
de fotbal a început sub auspiciile 
unor sarcini deosebite și a unor 
acțiuni bine conjugate tehnic-or- 
ganizatoric de către F.R.F. Eta
pele desfășurate au arătat în mare 
măsură că aceste eforturi au a- 
vut efecte pozitive

Pe baza rapoartelor observato
rilor cît și a relatărilor cronica
rilor de specialitate, din întîlni- 
rile susținute de echipele divizio
nare A pînă acum, se pot trage 
următoarele concluzii :
• Valoarea generală a jocurilor, 

în special la echipele din jumă
tatea a doua a clasamentului, a 
înregistrat o ușoară creștere față 
de anul trecut. Media aritmetică 
a notelor se plasează la cota de 
6,70, ceea ce reprezintă un califi
cativ satisfăcător. Trebuie mențio
nat că o serie de partide s-au ju
cat duminică-miercuri-duminică, 
dovedind că echipele noastre pot 
suporta un asemenea ritm.

ței. Urmărirea în joc a compor
tării fizice pe bază de date sta
tistice arată creșterea numărului 
de alergări în viteză maximală și 
submaximală la fiecare jucător în 
parte și în fiecare joc. Media ac
țiunilor în viteză pe meci se si
tuează între 18—20, apropiindu-se, 
mai mult decît în toamnă, de 
media realizată Pe plan mondial 
(25—30 acțiuni în viteză). Media 
alergărilor pentru viteza subma
ximală pe fiecare jucător se ă- 
propie și ea de cea curentă pe 
plan internațional. Datele, prin 
urmare, arată clar că s-a realizat, 
datorită pregătirilor bune din a- 
cest sezon, o creștere a capaci
tății fizice, fapt remarcat, în spe
cial, în evoluția echipei naționale 
Ia Praga. Totuși, mai există scă
deri
sau 
cilă

nunță la această apărare pozițio
nală și aruncă atunci, în față, 
forțe suficiente pentru atac (de 
exemplu Dinamo, la Reșița).

• Eficacitatea, așa cum rezultă 
din golurile și șuturile trase la 
poartă, se menține încă ia un 
nivel nesatisfăcător, ca și anul 
trecut. Se realizează puține go
luri, 20—22 pe etapă, șl se trag la 
poartă, abia, în medie, 16—18 șuturi 
pe echipă, din care pe poartă nici 
50 la sută. Această stare de lu
cruri este urmarea faptului că „ju
cătorii de gol" sînt puțini și mai 
ales că atacul, în general, nu este 
bine pregătit pentru a face față a- 
părărilor aglomerate. In faza fina
lă, el se desfășoară prea lent, prea 
puțin grupat și cu acțiuni lipsite 
................................... ’ "i. De- 

suficient de 
alert, și nici 
culoarele li

de incisivitate și surpriză, 
marcajul 
larg, 
bine 
bere

nu este 
de continuu și 
dirccționat spre 
ale porții.

, pe

MECIUL DE TINERET (23 ani)
ROMÂNIA-POLONIA

de randament în același joc, 
de la joc la 
a fotbalului

joc. o veche ra- 
nostru.

al antrcnori-Colegiul central
ținînd seama de aceste ob- 

insiste,

Tehnica de

mo- 
apărut ceva 
echipele, cu 
ele au fost 
repriză, fie 
repriză. Se 

mai colectiv.

• Caracteristicile jocului 
dern, în general, au 
mai pregnant la toate 
observația că, uneori, 
prezente fie o singură 
numai părți dintr-o 
joacă mai ofensiv, 
mai cursiv și în viteză, cu anga
jament destul de mare. Chiar e- 
chipele situate pe ultimele locuri 
în clasament ca „Poli" Iași, Chi
mia Rm. Vilcea, F. C. Galați, sînț 
în progres față de prestațiile anu
lui trecut. Trebuie menționat însă 
că o parte din echipele care în 
țur au avut rezultate bune, (F.C.M. 
Reșița, U.T.A., „U" Cluj-Napoca și 
F. C. Constanța) nu și-au regăsit 
forma.

joc este factorul 
ccl mai stagnant. Aici, nu s-a în
registrat nici un progres. în eta
pele consumate, erorile de pase, 
de șut și de dribling continuă să 
rămînă în jurul mediei de 30—35»/, 
pe echipă, ceea ce este foarte 
mult în special apărătorii lme- 
diați chiar dacă execută bine ma
nevrele tactice de atac, execuțiile 
lor tehnice sînt nesatisfăcătoare, 
astfel îneît centrările, șuturile la 
poartă sînt fără utilitate practică. 
Aceasta denotă că se lucrează 
încă puțin Ia antrenamente și. ca
litativ. ncsatisfăcător.

lor, . 
servații, recomandă să se 
în procesul de instruire, pe con
tinuarea menținerii nivelului de 
efort intensiv și pe îmbunătățirea 
mijloacelor folosite în antrena
mente pentru tehnica utilă de joc. 
De asemenea, trebuie continuată 
cu perseverență acțiunea de mo
dernizare a jocului, în sensul con
cepției ofensive, prin folosirea co
rectă a celor 11 jucători atît în 
acțiunile de atac cît și în acțiu
nile de apărare fără restricții șa
blon de post. In plus, din punct 
de vedere psihologic, jucătorii tre
buie să abordeze întîlnirea, cu a- 
celași elan, pe toată durata sa, 

meci de meci.

• Pregătirea fizică a înregis
trat un progres evident, manifes- 
tîndu-se prin creșterea ritmului 
de joc, aproape pe toată durata 
partidelor. Testele date la începu
tul returului au făcut ca, atît 
jucătorii cît și antrenorii, să a- 
corde o mai mare atenție îmbu
nătățirii cotelor de efort general 
și specific, așa îneît s-a ajuns 
să se obțină o sporire a rezisten-

• Apărările, în general, acțio
nează din punct de vedere tactic 
satisfăcător, dar încă nu fac un 
marcaj pe zonele largi care prote
jează poarta și oportun pe toată 
durata jocului; există, din cite 
arată statisticile, perioade în care 
jucătorii din apărare pierd aten
ția și fac greșeli care duc la în
scrierea unor goluri facile, nepre
gătite. în deplasare, majoritatea 
echipelor folosesc apărări aglome
rate și mențin 8—9 jucători în 
permanență în jumătatea proprie 
de teren, reducînd astfel forțele 
atacului șl puterea lui. Abia după 
ce primesc un gol, echipele re-

COLEGIUL CENTRAL 
AL ANTRENORILOR

BRAȚ LA BRAȚ!
• Ce ni s-a părut interesant de re

ținut, după ce am parcurs cele 13 
rapoarte ale observatorilor federali și 
același număr de foi de arbitraj con
sacrate etapelor de duminică și 
miercuri ale Diviziei A ? In mod 
deosebit ne-au atras atenția rîndu- 
rile arbitrului Gheorghe Popovlcl, 
privitoare la comportamentul „gale
riilor" echipelor Universitatea Cluj- 
Napoca și Politehnica Iași, în me
ciul de duminică de la Cluj : „Fle
care echipă a avut cîte o „galerie*  
gen Politehnica Timișoara, care a 
scandat diferite lozinci sugestive, au 
clntat, și-au încurajat tn modul cel 
mai sportiv formațiile favorite*.

și nu numai atît. Gheorghe Po- 
povici arată că, după meci, suporte
rii Universității i-au condus la gară 
pe cei ai Politehnicii lași, exprimln- 
du-și în felul acesta aprecierea pen
tru spiritul lor sportiv, pentru efor
tul făcut de a veni de la " ‘ 
Cluj — distanță, nu glumă 
tru a-i susține pe fotbaliștii
• Și „cavalerii fluierului*  

trlbuit, în general, la buna 
rare a partidelor, la crearea 
climat favorabil în teren și în tribu
ne. Rapoartele observatorilor con
semnează acest lucru. Păcat de ex
cepția pe care a făcut-o arbitrul in
ternational Otto Anderco, despre 
care Valentin Stănescu, după ce a- 
mintește greșelile cunoscute, scrie 
că „a fost depășit de importanța me
ciului*  (n.n. F.C. Argeș — Dinamo). 
Este greu de explicat, de asemenea, 
de ce unii arbitri anunță prelungirea 
timpului de Joc, pentru ca. apoi, să 
fluiere sfîrșitul meciului exact după 
90 de minute, dacă nu și mai devre
me (așa cum a făcut Sever Drăgu- 
lici, în partida Steagul roșu — F.C. 
Constanța). Știm, nu există decît un 
sir.gur ceas : cel al arbitrului. Dar, 
să fl mers acesta perfect și să se fi 
dereglat toate celelalte ceasuri, in
clusiv cel al observatorului federal 
N. Petrescu ? Greu de crezut.
• La victorie nestăpînirea nervi

lor nu mal are nici un fel de expli
cație. Spunem acest lucru, după ce 
am citit foaia de arbitraj a lui Gh. 
Limona, la meciul F.C.M. Reșița — 
C.F.R. Cluf-Napoca. El se plînge că 
DUPĂ MECI, ÎNCHEIAT CU VICTO
RIA ECHIPEI SALE, Ncstorovici a 
protestat violent, trecînd și la insulte 
la adresa conducătorului partidei și 
a tușlerului Iordache. Puțin mai tîr- 
eiu Nc-storovici a încercat să-și cea
ră scuze fată de Gh. Limona, preci- 
zînd că a foSt supărat numai pe lor- 
aaclie, Comisia de disciplină l-a sus-

Iași la 
— pen- 
leșeni. 
au con- 
desfășu- 

unui

pendat pe o etapă, ca să nu se mal 
supere pe nimeni. Mai ales, în mo
mentele firești de satisfacție ale vic
toriei.
• Surprinzător : medicii, tocmai 

ei care recomandă calm desăvîrșlt 
paclenților, uită uneori de aceste 
precepte. Miercuri, la Rimnlcu Vîl- 
cea — scrie arbitrul Francisc Coloși 
doctorul V. Frlncuîescu (Universita
tea Craiova) a intrat pe teren nu 
pentru a da îngrijiri medicale unul 
jucător accidentat, ci pentru a-1 lovi 
pe Cincă (Chimia). Prea multă ner
vozitate, în general, într-un meci 
între două echipe înrudite... geo
grafic.

Și o întrebare pentru Universita
tea Craiova, legată de munca edu
cativă : ce se întîmplă cu Bălăci ? 
Duminică, acest talentat fotbalist 
n-a putut juca, intrucît acumu
lase trei cartonașe galbene. Be- 
intrînd, miercuri, iarăși a trebuit 
să fie avertizat. Nu e mai bine să-l 
avertizeze clubul ?

• Un arbitru (M. Diaconu din Rm. 
Vilcea), care a condus meciul dintre 
divizionarele C, Textila Cisnădie șl 
Unirea Sf. Gheorghe, desfășurat la 
Sibiu, relatează că s-a văzut pus în 
situația de a opri jocul în min. 74, 
din cauză că trei jucători de la U- 
nirea (I. Ursache, I. Țifra șl Gh. Se- 
lymesi) au refuzat să părăsească te
renul atunci cînd, pentru abateri 
grave, au fost eliminați. In fața co
misiei de disciplină, cei trei s-au 
prezentat ca niște mielușei nevlno- 
vațl, spunînd, priitre altele, că nici 
nu știu că au fost eliminați șl, mai 
ales, habar n-au cum a fost rupt 
ecusonul de pe bluza arbitrului. De
legatul echipei (C. Tujon) s-a situat 
pe aceeași poziție, negîpd totul, acu- 
zînd pe arbitru de... înscenare. Cei 
de la Cisnădie (care au avut și el 
un jucător eliminat, O. Goia) i-au 
acuzat categoric pe cel din Sf. Gheor
ghe. Comisia a hotărît o anchetă su
plimentară pentru a elucida toate 
aspectele acestui incident.

• Dar iată, tot în Divizia C, un 
arbitru (I. Banciu — Brașov) care 
a fost scuipat șl luat de gît de un 
jucător (Gh. Clenciu de Ia Măgura 
Codi ea). Avîndu-se în vedere faptul 
că Gh. Clenciu este un recidivist în 
materie (el a mai suferit o suspen
dare de trei luni) acum i s-a dat 
un timp mai lung de reflecție, fiind 
suspendat pe un an de zile.

Jack 3£RAR!U
Toma RABȘAN
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Mulțescu (stingă) in imaginea surprinsă in meciul cu Cehoslovacia 
jucătorul de la care se așteaptă miine multă luciditate și calm

Foto : S. BAKCSY

Lotul de tineret sub 23 de ani 
a intrat în ultima lună de pre
gătiri pentru apariția sa în Cam
pionatul european. La 10 mai, la 
Copenhaga, „echipa de schimb" a 
țării noastre va întîlni în meci

ACTUALITĂȚI
ft MECIURI AMICALE INTERNAȚIONALE. La București : SPORTUL STU- 

DENfESC — VASAS BUDAPESTA. Azi, pe stadionul Dinamo, de la ora 16,15, 
are loc un interesant meci internațional amical, în care studenții bucureșteni 
ror întîlni cunoscuta echipa maghiară Vasas Budapesta, in deschidere, de la 
ora 14.30, meci internațional de juniori București — Moscova. La Timișoara : 
PCLITEHNiCA — VOJVODINA NOV1SAD. |n orașul de pe Bega, mîine de la ora 
16.30, echipa Iul Dembrovschl, Crîngașu et comp. întîlneșe po Vojvodina Novi- 
sad, care în prezent ocupa locul doi în campionatul iugoslav. Dată fiind va
loarea oaspeților, partida anunță un spectacol sportiv interesant.

• O. ANDERCO, SUSPENDAT 6 LUNI COMPETIȚIONALE. Luînd în dis
cuție arbitrajul prestat la meciul F.C, Argeș — Dinamo, pentru gravele greșeli 
comise. Colegiul Central al arbitrilor a hotărît suspendarea lui O. Anderco pe 
6 luni competiționale.

® AZI LA ORADEA sa dispută întîlnlrea amicală dintre F.C. Bihor și Olimpia 
Satu Mare, cu începere de la ora 16.30.

ft ETAFA A XXil-A A DIVIZIEI B. Miine, de la ora 11, au loc Jocurile 
etapei a XXIi-a a diviziei secunde. Programul este dominat de meciul de la 
Buzău, Gloria — S.C. Bacău (liderul seriei I). Reamintim că fruntașele seriilor 
a ll-a șl a lll-a. Rapid și F.C. Bihor, au susținut miercuri partidele cu S.N. 
Oltenia și. _ respectiv, Mureșul Deva. întîlnirea Progresul Brăila — Celuloza Că
lărași (seria I) se dispută azi, de la ora 16.30, iar partida Metalurgistul 
Cugir — Ind. sirmei C. Turzii (seria a lli-a), miine, de la ora 16.30.

ft JUCĂTORI SANCȚIONAțl. Luînd în discuție diferitele abateri, Comisia 
de disciplină a hotărît următoarele sancțiuni : Bora (Relonul Sâvinești). Mu- 
re;an (Petrolul Ploiești), S. Breton (Arieșul Turda), Chioreanu (Tractorul Bra
șov) - o etapă suspendare ; Lupulescu (C.S.M. Suceava), Oravitz (Chimia 
Rm. Vilcea) — mustrare ; Șutea (C.S.U. Brașov) și Stanică (Relonul Sâvinești) 
— o etapă suspendare pentru trei cartonașe galbene.

• IN MECIURI AMICALE : Viitorul Vaslui — A.S.A. Tg. Mureș 1—1 (0—1), 
Gloria Bistrița — C.S. Tîrgoviște 1—1 (1—0), Gaz metan — Ind. sirmei C. 
Turzii 3—1 (0-6).

• ZIARIȘTII SPORIIVI — ACTORII. Duminică dimineața, de la ora 9,30. în 
deschidere la meciul de Divizia B Progresul — C.S.U. Brațov, pe stadionul 
din strada dr. Staicovicl are loc o interesantă întilnire de fotbal între zia
riștii sportivi șl actorii bucureștenl.

oficial formația similară a Dane
marcei, și antrenorii Cornel Dră- 
gușin și Ion Nunweiller vizează 
un succes de perspectivă — cîști- 
garea grupei preliminare din care 
mal face parte si Scoția.

în acest context, meciul de mii
ne, cu selecționata de 23 de ani a 
POLONIEI, are rațiuni aparte, ca 
să nu mai vorbim despre disputa 
de miercurea viitoare, de la De
ssau, în compania reprezentativei 
de aceeași vîrstă a R. D. Germane.

în meciul de mîine, de pe sta
dionul Dinamo, tinerii noștri fot
baliști vor trebui în primul rînd 
să demonstreze că acum două 
săptămîni, pe același teren, evo
luția lor slabă în compania echi
pei Cehoslovaciei (scor 1—3) a fost 
un accident și nimic mai mult, 
în componența lotului de tineret 
s-au petrecut cîteva schimbări : 
apariția lui Beldeanu și Troi, re
zervele primei reprezentative ; 
prezența lui M. Olteanu, jucător 
experimentat care-1 poate suplini 
pe Dobrău ; Dănilă — vîrful efi
cace și Kaiser — „mijlocașul care 
vine" — ambii debutanți în forma
ția de 23 de ani ; însănătoșirea lui 
Atodiresei — extrema viguroasă 
care a lipsit în ultimul meci al 
lotului.

în jocul de mîine după-amiază 
(ora 16,30) — care va fi condus 
de arbitrii români I. Chilibar (la 
centru), ajutat la linie de Fr. Co
loși șl Gh. Vasilescu I — antre
norii noștri vor începe probabil 
disputa cu următorul „11“ :

Jivan — Purima, Smarandache, 
M. Olteanu, Lucuță (Mihai) — 
Mulțescu, Kaiser, Beldeanu — Troi 
Dănilă, Atodiresei, (Manea). O 
formație de la care sîntem în
dreptățiți să așteptăm o evoluție 
frumoasă !...

Mircea M. IONESCU
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GYORFI
• Atașament față de echi

pă. Steagul roșu are din nou 
probleme deosebite în alcă
tuirea echipei, datorită In
disponibilităților. Gydrfi, deși 
nerefăcut la mină, a intrat 
cu ea pansată in teren. $1 
totuși el a fost unul dintre 
cei mai buni jucători al 
delor. Frumos exemplu 
dăruire și atașament I

• Prinzînd balonul, 
ducanu a făcut cu el 
mult de patru pași, ținînd 
mingea în palmă, pentru 
amuzament. în clipa aceea 
s-a auzit fluierul arbitru
lui N. Rainea, care condu
cea partida Rapid — Caz

gaz
da

Ră- 
mal

metan Mediaș : lovitură li
beră indirectă ! Răducanu, 
nițeluș „șifonat" — mai 
ales că unii spectatori în
cepuseră să facă haz — 
s-a adresat arbitrului : 
„Nea Nicule, făcuși să 
rîdă lumea de mine. Să 
studiem regulamentul, să 
vedem ce zice". La care 
Rainea, fără a se supăra, 
i-a răspuns : „Eu zic 
studiezi numai tu. Eu 
luat 10 la examen I"
• Progresul București 

să se vorbească iarăși 
mos despre ea. Clubul, 
de prolific în cizelarea 
talente 
viei, a 
zultate 
măvarâ 
mintite. 
alb-albaștrii nu au 
înfrîngerea în actuala 
slune" competițională. 
disputat 23 de meciuri ami
cale (printre care duble în- 
tîlnirl cu Dinamo șl Steaua, 
apoi cu Jiul, cu Metalul 
Plopenl etc.) și 4 partide de 
campionat fără eșec, 
reușească — duminică 
C.S.U. Brașov să întrerupă 
seria aceasta remarcabilă a 
elevilor lui Mateianu, care

sd-l
am

face 
fru- 
așa 
de 

din str. dr. Staîco- 
reușit o suită de re-
— tn sezonul de prl-
— care merită a fi a- 
Pînâ la această orâ,

cunoscut
„se- 

Au

la

Să

vor evolua pe terenul lor ? 
Greu de presupus.

ft Fostul înaintaș cen
tral al echipei U.D.R., 
Jljic, actualmente antrenor 
la centrul de copil și ju
niori al F.C.M. Reșița, ex
plică astfel slabul 
al formației locale : 
apucat... amefeala

sezon 
„T-a 

Pe băieți, văzîndu-se atît de 
sus în clasament. Ce or fi 
zis ei ? — „Acum sîntem 
mari. Un loc în cupele eu
ropene îl avem în buzu
nar". Și uite că, deocam
dată, nu-l mai au. Puneți 
la socoteală și starea de 
nervozitate care a cuprins 
echipa după primele ne
reușite, accidentările sur
venite iată rezulta
tul".
• La Iași, înaintea și în 

pauza meciului Politeh
nica — A.S.A., publicul a 
fost delectat de o fanfară, 
plasată în sectorul gale
riei organizate a gazdelor. 
Spre sfîrșitul partidei, cînd 
formația ieșeană s-a arun
cat în ofensivă cu toate 
forțele pentru a înscrie, 
fanfara a simțit de dato
ria ei să-și aducă o con
tribuție mai consistentă șl

a atacat... un marș, care 
pînă la urmă s-a dovedit 
un marș al victoriei.
• In formația de tineret- 

speranțe a lui F.C. Constanța 
au evoluat Popa, Veloa, 
Mihu, Negoescu, Caramon. 
Se vede treaba că nu o vor
ba de tineri jucători ci de... 
speranțe în readucerea aces
tora la nivelul pretins cind 
au fost transferați la F.G 
Constanța.
• După succesul împo

triva echipei Steaua antre
norul Nicolae Godeanu de
clara • „Slnt mulțumit de 
ceea ce am realizat, pini 
acum, la Poli. Dincolo da 
rezultate, mă bucură at
mosfera bună a echipei". 
Antrenorul Godeanu ara 
dreptate I Dar puțini știu 
că el a trebuit să înfrunte 
multe opoziții în momen
tul cînd i-a aplicat indis- 
clpllnatulul Bojln 
sancțiune de 
lotul echipei.
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LORII" ÎN CAUTAREfl
V

TULUI DE FIERBERE
® Cel puțin 80 la sută din 
sufragiile publicului • Misiu
nea ji catarului de elită • între 

strălucirea sporadică și tra
valiul colectiv permanent • „Sirma ghimpată" 

a unei apărări foarte tinere

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^^

II
CINE ESTE ARBITRUL MECIULUI

SPANIA ROAAĂNIA ?
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reti, pre- 
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ii. cu co
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lă pentru 
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ct de ve-

dere. în general, echipele 
zează pe apărări mai 
vîrsta celorlalți componențl mic- 
șorîndu-se pe măsură ce avansăm 
spre ultimul număr de tricou. Ea 
noi. dimpotrivă, compartimentul 
celor 4 fundași are o medie de 
numai ■ 24 de ani. Media mijloca
șilor crește spre 25 și jumătate 
(l-am inclus aici și pe Dudu Geor
gescu), în timp ce titularii celor 
trei vîrfuri de atac întrunesc me
dia de 29 de ani. E momentul să 
amintim, totuși, că în structura 
echipei poloneze care a evoluat cu 
atît aplomb în campionatul mon
dial, există o anomalie asemănă
toare. Intr-adevăr, apărarea ime
diată a ................ .....
o medie 
linia de 
vîrfurile 
decît 25

Această compartimentare, desi
gur artificială, nu face decît să 
invite echipa noastră națională să 
anuleze, printr-un joc colectiv, de 
mișcare permanentă și de într-a- 
jutorare devotată, presupusul in
convenient al creșterii mediei de 
vîrstă spre zona de foc a atacului.

La o cercetare superficială, s-ar 
putea susține că randamentul u- 
nor extreme de cite 30 de ani — 
așa cum ne indică buletinele de 
identitate ale purtătorilor tricou- 
rilor cu nr. 7 șl 11 — nu poate 
fi de mare eficacitate. Dar a sus
ține acest lucru înseamnă a pune 
pe planul doi travaliul colectiv 

..................... atac și de mijloc, a 
anulează diferențele 
am spune, le com- 
imperioasă necesi-

se ba
rn a tu re,

echipei lui Deyna a avut 
de 23 de ani. în schimb, 
mijloc a urcat spre 29, 
însumînd ceva mai mult 
de ani.

al liniilor de 
căror sudură 
de vîrstă și. 
pletează cu o 
ta te.

Meciul de la Madrid nu poate 
fi conceput ca un joc în care 
extremul dreapta să efec
tueze, la răstimpuri, 6—7 

raiduri strălucitoare, Iar cel stîn- 
ga să dubleze aceste cifre. Jocul 
de la Madrid invită la un efort 
continuu, 
teristice 
Jocul de 
tență un 
anulîr.d complet discriminarea ju
cător de elită— jucător de travaliu. 
Meciul Spania — Scoția, cel mai 
apropiat prin structură de ceea ce 
ar putea să se întîmiple — ca desen 
tactic — în jocul Spania — Româ
nia, nc-a oferit devotamentul u- 
nor extreme ca Hutchinson și 
Cooke, care au jucat cu velocita- 
tea clasică a înaintașilor, insisten
ța modernă a halfilor și intransi
gența de totdeauna a fundașilor.

Ne-am permis să aducem în 
discuție „anomalia de vîrstă" a e- 
chipei naționale pentru a sublinia 
că ea cuprinde jucători apțl să se 
conecteze la o idee colectivă. Gol- 
geterul campionatului nostru, 
Dudu Georgescu, știe să joace cu 
ardoare fazele defensive. Nun- 
weiller și Lucescu pot schimba 
rolurile în baza unor stereotipuri 
de mult studiate. Dinu Iși poate 
mări aria de acțiune aproape pe 
tot terenul. Dumitru poate fi ti
tularul multor acțiuni individuale 
de atac, reamintindu-și, însă, și 
de perioada în care a trudit din 
greu în apărare, acum 3—4 ani.

fără „fadingurile" carac- 
extremeior „care ard“. 
la Madrid cere cu insis- 
efort fără menajamente,

Kun nu poate rămîne insensibil 
la biografia efortului lor. în sfîr- 
șit, toți acești jucători, care în
sumează vreo 200 de tricouri „tri
colore", arse de soarele atîtor me
ridiane, sînt conștienți de faptul 
că trebuie să fie — în tot cursul 
meciului — avantposturile de nă
dejde, „sîrma ghimpată" a unei a- 
pârări imediate foarte tinere.

Echipa noastră națională pare 
un bun aliaj de maturitate și de 
elan cenzurat de luciditate. Dacă 
ea va reuși să găsească „punctul 
de fierbere" în ziua de 17 aprilie, 
speranțele numeroșilor ei susțină
tori vor putea fi împlinite.

Charles G. R. Corver, arbitrul apro
piatului meci Spania — România, de 
ia Madrid, este un compatriot al Iul 
Cruyff. Nu a împlinit încă 40 do ani. 
A jucat fotbal la echipa olandeză 
Tonegido din Voarburg. A început să 
arbitreze In anul 1962, după ce un 
accident pe terenul de fotbal 
obligat sâ abandoneze tricoul 
jucător. In anul 1968 o devenit arbi
tru de prima ligă, în fotbalul profe
sionist olandez. După o apreciată 
activitate de 10 ani, a primit ecuso
nul F.I.F.A. De atunci a arbitrat 
meroase partide Internaționale 
portante. Ultima întilnire care 
fost încredințată, Independiente
Atletico Madrid (1-0), în finala „Cu
pei mondiale" intercluburl, la Buenos 
Aires, In prezența a 100 000 do spec
tatori, l-a atras elogii binemeritate. 
La 17 aprilie, Charles G.R. Corver va 
evolua și în fața telespectatorilor ro
mâni. Să sperăm că aprecierile 
care se bucură vor fi confirmate I

nu- 
im- 
l-a

de

loan CHIRILA

FIȘIERUL MECIULUI SPANIA ROMANIA
Iată 

nia 
va

cîteva date
România, din 

avea loc joi 17 aprilie la Ma drid.

întîlnirea de la 17 aprilie 
a 5-a dintre cele disputate 
acum

statistico-doeumentaro legate de meciul Spa- 
cadrul Campionatului european, partidă care

IRIBAR LA SANTILLANA
menților lotului stabilit de Kubala pentru meciul cu reprezentativa noastră

• 
este 
pînă 
din marea competiție continentală 
rezervată
țări. Pînă acum au avut loc urmă
toarele meciuri : Danemarca — 
Spania 1—2; Danemarca — ROMA
NIA 0—0 ; Scoția — Spania 1—2 
și Spania — Scoția 1—1. în conti
nuare, programul grupei este aces
ta : Spania — ROMANȚA (17 apri
lie), ROMANIA — Danemarca 
(11 mai), ROMANIA — Scoția (1 
iunie). Danemarca — Scoția (3 
septembrie), Spania — Danemarca 
(12 octombrie), Scoția — Danemar
ca (29 octombrie), ROMANIA —• 
Spania (16 noiembrie) și Scoția — 
ROMANIA (17 decembrie).

în cadrul grupei a IV-a

reprezentativelor de

icte — al „veteran'Ior" și al „minjilor" Selecționerul spaniol solicită

lultă atenție pentru
:). După
i, patru 
tare, cel

Kubala
(n.r. —

■eamintl, 
î“, ceea 

cariera

partida de la 17 aprilie

• Situația selecționărilor în re
prezentativă a celor 17 jucători 
care alcătuiesc lotul nostru se 
prezintă astfel :

RĂDUCANU (Rapid) 39 partide

în reprezentativă ; IORGULESCU 
(U.T.A.) 4 selecționări (portari).

CHERAN (Dinamo) 7 selecțio
nări ; G. SANDU (Dinamo) 4 se
lecționări ; SATMĂREANU II (Di
namo) 4 selecționări ; SAMEȘ 
(Steaua) 7 selecționări, DOBRAU 
(Dinamo) 2 selecționări ; Anghelinl 
(Steaua) 6 selecționări (fundași).

DUMITRU (Steaua) 34 selecțio
nări ; DINU (Dinamo) 49 selecțio
nări ; BĂLĂCI (Universitatea Cra
iova) 4 selecționări ; BOLONI 
(A.S.A. Tg. Mureș) — debutant 
(mijlocași).

NUNWEILLER VI (Dinamo) 42 
selecționări ; KUN (F. C. Bihor) 12 
selecționări ; DUDU GEORGESCU 
(Dinamo) 7 selecționări ; LUCES- 
CU (Dinamo) 52 selecționări ; CRI- 
ȘAN (Universitatea Craiova) 3 se
lecționări (atacanți).

• Stadionul Bernabeu din Ma
drid, care va găzdui jocul Spania 
— România, este cel mal mare

?j'J„?Pa?'a a£? ° capacitate de
"el, cel mai 

este cel din 
locuri.

115 000 locuri. După 
mare stadion spaniol 
Barcelona, cu 110 000

• Echipa Spaniei _____ „„
cîștige una dintre edițiile Campio
natului european. E vorba de edi
ția a Il-a, 1964, cînd selecționata 
spaniolă a învins în finală, la Ma
drid, reprezentativa U.R.S.S. cu 
scorul de 2—1. Celelalte ediții au 
revenit următoarelor reprezentati
ve : U.R.S.S. — ediția I, anul 1960 
(2—1, în finala cu Iugoslavia, des
fășurată la Paris) ; Italia — edi
ția a III-a, anul 1968 (2—0, în fi
nala rejucată, prima partidă 1—1 , 
cu Iugoslavia disputată la Roma) ; 
R. F. Germania — ediția a IV-a, 
anul 1972 (3—0, în finala cu
U.R.S.S., disputată la Bruxelles).

• Partida de joi va fi a 264-a 
din palmaresul reprezentativei 
noastre. Dintre acestea, tricolorii 
au cîștigat 110, au remizat de 59 
de ori și au fost învinși în 94 de 
partide. Golaverajul general : 445 
—438.

• reușit să

p născut 
Ide ani 
doboare 

echipa 
la 47 

Hgrezen- 
Ico Bil- 
Imosului 
lins, de 
recordul

J, fun- 
iionatei. 
le ani. 
ti vă, o 
j „copil

W>1. S-a 
livingă- 
Madrid.

REPREZENTATIVELE DANEMARCEI
CUPELOR EUROPENE?

Pronosticurile lui Pele
din 

dupăîn Danemarca de 
extrem de capri-

Santijlana, percutantul înaintaș spaniol, în plină acțiune

de 20 
>rezen- 

Joacă 
la cei 

[rat u- 
nentați

apărători din campionatul spa
niol.

Jose Martinez Sanchez PIRRI 
va evolua în rolul de „libero". Unul 
dintre cei mai cunoscuți jucători 
ai Spaniei, în vîrstă de 30 de ani, 
de 25 de ori internațional A. 
A îmbrăcat tricoul lui Real Ma
drid din sezonul 1963/1964 și îl 
poartă șl acum.

Jose Luis Gonzales CAPON, 27 
de ani, de 8 ori internațional, e 
unul dintre reprezentanții Iul 
Atletico Madrid în selecționata 
de la 17 aprilie. Considerat cel 
mai bun săritor la cap din apă
rare.

Manuel Villaverde VELASQUEZ, 
alt titular al lui Real Madrid a- 
părut în lot. Are 32 de ani, e 
de 10 ori internațional A și se
lecționarea lui a apărut oarecum 
neașteptată. Prețios pentru clar
viziunea sa.

Vicente Gonzales DEL BOSQUE, 
25 ani, pentru prima oară selec
ționat, e una dintre ultimele des
coperiri 
care l-a 
manca.

Ignacio 
Barria, 
vîrstă de 
prima oară reținut

Angel Cespedes 
NOS (Granada), 23 de ani, de 3 ori 
selecționat. Unul dintre jucătorii 
puși în valoare de Kubala.

Jose Eulogio GARATE, de 28 
de ori internațional, în vîrstă de 
31 de ani, vechi titular al lui 
Atletico Madrid. Fotbalist de o 
bună clasă tehnică.

Juan Antonio GARCIA SO
RIANO, 27 de ani, de 2 ori in
ternațional A. O curiozitate i 
Garcia Soriano face parte din e- 
chipa Real Murcia, ultima clasată 
în campionat I

ale Realului 
transferat de

Madrid, 
la Sala-

CORTA-
Sociedad, în

Abarrategul
de la Real
25 de ani și el pentru

în lotul A. 
CASTELLA-

Javier Amaino IRURETA, 29 
ani, de “ .............................
Aparține 
Jucător 
zoane internaționale.

Juan Carlos Gerda REXACH, 
singurul reprezentant al lui C. F. 
Barcelona, are 28 de ani și a 
evoluat de 15 ori în reprezenta
tivă. Jucătorul cu care Cruyff 
joacă în tandem.

Carlos Alonso Gonzales SAN
TILLANA. Are 20 de ani, e cen
trul atacant al lui Real Madrid 
și e pentru întîia oară selecțio
nat. A fost pe punctul de a aban
dona fotbalul din pricina unei 
grave leziuni la rinichi.

în fine, Gonzales Suarez MI
GUEL ANGEL, rezerva de portar, 
tot’ de la Real, în vîrstă de 28 
de ani, n-a jucat (totuși) niciodată 
în reprezentativă.

Observați cele două grupe dis
tincte din care e alcătuit lotul. 
De o parte, „plutonul" veci ilor in
ternaționali — Iribar, Velasquez, 
Benito, I’irri, Rexach, Garate. De 
cealaltă, tinerii lotului — Ca
macho, Santiliana, Castellanos. E, 
de altfel, obiectivul lui Kubala : 
acela de a realiza, în reprezenta
tivă, reunirea celor două genera
ții prin tot ceea ce au ele mai 
valoros. Apropo de Kubala, pe 
care l-am întîlnit vineri la amiază 
la sediul lui Real Madrid, 
declarat următoarele despre me
ciul de joi : „Partidă foarte 
Echipele române au jucat 
seori excelent Ia Madrid. Actuala 
selecționată e omogenă și cu o 
deosebită forță de joc. Trebuie să 
fim foarte, foarte atenți dacă 
vrem să evităm o surpriză neplă
cută pentru noi".

de 
A.3 ori internațional 

clubului Atletico Madrid, 
impus de ultimele se-

El a

grea, 
ade-

MANUEL SARMIENTO B1R3A
Redactor șef al ziarului „AS"

Șl MECIURILE
CU SELECȚIONATELE ROMÂNIEI

Noul sezon de fotbal a început 
acum trei săptămîni, dar vremea 
cioasă nu a permis desfășurarea normală a progra
mului. Subiectul principal de discuție al iubitorilor 
de fotbal il reprezintă, acum, dubla întilnire cu echi
pele României, în turneul de calificare pentru Jocu
rile Olimpice și în campionatul european.

In cursul lunii martie, candidații pentru echipa 
olimpică au 
la Florența, 
fără succes, 
unei echipe 
o formație de divizia a treia. Mult mai interesantă 
a fost însă urmarea. Săptămina trecută, echipa olim
pică daneză a jucat, la Copenhaga, împotriva selec
ționatei de tineret (23 ani) a R.D. Germane și — după 
un început ceva mai slab — a cîștigat cu 4—1. ceea 
ce nouă înșine ni s-a părut exagerat...

Fotbaliștii danezi se vor pregăti — în continuare — 
participind la meciurile obișnuite de campionat. îna
intea celei de a doua întîlniri de la București — 
pentru Campionatul european — lotul primei repre
zentative va disputa la Malente, o partidă de pre
gătire împotriva unei formații vest-germane din lan
dul Schleswig-Holstein. După toate aparențele, în 
echipa olimpică daneză vor juca 3—4 fotbaliști care 
au participat și la turneul olimpic din 1972, în spe
cial dintre apărători. In privința formației primei 
selecționate, care va evolua la București la 11 mai, 
în cadrul Campionatului european, ea va avea— după 
toate ........... ..."
nirea 
la 13

urmat un stagiu de pregătire în Italia, 
Ei au și jucat acolo două meciuri, dar 
ambele fiind pierdute : cu 0—4 în fața 
italiene semiprofesioniste și cu 0—1 la

probabilitățile — aceeași alcătuire ca în întîl- 
disputată cu naționala română la Copenhaga, 

octombrie 1974.
POUL PRIP ANDERSEN

„Berlingske Tidende" — Copenhaga

Ziarul „SPORT" 
Zurich a organizat, 
desfășurarea primei man
șe a semifinalelor cupe
lor continentale, și profi- 
tînd de prezența în Eu
ropa a celebrului Pele, o 
anchetă solicitîndu-1 pe 
fostul internațional bra
zilian și pe un alt nu 
mai puțin faimos fost 
internațional, englezul 
Bobby Charlton, sa in
dice pronosticurile lor a- 
supra finalistelor actua
lei ediții a competițiilor 
inter-cluburi europene. 
Iată anticipările celor doi.

PELE : „Finalele, așa 
cum le văd eu, vor fi 
următoarele : 
Miinchen — C. 
celona in Cupa 
nilor europeni, 
Kiev — Steaua roșie Bel
grad în Cupa cupelor și 
Juventus — Borussia 
Monchengladbach in Cupa 
U.E.F.A. Socotesc că trei 
dintre învinsele în pri
mul tur — C. F. Barce
lona, Steaua roșie și Ju
ventus — vor reface di
ferentele din prima man
șă. Lucrul e la indemi- 
na lui Barcelona și Stea
ua roșie și, cu mai mari

Bayem 
F. Bar- 
campio- 
Dinamo

și Bobby Charlton
eforturi, și a lui Juven
tus.

BOBBY CHARLTON : 
„Cred că echipele care 
vor ajunge in finală sînt: 
Bayem și Leeds, in Cupa 
campionilor, Dinamo 
Kiev și Ferencvaros, in 
Cupa cupelor și Twente
— Borussia, in Cupa 
U.E.F.A. Motivez astfel 
opiniile mele : 
care e scoasă din cursă 
și in campionat și în 
„Cupa Angliei" va lupta 
pînă la epuizare spre a 
rămine intr-o mare com
petiție, Ferencvaros mi 
se pare mai stabilă in 
comportare iar Bayern, 
Dinamo Kiev, Twente și 
Borussia sint puternic re
comandate de rezultatele 
intilnirilor din prima 
manșă".

Dacă facem un mic bi
lanț al acestor două pro
nosticuri constatăm că 
trei dintre semifinalișta
— și anume Bayem Miin- 
chen, Dinamo Kiev și 
Borussia Monchenglad- 
bach — întrunesc ambe
le opțiuni. Sînt, de alt
fel, și marile favorite ale 
returului semifinalelor, 
programate la 23 aprilie.

Leeds,

DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI
• Finala „Cupei Angliei" va pre

zenta un mare punct de interes care 
este comentat pe larg de cercurile 
fotbalistice din insulă. E vorba de 
reapariția pe Wembley a celebrului 
internațional Bobby Moore, fostul 
căpitan al reprezentativei. El joacă 
acum la Fulliam, echipă din liga se
cundă șl — alt fapt interesant — 
va evolua împotriva echipei in cară 
a jucat ani șl ani, West Ham, al că
rei căpitan a fost de asemenea.

• Comportările nemulțumitoare ale 
unora dintre echipele italiene de pri
ma divizie anunță schimbări in viito
rul apropiat la unele dintre aces
tea. Astfel, se dă ca certă înlocuirea 
lui Nereo Rocco, la conducerea teh
nică a lui Florentina, cu Giuseppe 
Valcareggi, iar Internazlonale para

că e decisă să renunțe la antrenorul 
Luisito Suarez în favoarea lui Gigl 
Rădice.
• „Criza așa de gravă prin care 

trece C. F. Barcelona în campionat 
nu poate fi atenuată decît dacă 
vom ciștiga „Cupa campionilor eu
ropeni...» a declarat, recent, Jobann 
Cruyff. De altfel, unele știri venind 
din Barcelona vorbesc despre radi
cale măsuri ăl-a conducerii clubului 
in eventualitatea unui eșec in ma
rea competiție europeană,

• Noii antrenori ai forului da 
specialitate din Bulgaria sînt Ștefan 
Bbșkov și Assen Mladcnov. In func
ția de președinte al federației bul
gare a fost numit Ivan NiKolov, Iar 
ca secretar Nikola Molov.

rea competiție europeană, dublînd 
slaba evoluție a formației spaniole 
în campionat. Ele prevăd înlocuirea 
antrenorului olandez Rjnus Michels 
cu fostul antrenor de la Bayern 
Miinchen — Udo Latek — precum 
șl renunțarea la Cruyff și Neeskcns. 
In locul acestora re duc tratative 
pentru transferarea lui Gerd Mailer.

• Van Himst, cunoscutul interna
țional belgian, care a fost sărbătorit 
de curlnd in cadrul unui meci or
ganizat In onoarea sa, e anunțat 
drept viitorul director tehnic al clu
bului Anderlecht, sub culorile căruia 
a cunoscut consacrarea, după ce va 
abandona activitatea competlțlonală.

• In Cupa Balcanică întîlnirea din
tre echipele „17 Nandori" (Albania) 
— Radnlcki Nlg (Iugoslavia) s-a În
cheiat la egalitate : 0—0. »
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AMENAJĂRILE SPORTIVE
In Mesajul adresat de tovarășul NICOLAE CEAUSESCU pârtiei- |î 

panților la Conferința pe țară a mișcării sportive se arată, 
între altele : „O condiție esențială pentru dezvoltarea atît a 

sportului de masă, cit ți a celui de performanță o reprezintă folo
sirea tot mai eficientă a bazei materiale existente și lărgirea con
tinuă a acesteia. Organizațiile de masă ți instituțiile de stat vor 
trebui sâ acorde o atenție sporită înfăptuirii sarcinilor ce le revin, 
potrivit hotăririlor de partid ți legilor țării, in vederea asigurării 
bazei materiale necesare activității sportive".

Prin grija partidului și statului, in întreaga țară a fost creată o 
rețea de baze sportive moderne — stadioane, săli de sport, bazine 
de înot ș.a. — iar alte obiective sînt în curs de realizare.

Efortul statului este completat prin acțiuni întreprinse pe plan 
local, în orașe ca și la sote, datorită inițiativelor întreprinse de 
consiliile populare și susținute c-u entuziasm de masele de iubitori 
ai sportului, îndeosebi tinerii, principalii beneficiari.

In pagina de față, supunem atenției cititorilor citeva din con
statările redactorilor ți corespondenților ziarului nostru privind mo
dul cum sc aplică în viață de către factorii de resort una din pre
țioasele indicații cuprinse in Mesaj.

O ■
SE

MUSCELENII, LA PANOUL

In aceste zile se lucrează 
intens la stadionul de atle
tism din cadrul Complexu
lui „23 August", tradiționalei 
piste de zgură (și ea moder
nizată), alăturindu-i-se o 
pistă acoperită cu coritan 

Foto : N. DRAGOȘ

DE ONOARE

I.E.A.B.S. ȘI BINOMUL 
SPORTIVI + PUBLIC

După ce unul din stadioanele 
Complexului „23 August* din Clm- 
pulung-Muscel a fost reamenajat 
prin muncă volurtară, echivalată 
la circa 400 000 Ici, amatorii de 
mișcare în aer liber si-au îndrep
tat atenția spre parcul „Olga Ban- 
cic*. Mai fntîi a apărut aici baza 
sportivă a întreprinderii mecani
ce „Muscelul", compusă din tere
nuri de fotbal, volei, tenis și bas
chet, cu vestiare construite din 
materiale provenite de la demo
lări. Dornici să-și înfrumusețeze 
terenurile de sport, lucrătorii în
treprinderii menționate au sădit 
zilele trecute puieți de pomi. O 
sală de antrenament pentru box 
și o mică piscină cu apă din rîul 
Tirgului, care trece la doi pași, 
sint ultimele piese care vor întregi 
complexul asociației „ARO".

In stadiu destul de avansat se 
află construcția patinoarului arti
ficial (amplasat tot în parc), care 
va primi... gheață de la cele două 
compresoare date în custodie Con
siliului popular orășenesc de fosta 
întreprindere minieră. Ștrandul, 
care din lipsă de apă nu a func
ționat o perioadă îndelungată, va 
fi redeschis în c'trînd, grație con
ductei care vine de la o distanță 
de peste 300 de metri, din rîul 
Tirgului. Tîmplari și zidari de Ta 
unități industriale vor repara, după 
orele de program, cabinele și ba
zinul, ultima operație fiind plaja, 
pentru care s-a adus nisip. Adău
gind și lacul de agrement, care va 
fi refăcut, se poate afirma că par- _ ... --------- un

APROAPE TOTI LOCUITORII 
AU PUS UMĂRUL

Pentru a Înlesni ascensiunile 
drumeților spre cabanele turistice 
din masivul Făgăraș, s-a con
struit — la o altitudine de 2 437 
metri — refugiul Iezer, cu 80 de 
locuri și dependințele strict ne
cesare. îndrăzneață lucrare din 
beton și piatră a declanșat parti
ciparea masivă a muscelenilor 
care, cu mic cu mare, au pus u- 
mărul la realizarea acestei con
strucții montane. Imaginați-vă : să 
urci tone de nisip și ciment în 
săculcți, mai bine de 15 km, pe 
poteci dc munte, pentru că alte 
drumuri de acces nu sînt 1

PENTRU CEI MAI MICI 
CETĂȚENI

Vizi li nd orașul, am constatat că 
tot mai mult tinde să dispară

mentalitatea că numai primăria 
trebuie să se ocupe de treburile 
edilitare. Astfel, ideile unor oa
meni cu spirit gospodăresc au ge
nerat o amplă acțiune, soldată cu 
12 spații de joacă pentru copii în 
cartierele Vișoi, Flâmînda și în 
centrul urbei. Un rol important 
l-au jucat muncitorii unor Intre- 

inzestrat prin 
noile locuri de 
necesară, 
extinderea pe- 
continuă, ur- 

anul acesta —

prinderi, care au 
activități patriotice 
joacă cu aparatura 

întrecerea pentru 
rimetrului sportiv 
mind a se încheia 
după aprecierile tovarășului Nico- 
lae Poterașu, secretar al Comite
tului orășenesc de partid — cu un 
bogat bilanț.

IN JUDEȚUL

REMARCABIL

Traian IOANIȚESCU

GALATI

SPIRIT GOSPODĂRESC

cui „Olga Bancic" a devenit 
veritabil complex sportiv.

Pentru a cu
noaște acțiunile 
întreprinse în ve
derea amenajării 
de noi terenuri de 
sport in unitățile 
școlare din 
țul Galați, 
adresat ing. 
dor Oprică, 
vicepreședinte 
C.J.E.F.S. î

O INIȚIATIVĂ
FRUMOASĂ,

ABANDONATĂ
PE PARCURS

jude- 
ne-am 

Teo- 
prirn- 

al 
„Am i- 

nițiat o amplă ac
țiune, care cre
dem că se va sol
da cu rezultate re
marcabile, 
tulată
CANȚA DE PRI
MĂVARA,
PĂ importantă 
PENTRU 
DEREA 
SPORTIVE 
ȘCOLI. La 
Tecuci, Tg.

inti- 
VA-

ETA-

EXTIN- 
BAZE1 

IN 
Galați, 
Bujor,

Berești. precum 
în cele 56 de co
mune ale județu
lui au fost întoc
mite schițele de 
execuție ale vii
toarelor amena
jări. Iată prime
le roade : la școa
la generală nr. 10 
din Galați s-a dat 
în folosință o pis
tă de atletism de 
120 metri, din zgu
ră ; la școala ge
nerală nr. 11 au a- 
părut terenuri de 
liandbal și volei, 
iar la Grupul șco
lar C.G.S. 
inaugurat un 
ren de fotbal.

în 
tei 
mare 
pune

s-a 
te-

cadrul aces- 
acțiuni, un 

accent se 
pe întreți-

nerea și înfrumu
sețarea spațiilor 
sportive existente. 
La bazele sportive 
aparținînd Liceu
lui pedagogic și 
Facultății de edu
cație fizică din 
Galați, comunelor 
Cudalbi, Tudor 
Vladimirescu, Bar- 
cea ș.a. s-au sădit 
pomi, s-au plantat 
garduri vii din 
plante pitice și s-a 
vopsit aparatura 
diverselor tere
nuri. Șl cei care 
trebuie să le în
trețină trebuie să 
fie, în primul 
rînd. beneficiarii 
lor".

T. SIRIOPOL — 
corespondent jud.

Un triunghi cu vîrfurile la Com
plexul sportiv „23 August", stadi
onul Republicii și ștrandul Tine
retului — iată perimetrul unei 
activități intense 
brile) de sezon, 
eare bine spus ? Pentru eă, 
cite ne-am convins, activitatea în
treprinderii economice de admi
nistrare a bazelor sportive — gos
podarul grijuliu și intrepid al 
principalelor baze sportive bucu- 
reștene — nu cunoaște sezoane 
pline și altele de... relache. Nu 
numai pentru faptul eă sezonul 
de sală se continuă, fără tranzi
ție, cu cel în aer liber, ci și pen
tru că întreținerea și gospodări
rea constituie un proces neîntre
rupt.

Argumente de dată recentă am 
primit în acest sens de la direc
torul I.E.A.B.S., Traian Iliescu. In 
primul rînd, un obiectiv care a 
făcut legătură între anul trecut 
si 1975, faeilitînd totodată parcur
gerea lunilor dc tranziție intre 
iarnă și primăvară : darea în ex
ploatare, în luna ianuarie,, a sălii 
de antrenament pentru jocuri (în 
special pentru handbal și volei). 
Recenta construcție din cadrul 
Complexului sportiv „23 August" 
se alătură sălilor similare desti
nate altor discipline, ca luptele 
halterele, boxul, gimnastica, scri
ma. Și, înainte de a ieși în aer 
liber, să consemnăm tot aici ame
najarea unui modern și conforta
bil centru de recuperare.

Atletismul reintră pe deplin în 
drepturile sale in incinta Com
plexului, sălii deja existente ală- 
turîndu-i-se curînd stadionul dc la 
Centrul „23 August", reamenajat 
și îmbogățit. Vechea (și impro
pria !) pistă de zgură a fost în
locuită 
una cu 
produs 
alta cu 
meguș. 
ca și pentru noile amenajări : pla
toul de sărituri și pista de elan 
pentru prăjină, acoperite de ase
menea, cu coritan — s-a terminat 
infrastructura de beton, pinii la 
1 mai urmînd să fie încheiate toa
te lucrările. Astfel, atletismul (lo
tul olimpic în special), va avea la 
dispoziție o adecvată bază de 
pregătire.

Șf pentru că am vorbit de pri
ma disciplină olimpică mergem 
la stadionul Republicii, unde 
lucrează pentru reîncadrarea

perimetrul
(pe alocuri fc- 

„De sezon' este 
din

prin trei piste paralele : 
material sintetic (coritan, 

indigen de bună calitate), 
zgură, și a treia cu... ru- 
Pentru pista sintetică —

ȘÎ 
se 
a-

urmă cu vreo patru ani, 
Sectorului 7 din Capitală

In 
dilii 
avut frumoasa inițiativă de a ame
naja un microstadion pentru elevii 
școlilor generale nr. 164 și nr. 203. 
Pe un loc viran, intre curțile ce
lor două școli, s-a ingrădit cu gard 
de plasă de sîrmă un dreptunghi 
de aproape un hectar, pe care s-au 
jalonat terenul de handbal și mi- 
nifotbal, încins cu o pistă circulari 
de alergări și sectoare pentru pro
be de atletism. Citva timp s-a lu
crat intens, au muncit cu entu
ziasm și bucurie sute de elevi la 
ridicarea viitoarei lor baze spor
tive, s-a adus zgură, material pen
tru asfaltarea terenului și a pistei 
liniare de alergări de 60 m, s-au 
făcut săpături pentru pista circu
lară, s-au și fixat bordurile de be
ton și apoi... totul s-a oprit. A- 
cum, terenul se află în același sta
diu în care a fost lăsat cu ani în 
urmă. Mai mult, amenajările ini
țiale s-au degradat, bălăriile au nă
pădit totul, iar plasa de sîrmă a 
gardului împrejmuitor s-a rupt pe 
ici, pe colo ; iotul se află acum in
tr-o stare deplorabilă.

Ziarul nostru a mai scris des
pre necesitatea terminării acestei 
microbuze sportive școlare, atît de 
necesară în cartierul Drumul Ta
berei, dar fără ecoul dorit. Poate 
acum se va recepționa acest al 
doilea semnal critic ! (T. R).

e- 
au LA GHEORGHIENI, AUTODOTAREA

CETĂȚENII PROPUN... Șl
jN ACȚIUNE

REALIZEAZĂ!

Pqgjfro Sportul

La Gheorghieni, acțiunile patri
otice pentru amenajarea a noi 
spații de sport și agrement se află 
în plină desfășurare. Astfel, în 
apropierea orașului, în zona Fă
getului înalt, numeroși tineri și 
adulți au dislocat o masivă canti
tate de pămînt, creînd albia unui 
Dac, alimentat de un pîrîu prin- 
tr-un sistem de stăvilar. în zilele 
friguroase, lacul va fi transformat 
în patinoar natural. Alături se 
află în stadiu de finisare „drept
unghiuri" de handbal, volei și 
tenis, care se alătură campingului 
ți centrului de închiriere a mate
rialelor sportive. Pentru 
estival, 
gînd £ă ridice o cabană simplă, 
de care să beneficieze, atît vara, 
cit șl Iarna, iubitorii de drumeție 
și sport.

Această succintă relatare nu 
Spune totul despre participarea ce
tățenilor Ia autodotarea cu cele 
necesare practicării sporturilor pre
ferate. Am văzut schi-liftul inau
gurat la Începutul anului, o ve
ritabilă expresie a faptelor gos
podărești realizate de cetățeni 
pentru ei înșiși. Cum a apărut

sezonul
gospodarii și-au pus în

a

complicata instalație pe una din 
pîrtiile zonei Făgetului înalt? 
Răspunsul : grație unor oameni de 
ispravă, care — studiind schi-liftul 
amplasat de Biroul de turism al ti
neretului în stațiunea din apropie
re, Izvorul Mureș — au ajuns la 
concluzia că pot construi și ei, 
economic, cu resurse proprii, un 
asemenea mijloc de locomoție, a- 
tît de dorit de locuitorii orașului. 
Nivelarea traseului, amenajarea 
garajului pentru motorul de trac
țiune, montarea stîlpilor susțină
tori și celelalte lucrări 
executate în timpul liber de către 
meseriași de la diverse întreprin
deri, ajutați de elevi. Materialele 
respective 
principal, 
cotizațiile membrilor 
sportive sau cu ajutorul Consiliu
lui popular orășenesc.

însoțitorul nostru — Bela Carol, 
prim-vicepreședinte al C.O.E.F.S. 
— nc-a mai arătat stadionul „23 
August" (a cărui capacitate se va 
mări cu încă 2 000 de locuri), ba
zinul de înot (pe care Cetățenii 
năzuiesc să-1 racordeze la instala
ția de apă calda de la baia popu-

Iară, situată în apropiere), com
plexul Școlii sportive (care se va 
extinde cu terenuri dotate cu in
stalație pentru nocturnă). Multe 
dintre operațiunile viitoarelor con
strucții vor fi încredințate tinere
tului

T. ANDRONACHE

au fost

s-au achiziționat, în 
cu bani proveniți din 

asociațiilor

X\\\\\\\\\\W\W\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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ată, așadar, citeva exemple

g

cestuia în circuitul bazelor aticii- 
ce dotate la nivelul cerințelor in-e 
ternaționale. în haină nouă, din' 
recortan, pista și sectoarele de să-, 
rituri vor oferi competitorilor con-^J 
diții optime de pregătire, concurs 
și... performanțe 1

La ștrandul Tineretului moders, 
nizarea instalațiilor pentru încât* 
zirea apei va permite o reglare a 
temperaturii în toate bazinele (in
clusiv a celor pentru copii), mit-JJ 
•sorind din dezavantajele zilelor, 
fără soare. Vor beneficia atît spor
tivii care se antrenează aci, < ît și 
miile de vizitatori ai celui mai so
licitat ștrand din Capitală.

De altfel, acest binom : sportivi 
-I- public, constituie obiectivul nr* 
1 a] I.E.A.B.S., eel care-i si de
termină eficiența muncii, rentabi
litatea. în această sferă putem 
încadra nu numai reamenajarea 
și dotarea în continuare a terenu
rilor de tenis de la ștrandul Tine
retului și Complexul „23 August", 
ci și expresiile sintetice ale folo
sirii bazelor sportive aparținătoa
re : în sala de gimnastică sint 
găzduiți zilnic circa 350 sportivi J 
în cea de lupte — 150 ; la haltere
— 60 ; sala de box este frecven
tată zilnic de aproximativ 100 spor
tivi ; sala mare de atletism — cir
ca 500—600 de atleți ; patinoarul
— circa 1 000—1 200 de persoane, 
cînd e deschis pentru public. Iar 
programul bazinului de înot și 
sărituri (zilnic între orele 7 și 23) 
este planificat între sute de per
soane : sportivi de performanță, 
cei înscriși la centrele de inițiere 
și practicanții înotului ca mijloc 
de destindere și fortificare

Paul SLĂVESCU

• In comuna Sinsiimon (jud. 
Harghita) s-au amenajat frumoa
se terenuri de fotbal, volei, ho
chei, handbal, precum și o popică- 
rie (intr-o cameră alăturată avind 
o mică piscină). Locuitorii de aici 
au ciștigat in anul 1974 întrecerea 
județeană pentru înfrumusețarea 
prin muncă patriotică a comune
lor. Din premiul obținut, consiliul 
popular a oferit asociației 
lei pentru extinderea 
'sportive și procurarea 
riale și echipament.

• în comuna Olteni 
leorman) s-a dat în 1 
sală de sport (18/9 m), construită 
prin muncă patriotică și contribu
ția consiliului popular. De aseme
nea, în comunele Izvoarele, Frăsi-; 
net, Nanu și Lunca se desfășoară,' 
în aceste zile de primăvară, lucră
rile de reamenajare și înfrumuse
țare a terenurilor sportive exis
tente.

• Asociația sportivă din comu
na „30 Decembrie" (jud. Ilfov) a 
inaugurat în primele zile ale pri
măverii complexul de handbal, vo
lei și tenis, amenajat prin contri
buția voluntară a cetățenilor. La 
fel. datorită eforturilor proprii ale 
prietenilor sportului din cornutul 
Gruiu și de la I.A.S. Chirnogi, e- 
chipele respective de fotbal au la 
dispoziție 
județean 
punct.

20 000 
spatiilor 

de mate-

(jud. Te- 
foiosință o

in actualul campionat 
terenuri bine puse la

ată, așadar, citeva exemple din numeroasele acțiuni întreprinse 
" de cetățeni, consiliile populare, asociațiile sportive sau alte 

unități specializate pentru asigurarea folosirii intensive și lăr
girea bazei materiale a activității sportive de masă și de per
formanță.

Consemnările noastre cuprind, în marea majoritate, exemple 
pozitive de inițiativă și spirit gospodăresc, de participare activă la 
sporirea zestrei materiale a sportului. Dar, alături de acestea, v-am 
prezentat și unul din accentele distonante care, de asemenfta, se 
mai constată pe alocuri.

Propunem cititorilor noștri, iubitori ai sportului, ai exercițiului 
fizic, să reflecteze asupra acestui important aspect al activității 
sportive și, mai ales, să-și aducă contribuția la buna întreținere 
și îmbogățirea amenajărilor sportive, acum, cînd sezonul cei mai 
propice — primăvara — a sosit pe plaiurile ț”

g
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FINAL PASIONANT 
IN CAMPIONATUL 

DE RUGBY

primele competiții de volei ale sezonului CAMPIONATUL DE ROCHE!

fază, 
de 
un

CONFIRMĂRI ALE UNOR DEBUTANJI IN ECHIPA MASCULINA IN ACTUALITATE
luni a fost

sfîrșit prima 
campionatului 
care a stîrnit 
în rîndurile iubito- 

pe

Miine va lua 
preliminară, a 
rugby, întrecere 
deosebit interes 
rilor balonului oval. Disputată 
serii, competiția s-a dovedit a fl pa
sionantă prin faptul că fiecare par
tidă (aproape) a stat sub 
incertitudinii pînă la fluierul 
într-atît de echilibrate și de 
repartizate sînt astăzi forțele 
rpgbyul nostru. Și acesta este 
mare cîștig, de care balonul oval ar 
trebui să profite pentru o și mai 
largă răspîndire a sa. Primele două 
clasate în fiecare serie vor disputa 
o nouă întrecere, sistem tur-retur, 
în vederea stabilirii echipei cam
pioane, în timp ce celelalte formații 
vor juca și ele spre a se clasa cît 
mai bine, tot două cîte două, în or
dinea clasamentului, 
cum arată acesta în
rloară :

semnul 
final, 
bine 
din 
un

Iată, de altfel, 
partea sa supe-
ISeria

K STEAUA 13 9 0 4 264—105 31
2. Dinamo 13 8 1 4 203— 91 30
3. „U" Timiș. 13 8 0 5 117— 73 29

Seria a II-a
1. FARUL 13 10 1 2 265— 92 34
2. Știința Petrș. 13 9 0 4 161— 97 31
3. Grivița Roșie 13 8 0 5 133—102 29

sînt calificate încăSteaua și Farul
înaintea ultimei etape, indiferent de 
rezultatul pe care-1 vor obține (deși 
nu credem că pot pierde ; Steaua 
urmînd a juca cu ultima clasată în 
serie, Gloria, iar Farul, acasă, cu 
Rulmentul Bîrlad). Pentru locul doi 
în prima serie se mai dă o luptă 
între Dinamo, care se va deplasa la 
Sibiu și Universitatea, care va juca 
în Capitală, cu Sportul studențesc, 
de asemenea, un meci de 1 — X — 2. 
Așadar, final pasionant în seria întîi, 
în timp ce în cea secundă, Știința 
(va juca acasă cu Rapid și nu poate 
pierde, in mod normal) care are și 
victorie în fața Gri viței Roșii
mai poate ceda poziția a doua, 
lupta pentru evitarea retrogradării 
vor fi angajate Constructorul Buzău, 
Gloria (seria I), Vulcan și Rapid 
(seria a Il-a).

nu 
în

Prima decadă a acestei 
marcată de debutul echipelor noas
tre reprezentative în sezonul inter
național, prin participarea la tur
neele de la Bratislava (masculin) și 
Szombathely (feminin). Reținînd fap
tul că ambele echipe și-au fixat ca 
obiectiv nu atît rezultatele în sine, 
cit încercarea și rodarea unor spor
tivi noi, în scopul definitivării lotu
rilor în vederea C.E., aprecierile noas
tre pe marginea primelor confrun
tări internaționale ale reprezentative
lor României vor ține seamă, firește, 
de această situație.

în conjunctura turneului masculin 
de la Bratislava (prezența unor echi
pe valoroase și absența din echipa 
noastră a unor jucători de bază : 
Udișteanu, Schreiber, Tutovan. Bart
ha și Duduciuc), rezultatele obținute 
de voleibaliștii români ni se par 
bune. Ei au cîștigat 4 partide — cu 
R. D. Germană, Iugoslavia, Ungaria 
și Cuba, pierzînd la limită un singur 
meci (cel cu Cehoslovacia A), după 
ce au condus cu 2—1 la seturi. Aceas
ta arată că echipa națională mascu
lină se poate bizui pe un cerc mai 
mare de jucători. Așa că găsim

ÎNTRECERILE FINALE ALE JUNIORILOR
De luni, și pînă vineri, la Piatra 

Neamț (feminin) și Ploiești (mascu
lin), se vor desfășura turneele finale 
ale campionatelor naționale de volei 
ale juniorilor și școlarilor. Pentru a 
se califica la turneul final, cele 8 
echipe de fete și 8 de băieți au tre
cut cu succes examenele susținute în 
cele 3 tururi de campionat, ciștigînd 
fiecare primul loc în serie.

Au obținut dreptul de a lua parte

la turneul final echipele de junioare 
ale școlilor sportive din Piatra 
Neamț, Ploiești, Sibiu, Timișoara, To- 
plița, de la Farul Constanța, Liceul 
N. Bălcescu Cluj-Napoca, Sc. sp. 1 
București și echipele de juniori ale 
școlilor sportive din Ploiești, Bacău, 
Caransebeș, Brașov și Dej, Șc. sp. 1 
Constanța, Șc. sp. 2 București si Li
ceul cu program de educație fizică 
din Rm. Vîlcea.

bună inițiativa de a privi mai rea
list selecționarea în loturi și de a 
da dreptul fiecărui jucător valoros 
ca, prin pregătire superioară, să spe
re la promovarea în echipa repre
zentativă. Dintre jucătorii noi, în
cercați în vederea selecționării au 
dat satisfacție : Preda, Antonescu, 
Braun și Păduraru.

în privința celorlalte 9 echipe par
ticipante, de bune aprecieri s-au bu
curat campionii mondiali, voleiba
liștii polonezi, cîștigătorii competiției, 
precum și echipa Cubei.

Și echipa feminină a fost lipsită, 
la Szombathely, de 4 jucătoare din 
lotul de bază : Florentina Itu, Con
stanța Bălășoiu, Venera Hoffman și 
Gabriela Popa. Fără a neglija aceste 
importante absențe, rezultatele ob
ținute (0—3 cu Ungaria. Cehoslova
cia și Cuba, 3—2 cu Bulgaria și 3—0 
cu Ungaria tineret) ridică semne 
întrebare referitoare la stadiul 
pregătire a sportivelor noastre 
început de sezon...

Penultimul tur al campionatu
lui republican de hochei — Di
vizia _A — programează în Capitală, 
începînd de săptămîna viitoare, 
12 partide : marți 15 : Steaua — 
Dunărea Galați, Dinamo — Sport 
club M. Ciuc ; miercuri 16 : Di
namo — Dunărea. Steaua — Sport 
club ; vineri 18 * "
Dunărea, Steaua ______ , ___
bată 19: Dunărea — Steaua,’Sport 
club — Dinamo ; luni 21 : Dună
rea — Dinamo, ; 
Steaua ; marți 22 :

Sport club —
- Dinamo, sîm-

de 
de 
la

A. B.

CAMPIONATUL DE POPICE
In campionatele Diviziei A la po

pice se dispută, azi și mîine, etapa 
a XV-a. Clasamentele la zi :

seria Sud
1
3
4
7
7
7 
7
9 

11 
13

FEMININ -
1. Rapid București
2. Gloria Buc.
3. Laromet Buc.
4. Voința Buc.
5. Cetatea Giurgiu
6. Metrom Brașov
7. Voința
8. Frigul
9. Voința 
.0. Voința

1.
2.
3.
4.

Voința
C.S.M.
Voința 
Voința

C-ța
Buc.
Ploiești 
Roman

Seria 
Tg. M. 
Reșița 
Cj.-Nap. 
Timiș.

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

Nord
12 0
9 0
9 0
9 0

13 
10
10
7
7
7
6
5 0
3 0
1 0

0 
1 
o 
o 
o 
o
1

14 
14
14
14

26
21
20
14
14

17261 
16680 
16984 
16917 
16875
16658 14 
16640 13 
16403 10 
16356 6 
15655 2

2 16861 24
5 16985 18
5 16893 18
5 16758 13

BOGATĂ AGENDĂ A ȘAHULUI
șahist este pe 
moment de vîrf.

Sezonul competițional 
punctul de a atinge un 
Jucătotii noștri fruntași sînt angajați sau 
se află pe punctul de a incepe impor
tante întreceri cu caracter intern și 
ternațional. lată o scurtă trecere in 
vistă a

in-
re-

acestora :

NONA GAPRINDAȘVILI, 
LA TIMIȘOARA I

25 mai și 8 iunie, Timișoara 
un foarte puternic turneu

va
inter-

lo- 
co-

Intre 
găzdui 
național feminin organizat de clubul 
cai „Medicina", în colaborare cu 
misia județeană de șah. In fruntea listei 
participantelor se situează campioana 
mondială Nona Gaprindașvili. Alături de 
ea vor evolua o serie de jucătoare din 
primul eșalon mondial : Zsuza Veroci,
Milunka Lazarevici, Antonina Gheor-
ghieva, precum și reprezentantele noa
stre Gertrude Baumstark, Suzana Makai, 
Margareta Teodorescu, Margareta Mure
șan, Sodica Reicher.

La Oradea (29 iunie — 12 iulie) 
va desfășura Turneul internațional femi
nin al României cu participarea unor 
jucătoare fruntașe din U.R.S.S., luqo
slavia, Bulgaria, Ungaria, Cehoslovacia, 
Polonia, R.D.G., Anglia, Olanda și țara 
noastră.

„MEMORIALUL MIHAIL SADOVEANU*
Comisia județeană lași 

moașa ............
neu 
hoil 
hului 
avea 
zent __ i_____ r_____  ____
tori din Spania, Ungaria și Polonia. Au 
fost invitați și cîțiva puternici maestri 
români : V. Vaisman și A. Marcovici 
(lași), M. Șubă, M. Ghinda, V. Stoica. 
M. Pavlov.

JUCĂTORII ROMANI LA TURNEELE 
ZONALE...

FIDE a comunicat forului nostru șahist 
repartizarea jucătorilor români la turneele 
zonale din cadrul C.M. FI. Gheorghiu

va evolua la Praze, in Bulgaria, V. Cio- 
câltea, la Barcelona (Spania), iar A. 
Urzică, la Pola (Iugoslavia). în cadrul 
întrecerii feminine, Elisabeta Polihroniade 
și Margareta Teodorescu urmează să 
joace la Pola, iar Gertrude Baumstark 
și Suzana Makai, la Karlovi Vâri, în 
Cehoslovacia. Toate cele cinci turnee 
au loc in 
tombrie.

...Șl

5. Hidromecanica 13 607 16424 12
6. Voința Oradea 13 607 16404 12
7. Voința Craiova 14 608 16286 u
8. U. T. Arad 14 608 16269 12
9. Record Cj.Nap. 14 3 0 11 16078 6

10. C.F.R. Tg. M. 14 3 0 11 16045 0
MASCULIN — seria Sud

1. Voința Buc. 14 11 0 3 36715 22
2. Constr. Galați 14 11 0 3 36644 22
3. Flac. Cîmpina 14 905 35924 18
4. Olimpia-Constr. 11 707 36034 14
5. Rulmentul Brașov 14 707 35225 14
6. Raf. Teleajen 14 608 35752 12
7. Laromet Buc. 14 608 34936 12
8. Gloria Buc. 14 G 0 8 34648 12
9. Rafinorul PI. 14 509 35436 10

10. Dacia Ploiești 14 2 0 12 34436 4
Seria Nord

1. Minerul B. M. 14 905 35242 18
2. C.F.R. Timiș. 14 905 34696 18
3. Prog. Oradea 14 9 0 5 34.XU 18
4. Voința Cj-Napoca 14 806 35169 16
5. Jiul Petrila 14 806 34448 16
6. Electrica Sibiu 14 806 34108 16
7. Olimpia Reșița 14 707 35006 14
8. Gaz metan Med. 14 608 34881 12
9. C.F.R. Tg. M. 14 4 0 10 34146 8

10. Lemnul Satu M. 14 2 0 12 34124 4

Luni, în sal-a Floreasca
ROMÂNIA — SPANIA, IN PRELI

MINARIILE C.E. FEMININ
Luni, în sala Floreasca, reprezenta

tiva feminină de volei a României 
va susține meciul de calificare pen
tru faza finală a campionatului eu
ropean (care se va desfășura în ul
tima decadă a lunii octombrie în 
Iugoslavia), întîlnind echipa repre
zentativă a Spaniei.

După cum se știe, începînd cu edi
ția din anul acesta a „europenelor", 
la faza finală vor lua parte nuc.ai 
cite 12 echipe, calificate din oficiu 
sau în urma întrecerilor preliminare. 
Reprezentativa feminină a României 
(cea masculină este calificată din ofi
ciu) urmează, deci, să-și asigure par
ticiparea la C.E. prin partida cu for
mația Spaniei.

în deschidere, de la ora 16, repre
zentativa noastră de tineret (care se 
pregătește la rîndul ei pentru C.E. 
din Iulie) va întîlni, într-un joc ami
cal, pe I.E.F.S, v

ÎNCEPE RETURUL IN GRUPA 
A ll-A A DIVIZIEI A

Azi și mîine, echipele participante 
la întrecerea în cadrul grupei a Il-a 
valorice a Diviziei A susțin partidele 
primei etape a returului.

n

TURNEELIFINAIE ALE „CRITERWIUI PRIMĂVERII ' IA TENIS

se

perioada septembrie oc-

LA ALTE CONCURSURI 
INTERNAȚIONALE

mai, mai mulți reprezentant?

a luat 
inițiativă de a organiza un 

internațional în memoria lui 
Sadoveanu, mare animator al 
în țara noastră. Prima ediție 
loc între 7—21 iulie. Pînă în

fru- 
tur-
Ml- 
sa- 
va

. _ ... Dre-
și-au confirmat participarea jucâ-

|n luna 
ai țării noastre vor participa la impor
tante concursuri peste hotare. M. Șubă, 
și Eleonora “ 
Vaisman și 
Polonia, Gh. 
Cehoslovacia, 
slavia.

Margareta 
puternic turneu în Ungaria (media Elo 
2 175 p I) alături de Marla Șui (U.R.S.S.), 
Katja lovanovici și Milunka Lazarevici 
(Iugoslavia), Tatiana Lemaciko (Bulga
ria), Kristina Radzikowska (Polonia), 
Maria Ivanka, Zsusza Veroci (Ungaria).

în acest timp, după cum se știe, FI. 
Gheorghiu joacă în S.U.A., V. Ciocâl- 
tea, în luqoslavia, Elisabeta Polihroniade 
și Lia Bogdan, la Moscova, iar A. Ur
zică, M Șubă, Gh. Mititelu. V. Vaisman 
și M. Ghindă, la un festival de turnee 
„open*  în Italia.

CAMPIONATUL NAȚIONAL PE ECHIPE
Actualitatea internă este dominată de 

campionatul național pe echipe mixte.
Intre 16—25 aprilie, la Tg. Mureș, se 
va disputa categoria B (Mureșul Tg. 
Mureș, C.S.U. și Voința Brașov, Crișul 
Oradea, Medicina Cluj-Napo'ca, 
nica și Locomotiva — București. 
Galați, Rapid Arad, CUPROM 
Mare), ier între 29 aprilie — 8 mai, la 
Ploiești, categoria A (Universitatea, în
treprinderea de transporturi, Constructo- 
ruI-Olimpia, Politehnica, A.S.E. 

Vulcan, din București, Medicina 
șoara, Petrolul Ploiești, C.S.M. Cluj-Na
poca, Medicina lași).

Gogâlea, în Bulgaria, 
Margareta Perevoznic,
Mititelu și M. Ghindă, 
Em. Ungureanu, în

V. 
în 
•n 

lugo-

Mureșan joaca la un foarte

Electro-
C.S.U. 

Baia

ATLETISM SEZONUL IN AER LIBER
■ vn fî i nrt i irai i fa, C*x.^a_

tală, 
sitar
șura azi (de la ora 16) și mîine (de la 
ora —
cuprinde 
juniorilor

AUTO PRIMA ETAPA a campionatu-

va fi inaugurat, îi 
de campionatele centrului 
București. Concursul se va

in Capi- 
univer- 

i desfâ-

9) pe Stadionul Tineretului și 
probe rezervate seniorilor 
I.

va
5!

din toate
sportunie

Cu tot timpul neprielnic de ieri 
(vînt puternic, în rafale), între
cerile pentru „Criteriul de primă- 

au avansat pe toate tablou- 
“ ; apropie de 

de juniori, 
pe terenurile 

Operă). La că
mări (17—18

varâ'
rile competiției. Se 
decizie și turneele 
care se desfășoară | 
de la T.C.B. (lîngă 
tegoria juniorilor 
ani), locurile 1—4 vor fi disputate 
de următorii, învingători în sfer
turi de finală : L. Soare (Steaua)

Gilea (El. Timișoara) 6—3, 
D. Oprea (Dinamo Brașov) 
Zancu (Tot înainte) 6—3, 
A. Crăciun (Dinamo) — V. 

(Steaua)

— L.
6—4 ;
— s.
6—3 ;
Dumbravă (Steaua) 6—3, 4—6, 
6—3 ; V. Toniescu (Steaua) — R. O- 
preanu (T.C.B.) 7—6, 6—3. La cat. 
15- ’ ’ ’
V. 
poc a) 6—4, 6—1 ; S. 
namo) — -
Napoca) 
(Prog.) — 
șov) 6—3,

•16 ani : A. Dirzu (Progresul) — 
Răzvan (Politehnica Cluj-Na- 

~ Zaharia (Di- 
V. Tudor (Poli. Cluj- 

7—6, 6—1 ; I. Ivănescu 
Fl. Oprea (Dinamo Bra- 

5—7, 6—1 ; A. Manta

(Dinamo) — E. Pană (Tot înainte) 
6—4. 6—1.

Fetele (cat. 17—18 ani) au și în
ceput turneul final, în cadrul că
ruia Dorina Brăștin (U. T. Arad) 
are două victorii ! 6—1, 7—5 cu 
Elena Popescu (Dinamo) și 6—2,
5— 7, 6—4 cu Mariana Socaciu 
(U. T. Arad). Calificată este și E- 
lena Jecu (Sănătatea Oradea). 
Iată, finalistele la cat. 15—16 ani i 
Lucia și Maria Romanov (ambele 
— Tot înainte), Gabriela Dinu 
(Dinamo), Lunela Orășanu (T.C.B.)

Au continuat întrecerile la se
niori și senioare, pe terenurile 
Școlii sportive nr. 3 (Piața Puișor). 
Rezultatele „sferturilor" la dublu 
masculin : Kerekes. Vîlcioiu-Bă-
din, Frunză 6—1, 6^—1 ; Bolder, 
Komoroczi — Mîrza, Țițeiu 6—4,
6— 7, 6—3 ; Viziru, Rusu — Crișan, 
Cociuban w. o. ; Popovici. Almă- 
ian — Bozdog, Robu 4--I), 6—2, 
6—1.

Radu VOIA

Miine, in Divizia A de handbal

’ lui național de viteză în cir
cuit se va desfășura duminică 20 apri
lie la Timișoara. Pot participa alergători 
cu licențe A, B, C, D și mașini din gru
pele 1, 2, 3, 4 în concurs, iar grupa 5, 
în afară de concurs.

CICLISM A DOUA 5' A
TREIA ale „Cupei Olim- 

avut programate și întreceri 
juniorilor mari, iar în alergă- 
circuit, de pe str. Cîmpina,

pia*  au 
rezervate 
rile pe __ ___
au intrat în concurs și juniorii mici. La 
juniori mari, în etapa de fond, de pe 
Șos. Alexandriei (27,500 km), pe primul 
loc s-a clasat Marin Valentin (Șc. sp. 2), 
în timp ce cursa pe circuit de duminică 
(50 km) a fost cîștigată de Andrei Antal 
(ClBO Brașov). In clasamentul general 
s-a clasat, însă, pe primul loc Tr. Sîrbu 

•;<Șc. sp. 2) care a și primit trofeul pus 
in joc. I.a juniori mici, în cursa pe cir
cuit, primul clasat a fost Ion Vintilâ de 
la Petrolul Ploiești.

ÎNOT CAMPIONATELE NAȚIONALE
DE SENIORI. Săptămîna vii

toare, intre 16 șl 19 aprilie, sînt proqra- 
mate campionatele naționale de seniori 
in bazin acoperit. întrecerile vor avea 
■loc în piscina „23 August" din Capitală. 
Față de programul anunțat au intervenit 
două modificări : finala cursei de 100 m 
ijber (b) se va desfășura în ziua de 16 
aprilie, la sfirșitul tuturor seriilor, iar fi
nala de 
zilei de 
seriilor

400 m liber (b) in dimineața
18 aprilie, la sfirșitul tuturor

JUDO
piilor se

CAMPIONATUL MUNICIPIU
LUI BUCUREȘTI rezervat co- 

va desfășura astăzi și miine.

în sala Dinamo. S-au înscris peste 300 
de copii din cluburile șl asociațiile spor
tive bucureștene. • FINALELE REPUBLI
CANE ale echipelor școlilor sportive vor 
avea loc la sfirșitul săptămînii 
(18-20 aprilie) la București, 
ficat la etapele anterioare, 
formații : 7 * ’ \_ ___
Miercurea Ciuc, Unirea lași, Energia și 
Șc. sp. 1 București (junior?
mii Sibiu, 
cipiul Gh. 
Șc. sp. 
ETAPA FINALA a 
blicane universitare va avea loc la lași, 
în zilele de .... ■ -
dea (23—24 
initial

LUPTE
a lll-a a <
greco-romane a plecat în Albania pentru 
a susține trei întîlniri amicale cu re
prezentativele A și B ale acestei țări. 
• FINALELE REPUBLICANE ALE ȘCOLI
LOR SPORTIVE au început marți, rn Sala 
sporturilor din Constanța. • CONFRUN
TĂRILE FINALE ale campionatelor repu
blicane individuale de greco-romane (ju
niori mari și mici) vor avea loc la Pi
tești, în zilele 
fusese stabilit

PATINAJ 
ARTISTIC 
August" din 
cerile ..Cupei 
și juniorilor i

viitoare 
S-au cali
cite șase 

Șoimii Sibiu, Gloiia Arad,

mari), Șoi- 
Miercurea Ciuc, Deva, Muni- 

Gheorghiu-Dej, Energia și 
1 București (juniori mici) • 

campionatelor repu-

26—27 aprilie și nu la Ora- 
aprilie) cum fusese stabilit

DUNAREA GALAȚI, clasa- 
tâ pe primul loc in seria 

campionatului Diviziei A de

de 9—11 mai și nu 
initial : 2—4 mai.

PRIMII ÎNVINGĂTORI 
„CUPEI F.R.P.". De
Datinoarul artificial

CaDitală găzduiește 
i F.R.P.", rezervate copiilor 
mici, lată învingătorii pro-

cum

Al 
joi, 
„23 

între-

Sport club — 
1 Dunărea — 

Sport club, Dinamo — Steaua.
Partidele se vor desfășura pe 

patinoarul din parcul sportiv „23 
August", la ora 16 și, al doilea 
meci, la ora 18.

La Miercurea Ciuc. între 16 și 
23 aprilie, se vor desfășura par
tidele eșalonului secund al Divi
ziei A, cu participarea formațiilor 
Agronomia Cluj-Napoca, Tîrnava 
Odorhei, A.S.E. București și Li- 
ceum M. Ciuc.

NOI MECIURI
ÎN CAMPIONATELE

DE TENIS DE MASĂ
în cadrul campionatelor divizionare 

de tenis de masă, azi șl miine. se 
vor desfășura trei meciuri feminine 
și patru masculine. Iată programul 
complet : sîmbătă, fete : C.S. Arad I
— Gloria Buzău, duminică, fete : 
Spartac București — Progresul Bucu
rești, C.S. Arad II — Gloria Buzău ; 
băieți : Comerțul Tg. Mureș — C.S.M. 
Cluj-Napoca, Locomotiva București

— Progresul București, Voința Bucu
rești — Politehnica București. C.S.M. 
Iași — Constructorul Hunedoara.

Analizînd modul cum au decurs 
pînă acum întîlnirilc campionatelor 
divizionare, comisia de competiții și 

a F.R.T.M. a adoptat o 
hotârîri (în ultima sa șe- 

pentru nerespectarea pre- 
regulamentului competițiilor 
s-a dat avertisment secțiilor 
de masă Voința București

* ; Bucu-

disciplină a 
serie de * 
dință) : 
vederilor 
amintite 
de tenis_ ______ ___ _
(antrenor Ion Pop), Spartac 
rești (Luci Slăvescu) și C.S. Arad 
(Emil Procopeț), iar pentru încălca
rea aceluiași regulament (neverifica- 
rea vizei anuale pe carnetele de le
gitimație), arbitrul Ion Banu din Bu
zău a fost suspendat pe timp de 
șase luni, cu începere de la 1 apri
lie a.c.

FINALELE „CUPEI F.R.M."

LA MOTOCROS Șl DIRT-TRACK
Actuala ediție a „Cupei 

la motocros și dirt-track, 
tuturor categoriilor '

F.R.M.", 
deschisă 

________  de sportivi, a 
ajuns în faza finală. Mîine, cele două 

derula ultimele 
de Munte (mo-

competiții își vor 
secvențe la Vălenii 
tocros) și Brăila (dirt-track).

Lupta pentru cucerirea 
lui trofeu este pasionantă, 
aflîndu-se ' " '
motocros 
(Steagul roșu Brașov) în proba se
niorilor. . Ernest Miilner 
Zărnești) la juniori, Jean 
(Steagul roșu Brașov) la 
Mobra. La dirt-track Ton 
nu și Aurel Demian (ambii de 
Voința Sibiu) sînt liderii grupei A 
și, respectiv, B.

invidiatu- 
f av oritii 

la distanțe minime. La 
conduc : Petre Lucaci

(Torpedo
Pescarii 

motoreta 
Bobîlnea- 

la

JOCURI IMPORTANTE
IN LUPTA PENTRU EVITAREA RETROGRADĂRII

Cea de a XXVl-etapă din cadrul 
Diviziei A de handbal programează 
mîine o suită de jocuri deosebit de

gramului de figuri impuse : copii II — 
Daniela Elefterescu (CI. Sp. Școlarul 
Buc.) 23,32 p și Marius Negrea (Dina
mo Brașov) 23,65 p; copii I — Manuela 
Bădițoiu (Dinamo Brașov) 23,31 p; ju
niori II — Mariana Chițu (Dinamo Bra
șov) 32,65 p. Astăzi, intră în concurs 
juniorii mari și seniorii paiticipanți la 
,,Cupa României".

POLO INCEPE DIVIZIA A. Duminică 
dimineața, de la ora 10, la 

bazinul Floreasca din Capitală este pro
gramat primul meci din cadrul Diviziei 
A la polo între Progresul și C.N.U. 
București. Partida Școlarul — Voința Cluj- 
Napoca a 
19 aprilie.

TENIS
în perioada 
bazele sportive bucureștene vor fi puse 
la dispoziția școlarilor pentru cursuri in
tensive de inițiere în tenis de cîmp. Ast
fel, cele 14 terenuri de la complexul 
sportiv Ștrandul Tineretului au fost pre
gătite în acest scop, lecțiile fiind supra
vegheate și îndrumate de antrenorul 
emerit Cristea Caralulij.

A început activitatea șl pe cele 17 
terenuri de la Tenis club București (lîngă 
Operă). Cursul de inițiere, început aici 
la data de 1 aprilie, are o durată de 3 
sâptămîni. Pentru 
împlinit 
gratuit.

TIR

fost amînatâ pentru ziua de

PE TIMPUL VACANTEI DE 
PRIMAVARA A ELEVILOR, 

7—19 aprilie, două dintre

importante. în întrecerea feminină, 
nu mai puțin de patru meciuri din 
șase au implicații directe în lupta 
pentru evitarea 
greșul București 
(teren Progresul, 
pid București — 
ren Ciulești, de 
reșul Tg. Mureș — Textila Buhuși și 
Constructorul Timișoara — ,,U(' 
Aceasta pentru că, din cît se 
observa în clasamente, pentru 
11 candidează acum nu mai 
de.... cinci formații ! Un alt 
interesant al etapei, Confecția — 
I.E.F.S. va avea loc luni după amiază 
(teren Steaua de la ora 17). afișul de 
duminică fiind completat la feminin 
cu întîlnirea Sparta Mediaș — „U“ 
București.

Meciuri interesante și în divizia 
masculină. La Sibiu, Independența 
se află în fața ultimei tentative de 
a nu pierde contactul cu plutonul, 
întîlnind pe teren propriu forma
ția Știința Bacău. La Cluj-Napoca un 
derby studențesc de ...........
Poli Timișoara, iar 
Galați două partide 
„U“ București — H. 
Mare (teren Steaua, . .
CSU Galați — Steaua. Celelalte două

retrogradării : Pro- 
— Voința Odorhei 
de la ora 10), Ra- 
„U“ Timișoara (te
la ora 11.30), Mu-

Iași, 
poate 
locul 
puțin 
meci

tradiție, „U" — 
la București și 

foarte atractive:
C. Minaur Baia 
de la ora 17) și

care nu 
accesul

au 
este

LOTO

PE POLIGONUL TUh 
avea loc, azi și mîii 

internațională de talere 
echipele ’

I va 
o în- 

(trap) 
Olimpia-Constructorul

tîlnire 
între
București și N.I.K.E, Lovesz Klub Buda
pesta. Paralel, se va disputa și uh con
curs de skeet cu participarea trăgăto
rilor români. Tot la Tunari, a început 
să se desfășoare un concurs republican 
la arme cu glonț, „Cupa primăverii". 
In program figurează probe de pușa^ și 
pistol (viteză, liber și standard) pentru 
seniori și juniori.

meciuri ale etapei : CAROM — Di
namo București și ,,U“ Craiova — 
Dinamo Brașov.

CLASAMENTELE LA ZI 
FEMININ

21
19
17
15
12
12

8
8
7
8
7
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

„U“ TIMIȘ. 
<,,U” Buc. 
I.E.F.S.
Text. Buhuși 
Prog. Buc.
Confecția 
„U" Iași

8. Rapid Buc.
9. Constr. Tim.

Mureșul
Voința Od. 
Sp. Mediaș

MASCULIN
0 
0 
1 
3
3
4 
3 
2 
1 
3 
1 
1

10.
11.
12.

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

3
3
1
3
4
0
3
3
5
2
3
0

1
3
7
7
9

13
14
14
13
15
15
24

45
41
35
33
28
24
11
19
19
18
17
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Dinamo Bv.
9. CAROM

10. CSU Galați
11. Ind. Sibiu
12. „U“ Craiova

STEAUA 
Dinamo Buc.
II.C. Minaur 
Șt. Bacău 
,,U“ Buc. 
Poli. Timiș. 
„U“ C.i-Nap.

25
24
25
25
24
24
24
24
25
24
25
25

568—398 
471—307 
498—475 
425—408 
390—376 
423—431 
369—398 
455—496 
434—458 
374—414 
438—507 
353—533

50
42 
3L
29
29
22
19
L8
17
17
13
7

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
TRADIȚIONALA TRAGERE EXCEPȚIONALA 

LOTO A PRIMĂVERII ARE LOC 
LA 15 APRILIE 1975

Tragerea se desfășoară după formula 
tragerilor excepționale la care se efec
tuează 5 extrageri, fiind scoase din urnă 
42 de numere cîștigătoare 
13 serii de cîștiguri.

Doriți să :
...cîștigați un autoturism 

sau Skoda S 100 ?
...faceți o excursie 

U.R.S.S., R.D. Germană. Italia și Elveția?
...cîștigați premii în bani ?
Nu uitați ! Pe lingă biletele la trage

rea excepțională Loto a Drimăverii din 
15 aprilie, agențiile Loto-Pronosport, vă 
oferă și bilete pentru tragerea extra-

și se acordă

Dacia 1 300

de neuitat în

ordinară Pronoexpres a primăverii din 20 
aprilie a.c.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 11 APRILIE 1975. 
FOND GENERAL DE CÎSTTGURI : 
1.809.057 lei din care 986.629 lei re
port. Extragerea I : 56 19 11 54 83 42 
12 63 55 : Extragerea a n-a : 25 75 
59 61 53 34 1 62 8. Plata cîștfgurilor 
se va face în Capitală începînd din 
21 aprilie pînă la 11 iunie. în țară 
aproximativ din 25 aprilie pînă la 11 
iunie 1975, inclusiv.

Sportul Pogo 7o



VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN REPUBLICA FILIPINE
ROMÂNiA-UNGARIA 4-4

I ÎN TURNEUL DE POLO

(Urmare din pag. 1)

Elena Ceaușescu ’» făcut o vizită 
la „Nayong Filipino" — muzeul 
satului filipinez, situat in apro
piere de aeroportul capitalei.

Important centru de prezentare 
a culturii filipineze din cele mai 
vechi timpuri și pînă astăzi, „Na
yong Filipino" este o veritabilă 
expoziție de case și construcții 
populare și totodată o frumoasă 
zonă de agrement a capitalei, care 
atrage în fiecare zî mii de vizita
tori.

Președintele Ferdinand Marcos și 
doamna Imelda Romualdez Marcos 
oferă un dejun in cinstea pre
ședintelui Nicolae Ceausescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu la res
taurantul „Tiiro Turo", situat in 
perimetrul „Nayong Filipino".

După dejun, înaiții oaspeți și 
distinsele gazde vizitează zona 
„Nayong Filipino".

★
Vineri după-amiază a avut loc 

decernarea titlului de Doctor Ho- 
aoris Causa al Universității Fe
minine din Manila, acad. dr. ing. 
Elena Ceaușescu.

Fondată in 1919, această presti
gioasă instituție de invățămînt 
superior și-a propus de la început 
ca țel promovarea femeilor în 
viața științifică, economică, politi
că a țării. în semn de omagiu și 
înaltă prețuire. Comitetul univer
sitar pentru conferirea de titluri 
onorifice a hotărît să acorde titlul 
de Doctor Honoris Causa unei 
'reprezentante de frunte a științei 
și a vieții politice românești.

Ceremonia are loc în aula uni
versității, potrivit tradiționalelor 
reguli ale acestei instituții.

Primită cu îndelungi aplauze de 
sute de studenți și profesori, 
membri ai corpului diplomatic, 
reprezentanți ai unor instituții gu
vernamentale, academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu este con
dusă pe scenă, unde ia loc, împre
ună cu dr. Imelda Romualdez 
Marcos, pe fotoliile de onoare.

Dr. Antonio V. Ulgado, vicepre
ședinte al universității pentru pro
bleme academice, face prezentarea 
candidatei, după care dr. Luz Oli- 
veros-Belardo, vicepreședinte al 
universității pentru cooperarea în 
domeniul cercetării, citește llotă- 
rîrea Comitetului de decernare a 
titlurilor onorifice. în hotărire se 
arată că, pentru întreaga activi
tate științifică, politică, socială, 
Universitatea Feminină din Mani
la conferă acad. dr. ing. Elena

Ceaușescu titlul de Doctor Hono
ris Causa.

Urmează un alt moment emoțio
nant : cu prilejul Anului interna
țional al femeii, tovarășei Elena 
Ceaușescu îi este înminată meda
lia jubiliară „a 55-a aniversare a 
Universității Feminine din Mani
la". Medalia ii este înmînată de 
președinta Comisiei pentru statu
tul femeii, Leticia Kamos Shahani, 
in prezent ambasador al Filipine- 
lor la București.

în aclamațiile asistenței, a luat 
cuvîntui academician dr. ing. Elena 
Ceaușescu.

în încheierea solemnității, mem
brii prezidiului o felicită călduros 
pe tovarășa Elena Ceaușescu. Se 
cîntă imnul universității.

în saloanele universității are loc 
apoi o recepție în onoarea to
varășei Elena Ceaușescu. urmată 
de un program de cîntece și dan
suri populare filipineze.

★
Vineri după-amiază, la Palatul 

Malacanang, președintele Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, s-a întilnit, în cadrul 
unei conferințe de presă, cu repre
zentanți ai ziarelor centrale, ai 
radioului și televiziunii din Mani
la, cu corespondenți ai presei stră
ine, acreditați in capitala Filipi- 
nelor.

Conferința de presă a președin
telui Nicolae Ceaușescu a fost 
transmisă în direct de televiziu
nea din Manila.

★ ,
în dimineața zilei de vineri, to

varășa Elena Ceaușescu a vizitat 
fundația filipineză „Centrul pen
tru problemele populației", unde a 
fost însoțită de doamna Imelda 
Romualdez Marcos, sub a cărei 
îndrumare iși desfășoară activita
tea această instituție socială.

în continuare, a avut loc vizita 
la Centrul filipinez de cardiolo
gie pentru Asia.

★
Vîncrî scara, președintele Repu

blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit la Palatul Ma
lacanang un dineu oficial în onoa
rea președintelui Republicii Fili- 
pine, Ferdinand E. Marcos, și a 
doamnei Imelda Romualdez Mar
cos.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o ambianță de cal
dă cordialitate, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Ferdinand Marcos au rostit toas
turi.

I JUNIORI DE LA SOFIA
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La încheierea turului C. M.

HOCHEISTII SOVIETICI SÎNT ÎN FRUNTE1

în piscina Diana din Sofia au 
început întrecerile unui turneu 
internațional rezervat echipelor de 
juniori. Selecționata țării noastre 
a debutat în compania puternicei 
reprezentative a Ungariei, cam
pioană europeană. Poloiștii români 
au condus cu 4—2 pînă în final, 
dar au trebuit să se mulțumească 
cu un rezultat egal î 4—4 (1—0,
1—1, 2—1, 0—2). în cel de al doi
lea meci, poloiștii români au con
dus două reprize (5—4) selecțio
nata U.R.S.S., dar au pierdut la 
limită cu 5—6 (2—2, 3—2, 0—1, 
0—1). Alte rezultate : Bulgaria — 
Polonia 7—2 (1—0, 0—2, 2—0, 4—0); 
Ungaria — Cehoslovacia 5—2 (0—0,
1— 1. 2—0, 2—1) ; Bulgaria — Ceho
slovacia 5—4 (1—1, 2—0, 0—2,
2— 1) si U.R.S.S. — Polonia 6—3 
(1—1, 2—0, 1—0, 2—2).

Pe patinoarul acoperit din Miin- 
chcn au luat sfîrșlt întrecerile 
primei părți a campionatului mon
dial de hochei pe gheață (grupa 
A). Reprezentativa U.R.S.S., de
ținătoarea titlului, a terminat ne
învinsă turul competiției, totali- 
zînd 10 puncte și un golaveraj de 
40—14. Urmează tn clasament 
Cehoslovacia — 3 p. (26—12), Sue
dia — 6 p. (21—9), Finlanda — 4 
p. (18—21), Polonia — 2 p. (9—36) 
și S.U.A. — Op. (15—37).

în ultimul joc, echipa U.R.S.S. 
a învins cu 4—1 (2—0, 1—1, 1—0) 
formația Suediei, prin golurile 
marcate de Iakușev, Malțev, Ka
pustin și Harlamov. Punctul for
mației suedeze a fost realizat de 
Lundstroem. A fost un meci de un 
înalt nivel tehnic, în care hocheiș- 
tli sovietici au excelat din nou 
prin tehnică individuală și patinaj 
rapid.

în clasamentul golgeterilor con-

tinuă să conducă A. Iakușev 
(U.R.S.S.), cu 11 puncte (8 goluri 
înscrise și 3 pase decisive), urmat 
de compatriotul său V. Șallmov —• 
10 p. (5—5) și suedezul T. Lund- 
stroem — 9 p. (5—4).

După o zi de odihnă, campiona
tul se reia astăzi la Diisseldorf cu 
primele partide ale returului : Po
lonia — Cehoslovacia și S.U.A» 
— U.R.S.S.

PE SCURT

„CENTURA DE
(Urmare din pag I)

O altă delegație prezentă la 
București este cea a R.P.D. Co
reene, ai cărei reprezentanți, în 
special la categoriile mici, s-au 
remarcat la ultimele mari între
ceri internaționale. Recunoscuți 
pentru combativitatea lor deose
bită, cei șapte pugiliști coreeni 
vor furniza, desigur, și de aceas
tă dată, partide de mare atracție.

Tot cu șapte sportivi se alinia
ză la startul întrecerii și echipa 
Ugandei, din rîndul căreia se re
marcă „musca" J. Odwori șl cam
pionul Commonwealthului la ca
tegoria mijlocie mică, M. Muruli. 
Ieri dimineață, pugiliștii ugandezi 
au făcut un antrenament în sala 
clubului Metalul. Nu a fost greu 
de observat că ei manifestă o deo
sebită poftă de luptă.

Vineri seară au sosit boxerii 
din Bulgaria, Turcia șl Iran. De
legația iraniană este numeroasă, 
avînd reprezentanți la toate cate
goriile. Dintre aceștia, cu frumoa
se cărți de vizită se prezintă 
„pana" Bahmnni, „cocoșul" Rastc- 
gari, „musca" Ghacdi și „mijloci
ul mic" Bahri.

Pentru azi șl mîlne sint anun
țate sosirile reprezentanților Un
gariei, Poloniei, Franței, Iugoslavi
ei, Cehoslovaciei, R.A. Egipt, R.P.

ATLETICO MADRID A CÎȘT1GAT „CUPA INTERCONTINENTALA" LA FOTBAL
MADRID, 11 (Agerpres). — Pe sta

dionul „Vicente Calderon" din Ma
drid, în prezenta a peste 70 000 do 
spectatori, s-a disputat meciul retur 
dintre echipa locală Atletico șl for
mația Independiente Buenos Aîres, 
••ontînd ca finală a k.Cupc-1 intercon
tinentale" la fotbal. învinși în pri
mul joc eu 1—0, fotbaliștii spanioli 
au atacat încă din primele minute 
și au deschis scorul prin Irureta 
(min. 22). care a înscris din apropie

rea porții lui Perez. în continuare, 
oaspeții, cu o apărare bine organi
zată, au reușit să stăvilească acțiu
nile ofensive ale formației spaniole. 
Aceasta însă numai pînă în minutul 
86, cînd extrema stingă Ayala a 
marcat un nou gol pentru gazde, 
stabilind scopul final la 2—0 (1—0).

In urma acestei victorii, formația 
Atletico Madrid, care a înlocuit în 
această finală pe cîștigătrfarea „Cu
pei campionilor europeni”, formația

vest-germană Bayern Miinchen. a 
Intrat in posesia trofeului.

Au jucat următoarele formații : 
Atletico Madrid : Pacheco, — Melo, 
Heredia, Eusebio, Capon, Adelardo, 
Irureta. Alberto (Salcedo), Aguilar, 
Garate. Ayala : Independiente Bue
nos Aires : Perez, — Comlsso, Lo
pez, Carries, Pavoni, Saggioratto, 
Galvan, Bochlnl, Balbuena, Rojas 
(Rodriguez), Berttoni.

AUR“ LA BOX
Mongole și Tunisului. La comitetul 
de organizare a competiției au sosit 
listele nominale ale participanți- 
lor din Cehoslovacia, Iugoslavia 
și Franța. Cei trei boxeri ceho
slovaci sînt Onder (cocoș). Jakab 
(semimijlocie) și Korlis (semigrea). 
Boxul iugoslav va fi reprezentant 
de Cvctkovici (pană), Dekici (se- 
miușoară), Vero (mijlocie), șl Ja- 
kovici (semigrea) iar Leroy (se- 
mlmuscă), Collet (ușoară), Jacco- 
nelli (mijlocie mică) și Bousquet 
(mijlocie) vor apăra prestigiul pu
gilistic al „cocoșului galic".

Simpla trecere în revistă a ță
rilor participante la cea de a pa
tra ediție a „Centurii de aur" este 
de natură să ne edifice asupra 
valorii întrecerilor ce vor începe 
luni, la ora 15, pe ringul Pala
tului Sporturilor și Culturii. La 
competiție vor participa, după cum 
se vede, boxeri din Europa (8 
țări), Africa șl Asia (cîte 3), Ame
rica Latină (1), a căror confrun
tare de stiluri ne va oferi, cu si
guranță, spectacole pugilistice de 
cea mai bună calitate. Dar, nu 
numai atît. Pentru cei mai mulți 
dintre boxerii români, „Centura 
de aur" din acest an reprezintă 
un examen complex, deosebit de 
important, privind lucrurile prin 
prisma viitoarelor Jocuri Olimpi
ce. Un obiectiv mult mai apropiat 
este însă competiția din iunie, de 
la Katowice, unde se vor decerna 
cele 11 centuri de campioni ai Eu
ropei. Conștienți de faptul că pen
tru selecționerii federației „Cen
tura de aur" reprezintă principalul 
test pe baza căruia vor alcătui e- 
chipa pentru C. E.. boxerii români 
vor încerca, desigur, să se com
porte cît mai bine, să-și cîștige 
un loc în formația ce ne va re
prezenta la apropiata confruntare 
continentală.

AUTO • Partlclpanțll la „Marele 
Premiu" al Belgiei au efectuat, pe 
circuitul de la Zolder, primul an
trenament oficial. Cel mat bun rezul
tat a fost obținut de austriacul Niekl 
Lauda („Ferrari") — medie orar* 
176.358 km. Cu performante bune au 
mai fost înregistrați elvețianul Clay 
Regazzonl („Ferrari”) și campionul 
mondial, brazilianul Emerson Fitti
paldi („McLaren").

BASCHET • „Cupa campionilor 
europeni- a fost cîștigată de Ignis 
Varese, care cucerește pentru a pa
tra oară trofeul. In finala disputată 
la Anvers, Ignis a învins cu 79—66 
(35—38) pe Real Madrid. Deși handi
capați de absența pivotului Meneghin 
(accidentat), italienii au practicat un 
joc rapid, cu contraatacuri spectacu
loase, finalizate precis de Morse (29) 
și Bisson (14).

NATAȚIE • In ziua a doua a 
campionatelor S.U.A. (bazin 25 y), la 
care sint invitați șl înotători străini, 
maghiarul Andrăs Hargitay a stabilit 
cea mal pună performantă mondială' 
pe 400 y mixt — 3:54,91. • Turneul 
de polo de la Syracusa a fost cîș- 
tigat de „Canottierl" — Neapole, în
vingătoare cu 3—1 în partida decisi
vă cu Partizan Belgrad e La Ciudad 
de Mexico s-a desfășurat un concurs 
de sărituri în apă. La masculin a 
cîștigat mexicanul Carlos Giron — 
589,22 p, înaintea Italienilor K. Dibiasl
— 580,41 p și F. Cagnotto — 577,02 p. 
întrecerea feminină a revenit ceho
slovacei Milena Ducikova — 344,88 p,- 
secundată de canadiana Janet Nutter
— 336,45 p. 1

SCHI • în C. M. universitar de In 
Livlgno (Italia), slalomul special a 
revenit francezului Ph. Hardy. Proba 
de 15 km a fost dominată de schio
rii sovietici, clasați pe primele patru 
locuri. A cîștigat Iurl Varusev.

ȘAH • La Lone Pine (California) 
începe tradiționalul „open" american. 
Au fost invitați 45 de participant!,' 
printre care 24 mari maeștri și 11 
maeștri internaționali, re lista invi- 
tațllor figurează Florin Gheorghiu 
(România), Torre (Fillpinc), Gligo- 
rlci (Iugoslavia). Robatsch (Austria)) 
Bilek (Ungaria), Rcshcvskl (S.U.A.),' 
Panno, Quinteros (Argentina). 
Schmidt (R. F. Germania) si alții. • 
După 9 runde, in turneul de la Dort
mund : Weslerinen 8, Oegaard 6W 
Parma 6, Kuprelclk 5 (2). • In run
da a patra a turneului de la Las Pal-, 
mas (Insulele Canare), Petrosian și 
Tal au remizat în 19 mutări. Lider 
este Mecking — 3'/,. urmat de Liubo-’ 
jevici 2*/, (1), Larsen, Cardoso și
Hort — 2'/,. • La Vrnjacka Banja,' 
Clocâltca a întrerupt partida din 
runda a doua cu iugoslavul CiricL

TENIS • în optimi de finală la 
St. Louis : Laver — MetrcveU 4—6,' 
6—1, 6—2 ; Ramirez — Emerson 7—5,' 
6—1 ; Gottfried — Pattison 7—5, 4— 
6—2 ; Borowiak — Koch 6—4, 6—2.
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CU SAU FĂRA „LAWN" T

Marea diversitate o supra
fețelor pe care se joacă as
tăzi tenisul (iarbă, zgură, 
ciment materiale sintetice 
etc.) face tot mai Improprie 
denumirea clasică a jocului 
— „lawn-tennis" — care, în 
engleză, înseamnă tenis pe 
iarbă. Aceeași a fost adop- 
totă la noi sub forma „tenis 
de cîmp*, mai curînd pentru 
a delimita sportul cu racheta 
de confratele său apropiat, 
tenisul de masă. Motiv pen
tru care o serie întreagă de 
federații naționale au renun
țat la acest accesoriu ana
cronic. Ultima dintre acestea 
este însăși federația ameri
cană de specialitate, care
ji-a manifestat Intenția de a 
trece de la titulatura sa de
pînă acum — U.S.LT.A. la
una mai succintă de U.S.T.A., 
adică Federația de tenis a 
Statelor Unite.

Curios este Insă faptul că 
președintele forului american, 
Walter Elcock, este una și 
aceeași persoană cu președin
tele federației internaționale 
de tenis ,,de cîmp“ — F.LL.T. 
Pe cind o schimbare de titu
latură și în forul suprem al 
tenisului ?

LUBANSKI, ANTRENOR

Cunoscutul fotbalist polo
nez Wladzimierz Lubanski, în 
vîrstă de 28 de anî, acciden
tat în cursul meciului Polonia

— Anglia (din 1973). șl-a fă
cut reintrarea în echipa sa 
de club Gornik Zabrze. Zilele 
trecute, Lubanski a anunțat 
că va abandona totuși acti
vitatea competițională. El a 
declarat, printre altele : 
„Starea sănătății mele nu-mi 
permite să revin la forma din 
trecut. Nu vreau să-mi, de
cepționez suporterii și de 
aceea cred că este mai bine 
să mă retrag*. Lubanski a 
anunțat că va deveni ontre-

abandoneze, decîarînd că 
acest fel de înot nu esto 
prea ușor : „Am simțit du
reri cervicale — spunea Gar 
vin — și o mare greutate în 
respirație și din această cau
ză am abandonat...*.

OSBORNE NU MAI ESTE
Fostul atlet american Ha

rold Osborne, campion olim
pic la săritura in înălțime și

nor. In prezent, el urmează 
cursurile Academiei de edu
cație fizică din Varșovia.

ÎNOTUL 
PE VERTICALĂ...

Există — printre zecile de 
recorduri mondiale trăznlte — 
și unul mai puțin cunoscut: la 
înotul pe verticală, adică la 
„pedalarea" apei cu picioa
rele I Doi tineri americani 
Ken Garvin șl Raymond Cres
te au încercat să doboare 
recordul compatriotului lor 
Peter Bahn, care este de 26 
de ore. Tentativa nu a reu
șit După 19 ore, cei doi 
înotători au fost nevoit) să

decatlon tn anul 1924 la 
J.O. de la Paris, a încetat 
din viață în vîrstă de 75 de 
ani, ia locuința sa din 
Champaign (Illinois). Medic 
de profesie, Osborne a fost 
la vremea sa un atlet com
plet, Iar recordul său de 
1,98 m la înălțime a re
zistat 12 ani, fiind ameliorat 
în 1936 de Cornelius Johnson 
(2,03 m).

CINEGETICE
Pentru amatorii de statis

tică, sîntem în măsură să 
furnizăm cîteva cifre privind 
dezvoltarea vînătoarel în Ce
hoslovacia. In aceasta țară 
exista nu mai puțin de 1,5

milioane hectare terenuri de 
vinătoare, dintre care 42 000 
ha parcuri de vinătoare și 
122 390 ha fazanerii. Pe te
ritoriul cehoslovac fuseseră 
înregistrați anul trecut 
1 339 000 fazani, 1 460 800 
Iepuri, 284 000 căprioare, 
180 000 potîrnichl și 10 400 
mufionl. |n parcul de vînă- 
toare de lingă Zehusice tră
iește o turmă de cerbi albi, 
unică în lume. Uniunea ceho
slovacă a vinătorilor are 
31 000 de membri, 1620 filiale, 
numeroase cluburi ale vî no
tarilor. printre care unele 
reunind exclusiv pe vinătorii 
cu șoimi.

INSPIRAȚIA 
LUI DON RE VIE

In noua echipă a Angliei 
figurează o serie de atacanți, 
fruntași în lista golgeterilor. 
Astfel, pentru meciul Anglia 
— R.F. Germania (2—0), Re- 
vie î-a selecționat pe Malcolm 
McDonald (Newcastle), pri
mul pe lista golgeterilor cu 
22 g, Don Givens (Queens 
Park) — 19 g. Colin Beli 
(Manchester City) — 15 g etc. 
De altfel, McDonald și Colin 
Bell au fost autorii golurilor 
fn meciul cu formația cam
pioană mondială. „M-am 
ghidat după forma de mo
ment a jucătorilor, după e- 
licacitatea atocanților In 
campionat — a spus Don 
Rlvie — și se pare câ nu am 
greșit*.

Politehnica și I.E.F-S., continuă cursa pentru titlul de 
campioană la baschet (f)

TIMIȘOARA. 11 (prin telefon). Vi
neri după-amiază în sala Olimpia 
din localitate primele șase echipe 
feminine de baschet șl-au reluat dis
puta pentru titlul de campioană.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
CRIȘUL ORADEA 79—60 (43—25).
Partida inaugurală a primului tur
neu din turul III al Diviziei A a fost 
la discreția bucureștencelor, care au 
obținut un succes meritat. Antreno
rul Grigore Costescu (proaspăt in
vestit la cîrma echipei naționale) a 
folosit întregul lot avut la dispoziție. 
Cele mai bune : G. Ciocan, C. Tal- 
lan și M. Pruncu, respectiv M. Sze- 
kely, Z. Kiss. Au arbitrat bine E. 
NlcolescU șl D. Oprea.

Campionatul de
Vineri, pe patinoarul artificial „23 

August* din Capitală s-a desfășurat 
penultima etapă a campionatului na
țional de hochei pentru juniori — 
categoria I (19 ani). Fruntașele com
petiției, formațiile din Miercurea 
Ciuc, s-au impus din nou cu autori
tate : Liceul nr. 1 a învins pe Me
talul Rădăuți cu 21—2 (8—0, 5—1. 
8—1), iar Sport Club — într-un meci 
mai echilibrat — pe Școlarul Bucu-

Cuplul llie Năstase, Traian Mc

I.E.F.S. — UNIVERSITATEA TI- 
MIȘOARA 95—74 (51—28). în partida 
derby a primei zile bucureștencele. 
care aspiră serios la titlu, au obținut1 
o victorie prețioasă. Universitatea a, 
pornit handicapată de absența 
Rodicăi Goian (cu mina în ghips) , 
și, astfel, studentele din București; • 
evoluînd relaxat, au cîștigat fără pro- :■ 
bleme. O contribuție substanțială la 
acest succes au adus S. Ciurea, 
Rădulcscu, V. Dalai și B. MihalikZ 
De la timișorence am reținut pe 
E. Salcu și B. Diaconescu. Au con
dus I. Szabo și A. Mihai.

OLIMPIA-CONSTRUCTORUL
RAPID BUCUREȘTI 73—75 (38—31); } 

Paul IOVAN

hochei al juniorilor
rești cu 9—3 (5—2, 1—8. 3—1). în ub» 
timul joc al zilei : Dunărea Galați — 
Tractorul Brașov 4—2 (0—1, 1—0,' 
3—1). în clasament conduce Sport 
Club cu 8 p (virtuală cîștigfttoare a 
turneului), urmată de Liceul nr. 1 cu 
6 p și Dunărea cu 4 p. Astăzi, de la 
ora 14, are loc runda finală : Meta
lul — Școlarul, Sport Club — Trac
torul și Liceul nr. 1 — Dunărea.

— victorios la Barcelona
Turneul internațional de tenis de 

Ia Barcelona a continuat cu proba 
de dublu. în care cuplul român llie 
Năstase — Traian Marcu a învins cu 
5—7, 6—4, 6—3 perechea Taroczi, Fi- 
bak. Alte rezultate : Munoz, Moreno 
— Norberg, Svensson 6—4, 6—2 ; Ba-

rany, Szoke — Benavides. Andrew 
3—6, 6—3, 6—4 ; Orantes, Gisbert — 
Dodeswell, Farrell 6—4, 6—4 ; Spear, 
Kronk — Crawford, Homes 7—6. 6—X

La individual, în sferturile de fi
nală : Năstase — Holmes (S.U.A.) 
6—4, 6—3 și Orantes — Spear 6—3, 6—3.
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