
VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN TUNISIA I
de-aVineri dimineața — cea 

doua zi a vizitei în Tunisia — 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au pri
mit, la Palatul prezidențial din 
Cartagina — reședința înalților 
oaspeți — o delegație a conducerii 
Asociației de prietenie tunisiano- 
române, în frunte cu președintele 
Biroului Asociației, Tijani Makni, 
membru al Biroului Politic al 
Partidului Socialist Desturian, 
deputat în Adunarea Națională.

întrevederea 
. tr-o atmosferă 

și cordialitate.

s-a desfășurat în
de caldă prietenie
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★
aceleiașiIn dimineața 

Republicii I 
tovarășul 
și tovarășa

zile, pre- 
Socialiste 

Nicolae 
Elena 

ai Adu- 
Ilorința 
Adună-

ședințele 
România, 
Ceaușescu, 
Ceaușescu au fost oaspeți 
nării Naționale Tunisiene, 
manifestată de conducerea 
rii Naționale, de parlamentarii tu- 
nisieni, de a avea în mijlocul lor 
pe președintele Nicolae Ceaușescu 
și pe tovarășa Elena Ceaușescu 
reflectă stima deosebită și înalta 
considerație de care se bucură, și 
in Tunisia, șeful statului român, 
activitatea sa neobosită și inițiati
vele sale puse în slujba păcii, co
laborării și înțelegerii între na
țiuni.

La intrarea în Palatul Bardo, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
intimpinați de dr. Sadek Mokad- 
dem, președintele Adunării Națio
nale, do membri ai Biroului Adu
nării. Inalții oaspeți sînt conduși 
in biroul de lucru al președinte
lui Adunării, unde ’ președintele 
Adunării Naționale le înmînează, 
în semn de omagiu, medalia co
memorativă a înaltului for legisla
tiv tunisian.

în continuare, președintele 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu persoane
le oficiale care îi însoțesc, sînt 
invitați să participe, în Sala mare 
a Parlamentului, la o ședință so
lemnă a Adunării Naționale, con-

vocată. special cu prilejul vizitei 
înalților oaspeți români.

Deschizind ședința solemnă, pre
ședintele Adunării Naționale, dr. 
Sadek Mokaddem, rostește o cu- 
vîntare de salut în cinstea înalți
lor oaspeți români.

Ia apoi cuvintul președintele 
Nicolae Ceaușescu. Cuvîntarea șe
fului statului român, urmărită cu 
deosebită atenție de întreaga asis
tență, este subliniată în repetate 
rînduri cu îndelungi aplauze.

★
După încheierea ședinței solem

ne a Adunării Naționale Tunisiene, 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, celelal
te persoane oficiale române au vi
zitat Muzeul național „Bardo", si
tuat în imediata apropiere a Pala
tului Parlamentului.

★
Tovarășul Nicolae 

tovarășa Elena ~ 
ticipat, 
dejun 
oaspeți 
tru al 
Nouira, și soția sa, doamna Nouira.

Dejunul's-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 

tovarășa Elena Ceaușescu și-au 
consacrat după-amiaza zilei de vi
neri cunoașterii activității unor 
principale unități economice tuni
siene din guvernoratul Bizerta.

★
Vineri seara, președintele Re

publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit. în saloanele 
hotelului Hillon, din Tunis, un 
dineu oficial în onoarea președin
telui Republicii Tunisiene, Habib 
Bourguiba, și a doamnei Vassila 
Bourguiba.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
cordialitate, preșcdinlele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Habib 
Bourguiba au rostit toasturi.

Ceaușescu și 
Ceaușescu au par
ia amiază, la un 
cinstea înalților 
de primul minis-

vineri 
dat in 
români 

Republicii Tunisiene. Hedi
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DUMINICA, DE LA ORA 10, FINALELE TURNEULUI „CENTURA DE AUR'«

VICTOR ZILBERMAN L-A ELIMINAT
PE CAMPIONUL MONDIAL EMILIO CORREA!

;\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^I Semimuscă

Muscă 
Cocoș

PROGRAMUL FINALELOR I: Hernandez

: Gruescu 
: Memet

: Ciochină 
: Stefanovici
: C. Cuțov 
: Zilberman

(Cubp)

(România)
(România)

— Li Van Uk

— Ibrahim
— Ciu En Zo

Pană
Semiușoară
Ușoară
Semimijlocie
Mijlocie mică : Lemus
Mijlocie
Semigrea
Grea

: Montoya 
: Văran 
: Stevenson

(România) 
(România) 
(România) 
(România) 
(Venezuela) 
(Cuba) 
(România) 
(Cuba)

— Nedelcea
— Vlad
— S. Cuțov
— Enteghani
— Tirboi
— Obelmejias
— Sanchez
— Dascălu

(R.P.D. 
Coreeană) 
(România) 
(R.P.D.
Coreeană) 
(România) 
(România) 
(România) 
(Ira n) 
(România) 
(Venezuela) 
(Venezuela) 
(România)

din și una aproape nouă : Gheor- 
ghe Ciochină — Pavel Nedelcea 
(care ia locul lui Pomețcu, după 
un senzațional ,,come-back“ și a- 
vînd în palmares un singur meci 

•— pierdut — cu boxerul militar). 
Pasionantă poate deveni șl revan
șa ultimelor campionate ale Ame- 
ricii Centrale și Caraibilor, la ca
tegoria mijlocie, care va opune 
din nou pe venezueleanul Fulgen
cio Obelmejias șl pe cubanezul A- 
lejandro Montoya (victorios în 
partida precedentă)

PAVEL NEDELCEA REDIV1VUS..'.

ax\\\\\VA\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'^
Ne apropiem, cu regret, de 

sfîrșitul unei competiții care a 
ținut sub tensiune, ca un pasio
nant șir de spectacole, multe mii 
de bucureșteni, de-a lungul a 10 
gale de după-amiază și de seară. 
Duminică dimineață, la Palatul 
Sporturilor și Culturii, începînd 
de la ora 10, vom trăi reuniunea 
finalelor, încununînd o mare în
trecere pugilistică, aflată la cea 
de a 4-a ediție, „Centura de aur". 
Pe afișul ultimului act nu mai fi
gurează dintre 
decît cubanezul 
Locul celorlalți 
xer! consacrați 
mondiale Jorge 
fredo Lemus) 
competiției (precum tinerii nord- 
coreeni Li Van Uk și Ciu En Zo

sau iranianul Farshid Enteghani).
Este, firește, păcat că am 
fost privați de o nouă finală C.

întrecerile semifinale au debu
tat cu un meci în care tînărul 
Teofil Ghinea avea dificila misi
une de a-1 înfrunta pe campionul 
mondial al semimuștelor, cubane
zul Jorge Hernandez. Intuind -că

titularii trofeului 
Teofilo Stevenson, 
îl vor lua fie bo- 
(precum vedetele 
Hernandez și Al- 
sau revelații ale

DUPĂ MECIUL DE FOTBAL DIN CAPITALA SPANIEI

MADRID, 18 (prin telefon). Să 
reînnodăm, cu ochi mai limpezi, 
firul cronicii sentimentale cla
mate la telefon, joi noaptea, în 
mijlocul tumultului general de pe 
stadionul Santiago Bernabeu. Ă- 
efest meci de la Madrid este, la 
urma urmelor, scurta și drama
tica Istorie a unei regăsiri. La 
capătul acestui 1—1, să recunoaș
tem că echipa României a reușit 
să depășească încă unul din com
plexele sale. Wembley-ul a fost 
o victorie asupra complexului în

9 Determinanta schimbare de rol 
„complicitatea" lui Bălăci 9 După 
vizibil al lui Crițan, ofensiva noastră a crescut sub toate 
aspectele 9 La orizont, primul examen oficial al repre
zentativei noastre în fața 
Danemarca de la 11 mai 
echipei române s-au mărit

a lui Dumitru, cu 
pauză, cu aportul

publicului
9 Șansele

propriu, jocul cu 
de calificare ale

Pavel Nedelcea (dr) își croiește drum spre victorie in fata tenacelui 
Li En Ciun (R.P.D. Coreeană) Foto : Ion MIHAlCA

Cuțov — P. Dobrescu ; în aceeași 
măsură, înțelegem prudența care 
a determinat ferirea prea crudu
lui Mircea Simon de necruțătorul 
pumn al prea vestitului campion 
mondial și olimpic Stevenson. 
Ceea ce nu înseamnă că progra
mul nu cuprinde suficiente atrac
ții, printre care semnalăm o ve
che rivalitate netnanșată i Con
stantin Gruescu — Ibrahim Fare

are în față un băiat neexperimen
tat, Hernandez s-a mulțumit, in 
primele două runduri, să sancțio
neze profesoral toate greșelile ad-

Petre HENȚ 
Paul IOVAN

(Continuare în pag. a 8-a)

complexului unei echipe în-

DUMITRU

pra
vinse la scor cu doi ani în urmă. 
Acel 1—1 de la Budapesta a fost

DU DU GEORGESCU

torie asupra 
slăbiciuni din

în preajma 
secret pentru 
cuza din plin ___ _ _____
ței lui Dinu. Mai mult decît atît, 
ea se temea că prin trecerea lui 
Dumitru în postul de mijlocaș de 
acoperire se 
titulari. Dar, 
ment-cheie în

fața marii valori a fotbalului se
cular britanic. Acel 1—0 de la 
Lausanne a fost o victorie asu-

o altă victorie asupra unui vechi 
complex. în sfîrșit, acest 1—1 de 
la Madrid este o frumoasă vic-

CAMPIONATELE EUROPENE DE TIR LA BUCUREȘTI

propriilor noastre 
ultima vreme, 
jocului, nu e un 
nimeni, echipa a- 
handicapul absen-

pierd de fapț doi 
a existat un mo- 
această partidă care

loan CHIRILA

(Continuare in pag. 4-5)

ÎN CAMPIONATUL
DE HOCHEI

SOSIREA UNEI DELEGAȚII A UNIUNII
6ERMANE A SPORTULUI DIN R.F. GERMANIA

La invitația Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
în cursul zilei de ieri a sosit în 
Capitală o delegație a prezidiului 
Uniunii Germane a Sportului din 
R.F. Germania, condusă de Wiili 
Weyer, președinte. La aeroportul 
internațional Otopeni oaspeții au

fost întîmpinați de președintele 
Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, general It 
Marin Dragnea, de alțl activiști al 
C.N.E.F.S. A fost de față amba
sadorul R.F. Germania la Bucu
rești, Erwin Wickert.

STEAUA DINAMO 3-3

Cea de a Vil-a ediție a cam
pionatelor europene masculine de 
tir (la probele de armă liberă ca
libru redus și pistol calibru mare- 
revolver) va avea loc la poligonul 
Tunari, intre 19 și 22 iunie. Trăgă
torii vor lua parte la întrecerile 
de armă liberă calibru redus 60

culcat, 120 
pozițiile in

focuri 
ziții). . .
genunchi, armă standard 60 focuri 
și pistol calibru mare. La toate 
cele șase probe vor fj întocmite 
clasamente și vor fi acordate tit
luri continentale atît Ia individual 
cît și pe echipe.

focuri (trei po- 
picioare și in

Ieri seară, pe patinoarul „23 
August", în fața unui public nu
meros, s-a consumat ultima rundă 
a turului celui de-al treilea tur
neu al DiViziei A la hochei. Eta
pa a cuprins, ca de obicei, tradi
ționalul derby Steaua — Dinamo, 
încheiat cu un rezultat de egali
tate t 3—3 (1—1, 1—1, 1—1), ceea 
ce face ca în fruntea clasamentu
lui situația să rămînă neschimba
tă, Dinamo conducînd cu un punct 
diferență (25 la 24) pe deținătoa
rea titlului, Steaua.

Meciul, fără să aibă un nivel tehnic 
prea ridicat, a plăcut, totuși, prin 
dîrzenia cu care ambele formații 
și-au apărat șansele și, mai ales, 
prin evoluția scorului. La început 
a condus Steaua (1—0 în min. 3), 
apoi Dinamo a egalat (min. 15) și 
a preluat conducerea la începutul 
reprizei a doua (2—1 în min. 21).

Egalarea a survenit din nou — 
printr-unui dintre cele mai fru
moase goluri ale sezonului, reali
zat de Justinian în min. 35 —, du
pă care Steaua a trecut la... con
ducere ! 3—2 în min. 51. în final, 
Dinamo a reușit din nou să ega
leze (min. 56), într-un moment de 
superioritate numerică.— •* — *-*„ J ■ C11, z, n o h < ,» 1 ' 4 î—
nian, 
Pană, 
trat:

In . .
ieri, Sport club Miercurea Ciuc și 
Dunărea Galați s-au întîlnit în
tr-un meci Important pentru lo
cul trei. Prin victoria obținută 
pe merit, cu 8—4 (3—1, 4—1, 1—2), 
hocheiștil din Miercurea Ciuc 
și-au asigurat de pe acum meda
lia de bronz. Jocul, de o factură 
tehnică modestă, a plăcut totuși

marcat I Gheorghiu, Justi- 
Micloș (Steaua), V. Huțanu,
Costea (Dinamo). Au arbi- 

G. Mureșan și FI. Gubernu. 
deschiderea cuplajului de

prin dîrzenia și prin 
forțe ale celor două 
club a fost mai incisivă în atac 
și, în orice caz, mai inspirată în 
acțiunile ofensive, în timp ce Du
nărea, resimțind lipsa portarului 
titular, Morar (accidentat), a pri
mit cîteva goluri cu ușurință. 
Dar, independent de aceasta, a și 
ratat din situații clare. Au 
cat Nagy 3, Peter 2, Csaszar, 
dor, Bartalis pentru Sport club, 
respectiv Kercso 2, Iordan și Liga. 
Au condus M. Presneanu "
Barbu.

angajarea de 
echipe. Sport

★
de azi i

ora

mar- 
San-

si o.

ora
18,

16 :
„30 :

Programul
Steaua — Dunărea ;
Dinamo — Sport club Miercurea 
Ciuc.

Călin ANTONESCU 
Romeo VILARA



APROAPE 1000 DE FINALIȘTI!
?)Cupa Anghel Saligny“, un frumos succes 

al sportului studențesc de masă
Aflata la a XlV-a ediție, com

petiția sportivă de masă a stu
denților Institutului de construc
ții, dotată cu „Cupa Anghel Sa- 
ligny“, s-a bucurat de un bine
meritat succes de organizare și 
participare.

i (Desfășurată în ambianța cuce
ritoare a Cdmplexuluj studențesc 
de la lacul Tei, competiția a con
firmat capacitatea organizatorică 
a colectivului catedrei de educație 
fizică și a clubului Construcții, 
sprijinul competent al direcțiunii 
somplexului, precum și entuzias
mul studenților de la acest insti
tut față de activitatea sportivă. 
Dovadă i aproape 1.000 de stu- 
denți au luat parte la finalele în
trecerii.

Onorată cu prezența conducerii 
Institutului (prin prof. dr. ing. 
Hadu Prișcu, prof. dr. ing. Con
stantin (iuțu și prof. dr. ing. 
loan Pătîrniche), acest ultim 
act al competiției a debutat 
prtntr-o reușită demonstrație 
de gimnastică modernă. Au ur

Simbătă și duminică, ia lași

FINALA EDIȚIEI A ll-a
A „CUPEI U.T.C."

Municipiul Iași va fi, simbătă 
Șl duminică, gazda celei de a Il-a 
ediții a finalei „Cupei U.T.C.- la 
tenis de masă.
^Competiția, rezervată tineretului 
'(fin mediul sătesc, este organizată

S.C. al U.T.C., cu sprijinul 
Viului Național pentru Edu- 

Fizică și Sport și va reuni 
ta finală pe campionii tuturor ju
dețelor, băieți și fete, cei mal 
buni sportivi din cei aproape 
âMOOO cîți au luat parte la pri
ma etapă a întrecerii.
'^Programul finalei prevede • 
•Jngură probă, de simplu. In com

EXISTĂ POSIBILITĂȚI PENTRU REZULTATE SUPERIOARE 
ALE SPORTIVILOR DE LA STEAUA

mat întreceri de cros (112 fete 
și 226 băieți), baschet, cano
taj, fotbal, șah, volei și tenis 
de masă. Satisfacții depline (adi
că' locul I) pentru reprezentanții 
facultăților de Hidrotehnică (bas
chet băieți), Utilaj (tenis de ma
să), Instalații (baschet fete), Con
strucții Civile (canotaj, fotbal șl 
șah) și Construcții feroviare, dru
muri și poduri (volei).

Cu un deosebit Interes a fost 
urmărită demonstrația de rugby 
(pentru prima oară inclusă în pro
gramul competiției) susținută de 

■sportivi pregătiți de un colectiv 
de cadre din institut, sub îndru
marea prof. Al. Atanasiu și a an
trenorului T. Rădulescu. Apare 
limpede faptul că divizionara _A 
Sportul studențesc are în pregă
tire, la Institutul de construcții (șl 
tn special In cadrul facultăților 
de Construcții civile și Construc
ții de căi ferate, drumuri și po
duri), un valoros schimb...

Tiberiu STAM A

LA TENIS DE MASĂ
pletarea programului, finaliștii vor 
vizita municipiul Iași și împreju
rimile și, de asemenea, vor asista 
la un interesant program cultural- 
artistic pregătit special pentru ei 
de formațiile de tineret și stu
dențești din acest oraș.

Primele meciuri vor avea loc 
simbătă, de ia orele 8, în Sala 
sporturilor. în aceeași zi, după- 
amiază, la orele 18, va avea loc 
festivitatea de deschidere, iar du
minică în jurul orei 12,30 festivi
tatea de închidere șl premierea 
campionilor.

J»

Secvență din întrecerea de cros a studentelor de la Institutul de 
tonstrucfii- încă o dovadă că atletismul de masă îji ciștipă per
manent noi adepți...

Foto : Ion MIHAlCĂ

SPORTUL, FACTOR DE SĂNĂTATE

ORE DE GIMNASTICĂ MEDICALĂ EA BUZIAȘ

SIMBĂTĂ

Cultura fizică medicală reprezintă 
astăzi un aliat prețios al specialiști
lor, în efortul lor generos de a vin
deca un eșantion larg de afecțiuni. 
Intre care »e Înscriu și cele din sfera 
maladiilor cardlo-vasculare.

In această privință, cunoscuta sta
țiune balneo-cUmaterlcă de la Bu- 
ziaș oferă condiții excelente de tra
tament. Si nu slnt puțini cel care 
efectuînd un ciclu de cîteva sapla- 
mtni de tratament la Buziaș părăsesc 
stațiunea cu ameliorări evidente și. 
in timp, cu perspectiva unei reale 
Însănătoșiri. Mofetele, băile cu acid 
carbonic și alte procedee tehnice de 
specialitate, asociate cu lecțiile de 
cultură fizică medicală, constituie 
factori terapeutici de o mare valoare 
practică.

Unui' dintre specialiștii care lucrea
ză la Buziaș. contribuind nemijlocit 
la însănătoșirea multor bolnavi, esta 
medicul baineoiog Ion Flittner. în 
concepția dr. Flittner. cultura fizică 
medicală se situează undeva pe 
treapta de sus a tratamentelor apli

cate aici. M-am convins de aceasta 
urmărind felul în care pacientil sint 
captați pentru a deveni adopți con
vinși ai exercițiului fizic.

Totul pornește de la dezvoltarea 
gustului pentru mișcare, pentru sport. 
Oameni de diferite vîrste, care ante
rior aproape că nici nu aveau habar 
de foloasele mișcării în aer liber <au 
manifestau față de această activitate 
o anumită inerție, au ajuns acum, 
prin intermediul specialiștilor de la 
Buziaș, să practice, în colectiv, zil
nic. exercițiile fizice, fie sub îndru
marea unor asistenți de cultură fi
zică medicală, cum este, de pildă. 
Gheorghe Olaru, fie individual, în 
curtea sau pe culoarele vitelor In 
care sînt repartizați. Ceva mai mult, 
gustul pentru mișcare devenind 
o realitate, numeroși dintre pacientil 
Buziașului solicită, la plecare, medi
cilor și tehnicienilor programe spe
ciale de exerciții fizice pe care să 
le practice în continuare.

Evident că ceea ce anr văzut, cî
teva zile la rlnd. în fața pavilionului 
de recuperare din Buziaș. in repri
zele de la orele 7 și 10, mi-a întărit 
convingerea că activitatea de cultură 
fizică medicală se află pe mttnl bune, 
aici, în această frumoasă stațiune, 
că un număr mereu sporit de oa- 
clenți sînt cuceriți pentru o activi
tate ce îi va însoți, poate, pînă la 
adînci bătrineți...

Gh. ȘTEFĂNESCU

BASCHET. Sala Floreasca, ora 17 î 
C.S.U. Galați - Unlv. lași, C.S.U. 
Tg. Mureș - Voința Buc. (Div. A f, 
grupa 7—11).

FOTBAL. Terenul Electronica, ora
16.30 : Electronica — Voința Slobo
zia (Div. C) ; terenul T.M.B., ora
16.30 : T.M.B. - Larornet (Div. C).

ÎNOT. Bazinul „23 August*4, ore
le 10 și 16.30 : Campionat de seniori.

POLO. Bazinul Floreasca, ora 
18 ; Școlarul - Voința Cluj-Napoca 
(Div. A).

POPICE. Arena Voința, orele 9 și
16 : Turneu internațional organi

zat de Oficiul sport-UCECOM.
RUGBY. Terenul Olimpia, ora 17 : 

Dinamo - Vulcan (,,Cupa F.R.R.").
SĂRITURI IN APA. Bazinul „23 

August*4, orele 9,30 și 15.30 : Cam
pionatele republicane de juniori.

SCRIMA. Sala Floreasca II, orele 
8 și 16,30 ! finala campionatului na
țional individual - floreta masculin.

VOLEI. Sala Constructorul, ora
17 : Olimpia - Constructorul - I.E.F.S. 
(Div. A, f) ; sala Giulești, ora 17 i 
Medicina - Electra, Locomotiva - 
Progresul (Div. B. m) ; sala Flacăra 
roșie, ora 17 : Flacâra roșie - I.T.B. 
tDiv. B. f).

DUMINICĂ
BASCHET. Sala Floreasca, ora

9.30 : Univ. lași - C.S.U. Tg. Mureș.
Voința Buc. - Univ. Cluj-Napoca 
(Div. A f, grupa 7—11). I

CĂLĂRIE. Terenul Olimpia, „ ord
10 : ..Cupa Olimpia", obstacole?

CICLISM. Str. Cimpinei, ora 9 : 
prima etapă a „Cupei F.R.C." (com
petiție internațională de fond).

FOTBAL. Stadionul Giulești, ora
11 ; Rapid - Oltul 5f. Gheorghe ; 
stadionul Metalul, ora 11 : Metalul — 
Autobuzul : teren Voința, ora 11 : 
Voința — Progresul (meciuri Div. B) ; 
terenul Voința, ora 9 : I.O.R. — Tri
umf ; terenul Veseliei, ora 11 ! Uni
rea Tricolor — Automatica ; terenul 
Laromet, ora 11 : Tehnometal — Si
rena : terenul C.P.B., ora 11 : Șoimii 
TAROM - Flacâra roșie (meciuri 
Div. C).

POLO. Bazinul Floreasca, ora
10 : Progresul Buc. - Voința Cluj- 
Napoca, C.N.U. — Școlarul (Div. A).

RUGBY. Stadionul Steaua, om
11 : Steaua — $el. Armatei franceze;
terenul Tei. ora 11,30 : Sportul stu
dențesc — T. C. Ind. Constanta („Cu
pa F.R.R.") ; terenul Tineretului IV, 
ora 9 : Arhitectura - Electroputore
Craiova (Div. B) ; terenul Aeronau
tica, ora 9 : Aeronautica — Cimentul 
Medaîdia (Div. B).

SĂRITURI IN APA. Bazinul „23 
August", orele 9,30 și 15,30 : Cam
pionatele republicane de juniori.

VOLEI. Sala Giulești, ora 8.30 : 
Grivița Roșie — Electroputore CraKvă 
(Div. B m), Rapid — ..U" Clui Na
poca (Div. A, m), I.E.F.S. — Univ. 
Craiova (Div. A, m) ; sala Construc
torul, ora 10 : Medicina — C.S.M. 
Sibiu (Div. A. f) ; sala Inst. isedn- 
gogic, ora 10 : Univ. Buc. — Medi
cina Timiș. (Div. B, (f) ; sala Fla
câra roșie, ora 10 : Voința — Medi
cina Tg. Mureș (Div. B, f).

•- Dezbateri fructuoase cu prilejul plenarei acestui club —

Recent, la clubul sportiv al ar
matei, Steaua, a avut k>c o ple
nară care a dezbătut planul de 
dezvoltare a activității sportive de 
performanță din cadrul acestei uni
tăți, pe perioada 1975—1980. Refe
ratei prezentat și discuțiile care 
l-au însoțit au evidențiat angaja
mentul clubului Steaua de a con
tribui la îndeplinirea integrală a 
obiectivelor stabilite prin hotărî- 
rile celui de al XI-lea Congres al 
P.C.R., a prevederilor Hotărîrii 
Plenarei C.C. al P.C.R. din februa- 
rie-martie 1973, a sarcinilor reieșite 
din Mesajul adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU participan- 
ților la Conferința pe țară a mișcă
rii sportive, a Programului de pre
gătire pentru J.O. din 1976 și 1980 
elaborat de C.N.E.F.S., precum și 
a indicațiilor date de ministerul 
Apărării Naționale. Pentru realiza
rea integrală a angajamentelor 
asumate de conducerea clubului, de 
sportivi și tehnicieni, vor fi folo
site cele mai eficiente mijloace or
ganizatorice, metodice și educative 
care să conducă la ridicarea conti
nuă a performanțelor sportive, la 
îndeplinirea obiectivelor propuse 
pentru Jocurile Olimpice.

în acest context, au fost scoase

LOTO — PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AZI ESTE ULTIMA ZI PENTRU 

PROCURAREA BILETELOR.

^JRACfREA EnWOWINARâ* pronoexpreTF

Alte amănunte în agențiile Loto- 
Pronosport.

Png.a2d Sportul 

în evidentă principalele direcții de 
acțiune în perioada următoare, 
1975—1980 : perfecționarea procesu
lui de pregătire și asigurarea tim
pului necesar pentru realizarea 
unui volum și a unei intensități 
corespunzătoare de lucru, intensi
ficarea îndrumării și controlului 
permanent la antrenamente și com
petiții, utilizarea unor procedee 
tehnico-tactice originale, ca și a 
unor noi metode de antrenament, 
îmbunătățirea condițiilor materiale 
și intensificarea muncii politico-e
ducative.

Din cuvîntul luat de Nicolae 
Navasart (caiac-canoe), Cornel Oțe- 
lea (handbal), Ion Corneliu (tir), 
Constantin Gheorghiu (gimnastică), 
Petre Cosmănescu (rugby), Aurel 
Drăgan (volei) ș.a. a reieșit în mod 
evident hotărîrea tuturor membri
lor secțiilor pe ramură de sport de 
a se angaja cu toate forțele pen
tru îndeplinirea cu succes a obiec
tivelor legate de participarea la 
J.O. de la Montreal.

în cuvîntul său, președintele clu
bului Steaua, col. Gheorghe Dră- 
gănescu, a arătat că pentru a pu
tea fi realizate obiectivele stabilite 
pentru sportivii militari la J.O. de 
la Montreal trebuie ca în rîndurile

Participînd cu cît mai multe bile
te la această interesantă tragere, vâ 
măriți șansele de cîștig.

Tragerea va avea loc mîine, du
minică, 20 aprilie 1975, la București 
în sala clubului Finanțe Bănci din 
str. Doamnei nr. 2, cu începere de 
la ora 18. în continuare va rula un 
film artistic. Intrarea liberă.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 18 APRILIE 1975

FOND GENERAL DE ClȘTlGURl! 
1.655.802 iei.

Extragerea I : 88 80 8 60 1 5 45 42 67
Extragerea a II-a 1 79 75 53 90 50 

82 29 44 38

Plata cîștigurilor de la această tra
gere se vâ fac£ astfel : în Municipiul 
București de la 28 aprilie pînă la 18 
iunie 1975. în (ară de la 3 mai pînă 
la 18 iunie 1975 inclusiv.

Prin mandate poștale începînd cu 
data de 3 mai 1975. 

sportivilor și ale tehnicienilor să 
fie întronată o disciplină fermă, să 
se depună o muncă responsabilă, 
conștientă, competentă, asiduă. în 
perioada următoare, clubul Steaua 
își va îndrepta atenția spre ridi
carea nivekilui valoric al perfor
manțelor pe plan intern și spre 
pregătirea superioară a cît mai 
multor sportivi pentru a fi selec
ționați în reprezentativele țării.

Plenara clubului Steaua a scos 
în evidență că, la această unitate 
sportivă, există suficiente posibili
tăți pentru ca cifrele de dezvoltare 
și obiectivele propuse să poată fi 
integra-l realizate, iar sportivii mi
litari să poată contribui la ridica
rea prestigiului internațional al 
României socialiste.

Octavian VINTILA

ILIE IONESCU, RIMNICU VILCEA. 
„Ajuns la anii pensiei, nu mai vin pe 
Stadion, dar urmâresc cu același inte
res meciurile de fotbal, la televizor. Aș 
adresa o rugăminte echipelor de fotbal : 
sâ înlesneascâ o bună vizionare a me
ciurilor lor, dind mai multă atenție pro

blemei numerelor de pe tricouri, fn mod 
special, mă refer la echipele Steaua Și 
A.S.A. Tirgu Mureș. Numerele negre cu 
care apar aceste formații sînt greu de 
distins la televizor. Am trimis scrisori 
celor în cauză. A.S.A. Tirgu Mureș mi-a 
răspuns că sesizarea mea este justă, dar 
am rămas numai cu răspunsul". Ce-aș 
putea sâ vâ spun ? De altfel, dv. nu 
aveți nevoie de un... răspuns în plus, cl 
de fapte. Ce-și propun Steaua și A.S.A. 
Tîrgu Mureș ? Ce-și propun celelalte 
echioe ?

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Un catren, 
pe adresa multiplului campion la gim
nastică, Dan Grecu :

La „inele14, zi de zi,
Tot lucrînd cu măiestrie 
Ai ajuns în sport să fii 
O... bijuterie I

PORTRETUL DASCĂLULUI*)
Sub un titlu simbolic, care încearcă să 

sintetizeze într-un singur cuvînt truda al
truistă a dascălilor întru sport, trei autori 
de facturi șl profesii diferite au înmănun- 
ehiat 24 de biografii foarte variate și totuși 
unitare într-un singur sens, cel al cuvîn- 
tului ales ca titlu : DĂRUIRE.

Pentru cel de o anumită virstă, evocarea 
carierei didactice a unor profesori ca Du
mitru Popescu-Colibași, Gheorghe Comă- 
nar, Angela Filip. Stelian Gheorghiu. Cornel 
Iovănescu, îacob Mihăilă, Camil Morțun. 
Virgil Roșală și alții de o seamă cu ei — 
este nu numai emoționantă, ci șl pildui
toare, ca o recunoaștere a meritelor, ca o 
transmitere a unei utile ștafete către gene
rații care au nevoie de exemplul paslona- 
ților dascăli și vajnicilor propagatori de 
sport. Din acest punct de vedere, portre
tele semnate de N. Postolache, T. Stama, 

L. Samollă sînt concludente și lăudabile.

• N. Postolache, T. Stama, L. Samollă : 
DĂRUIRE. Ed. Stadion, 1975

IOAN PETRAN, COMUNA UNIMAT (nr. 
290, județul Satu Mare). Doriți să cores
pondați cu suporterii echipei Steaua. 
,,Promit că am să răspund tuturor". Dacă 
o faceți, mă intreceți și pe mine I

GHEORGHE CIORNU, DUMBRĂVENI. 
Dacă echipa dv. favorita, Dinamo, va 
ciștiga campionatul de fotbal (nu știu 
dacă mai era nevoie de acest ,,dacă", 
dată fiind situația din clasament), dina- 
moviștii își vor trece în palmares al 8-lea 
titlu, față de cele 7 ale echipei Steaua. 
Sînteți, deci, victorios, In disputa cu 
prietenul dv.

THEODOR BARA, BUCUREȘTI. Ar fl 
fost bine sâ fie o greșeala de tipar, dar 
rezultatul pe care l-ați citit este riquros 
exact : în campionatul feminin (Divizia 
Al), în meciul Constructorul Timișoara — 
Universitatea lași s-a inregistiat scorul 
de... 1—2, stabilindu-se, probabil, în acest 
tel, un record mondial în materie da

ineficacitate la handbal în 7. |n lipsă 
de alte recorduri, jucătoarele de la Con
structorul Timișoaia și Universitatea lași 
și-au zis câ e bun și acesta l

P. I.. IAȘI. Este nițelu, cam tîrziu. la 
15 ani, sa începeți sâ practicați gim
nastica, cu gîndul de a obține mari

performanțe. Dar, chiar dacâ n-o sâ 
ajungeți campioană mondială, tot nu veți 
fi în pagubă. Dimpotrivă I

ALEXANDRU MANEA, AVRIG. Este în
dreptățită supărarea dv. față de arbi
trul Otto Anderco. Dar eoigrama este 
nereușită. Evitați să faceți epigrame, cînd 
sînteți supărat I

P. G., PITEȘTI. 1. Un portar bun nu 
este acela care apără mingi socotite 
imparabile, ci acela care apăiă toate 
mingile... parabile. 2. Perseverați I Nu 
lipsesc din desenele dv. nici promisiu
nile, dar nici stîngâcllle.

EMILIAN TEREBENT, COMUNA GOT
TLOB. U.T.A. a cîștlgat de 5 ori cam
pionatul Diviziei A la fotbal. Restul răs
punsului este cel dat cititorului Gheorghe 
Ciornu din Dumbrăveni.

VASILE TELEAGA, SUCEAVA. C.A.’ 
Cîmpulung a activat în Divizia A de 
fotbal în ediția 1952, clasîndu-se pe lo
cul al treilea, după C.C.A. (Steaua) și 
Dinamo. Formația din Cîmpulung a ac
tivat un timp și în ediția următoare, des- 
ființîndu-se ao^i.

Ilustrații : N. CLAUDIU
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Traducind în viață indicațiile cuprinse in Hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. din februarie-martre 1973, consiliile pentru educație 
fizică și sport, in colaborare cu factorii cu atribuții, sub directa 

îndrumare a organelor și organizațiilor de partid, au obținut o serie de 
rezultate bune în activitatea de masă, evidențiate și cu prilejul Con
ferinței pe țară a mișcării sportive.

în spiritul acestui important document, precum și al Mesajului 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, adresat partieipanților la Confe
rință, s-a acționat pretutindeni în direcția cuprinderii și antrenării ele
vilor, studenților, tinerilor din întreprinderi și de la sate în practicarea 
exercițiilor fizice, folosîndu-se forme simple și accesibile, PONDEREA 
REVENIND ACȚIUNILOR ORGANIZATE LA NIVELUL UNITĂȚILOR DE 
BAZĂ: CLASE, ANI DE STUDII, ATELIER, SECȚIE, SECTOR.' Dar iată 
care sînt constatările noastre în urma investigațiilor — întreprinse pe 
această temă — în județele Buzău, Ialomița și Timiș.

EFICIENȚA SPORTULUI DE MASĂ
A

SE REALIZEAZĂ, ÎN PRIMUL RÎNDA

ÎN UNITĂȚILE DE BAZĂ!
J

O EXPERIENȚĂ VALOROASĂ ÎN COMUNELE JUDEȚULUI IALOMIȚA

DUMINICI CULTURAL-SPORTIVE 
ÎN CIRCUIT

CLASA-CENTRUL DE GREUTATE
• în zilele de vacanță, pe.

In ziua cînd la Slobozia 2 000 
de tineri erau prezenți pe stacilo- 
nul orașului, pentru a lua parte 
la startul oficial al complexului 
„Sport și sănătate" și al „Cupei 
tineretului", într-o comună a ju
dețului Ialomița, la Dichiseni, se 
desfășura o duminică cultural- 
sportivă. Pe baza sportivă a aces
tei localități rurale se juca fotbal, 
volei și handbal, urmînd ca înspre 
prînz să înceapă programul de re
citări de versuri patriotice, de 

. dansuri populare susținute de for- 
mațfî ale căminelor culturale, 
programul de mici scheciuri și 
scenete.

Dorind să aflăm cît mai multe 
amănunte despre această eficientă 
și atractivă formă de cuprindere 
a tineretului în activitatea cultu- 
ral-sportivă, ne-am adresat tova
rășului Romulus Țolea, prim-se- 
cretar al Comitetului județean Ia
lomița al U.T.C. „Găsisem încă de 
anul trecut o formulă de între
ceri sportive între tinerii din co
munele și satele județului — ne-a 
spus interlocutorul. Dar. una din
tre ideile cuprinse în Mesajul a- 
dresat de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU partieipanților la 
Conferința pe țară a mișcării 
sportive ne-a indicat exact calea 
de urmat : „ORGANIZAREA U- 
NOR CONCURSURI CU CARAC
TER MIXT, CULTURAL-SPOR- 
TIV“. Dispunind, în toate cele 55 
de comune, de baze sportive, de 
cămine culturale, foarte multe lo
calități avind și formații artistice, 
ani instituit un Festival, cu carac
ter de întrecere, intercomunat".

Prima dintre aceste manifestări 
a avut loc la Unirea. Venind, 
după două săptămîni, rîndul ce
lor de la Dichiseni să fie gazde, 
ei i-au primit 
tenii lor din 
nirea, Modelu

Prezent la

cu căldură pe prie- 
Borcea, Jegălia, U- 
și Roseți.

discuție, prim-vice-

președintele C.J.E.F.S. Ialomița, 
Ianuarie Jinga, ne-a vorbit des
pre structura duminicilor cultu
ral-sportive : „Am împărțit teri
toriul rural al județului în 6 
zone : Săveni, Unirea, Ciocănești, 
Lehliu, Căzănești și Grivița, astfel 
că toate cele 55 de comune sînt 
arondate uneia dintre zone, aici 
venind, din două in două săp- 
tămini, tinerii din cite 7—8 loca
lități. De aceea i-am 
țiunii „Duminici 
în circuit".

Desigur, pentru 
mulul amintitului 
ales pentru a se . 
bil la întreceri — ținîndu-se sea
ma că se acordă punctaj și se 
întocmește un clasament — cele 57 
de asociații sportive comunale, 
precum și cercurile sportive din 
sate au fost dotate cu material 
și echipament corespunzător.

„Calendarul asociațiilor sportive 
— adăuga tovarășul Romulus Țo- 
lea — prevede și organizarea altor 
competiții. Precizez că atit „Cupa 
tineretului", „Amicii drumeției" și 
complexul „Sport și sănătate" sînt 
acțiuni cunoscute in asociațiile să
tești și, in consecință, au loc cu 
regularitate întreceri. Mai adaug 
și faptul că avem instituit un 
campionat sătesc de fotbal, în 
care sînt cuprinse 90 de echipe. 
Se înțelege că acesta atrage foarte 
mulți tineri pe terenurile de fot
bal, existente in absolut 
munele".

Experiența 
ni se pare 
convingerea < 
găți și mai 
trebui găsite 
scurte însemnări ale noastre) și 
alte modalități ca o asemenea ex
periență să fie larg cunoscută și 
generalizată, firește ținîndu-se 
seama de particularitățile exis
tente în fiecare județ.

stadion • La școala generală
nr. 11: „Omul sfinteste locul"!
in paragină • Cadre specializate
integral profesiunea

Scopul pe 
plasîtidu-ne 
urmărirea 1

și spus ac- 
cultural-sportive

a face față rit- 
circuit, dar mai 
prezenta onora-

toate co

județului 
valoroasă 
că ea 
mult. Poate 

> (în afara

se
ȘÎ 
va

Ialomița 
avem 
îmbo- 

că ar 
acestor

î care ni l-am propus, de- 
; in municipiul Buzău : 
modului cum sînt atrași 

in activitatea sportivă de masă elevii 
școlilor de toate profilurile.

Pe stadionul ,,Crîng“, al asocia
ției sportive Gloria, erau prezenți 
peste 150 de ^levi de Ia școlile ge
nerale nr. 6, 7, 9, 14, 15, de la LA- 
ceui electrotehnic etc., pentru a-și 
trece norme din cadrul complexului 
„Sport și sănătate". Era vorba de 
copiii care n-au plecat în tabere, 
dar, profitând de zilele de vacanță, 
au venit să-și petreacă timpul liber 
practicînd exercițiile fizice. Activita
tea se desfășura sub îndrumarea 
directă, calificată, a unuia dintre 
metodiștii C.J.E.F.S. Buzău. Fănică 
Dăscăloiu. Ne-a surprins. însă, fap
tul că în mijlocul acestor copii, unii 
dintre ei chiar din clasele mici, nu 
se afla nici un profesor de educație 
fizică. Nedumerirea ne-a fost, lămu
rită de metodistul Mircea Chisling, 
care ne însoțea : „Astăzi (vineri 10 
aprilie n.n.), ca de altfel și ieri, 
conform programării C.J.E.F.S., trans
misă în scris conducerii școlii, ar 
fi trebuit să îndrume activitatea de 
pe stadion prof. Octavian Ciubotarii, 
de la Liceul industrial de construcții. 
Acesta ne-a 
poate 
școlii 
pleca 
U cu

Un ...
o activitate sportivă de masă . 
manentă, începînd de la nivelul cla
selor. am întîlnit la Școala gene
rală nr. 11. Chiar de la intrare, pre
zența sportului este aici evidentă. La 
Joc vizibil, privirile sînt atrase de 
mărturii ale interesului pentru edu
cația fizică, îhcepînd. cu extrase din 
regulamentele complexului „Sport și 
sănătate", „Cupei tineretului", „Ami
cilor drumeției** și terminînd cu nu
meroase trofee (cupe, diplome, me-

comunicat insă că nu 
fi prezent, deoarece directorul 
i-a pus in vedere că dacă va 
la stadion, aceasta va eclilva- 
absența de la serviciu" (!).
exemplu de preocupare pentru 

per-

AL ACTIVITĂȚILOR!
O bază

care
sportivă lăsată

nu-și onorează

cucerite de sportivii școlii.dalii) __  ___ .____
Despre activitatea ce se desfășoară 
aici, în timpul anului școlar, ca și 
în perioadele de vacanță, ne vorbeș
te prof.Nicolae Dumitrașcu, șeful ca
tedrei de educație fizică. Aflăm, ast
fel, că baza activităților — in afara 
orelor de educație fizică, ținute în 
aer liber pe tot parcursul anului șco
lar — o constituie întrecerile la ni-

pe școală, adevărate festivaluri spor
tive. In același timp, este stimulat 
interesul pentru participarea elevi
lor la acțiunile . i,_ —
republican. Fără îndoială că rezul
tatele au fost posibile datorită con
tribuției și celorlalți profesori de 
educajie fizică, Nieolae Mocanu și 
Mircea Popescu, precum și spriji
nului permanent acordat de directo
rul școlii, prof, emerit Dumitru Petre. 
Să mal adăugăm acestor amănunte 
și existența, la Școala generală nr. 
11, a unei baze sportive foarte bine 
întreținute.

mari, eu caracter

PRIN
CÎTEVA ȘCOLI

DIN MUNICIPIUL
BUZĂU

m\\wws

velul claselor, la discipline cum ar 
fi handbalul, fotbalul, voleiul, teni
sul de masă, atletismul și foarte 
desele crosuri (desfășurate pe dis
tanțe de 1—3 km, pe teren denivelat). 
S-a ajuns, în felul acesta, ca fie
care clasă să aibă echipe închegate 
la una sau mai multe discipline și, 
în cele din urmă, la situația ca 
aproape toți cei 800 de elevi ai școlii 
să practice exercițiile fizice. Toate 
acestea au drept urmare întreceri de - 
mare atracție între clase și finale

IN FIECARE INTRE PRINDERE, BOGATE SI ATRACTIVE ACȚIUNI!7 »
• LA „MASA ROTUNDA44

A A

municipiul
C.F.R., In-

din
aparțiriînd Regionalei

..__ ..., Trustului de construcții-
întreprinderii Tehnometal, activi-

In patru asociații sportive 
Timișoara, t.„„...... 
treprinderii textile, 
montaj și 
tatea sportivă de masă a cunoscut o dezvol
tare simțitoare. Fenomenul, după c-um aveam 

.•să ne convingem făcînd o seamă dc investi
gații, este sesizabil mai ales în ultimul an, 
urmarea 
îndeplinire) după apariția Hotărîrii 
C.C. al P.C.R. din februarie-martie

După raidul efectuat prin cele 
amintite, prilej cu care am aflat câ‘ 
sportive primesc sprijinul efectiv, 
zi, al comitetelor sindicatelor, am organizat o 
discuție la care au participat tovarășii : Sabin

estz sesizabil mai ales în ultimul 
unor măsuri adoptate (și aduse la 

Plenarei 
197.3.
4 unități 

asociațiile 
de zi cu

Iată răspunsurile primite 
ceastă „masă rotundă" :

la a-

SABIN DIHEL : „Biroul 
cutiv al Consiliului nostru 
ganizat instruiri periodice cu pre
ședinții și secretarii asociațiilor. 
S-a recomandat, cu fiecare aseme
nea prilej, organizarea întrecerilor 
pe grupe sindicale, ateliere, secții 
și sectoare. Pot afirma 
văd rezultatele muncii 
instructorii 
asociațiile 
un sprijin 
ducerilor 
piele directorilor de la întreprin
derea mecanică. Industria linei, 
Regionala C.F.R. — care iau parte 
la activitățile sportive alături de 
ceilalți lucrători, ajută la amena
jarea de baze simple, sînt adepfi 
ai introducerii gimnasticii la locul 
de muncă etc. — fiind elocvente. 
Pe malul rîului Timiș, la Șag-Ti- 
mișeni, s-a conturat un adevărat 
sat de vacanță. întreprinderi ca 
Electrobanat, „6 Martie", Electro
motor, Fabrica de pălării. Solven
tul și altele și-au amenajat in a- 
cest punct cabane și terenuri sim
ple de sport. Zilnic vin aici peste 
4 000 de oameni".

IOAN MOȚIU: „Doi factori 
au contribuit la succesele ce le-am 
obținut in activitatea sportivă de 
masă : alegerea acelor discipline 
pentru care s-au simțit atrași ma
joritatea muncitorilor și 
rea nemijlocită a muncii 
organizațiile de partid, 
periența celor mai multe

și activiștii 
noastre. Ei 
efectiv din 
administrative,

ACTMȘTI SINDICALI
DIN TIMIȘOARA

Dihel, președintele Consiliului municipal al 
sindicatelor, Ioan Moțiu, șeful comisiei sport 
și turism a Consiliului județean al sindicate
lor, Alexandru Buna. Maria Casian, Dumitru 
Patrulea și Alexandru Zigan, președinți ai 
comitetelor sindicatelor dc la Regionala C.T.R., 
întreprinderea textilă. Trustul dc construcții- 
montaj și, respectiv, întreprinderea Tehnometal.

E.re- 
a or-

că acum se 
depuse de 

obștești din 
au primit 

partea con- 
exem-

îndruma- 
de către 
Din cr- 

intreprin-

Am adresat interlocutorilor noștri 
toarele întrebări :

urmă-

. Cum a acționat comitetul sindical
* ca activitatea sportivă de masă 

ridice la nivelul cerut de Hotărîrea 
C.C. al P.C.R. din februarie-martie 1973 ?

pentru 
să se 

Plenarei

„ Ce preocupări aveți pentru a transpune 
•“ in viață ideile și indicațiile cuprinse in 

Mesajul secretarului general al 
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 

Conferința pe țarăpanților la 
tive ?

partidului, tova- 
adresat partici- 
a mișcării spor-

că activitatea sportivă 
pornit pe drumul unei 

reale dezvoltări".

deri reiese 
de masă a

vățăm cit mai multe 
înoate".

tinere să baza materială

Găslndu-ne într-un 
rețea de unități 
ne-a " ________

alte școli slnt rea 11- 
notat. De pildă, la 

15, Întrecerile

municipiu cu 
' ’ .1 de 

fost greu să
o dezvoltată 
învățămint, nu 
aflăm că și ia 
zări demne de 
Școala generală __ _ _____________
încep întotdeauna cu etapele pe cla
se, continuînd cu cele interclase pa
ralele șl pe școală. Cu multă con
secvență si seriozitate se deslăsoară 
aici gimnastica zilnică, condusă, -prin 
rotație, de către un profesor de sport 
(Nela Dumitru, Traian Ene și Gh. 
Dobrescu), cu ajutorul stației de am
plificare și al elevilor instructori. 
Activitatea de la Școala generala nr. 
15, ca și baza ei materială, nu sînt 
cu . mult mai prejos decît acelea ale 
Șcclil sportive, aflată alături. Se vede 
treaba că este vorba de o influență 
reciprocă 1

nr.

Inițiative interesante, 
„Cupa crosurilor'

cum
(un serial 

crosuri), am întîlnit șl la 
,,B. p. Hașdeu", Liceul economic. 
Școala generală nr. 8 și altele. Cu 
atit mai neplăcut surprinde slabul 
interes manifestat față de activita
tea sportivă de masă la Școala ge
nerală nr. 14. Este grăitor faptul că 
o suprafață cît un teren de fotbal, 
existentă în curtea școlii, este lăsată 
în paragină. Cu eforturi minime s-ar 
putea amenaja aici un întreg com
plex. S-ar bucura el de interes din 
partea copiilor? Răspunsul este clar: 
DA 1 Mărturie : de dimineața pină 
seara, copiii școlii și ai cartierului 
bat mingea la porțl marcate prin 
ghiozdane 1 Nu ne-a mirat prea mult 
acest tablou pentru că știam, 
documentarea prealabila 
C.J.E.F.S., că profesoara

ar n 
de 9 

Liceul

ALEXANDRU 
joritatea secțiilor 
toți ceferiștii au 
ai asociației sportive ; am 
turi de organizația U.T.C. in mo
bilizarea oamenilor la acțiuni de 
muncă patriotică in vederea ame
najării de baze simple. Avind toate 
acestea asigurate, nu a fost prea 
greu să atragem in practicarea dis
ciplinelor preferate un mare nu
măr de oameni". 2. „Prin tot ce 
vom întreprinde, vom urmări să 
asigurăm participarea maselor largi 
de sportivi la îndeplinirea sarci
nilor de plan. Acțiunile noastre 
vor fi menite, așa cum se subli
niază in Mesaj, să dezvolte ener
giile și capacitățile creatoare ale 
oamenilor muncii".

BUNA : 
noastre, 
devenit

„In ma- 
aproape 
membri 

fost ală-

„In co- 
a fost pregătit 
cu sarcini pre- 
membru. S-au 

in introducerea

MARIA CASIAN : 1.
mitetul sindicatului 
un plan de măsuri, 
cise pentru fiecare 
dat responsabilități
gimnasticii la locul de muncă, in 
organizarea, in fiecare secție, a u- 
nei echipe de volei, handbal sau 
baschet. In colaborare cu consiliul 
asociației sportive am mobilizat 
foste sportive, dar și alte tinere, 
care au devenit instructoare pen
tru activitatea de masă". 2. „Dorim 
să extindem in toate secțiile unde 
vor fi condiții practicarea gimnas
ticii in pauza de producție, să or
ganizăm acțiuni turistice și să in-

DUMITRU PATRULEA : 1. „In- 
trucit dispunem de o bază mate
rială foarte bună, prima ■ noastră 
sarcină a fost formarea de instruc
tori 
tori 
Uzat 
ori 
2.

care să-i inițieze pe construc- 
in unele discipline. Am ana- 
in comitet, de cel puțin două 

pe an, activitatea asociației".
„Dorim ca la nivelul fiecărui lot 

să avem activități diversificate. De 
altfel, am și pornit pe acest drum, 
o dată ajuns la baza sportivă mun
citorul avind posibilitatea să joace 
fotbal, handbal sau să înoate".

două întrebările : 
corespunzătoare, tradiția creată la 
noi pentru practicarea sportului de 
masă ne-au permis să îndeplinim 
in bună parte — la nivelul nostru 
— prevederile Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 1973 și să pu
nem în practică ideile cuprinse in 
Mesajul tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU".

din 
de la 

-----------, — - ----------Felicia 
Munteanu se ocupă prea puțin de 
organizarea unor activități perma
nente, atractive. Faptul că ea Iși face 
orele de educație fizică nu poate 
suplini, credem, obligația de a con
duce activitatea sportivă și In afara 
acestora !

In legătură cu constatările făcute, 
am purtat discuții cu prim-vicepre- 
ședintele C.J.E.F.S. Buzău, prof. 
Adrian lonescu, cadru cu o îndelun
gată experiență pedagogică și bun 
cunoscător al specificului fiecărei 
școli. „Avem obligația — ne-a spus 
interlocutorul nostru — să punem un 
accent deosebit pe organizarea acti
vității în principal Ia unitățile de 
bază. Sint nenumărate exemple în 
acest sens. Dar nu la acestea vreau 
să mă refer. Preocuparea noastră 
este aceea de a-i face să înțeleagă 
pe toți profesorii de sport că sfera 
activității lor trebuie să depășească 
mult cele 50 de minute ale orei de 
educație fizică. Este vorba aici. în 
ultimă instanță, de onorârea profesi
unii pe care și-au ales-o. Din păcate, 
pentru a oferi un exemplu, voi spu
ne că avem, de pildă, 9 profesori cu 
specializarea handbal, dar că aceștia 
se mulțumesc să fie antrenori plă
tiți la echipele de performantă, fără 
a-și aduce contribuția în școlile unde 
ei sînt încadrați".

★

ALEXANDRU ZIGAN : „Voi 
da un singur răspuns pentru amin-

g
I

★
din discuțiile pur- 

că atunci cînd. în-
Am desprins, 

tate, concluzia 
tr-adevăr. organele sindicale acțio
nează consecvent pentru dezvolta
rea activității sportive pot fi ob
ținute succese remarcabile, pot fi 
îndeplinite, la nivelul cerințelor, 
sarcinile încredințate de partid.

Constatările noastre exprimă o rea
litate, anume aceea că in majorita
tea școlilor din municipiul Buzău 
activitatea sportivă de. masă a fost 
înțeleasă în spiritul indicațiilor în
scrise în ultimele documente de par
tid. Cu toate acestea, sînt necesare 
sporirea exigențelor, mai multă ini
țiativă, mai puțină rutină și festi- 
vism, astfel ca o masă din ce în ce 
mai mare de elevi să împletească 
armonios învățătura cu sportul.

erită subliniate preocupările unor consi
lii județene, municipale și orășenești, ale 
unor consilii de asociații, profesori de 
educație fizică și conduceri de școli pen
tru găsirea unor forme menite să cuprin
dă o masă cît mai mare de tineri în 

sportului, începînd de la unitățile depracticarea 
bază.

Dar, așa 
tre, nu toți 
tanța cuvenită obiectivelor și sarcinilor pe care do
cumentele recentei Conferințe pe țară le pun în

cum am subliniat în însemnările noas- 
factorii responsabili au acordat impor-

Pagină realizată de :

Ion GAVRILESCU și Viorel TONCEANU

fața întregului activ al mișcării noastre sportive. 
Este necesar să se depună peste tot eforturi sus
ținute pentru ca, așa cum se subliniază in Me
sajul adresat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
activitatea de educație fizică și sport să fie mai 
strins legată de producție, să contribuie la simu
larea și dezvoltarea energiilor și a capacităților 
creatoare ale oamenilor muncii, la creșterea unui 
tineret cit mai sănătos și viguros, capabil să-și 
îndeplinească cu succes rolul istoric de construc
tor al socialismului și comunismului
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Pentru echipele noastre reprezentative, joi seara, s-a înche
iat o etapă importantă.
Prima garnitură — handicapată de un debut doar în parte 

satisfăcător în grupa preliminară a C.E., acel (numai!) 0—0 de la 
Copenhaga — a anulat simțitor, prin acest valoros 1—1 de la 
Madrid, avantajul pe care și-l creaseră din start spaniolii și acum 
ea concurează cu sanse reale Ia primul Ioc în grupă. Este nu 
numai un pas înainte pe planul sec al cifrelor, al calculelor de 
clasament, ci si unul — desigur, mai important 1 — pe planul re- 
dobîr.dirii, al reîmprospătării încrederii în forțele, atît pur fotba
listice cît și morale, ale team-ului nostru reprezentativ, acum cînd 
— după o'serie de rezultate de egalitate, obținute într-o neobiș
nuit de lungă seric de meciuri în deplasare — echipa României 
se Înscrie intr-o suită de jocuri pe teren propriu pe care le abor
dează sub genericul ,,A VENIT ȘI RÎNDUL VICTORIILOR".

La Rotterdam, la Sofia, la Istanbul, la Praga, la Madrid, 
tricolorii" au reușit să nu piardă. Pentru a aspira la reeditarea 

performanței din ediția anterioară a C.E., calificarea în „optimi", 
li se cere acum ca la București să cîștige ! Este un obiectiv tan
gibil, un „plan de realizări" al cărui principal suport îl reprezintă 
tocmai suita de ultime evoluții în deplasare, culminind cu cea 
de joi seara, care confirmă, o dată in plus, că fotbalul nostru are 
resurse reale care, salorificatc inteligent și prin muncă temei
nică, pot duce la noi afirmări internaționale, în mod justificat 
pretinse de iubitorii acestui sport.

Și al doiiea eșalon reprezentativ, echipa sub 23 de ani, care 
a avut un bogat program, și-a încheiat etapa verificărilor în ve
derea reînnodării firului întrecerilor oficiale din competiția conți
nem ala. Ea a decepționat, în general, dar iata. recentul meci egal 
cu R.D.G., de la Dessau, indică un reviriment, pe care deplasarea 
din I/ancmarca trebuie sa-1 confirme. In viața acestui team, supus 
— prin definiție — restructurărilor și repetatelor infuzii de noi 
elemente, deoarece este o poartă spre echipa A, a fost o peri
oadă mai agitată, dar necazurile și neîmplinirile pe care ni le-a 
oferit au fost compensate de promisiunile venite din partea echi
pei sub 21 de ani, cu trio-ul său de victorii împotriva formațiilor 
similare ale Cehoslovaciei, Poloniei și R.D.G.

Consemnînd și via activitate din ultimul timp, a celor mai 
tineri „tricolori'*, juniorii, să marcăm încheierea unei largi acțiuni 
la nivelul loturilor reprezentative și să așteptăm acum, cu încre
dere, viitoarele examene oficiale din campionatul european, cu 
prima lor „înfățișare", dubla întîlnire româno-danezâ.

Radu URZICEANU
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LA CAPĂTUL UNEI PIP1OADE

„TRICOLORII kt AU ÎNVINS *

a demarat cu spectru] înfrîngerii 
în față. După numai 20 de mi
nute de joc, Radu Nunweiller s-a 
accidentat, devenind un „invalid" 
pe teren, incapabil să facă față 
ritmului jocului. Această acciden
tare a agravat și mai mult sta
rea unei echipe masate în careu. 
Atunci, Dumitru și-a abandonat 
rolul de mijlocaș defensiv și a 
pornit la atac, pentru a demonstra 
stadionului, și în primul rînd pro
priei sale echipe, că nimic nu este 
pierdut. Acest act de curaj stă la 
baza întregii metamorfoze a echi
pei. El a fost înțeles cu o uimi
toare maturitate de foarte tină- 
rul Bălăci, care a acceptat să re
nunțe la atuul său principal, 
tehnica subtilă în ofensivă, și să 
devină un acroșeur de circum
stanță, cu prețul unor faulturi 
inevitabile, care îi subminau pro
pria valoare individuală, dar care 
au contat atît de mult în econo
mia jocului. Să mai adăugăm și 
frumoasa abnegație a lui Dudu 
Georgescu, golgetcrul campionatu
lui, care a muncit enorm, primind 
cu seninătate un rol aparent se-

ÎNCĂRCATE

LUMINILE ȘI UMBRELE EȘALONULUI DE TINERET
Eșalonul reprezentativ de tineret și-a 

încheiat 
„Under 
ultimă 
partide 
gramul 
prin rezultate, firește, dar mai ales prin 
evoluția celor pc care, inai devreme sau 
mai tirziu, ii așteptăm in prima repre
zentativă a țării.

Rezultatele sînt cunoscute. Lotul de 
”21 de ani a reușit 
de victorii in fața 
Jare ale Cehoslovaciei, Poloniei și Ii. D. 
Xlcrmane, meciuri în care elevii antre
nați de I. Voica și Gh. Staicu au înscris 
patru goluri, fără să primească vreunul. 
Din acest unghi de vedere desigur, 
„echipa mai mars", de 23 de ani, se 
află la polul opus, ca nereușind să 
cunoască victoria in 30 de zile. Istoria 
Iotului de tineret de 23 de ani, din 
aceste ultime 30 de zile este insă un 
interesant subiect, cu reale semnificații 
pentru viitorul acestei echipe angajată 
in C.E.

un important ciclu de pregătire. 
23“ și „under 21“ au avut o 
lună neașteptat de bogată în 
amicale internaționale, și pro- 
acesta intens nc-a interesat și

un frumos „evantai” 
selecționatelor simi-

niem truda apărării imediate, în 
care G. Sandu l-a anihilat com
plet pe Santillana în cadrul unei 
discipline de fier tip „Internazio- 
nale", iar Sătmăreanu II a plu
tit deasupra careului, fără să ne
glijeze dublajul pe tot frontul a- 
părării, pentru ajutorarea lui 
Cheran și Anghelini, sufocați de
seori de învăluirile spaniolilor. Să 
notăm, 
lini a 
Cheran, 
determinat de jocul tactic inteli
gent al perechii Garate — Rojo I, 
a devenit după pauză atletul pc 
care-1 cunoaștem, atît în apărare, 
cît și în atac. Nu mai e cazul să 
amintim de 
rească a lui Crișan, 
spre banca 
misiuni 
să mai iau,
ca, imediat, să se lanseze în pre
singuri aspre, atît la Capon, cît 
și la Pirri. Să amintim, în sfîrșit, 
abnegația căpitanului Mircea Lu- 
cescu, care a reușit să închidă 
toate culoarele în fața lui Anglie- 
lini, neutralizînd 
mai valoros 
Rexach.

Jocul de la 
decît oricare 
vreme, a oferit o undă de aer 
proaspăt în mecanismul echipei 
naționale. Temerile dinaintea me
ciului, bazate [ie absența unor ju
cători capabili să facă față am
belor faze ale jocului, s-au spulbe
rat foarte repede, pentru că toți 
au înțeles să joace pentru echipă. 
Așa se explică slăbirea resurselor 
apărării spaniole, în care consa- 
crații Benito și Pirri au forțat 
jocul la ofsaid pentru a putea a- 
nihila contraatacurile din finalul 
meciului, care au fost pentru co
mentatorii spanioli momente mult 
mai periculoase la poarta lui Iri- 
bar decît 
șansa cea 
dezordine, 
canu, care 
tidele sale 
timele minute, 
gol care putea compromite 
tul unei întregi echipe.

Sigur că acest rezultat 
Madrid a produs o mare sâtls-

în paranteză, că Anghe- 
muncit foarte mult, iar 

după un start nesigur.

dezinvoltura
care 

antrenorilor i 
suplimentare: „Pe 

i, nea Tinde

tine- 
striga 
cerînd 

i cine 
pentru

raidurile celui 
înaintaș spaniol,

Madrid, mai mult 
alt joc din ultima

mingile catapultate „Ia 
mare", într-o oarecare 
spre poarta lui Rădu- 
a făcut una din par- 
mari, mai ales în ul- 

cînd a evitat un 
efor*

de la

RĂDUCANU
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COMPONENT!! LOTULUI DE 23

In imaginea aceasta, surprinsă in meciul cu Polonia, Dănilă 
(in centrul imaginii) reușește una din acțiunile ofensive vigu
roase, așa cum așteptăm in viitorul apropiat de la loturile de 
tineret. Foto : Drago? NEAGU

DE ANI EXPLICA...

Sâ nu uităm, însă, că 
grupei nu e nici pe de
jucată. Spaniolii î.și păs- 
în continuare șansa. Vă a- 
aminte, desigur, că după

facție. 
soarta 
parte 
trează 
duceți . _ .
acel 2—2 al lor, cu Iugoslavia, la 
Las Palmas, a urmat un 0—0 la 
Zagreb... De asemenea, scoțienii, 
eplaudînd remiza noastră pe San
tiago Bcrnabeu, reintră în cursă.

In momentul dc față, cele trei 
echipe (Spania, 'România și Scoția) 
păstrează șanse oarecum egale. 
„Tricolorii" au obligația cîștigării 
celor trei meciuri de la Bucu
rești, pentru a totaliza 8 puncte. 
Dar nu este exclus ca aceste 8 
puncte să nu fie suficiente, deoa
rece probabila victorie a Spaniei 
asupra Danemarcei, la Madrid, ar 
putea să transforme lupta într-o 
dispută pentru golaveraj.

Să nu uităm, de asemenea, că 
toate cele trei meciuri de la Bucu
rești nu vor mai avea aproape 
nimic comun cu desenul tactic al 
confruntării de la Madrid. După
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PRESA SPANIOLA O
Ziarele spaniole de azi (n.r. — 

ieri) consacră numeroase pagini 
evenimentului de joi seara. Răs- 
foindu-le pe cele d<\ specialitate, 
dar nu numai pe acestea, am in- 
tîlnit si foarte multe fotografii 
care refac proprlu-zis partida.

Ziarul „AS“, de pildă, princi
palul cotidian sportiv de la Ma
drid, publică pe o jumătate de 
pagină fotografia lui Crișan în 
momentul Rolului egalizator, în
soțită de următoarea explicație : 
„Crișanc arma secretă a români
lor, a făcut ca stadionul Bcrnabeu 
să înghețe".

Ziarul „MARCA", comentînd 
meciul, menționează : „Cel mai 
bun de Pe teren a fost românul 
Dumitru, care a demonstrat o 
mare virtuozitate tehnică".

„ARRIBA" are un titlu pc două 
pagini : „Spaniolii au căzut în 
cursa tactică întinsă de români".

lată, în continuare, și cîteva
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MANEA.» JLa 
puteam și cîștiga, 
mobilizarea a fost _________ ____
bază care ue-a lipsit în partidele 
de la București !“ ; LUCUȚA : 
„tind s-a făcut raba» efortului 
total, au apărut și surprizele ne
plăcute, cum s-a intimplat în me
ciurile cu Polonia și Cehoslovacia. 
La Dessau echipa noastră a vrut 
aă facă ceva, și fiecare jucător 
S-a dăruit total luptei !“ ; SMA- 
iRANDACIIE : „După egalul de lă 
Ankara, noi am crezut că jocurile 
cu Cehoslovacia și Polonia sînt 
dinainte cîștigate. Imprudența a- 
ceasta de ordin moral a lost de
cisivă 1“ ; BELDEANU : „Ca să 
fiu sincer, venisenș cam plictisit 
la lotul de tineret, pentru meciul 

Uolonja. Ca mine, probabil, ve
niseră și alți jucători care cu
noscuseră parfumul primei repre
sentative a țării. Nc-a lipsit am
biția. După meciul cu Polonia, cu 
Eoții am înțeles, însă, că sus- 
tem datori fotbalului românesc. la 
•rice nivel l-ani reprezenta. De 
«ici și jocul apreciat de la Dessau, 
tinde puteam cîștiga". DANILA : 
„Personal am plătit tribut saltului

Dessau, unde 
am înțeles că 
clementul de

de la 
23 de 
diferite, .... ____  ___ ___ _
fiecăruia fiind sporite, iar lupta 
mai grea. Cred, însă, că am reușit 
să depășesc emoțiile' debutului, si 
aceasta datorită colegilor din lo
tul de 23 de ani, unde în ciuda 
insucceselor, există un foarte bun 
climat” ; DUMITRIU IV : „Echipa 
are totuși valorile sale, un Bef- 
deanu, un Mulțescu, un Trai, care 
nu intîmplător uu bătut la porțile 
naționalei A. Cel puțin la Deșsau, 
ei au jucat excelent, Beldeanu 
fiind remarcabil. Echipa tre
buie să creadă mai mult in forța 
sa în momentele cheie" ; MUL- 
ȚESCU (căpitanul echipei): „Și 
în meciul cu Cehoslovacia, și în 
cel cu Polonia ani condus, și în 
final am părăsit terenul învinși ! 
Există în această repetare o cauză 
importantă a evoluției noastre 
șterse care a urmat : după ce am 
deschis scorul, nc-am culcat pe 
laurii succesului și mobilizarea a 
dispărut. Aș acuza și atacul pen
tru lipsa sa de combativitate, dar 
ofensiva se prăbușește și ca mo
ral cînd apărarea nu-i sigură și

lotul de 21 de ani la cel de 
ani. Sînt două loturi, totuși. 
-» în lotul mare sarcinile

primește goluri din greșeli copi
lărești, așa cum s-a întîmplat în 
Seciurile de la București. La 

essau, apărarea s-a apropiat de 
valoarea ei. la aceasta contribuind 
și portarul Moraru, debutant în e- 
ihipu de 23 de ani. La Dessau 
echipa noastră a făcut un joc bun 
și pentru că mulți dintre noi 
ne-am temut să nu pierdem „ul
timul tren”. Privind în viitorul 
apropiat, vă spun că angajamen
tul echipei este să cîstige la Co
penhaga 1“ ; CORNEL DRAGU- 
ȘIN, antrenorul principal al echi
pei : 
există 
bucur
Dcssau. în fața celui mai puternic 
adversar dintre toți cei întîlniți în 
ultima lună. Mobilizarea echipei 
noastre, responsabilitatea fiecă
ruia, ambițiile renăscute dintr-un 
orgoliu rănit, evoluțiile majori
tății jucătorilor, replierile iuți, cu 
cite patru oameni împinși rapid 
la centru in momentul declanșă
rii unei acțiuni ofensive, reintra
rea în formă a pieselor de bază, 
dintre care Dumitriu IV a fost 
o surpriză plăcută, mă obligă să 
cred într-o evoluție bună 
ciul cu Danemarca, la 10 
Copenhaga

,în
un moment de criză. Mă 
că

viața fiecărei echipe

noi l-am depășit, la

în me- 
mai, Ia

© ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI ® ACT
• ...ȘI AL JIULUI PEJ 

a întilnit pe Lech, cu caii 
2—2 (2—0). Golurile au 11 
si Olszyna pentru Lech, Si 
în prima partidă susținut! 
fost întrecută de Arka cui

DIN DIVIZIA C *- 11 
Unirea SI. Gheorghe (sl 
XVIII-a, care s-a întrprl 
cătorilor de la Unirea, <<1 
favoarea formați"! Textl 
tatul meciului Recolta I 
(seria a IV-a) a fost 1—1 
cum ' ne-a transAlis cores! 
șl a apărut în numărul |

0/ >1/ x*z x*z
■* * ’r >>*

• KUN INDISPONIBIL. Așa cum ni s-a comuni
cat do la Madrid, internaționalul orădean Kun va 
fi indisponibil pentru aproximativ zece zile, el sufe
rind o întindere de ligamente, in ciocnirea cu funda
șul spaniol Capon.

• TURNEUL ECHIPEI SPORTUL STUDENȚESC... 
Divizionara A bucureșteană Sportul studențesc și-a 
continuat turneul pe care îl efectuează in Polonia, 
jucind la Sosnowiec in compania formației Zaglcbie, 
care activează in prima ligă a fotbalului polonez. 
Partida s-a încheiat cu un rezultat ’ 
(I—0). Golurile au fost marcate de 
și Leska (min. 70). Acesta este al 
egalitate al formației bucureștene 
primul fiind cel de la Gdynia, în 
Arka, tot din prima ligă (1—1).
x*z x*z x*z s*z

tUUKAvLFlt.,
i polonez, 

de egalitate : 1—1 
Leșcanu (min. 10) 
doiiea rezultat de 
din acest 
compania

turneu, 
echipei

Z xM N*v X*/ X*/ X*/ X1/ x!«f X*Z X*Z -î1*-- V
x >ț<r ZjX 'P zl'

O Bacăul cunoaște o bineveni
tă renaștere fotbalistică. La fie
care joc al fruntașei seriei prime 
din Divizia B, stadionul local 
este arhiplin, așa cum destul de 
rar se întîmpla în zilele cînd 
formația activa în Divizia A. 
„Unsprezecele" dirijat de Con
stantin a recîștigct încrederea 
și simpatia spectatorilor, reunind 
a grupă de vechi titulari ai for
mației (Volmer, Catargiu, Duțcin, 
Portă, Margcsoiu etc.) și un 
,,val nou" plin de ambiție și de 
talent, cum sînt Cărpuci, llie și 
Chitaru, Despre acesta din urmă,

★
La 18 martie, la Ankara. începea ciclul de patru jocuri 

2tiSla,ij’nalC m* formatici conduse de Cornel Drăgusin
■ ACC1 1—1 rcușil tn fa,a Turciei putea■ bata de decolare pentru o primăvară însorită... La
OCTâmirtle Urt^er 23’l,.*nchela- ia Dessau, tot cu un 1—1, 
penoadn sa de pregătire pentru meciul de la 10 niai de 
fttre Dan*n'»rca In Campionatul european.
TCrioid?k I și Dessau a existat insă cea mai critică 
perioada a lotului de 23 de ani, două infringeri su- 

4 acasa (1—3 cu Cehoslovacia și 2—3 cu Polonia), 
irum-iî ^et"url Păre'm sa-și găsească originea numai și 
is programul mai încărcat ca niciodată. Pentru
ea 5 jocuri îr, 3fl de zile. In care s-au adăugat și patru 
Mape de campionat, reprezintă fără doar și poate uh 
yentabii „program intensiv”. A venit însă acest 1—1 de 
S Sn?.u’Jn ,faîa unei echipe care ne învinsese în 1973 

la I itești și ia Halle, care nc demonstrează că ade- 
^wrata cauză a crizei lotului de 23 de ani e de o natură 
Wai complexă.

de la Dcssau poate însemna începutul 
uneî echipe care nu trebuie să uite nici o 

,P *iadrul său și-au făcut „ucenicia" G. Sandu, 
vatmareaiut H, Anghelmj, Baiagj, Dudu Georgescu și Crișan,

★ ★
Desigur că Ir, activitatea loturilor de tineret,

„sub 21 de eni , . ___  ,_________  _
potențialului fotbaliștilor noștri aflați Ia cumpăna dintre 
juniorat și virsta maturizării, în ultimă instanță o pe
pinieră expusă la soare și stropită din belșug, pent.-u 
echipa „de 2.1“ cu responsabilități oficiale. Ce a demon
strat recenta inventariere concretă a acestui eșalon de 

perspectivă cu bătaie mai lungă ? O stare de spirit exce
lentă, materializată în voința de a tranșa rivalitatea, 
intr-o singură perspectivă, victoria, o chibzuință surprin
zătoare pentru frăgezimea lui, refuzînd aventura, riscul. 
E drept. în ultima confruntare, cu R. D. Germană, s-a 
evoluat mai șters, unele cauze obiective și subiective 
(desprinse dintr-o declarație a antrenorului Gh. Staicu), 
adică accidentările nerefăcute total ale lui FI. Marin, 
L Marin, Radu II și Negrită grevlnd randamentul. 
Viitoarele confruntări internaționale, din luna noiembrie, 
sînt chemate să confirme startul meritoriu al lotului 
de 21 de ani.

, cel mic, 
reprezintă o verificare permanentă a

CIT. CONSTANTIN

Constantin spunea : ,,Are toate 
șansele >ă ajungă un bun înain
taș. E rapid, e curajos, șutează 
foarte taro. Și e cuminte. Pînă 
acum. Numai dacă »a fi și fhai

departe așa, va ajunge acolo 
Unde o merita".
• Antrenorul secund al 

Sportului studențesc, ton Voi
ca, ne-a făcut următoarea . 
confesiune : „Miercuri Intll- 
nlm la Cluj-Napoca pe acest 
incomod adversar care se nu
mește C.F.R. Mergem acolo 
cu dorința de a lua înapoi 
punctele pe care le-am cedat 
acasă in turul campionatului. 
Știu că va fi foarte greu acest 
lucru, dar tot atît de bine 
știu că jucătorii noștri așteap
tă cu ambiție și nerăbdare 
revanșa mult dorită",
• Partida echipelor do tlneret- 

speranțe Chimia Rm. Vilcea — 
Univ. Craiova ne-a relevat, prin 
tro altele, excelentul arbitrai 
prestat, la centru, de medleșanul 
Gh. lucan. „Este un arbitru de 
certă perspectivă, care va avea 
o frumoasa ascensiune", ne spu
nea cunoscutul cavaler al fluie
rului Petre Sotir, prezent și el la 
acest meci. Importâțincl această 
părere, sugerăm “ 
trai al arbitrilor 
mult în atenție 
Mediaș.

® Din Pitești
dimineață, o veste 
plăcută : jucătorul ____
atacantul titre evolua pe toa
te posturile și a servit cu 
abnegație culorile echipei F. C. 
Argeș, a suferit miercuri, 
într-un amical cu Steagul 
roșu disputat la Brașov, o 
dublă fractură de tibiz și pe- 
roneu. Expediat in. '*nt la 
Spitalul do un'en'h o Ca
pitulă. Radu l a șl fost ope
rat, el rămînind încă un timp

tînârul

cen- 
mai 
din

am ieriprimit, 
mai puțin

Radu T,

Mircea M. IONESCU 
Ion CUPEN

sub supravegherea 
Să speram că atacai] 
tean va învinge, pri 
și tenacitatea care 
teriza în teren, aces 
greu, revenind cit J 
de pe gazon. |
• Zilele 1 

cu fundașul 
absent 
echipa

trecute, I 
1 centrai 

de mul
F.C.M.I

„Pe cînd reapariții 
zon ?“ l-am întrebau 
patita nu-i chiar
— ne-a răspuns el] 
înseamnă că nu si 
de colegii mei In 
jucate acasă. Aprol 
auzit pe unii speed 
blamează apărarea I 
mă minunez de ced 
Oare cîfi dintre ei J 
șt fotbal? Asta o spd 
tru a lua apărarea 
geanu sau Iterganel 
ți se strigă din (ribJ 
ăsta, lasă-te de folfil 
sigur greșești t" I 
ț • In pauza meciul! 
„U“ Cluj-Napoca, iJ 
porți, o siluetă masivi 
ăucanu", în treningul 
respingea cu aplombl 
mise de jucătorii dl 
Portarul ni s-a pori 
veche cunoștință dini 
Intr-adevăr, neom duj 
este vorbo de Salo»!
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ARBITRII ȘI ROLUL LOR ÎN BUNA DESFĂȘURARE
A FINALULUI DE SEZON

Citeva observații asupra 
corpului nostru de

Tn întreaga desfășurare a acti
vității fotbalistice, rolul arbitrilor 
a crescut odată cu dezvoltarea 
rețelei competiționale, dar și cu 
evoluția jocului, devenit mult mai 
rapid, mai angajant, presupunînd 
deci o creștere substanțială a gra
dului de competență al conducă
torului întrecerii. Am subliniat la 
vremea potrivită acțiunile care se 
întreprind, 
nai, cit și 
fecționeze 
șl practica 
niuni care 
ca număr 
jare a arbitrilor fruntași din toate 
țările europene — inițiate atît de 
F.I.F.A., cit și de U.E.F.A., și la 
care reprezentanții „cavalerilor 
fluierului" din țara noastră sînt 
prezenți cu regularitate — sînt 
factorii esențiali pentru progresul 
arbitrajului pe plan internațional. 
Pe plan intern, se știe că F.R.F. 
— prin Colegiul central de arbi
tri — a accentuat numărul și in
tensitatea acțiunilor de pregătire 
și verificare a arbitrilor, progra
med, în afara reuniunilor cen
trale, și acele consfătuiri pe zone, 
inițiativă care a dus la cuprin
derea unui număr considerabil de 
„cavaleri ai fluierului" în acțiu
nea de perfecționare.

Era, de altfel, foarte necesară 
această accentuare a rigurozității 
și seriozității pregătirii și contro
lului pregătirii deoarece, cum se 
verifică duminică de duminică, 
examenele pe care arbitrii trebuie 
să le treacă sînt tot mai preten
țioase, mai solicitante, mai difi
cile. Trebuie să subliniem că, în 
ullima perioadă de timp, arbitra
jul românesc a reușit să cuce
rească frumoase poziții in activi
tatea internațională, atît pe plan 
calitativ, cit și cantitativ. Arbitri 
ca Nicolae Rainea și Gheorghe 
Limona — astăzi cei mai cu- 
noscuți și mai solicitați arbitri 
ai noștri peste hotare —, C. Ghiță, 
N. Cursaru, N. Pctriceanu și C. 
Petrea — care compun, de altfel, 
corpul „arbitrilor F.I.î'.A.-U.E.F.A." 
pentru sezonul in curs, au reușit 
multe prestații competente, astfel 
că ' numărul delegărilor de arbitri 
din țara noastră la meciuri inter
naționale a

Dar, în 
și realizări,

atît pe plan internațio- 
intern, menite să per- 
necont.enit cunoștințele 
de arbitraj. Acele reu- 
au crescut considerabil 
și procentaj de anga-

înregistrat un record, 
afara acestor succese 
trebuie privită cu per-

DIVIZIA B Șl
fotbalului 

întrecerea, 
disputa etapa a 

marcată de citeva par- 
în mod special 
: S. C. Bacău — 

Ploiești, Ceahlăul P. 
Progresul Brăila, Voința 
— Progresul București, 

C. Bihor — Șoimii Sibiu. Ina- 
prezen- 

cla șa
trei

secund al 
continuă 

va

Eșalonul 
nostru își 
Mîine se 
XXIlI-a, 
tide care atrag 
atenția, cum ar fi
Petrolul
Neamț — 
București
F. ““ 
in tea acestei etape, vă 
tăm situația din fruntea 
mentelor golgeterilor celor -----
serii : Seria I .* BOTEZ (S. C. Ba
cău) — 13 goluri, Rontea (Pro
gresul Brăila) — 12 goluri, Ava- 
silichi (Forests Fălticeni) și Co- 
rendea (S. C. Tulcea) — 10 goluri, 
Nica (Celuloza Călărași)* Pană,

Gloriei
astâzi
, deci, 
ma divizie,
uce la vîrsta de 30 de

Bistrița (care 
în „C"). în 
un posibil de- 

inedit, câci

I fundaș central al 
Steagul roșu, luliu 
ul dintre puținii ju- 
e s-au apropiat de 
clor 300 de meciuri

A, clcși la o vîrstă 
înaintată (36 de ani), 
indonat, așa cum se 
Itivitatea com petty lo- 
lactivează la forma* 
luizia B C.S.U. Bra- 
uințîndu-i-se și ban- 
| căpitan de echi- 
limul meci de cam* 

duminica tre- 
iBucurești, cu Pro* 
I ciuda Inf ring stil
br cu 3—0, Jenei a 
Lai bun jucător al 
te.
lorut Victor Stăncu- 
l vizitat 
lărborînd 
Klmbitor 
jucătorul
[tZin Rm. __
I punctele prețioase 
IdepZasare, dar • și. 
I pierdute pe pro* 
I. Bun da... glumă, 
lac/ să pio- ună fe- 
I spec'fUlil'ale ca vi-

recent la 
o față cu 
iar celălalt

tehnic al 
Vil cea ne

delegărilor
„cavaleri

Și

ai

manentă grijă 
blenia continuării promovării 
elemente tinere și 
problema asigurării 
campionatelor noastre In cele mat 
regulamentare condiții, prin arbi
traje de totală obiectivitate si 
competență. în această direcție, 
modul cum se efectuează delegă
rile are un rol foarte important. 
Această operațiune trebuie să ur
mărească, în paralel, două mari 
obiective i

— repartizarea celor 
viți arbitri in funcție 
inul competițional ;

— asigurarea unei 
tinerelor elemente, printr-o 
gramare rațională și gradată.

Privind cu toată obiectivitatea 
operațiunea aceasta esențială din 
activitatea Colegiului vom nota, 
din capul locului, că ca s-a des
fășurat în genera! bine. Nu au lip
sit, din păcate, și unele „acci
dente" de arbitraj, dar care nu 
pot fi puse pe scama delegării, 
cît a unor defecțiuni ale arbitri
lor în speță (cazurile cunoscute 
ale arbitrilor I. Cimpcanu, O. An- 
dcrco etc.). Cercctînd situația de
legărilor în Divizia A, de la în
ceputul competiției și pînă la e- 
tapa a XXIV-a, constatăm că nu
mărul cel mai ridicat de jocuri 
îl au arbitrii cei mai experimen
tați (Gh. Limona 14 partide, N. 
Rainea și C. Ghiță cite 12 jocuri, 
apoi M. Rotaru 11 intilniri, O. An- 
dcrco și N. Cursaru cu cite 10 
meciuri). în general, calificativele 
obținute de arbitrii citați s-au si
tuat în zona lui „bine" sau „foarte 
bine", cu excepțiile cunoscute. Să 
vedem cîteva cifre ale „noului 
val". Cel mai solicitat dintre ti
nerii arbitri a fost pînă acum 
V. Topan (Cluj-Napoca) cu 10 me
ciuri, urmat de S. Drăgulici (Dro- 
beta Tr. Severin) cu 8 jocuri, R. 
Stincan și F. Coloși (București) 
cu 7 partide, C. Manușaride și A. 
Miinich (București) cu cite 6 în
tîlniri. Sînt, de altfel, șase din
tre arbitrii care promit sâ ajungă 
în categoria consacraților. Să no
tăm și grupul unor 
fluierului" cu ceva 
experiență și destul de constanți, 
cum sînt C. Niculescu (București) 
9 jocuri, C. Bărbulescu (Bucu
rești), Gh. l’opovici (București),

și seriozitate pro- 
de 

competente, 
desfășurării

mai potri- 
de progra-

creșteri a 
pro-

„cavaleri ai 
mai multă

GOLCETERII El
Băluță (S. C. Bacău), Loneovschi 
(Foresta Fălticeni) și Erie (C.S.U. 
Galați) — 8 goluri ; seria a Il-a : 
MORARU (Gaz metan Mediaș) —. 
13 goluri, Georgescu (Metalul 
Buc.) — 11 goluri, Șava (C. S. 
Tîrgoviște) și Manea (Rapid) — 10 
goluri, I. Stelian (Flacăra Moreni), 
Neagu (Rapid) — 9 goluri. Bujor 
(Autobuzul Buc.) și Cîrțti (Electro- 
putere) — 7 goluri ; seria a III-a : 
COTEC (C.F.R. Timișoara, in pre
zent la „Poli" Timișoara) — 14 go
luri, Kun II (F. C. Bihor) — .13 
goluri, Șchiopu (Corvinul Hune
doara) — 11 goluri, D. Ene (Vul
turii Textila Lugoj) și Budai 
(Victoria Cărei) — 9 goluri.
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itoarele jocuri ‘sd le disputa 
— pe toate — in deplasare. 
Dar, imediat, glumei i-a urmat 
explicația : ,,Acasă, în dorin
ța de a înscrie rapid, echipa 
noastră ataca cu mai puțină 
luciditate. Intr-atît de mare 
este crisparea Jucătorilor mei, 
incit ei ratează și din apro
pierea careului mic“.

— Ș l-a lunci, ce propui ?
— Pentru a putea să mai 

săltăm în clasament din zona 
periculoasă, m-am gîndit să 
lc spun jucătorilor mei că, 
de aci înainte, nu ne mai in
teresează punctele. Sper să... 
nu mă creadă I
• Duminica, 

dintre selecționatele de 
ale României și Poloniei (23 ds 
ani), în holul hotelului ,, Union", 
unde era cazata formația noas
tră, Atodiresei era foarte bine 
dispus. „Astăzi voi juca extremă 
stingă — spunea fotbalistul re$i- 
țean — și îmi aduc aminte că 
tot pe acest post am debutat în 
naționala de juniori, într-un meci 
cu Ungaria. Atunci, am făcut un 
joc foarte bun ; echipa noastră 
a învins cu 4—1, iar eu am în
scris un gol I**... Numai reamin
tirea acelui debut frumos n-a 
fost suficientă pentru Atodiresei, 
care a evoluat șters duminică, 
el fiind înlocuit la pauză.

• Roluri schimbate, dumini
că dimineață, intr-unui din 
vestiarele de la stadionul 
bucureștean „Progresul". Du- 
mitriu If a intrat in cabina 
„echipei ziariștilor- pentru « 
ura mult s-ccces celor care, 
nu o dată. " 'ncurajas/ră îna
intea partidelor. ,,Ziai iștii1 au

înaintea partidei 
tineret

DUMITRIU II
cîștiaat 
,,actorii", 
satisfacția să-l 
pe gazon șl pe Nichl Duni- 
trlu. In echipa Progresului. 
Fostul internațional era su
ferind. ti urăm însănătoșire 
grabnică

cu 
și

cu 5—2 meciul 
dar n-au acut , 

urmărească

o Un cititor ne întreabă 
care este diferența dintre FI
NALIZARE și EFICACITATE. 
Răspuns : FINALIZARE în
seamnă orice acțiune de atac 
periculoasă încheiată cu șut 
l;t poartă, iar EFICACITATE 
exprim i numărul de goluri 
marcate.

i.

perspectivelor
fluierului"

Rus (Tg. Mureș), N. Petri- 
ceanu (București), C. Petrea 7 
jocuri, C. Dinulescu (București) 6 
jocuri, cei care reprezintă de pe 
acum un grup de bază al corpu
lui divizionar A.

Din cercetarea delegărilor si a 
situației grupelor <le valoare, 
vlrstă șl experiență, extragem 
cîteva observații care nu trebuie 

- neglijate, spre a se asigura arbi
trajului nostru un viitor fără 
griji. E vorba de i

— micșorarea distanței dintre 
grupurile de care aminteam, ast
fel ca mai apropiatele sau mai 
depărtatele retrageri (M. Rotaru, 
Gh. Limona, Gh. Popovic!) să nu 
producă goluri greu de umplut ;

— accentuarea acțiunii pentru 
selecționarea și promovarea de 
arbitri la categoriile superioare 
provenind din toate zonele țării. 
Să nu uităm că în Divizia A, 
prin existența a 3—4 echipe din 
Capitală, obligativitatea conducerii 
unui mare număr de jocuri de 
către arbitri din provincie există. 
Or, în momentul de față consta
tăm o îngrijorătoare scădere a 
numărului de arbitri reputați pro
venind din alte orașe, în afara 
Bucureștiului. Orașe care au avut 
totdeauna reprezentanți de va
loare în arbitraj, precum Con
stanța, Bacău. Arad. Galați, Ti
mișoara etc. nu mai sînt prezente 
astăzi in Divizia A. Situația invită 
Ia serioase reflecții și, mai de
parte, la măsuri ;

— necesitatea ca, pe ultima 
porțiune a campionatelor, cele mai 
dificile întîlniri să fie încredin
țate celor mai reputați arbitri 
ai noștri, astfel ca ei să dețină 
nu numai recordul NUMĂRULUI 
de jocuri conduse, ci și al DIFI
CULTĂȚII partidelor.

Eftimie IONESCU 
Gheorghe NERTEA
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iSii 01
înaintea reluării Diviziei A, vă prezentăm cîteva aspecte 

— de ordin statistic — desprinse din desfășurarea celor 24 d>- 
etape disputate pînă în prezent.
• în cele 216 partide s-au 

marcat 499 de goluri : 375 gaz
dele și 124 Oaspeții. Cele mal 
multe — 31 — în etapa a doua, 
iar cele mal puține — 13 — 
în runda a treia.

• în cele 24 de etape s-au
m ; 24 în favoarea gazdelor, iar , _ ___ F
transformate, iar 10 ratate ; 29 s-au acordat pentru infracțiu
nea de fault, Iar 9 pe motiv de henț.
O Cele 18 divizionare au fo

losit, pină în prezent, 393 de 
jucători ; în realitate, sînt 
doar 388, deoarece 5 au evoluat 
la cîte două echipe : Iorga 
(Sportul studențesc și F.C. Ar
geș), Niță (Univ. Craiova și 
Steagul roșu), —’

• De la 
minați de pe

• Pînă în prezent, dintre 
cele 216 întîlniri, 14» au reve
nit gazdelor, 44 s-au terminat 
la egalitate, iar în 23 victoria 
a fost de partea oaspeților, 
dictat 38 de lovituri de la 11 
14 pentru oaspeți ; 28 au fost

Sălceanu (Dina-
înccputul campionatului, 17 
teren (4 in retur).

mo și F.C. Galați), Stoica (F.C. 
Constanța și F.C. Galați) și 
Păunescu (Chimia și Univ. Cra
iova). Cei mai mulți — 27 — 
a rulat F.C. Galați, iar cei 
mai ptițini — cite 18 — au u- 
tilizat Steaua, U.T.A. și A.S.A.

au fost eli-jucători

pe baza notelor• Alcătuită ,po baza notelor 
acordate jucătorilor, echipa c- 
tapei a XXIV-a are următoa
rea alcătuire : IORGULESCU
— MUSTAFA, BOC, BĂLOSU, 
CIOCIRLAN — NUNWEILIjER 
VI, KAISER, I). GEORGESCU
— ATODIRESEI, DOMIDE. 14- 
CA

echipele 
figurat

mai mulți — cite 11 
— aparținînd formațiilor Dina
mo și Sportul studențcSe, iar 
cei hial puțini — cite 5 — e- 
Chlpelor „Poli" Iași, F.C. Ga
lați și Chimia

• Tn 
etape au 
tori, cei

celor 24 de
145 de jucă-

• fată cum se prezintă o 
mită din jucătorii cu cele mai 
pel: Iorgulcscu 5 — ' ,___
— Chihaia 4, Bălăci 5, Nunweilier VI 
D. Georgescu (V. Mureșan) 4. Luccscu
• Clasamentul „constanței", 

alcătuit pe baza celor mai bu
ne 11 note obținute de jucători, 
după 24 de etape, se prezintă 
astfel : 1. DINAMO 1 895 p,
2. Univ. Craiova 1 856 p, 3. 
A.S.A. 1 854 p, 4. Olimpia 1 843 

" F.C.M. Reșița 1 839 p, 6.
Jiul

9.
Con-

echipă a campionatului, înloc- 
multe prezențe în echipa eta-

Cheran 4, Boc “ - - - • -

P, 3-
Steagul roșu 1 816 p, 7. 
‘ * 1 802 p,

F.C.
1 811 p, 8. U.T.A. 
Steaua 1 799 p, 10.
stanța 1 798 p, 11. Sportul stu
dențesc 1 795 p, 12—13. F.C. 
Argeș și „Poli“ Timișoara 1 785 
p, 14. „U“ Cluj-Napoca 1 780 p, 
15. „Poli" Iași 1 775 p, 16. C.F.R.
1 753 p, 17. F.C. Galați 1 723 p, 
18. Chimia 1 702 p.

7, Pojoni 3, FiKpescu 5
5 — Atodiresei (Troi) 3, 
7.
Partidele celor 24 de e- 
au fost urmărite detape

2 702 900 de spectatori, cel mai 
mulți — 180 000 — fiind înre
gistrați în etapa a XVHI-a, 
iar cei mai puțini — 61 Too — 
In runda a XV-a.

• Situația în „Trofeul Pet- 
schovschi", după 24 de etape, 
este următoarea : 1. TIMIȘOA
RA 9J13 ; 2—3. Reșița și Galați 
9,08 ; 4. București 9,05 5. Cluj-
Napoca 9.04 ; 6. Tg. Mureș 9,00. 
7. Satu Mare 8,92 ; 8—9. Arad 
si Constanța 8,90 ; 10. Craiova 
8,83 ; 11. Petroșani 8,75 ; 12. Ilm. 
Vîlcea 8,58 ; 13. Iași 8,41 ; 14 
Pitești 8,33 ; 15. Brașov 8,25.

s ?

„ZILE DE VIRF“ ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN
Campionatul european a deve

nit punctul principal al agendei 
competitionale a continentului 
nostru .în aceste săptămâni. Maieu 
seamă că întrecerile cupelor con
tinentale sînt pe punctul de a 
se încheia. Zilele care au trecut 
— zile în care și reprezentativa 
noastră a disputat un meci, cel 
de la Madrid, încheiat cu un re
zultat îndelung subliniat de co
mentatori — și cele care vor veni 
prevăd destule întîlniri în toate 
cele opt grupe.

Chiar pentru astăzi, la Roma, 
e programată o partidă cu largi 
ecouri : Italia — Polonia, Să ne

amintim că, la C.M., acest joc a 
decis eliminarea formației ita
liene din competiție. Pe stadionul 
olimpic din capitala italiană, se
lecționerul Gorski va trimite a- 
ceeași echipă care a realizat per
formanța maximă din istoria fot
balului polonez, focul III la C.M. 
1974. în schimb, antrenorul Ber
nardini prezintă multe noutăți în 
„squadra azzurra" față de ceea ce 
selecționase predecesorul său, Val- 
carcggi, pentru Weltmeisterschaft. 
Ca să einiizăm programul săptă- 
mînii. vă mai amintim că mîine, 
la Fraga, reprezentativa ceho
slovacă întîlneste — în cadrul

Din pregătirile viitorilor adversari

OLIMPICII DANEZI ÎNVINGĂTORI CU 4-1!
Recent, Ia Cop'enhaga, echipa 

olimpică a Danemarcei, care se 
pregătește pentru preliminariile o- 
limpice, în «adrul cărora va în- 
tîlni selecționata României, a sus
ținut o partidă de verificare cu 
reprezentativa de tineret (sub 23 
de ani) a R. D. Germane. Victo
ria a revenit fotbaliștilor danezi 
cu categoricul scor de 4—1 (2—0) ! 
După cum ni se relatează din 
capitala daneză, olimpicii au ju
cat excelent, în compania unor 
adversari valoroși. Ei au mane
vrat bine balonul, utilizînd pase 
scurte, cu deschideri spre poarta 
adversă, care și-au găsit ținta.

Dacă forma portarului Jakubowski 
.nu ar fi fost de „zile mari", sco- 
i l ar fi fost poate și mai mare. 
Excelent au jucat danezii Lar
sen și' Sorensen, la mijlocul tere
nului; ca și înaintașul Bastrup.

Golurile au fost înscrise de > 
I arsen (min. 35), Bastrup (min. 
38), Sorensen (min. 75), Bastrup 
(min. 80), respectiv Kotte (min. 
85 din 11 m).

Iată formația aliniată de gazde i 
Poulsen — Rasmusen. Ahlberg, 
Larsen, Andersen, Siirensen, Niel
sen, Christensen, Holding, Bas
trup, Persen.

grupei prime — selecționata Ci
prului.

Să facem acum o rapidă tre
cere în revistă ti grupelor, spre a 
vedea cum se prezintă pers|>ecti- 
vele calificării, fn prima grupă, 
în ciuda acelui egal pe teren pro
priu în fața echipei Portu
galiei, selecționata Angliei păs
trează principala șansă. Grupa 
a Il-a pare că a rezolvat 
problema învingătoarei : echipa 
Țării Galilor, autoarea unui 
rezultat surprinzător, acea vic
torie de la Budapesta în fața 
reprezentativei Ungariei. în grupa 
a III-a, situație neclară, forma
țiile Irlandei de Nord. Iugoslaviei 
și Suediei rămînînd aspirante la 
primul loc. Seria a IV-a prezintă 
echipa noastră cu șanse apreciabil 
crescute după remarcabilul egal de 
joi seară de la Madrid. Echipele 
Olandei și Poloniei rămîn favo
ritele grupei a V-a, fn vreme ce 
în grupa a -.Vi-a esțe ’de așteptat 
un duel între echipele Uniunii 
Sovietice și Irlandei. Grupa a 
Vil-a ne prezintă selecționata 
belgiană în prjm-planul „calcule
lor hîrtiei", față de celelalte pre
tendente, selecționatele Franței și 
R. I>. Germane. în fine, în grupa 
a VII'I-a,. reprezentativa R. F. Ger
mania, deși nu arată forma de 
la C.M. 1974, pare că se va im
pune pînă la urmă, profitînd și 
de inconstanța concurentelor sale, 
echipele Bulgariei și Greciei.

DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI
DUDU GEORGESCU (Dinamo 

București) este mereu în ascensiune 
in clasamentul golgeterilor din cam
pionatele naționale clin Europa. Deo
camdată, jucătorul român se află pe 
locul 7, cu 21 goluri marcate din 24 
de meciuri. Pe primele locuri se 
află Yazalde (Sporting) cu 28 g (27 
j), Onnis (Monaco) 27 g (31 j), Hei? 
stroem (K.B. Copenhaga) 24 g (22 j) 
etc. Dudu Georgescu se află înain
tea altor „tunari» de certă valoare, 
ca Gerd MiHIer, Sandberg, Devrindt, 
Heynckes, Paulo Cesar, Savoldi ș.a.

PELE și UWE SELLER vor juca 
mîine; la Braunschweig. (B.F.G.), 
într-o selecționată internațională. 
Meciul este organizat în scop de bi
nefacere.

GIGI RIVA se află din nou inter
nat intr-un spital din Berțamo, unde 
medicii vor decide asupra perspec

tivelor continuării activității sporti
ve a internaționalului italian.

CAMPIONATUL MONDIAL DE JU
NIORI tinde să devină o realitate. 
Prima ediție — scrie „France Foot- 
ball“ — va avea loc în februarie 
1977, în Tunisia. Edițiile următoare: 
în 1979 (Iran) și 1981 (America Cen
trală) .

LA 18 IUNIE, LA R1O DE JANE
IRO se va sărbători cea de a doua 
zi mondială a fotbalului. Cu acest 
prilej se va organiza un nou meci 
America de Sud — Europa. U.E.F.A. 
a procedat la numirea celor doi se
lecționeri ai formației continentului 
nostru : Ștefan Covaci (România) și 
Helmut Schon (R.F. Germania).

SE PARE că englezii s-au specia
lizat în... marcarea a 5 goluri într-un 
meci ’ După ce Mc Donald , (New

castle) a înscris toate cele 5 goluri 
in partida dintre Anglia și Cipru, 
un alt jucător insular a marcat toate 
golurile în meciul dd campionat 
Derby County — Lutton Town (5—0). 
El este Roger Davis.

FRUNTAȘA CAMPIONATULUI
vest-german, Borussia Mbnchenglad- 
bach, este neînvinsă de 17 etape. 
Performanța Borusslei întrece „re
cordul" deținut anul trecut- de Ba
yern Miinchen, neînvinsă în 15 e- 
tape.

CAMPIONATUL U.R.S.S. a progra
mat noi întîlniri. Iată rezultatele 
înregistrate : S.K. Rostov pe Don — 
Dinamo Kiev 0—2 ; Pakhtakor Taș- 
kent — Lokomotiv Moscova 2—2 ; 
Ararat Erevan — Dnepropetrovsk 
3—0 ; Dinamo Tbilisi — Zenit Lenin
grad 0—1 : Karpatii Lvov — Spartalc 
Moscova 2—0.
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DEZVOLTAREA BAZEI DE MASA 
CONDIȚIONEAZĂ Șl DETERMINA 

MAREA PERFORMANTA!

'„Federațiile sportive vor trebui să militeze cu mai multă 
răspundere pentru dezvoltarea puternică a bazei de masă 
a tuturor ramurilor de sport — și în primul rind a celor mai 
rămase în urmă —, pentru perfecționarea pregătirii și creș
terea măiestriei sportivilor și pentru educarea lor patriotică 
și cultivarea unei atmosfere de muncă intensă, disciplinată, 
în întreaga noastră mișcare sportivă".

Din Mesajul adresat de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU participanților la Conferința pe țară a 
mișcării sportive

I 
I 
I
I 
I

LA CANOTAJ, EFORTURI INTENSEarea performanță în sport, cea competitivă pe plan european 
ți mondial, este la îndemina doar a celor mai valoroși tineri, 
a celor înzestrați cu calități deosebite, dar șlefuite printr-un 
antrenament riguros, sever, de-a lungul mai multor ani. In acest 
sens, este evident, nu oricine poate deveni, in accepțiunea 
strictă a cuvîntului, un mare performer I Acești performeri nu

răsar niciodată din senin I Ei trebuie căutați cu sirguință, trebuie îndru
mați cu răbdare ți perseverență, trebuie formați, educați. Tineretul pa
triei noastre este, indiscutabil, talentat, harnic, iubitor al exercițiului fi
zic, al sportului. Din marea masă a acestuia trebuie descoperiți cei mai 
buni dintre cei buni, sportivii capabili să aspire cu succes la poziții de 
frunte in ierarhia diferitelor discipline.

La dispoziția tineretului stau astăzi felurite competiții cu larg carac
ter de masă, fiecare dintre ele reprezentind un bun prilej pentru ca cei 
mai merituoși tineri, cei mai apți, să se poată impune atenției specialiș
tilor, pentru a fi selecționați și pregătiți, mai apoi, conform cerințelor 
sportului de performanță. Din păcate, insă, se constată că unele com
petiții sînt organizate formal, că tehnicienii diferitelor sporturi nu le 
acordă — în primul rînd ei ! — atenția cuvenită, ratînd astfel o exce
lentă posibilitate de a depista talentele de care au atita nevoie pentru 
ca propria lor muncă să capete eficiența dorită, că înseși federațiile 
sportive s-au ocupat in mică măsură de acestea. Pe de altă parte, copiii 
ți juniorii sint prea puțin testați, la nivelul clasei, al școlii, al orașului, 
in cadrul unor acțiuni serioase, competente, continue, pentru ca din rin- 

durile lor să fie selecționați cei mai buni.
Problema legării directe a sportului de performanță de activitatea de 

masă nu este, desigur, nouă. In ultima vreme au fost luate o serie de 
măsuri eficiente, dar nu se poate spune că ceea ce s-a făcut este sufi
cient. Lucrările Conferinței pe țară a mișcării sportive au arătat, in 
această privință, că mai sint încă multe, foarte multe lucruri de făcut.

PE TOATE
Unul 

manțelor 
de canotajul românesc îl consti
tuie tocmai preocuparea federa
ției de specialitate pentru lărgirea 
bazei de masă a acestui sport. 
Aria acestei preocupări pornește 
de la înființarea unor școli de pro
fil, extinzîndu-se la selecții orga
nizate și la programarea, în ca
drul campionatelor de juniori, a 
unor probe care să edifice din plin 
asupra posibilităților elementelor 
de perspectivă. O dată înșiruite a- 
ceste aspecte, să ne oprim asupra 
fiecăruia în detaliu.

Școlile de profil — o veche do
leanță a federației — au prins 
viață în urmă cu un an și ceva, 
prin înființarea la Orșova. în ca
drul liceului „Ștefan Plavăț", a u- 
nor clase de canotaj. Condițiile 
naturale oferite de Dunăre pentru

dintre secretele perfor- 
obținute în ultimii ani

Selecție temeinică in handbal
Pentru mulți amatori de sport 

constituie, desigur, o „enigmă" 
modul în care handbalul româ
nesc a reușit să-și asigure, suc
cesiv, generații de jucători și ju
cătoare care, prin talentul, sîrgu- 
ința și pregătirea lor, să obțină 
— de-a lungul unei mari perioade 
de timp — rezultate de excepție.

Explicația constă în asigurare» 
unei puternice baze de masă a 
handbalului de performanță, eșa
lonată la toate nivelele de virstă. 
Chintesența acestei baze, adică 
jucătorii și jucătoarele care se află 
într-o activitate competițională 
organizată, încadrați fiind în sec
ții de handbal și avînd posibili
tatea de a participa la un proces 
înstructiv-educativ continuu, con
dus de cadre cu înaltă calificare, 
însumează peste 5 000 de handba- 
liști și handbaliste.

Prima treaptă a acestei baze de 
masă o constituie categoria ju
niori III (13—14 ani), iar cea ur
mătoare juniori II (15—16 ani).

Pentru ambele categorii este or
ganizat un concurs republican. 
Turneele se desfășoară iarna (tur), 
primăvara (retur) și vara (fina
lele). în ediția 1974/1975 a acestei 
întreceri sînt angajate aproxima
tiv 180 de echipe (feminine și mas
culine). Pentru juniorii I (17—18 
ani) există campionatul republi
can al juniorilor și școlarilor. 
Există, în acest campionat, atît la 
fete, cit și la băieți, cite 6 serii 
(fiecare avînd cile 8 echipe). 
Deci, 96 de formații. Gîștigătoarele 
seriilor participă la turneele fi
nale pentru desemnarea campioa
nelor. Ultimele clasate retrogra
dează, locul lor fiind luat de în
vingătoarele întrecerilor de cali
ficare (cu etape pornind de la 
localități și ajungînd la turneul 
final pe țară).

Ce se urmărește prin organiza
rea acestui sistem competițional ? 
Trei lucruri, ne mărturisea secre
tarul general al F.R.H., prof. Lu
cian Grigorescu : selecționarea.

CENTRELE DE INIȚIERE
NU CONTRIBUIE SUFICIENT

ÎNOTULUI
, _ de citeva cifre pe care le

oferă anualul buletin informativ al Federației române de natație. Din 
datele furnizate aflăm că in întreaga țară există doar 24 de secții de 
înot afiliate și că la competițiile anului precedent numărul partici
panților a fost doar 
paradoxală cunnscind 
cursurile de inițiere.

O primă concluzie 
prinde este că procentul număru
lui de copii selecționați și îndru
mați spre secțiile de performanță 
continuă să fie infim și aceasta 
pentru că unii antrenori nu ur
măresc permanent 
rilor 
zon.
prea 
celor 
în a 
cei mai talentați posesori ai bre
vetelor către cluburile și asocia
țiile cu secții de performanță. Nu 
este însă singura cauză care men
ține Ia proporții reduse baza de 
masă a înotului românesc.

Pentru a-i atrage pe copii în 
practicarea regulată a acestui 
sport pe drumul performanței, 
mijlocul cel mai eficient se do
vedește a fi concursul. întrece
rea din piscină stimulează pregă
tirea începătorilor, îi leagă tot 
mai strîns de sportul îndrăgit. Din 
păcate, însă, asemenea competiții 
școlare de masă, cu caracter lo
cal în special, foarte ușor de or
ganizat acolo unde condițiile o 
permit, lipsesc aproape cu desă- 
vîrșire.

PLANURILE

EA PROGRESUL
Rîndurile de față ne-au fost sugerate

de ordinul sutelor. Situația ni se pare cu totul 
că, numai in 1974, peste 50 000 de copii au absolvit

care se des-

„recolta" cursu- 
de-a lungul întregului se- 

Pe de altă parte, există o 
mică preocupare din partea 
care se ocupă de inițiere 
îndruma cu regularitate pe

Pag, a 6o Sportul

Desigur, Unele 
suri ar putea fi 
remediate dacă comisiile de spe
cialitate locale, cele județene, ar 
dovedi o preocupare continuă 
pentru dezvoltarea bazei de masă. 
Rezultatele ar fi însă incompara
bil mai bune dacă și federația de 
specialitate, trasînd sarcini pre
cise fiecărui membru al comite
tului federal, ar urmări îndea
proape eficiența cursurilor de 
inițiere, ca și respectarea unui 
calendar competițional minim. A- 
ceasta pentru că inițierea copiilor 
la înot, în unele regiuni, se des
fășoară în mod cu totul neorga
nizat, iar în ceea ce privește com
petițiile, pînă și organizarea unui 
campionat județean a devenit o 
problemă.

Totodată, am dori să reamintim 
că la îndemîna federației de spe
cialitate există și mijloace pro
pagandistice pentru a atrage mai 
mulți școlari în practicarea regu
lată a înotului. Cu nu prea mulți 
ani în urmă a existat inițiativa 
de a proiecta într-un grup de 
școli din mai multe orașe (Galați, 
Brăila) filme dezvăluind tehnica 
și activitatea marilor campioni, 
imagini de la marile competiții. 
De ce s-a renunțat la această fru
moasă idee ?

din aceste lip- 
măcar In parte

pregătirea și promovarea tinere
lor talente. Selecționarea și depis
tarea viitorilor handbali.șii o fac 
profesorii din școli și antrenorii 
din cluburile si asociațiile cu sec
ții de ’ " '
cooptați în 
și instruire, 
variate și 
mite 
aptitudinile 
voltarea fizică și perspectivele 
ei, de sîrguința la antrenamente, 
de rezultatele la învățătură, tine
rii sînt admiși în secții. Din a- 
cest moment începe activitatea de 
pregătire pentru ca tinărul să de
vină handbalist de performanță. 
Procesul de instruire se efectuează 
pe baza programei unice elabo
rată de F.R.H. și are loc în școli 
și în cluburi. O treaptă supe
rioară a procesului fnstructiv- 
educativ o reprezintă pregătirea 
la loturile de juniori și în tabe
rele organizate în vacanța mare. 
Profesorii, comisiile locale și de
legații F.R.H. care asistă la tur
nee selecționează elemente de per
spectivă. Acestea sînt chemate la 
triaturile organizate de federație 
în primăvară. Cei mai valoroși 
dintre jucători și jucătoare sînt 
selecționați în loturi, invitați la 
taberele de pregătire. Promovarea 
în echipele divizionare se face la 
încheierea junioratului (deci, după 
6 ani de pregătire și activitate 
competițională organizată). Antre
norii echipelor divizionare urmă
resc cu mult interes desfășurarea 
campionatului republican al ju
niorilor și școlarilor și —- în mă
sura nevoilor de primenire a lo
tului — fac diligențele necesare 
pentru transferarea celor mai ta- 
ientați tineri.

Acesta este circuitul prin care 
sînt pulsate spre echipele națio
nale generații de talente, asigu- 
rindu-se handbalului românesc o 
permanentă prezență în fruntea 
ierarhiilor.

schif, sprijinul substanțial acordat 
de F.R.C.Y. școlii și interesul ară
tat de organele locale dezvoltării 
acestui sport au făcut ca, la nu
mai un an de la înființarea sec
ției, canotajul din Orșova să-și 
treacă la activ un prim titlu re
publican de juniori (la 4 -1- 1 rame 
fete). Pentru a încuraja în conti
nuare activitatea de acolo, federa
ția a repartizat liceului un antre
nor de recunoscută valoare — 
maestrul sportului Zoltan Benedek 
— și, în plus, a programat anul 
acesta finalele republicane ale ju
niorilor la Orșova. Există însă o 
problemă care se cere rezolvată, 
de ea depinzînd în mare măsură 
succesul activității de la Orșova. 
Este vorba de concentrarea tuturor 
speranțelor canotajului nostru la 
acest liceu, lucru realizabil numai 
în condițiile aprobării dublei legi
timări a juniorilor.

Și pentru că ne aflăm la pro
blema școlilor de profil, vom rea
duce in discuție situația liceului 
de la Snagov. Deși C.N.E.F.S., fe
derația de specialitate, C.J.E.F.S. 
Ilfov și Inspectoratul școlar jude
țean Ilfov au făcut toate demer
surile necesare înființării unui li
ceu specializat. M.E.I. tergiversează 
aprobarea, propunînd, deocamdată,

profilarea unei singure clase : a 
V-a ! Or, dincolo de faptul că la 
11 ani copiii nici nu pot ridica o 
ambarcațiune, o clasă ar fi insu
ficientă. Mai notăm faptul că 
școala are o poziție excelentă (100 
de metri de la lac), că acolo 
există un debarcader, că în județ 
activează doi profesori de edu
cație fizică specializați in canotaj 
(Dan Diaconescu 
tulka) și 
dispusă 
școala cu 
activității

In privința campaniilor de selec
ție inițiate de federație credem că 
este suficient să o amintim pe 
aceea din 1973, soldată cu nomina
lizarea în lotul feminin a unui 
număr de 14 canotoare, dintre care 
7 au reușit să se numere printre 
medaliatele Campionatelor mon
diale din 1974 (Lucerna). Este 
vorba de Angelica Chertic, F.lena 
Avram, Marlcna Predcscu, Maria 
Kabat, Georgeta Militaru. Valeria 
Avram și luliana Balaban.

Să ne oprim, în încheiere, la 
campionatele republicane ale ju
niorilor. Pentru o cit mai bună 
evaluare a capacității și perspec
tivelor tinerilor schifiști, federa
ția organizează campionatul nu
mai pe ambarcațiuni mici, care 
oferă posibilitatea depistării va
lorilor individuale.

Horia ALEXANDRESCU

și Joca Zas- 
că federația s-a arătat 

să înzestreze imediat 
toate cele trebuincioase 
de canotaj.

Adrian VASILIU

handbal. 
loturi 
supuși 
repetate 

intervale. In 
dovedite, 

fizică și

Tinerii sînt 
de inițiere 
unor teste 

la anu- 
funcție de 

de dez-

Hristache NAUM

BRAVO
PENTRU MINIBASCHET!

îndrăgit intr-un timp record, mi
nibaschetul a devenit o activitate 
sportivă continuă și 
perrtru citeva mii de copii 
8 și 12 ani. Este bine 
faptul că minibaschetul a pătruns 
în multe din orașele și chiar sa
tele țării noastre, dovadă fiind 
reprezentarea largă a practicanți- 
lor „baschetului mic'' 
oalele festivaluri anuale, 
participă, de regulă, în jur 
1 000 de copii (de exemplu, 
1973 la Suceava și în 1974 la Ba
cău), selecționați din alte citeva 
mii, angrenați în etapele prelimi
nare ale competiției. Federația de 
specialitate, sprijinită concret și 
intens de consiliile locale ale or
ganizației pionierilor și de secțiile 
de învățămint, și avînd un for com
petent și inimos care se ocupă 
direct și permanent de organiza
rea activității minibaschetbaliști- 
lor (ne referim la Comisia cen
trală de minibaschet din cadrul 
F.R.B.), a contribuit la răspindirea 
minibaschetului prin dotarea cîtor- 
va sute de școli cu mingi și pa
nouri speciale, prin tipărirea și di
fuzarea unor publicații tehnice de 
specialitate, care au ajutat nemij
locit pe profesorii de educație fi
zică și pe instructorii care se ocu
pă de atragerea și pregătirea mi
cilor sportivi. Drept urmare, mini
baschetul s-a transformat in mod 
firesc (și într-un interval destul de

organizată 
între 

cunoscut

la tradițio- 
unde 

de 
în

O FRUMOASA INIȚIATIVA
Prin specificul său, 

atletismul oferă posi
bilitatea organizării 
unui calendar comp
lex al competițiilor 
de masă, fie că este 
vorba de 
marș sau de probe 
desfășurate 
dion. Dintre toate, ne 
vom mărgini doar la 
exemplul Crosului ti
neretului. competiție 
tradițională a atletis
mului nostru. Deși an 
de an 
bucurat 
succes, 
pentru 
performanță n-a fost 
totuși cea dorită, prea 
puțini dintre cei care

cros, de

pe sta-

competiția s-a 
de un frumos 

eficiența 
atletismul

ei 
de

s-au făcut remarcați 
in diferitele etape ale 
întrecerii și in special 
in finale răminind, in 
continuare, atașați a- 
tletismului. De anul 
trecut, insă, cei ■ mai 
buni competitori au 
fost selecționați intr-o 
tabără de pregătire, 
conducerea tehnică fi
ind încredințată unui 
antrenor reputat, Mi
hai Tintorescu. Anul 
acesta, după întrece
rile finale ale Crosu
lui tineretului va fi 
organizată din nou o 
asemenea tabără, dar 
pină atunci F.R.A. a 
luat măsura, prin co
misiile sale teritoriale,

ca lotul fiecărui județ 
să fie pregătit de an
trenori cu competență, 
ceea ce, din capul lo
cului, înseamnă un 
mare ciștig pentru 
concurenți, dar și pen
tru atletism I

Este o inițiativă 
bună, una din mul
tele inițiative pe care 
și le-a propus in 1975 
Federația de atletism 
pentru dezvoltarea ba
zei de masă in acest 
sport, pentru forma
rea unui număr din 
ce in ce mai mare de 
atleți, în special la 
probele încă defici
tare.

scurt), dintr-un mijloc de angre
nare a copiilor într-o activitate 
sportivă utilă dezvoltării lor fizice, 
într-o reală 
chefului de 
sînt tot mai 
și, în acest 
amintim că 
nentele reprezentativei de junioare 
(deținătoarea titlului de campioa
nă balcanică) provin din rindul 
minibaschetbalistelor (Ana Aszalos 
din Tg. Mureș, Mariana Andrees- 
cu, Ana latan și Florentina Căpri
ța din Capitală ș.a.).

Desigur, mai sînt multe de fă
cut pentru ca minibaschetul să se 
dezvolte și să cuprindă un număr v 
și mai mare de practioanți. De a- 
semenea, mai sint multe de făcut 
pentru ca minibaschetbaliștii, în 
special băieții, să ajungă la o 
virstă fragedă în rîndul performe
rilor. La acest din urmă capitol, 
un aport' mai substanțial îl pot a- 
duce secțiile de baschet ale clu
burilor fruntașe care, din păcate, 
în majoritatea lor, continuă să a- 
siste pasive la o activitate ce le 
este utilă, de fapt, lor însele. Pil
da echipei clubului Olimpia-Con- 
structorul București, cu cîțiva ani 
în urmă participantă la campiona
tul de minibaschet al municipiului 
București, iar acum deținătoarea 
locului 3 în Divizia A, poate fi 
nu numai un prilej de reflecție, ci, 
mai mult, un imbold.

bază de masă a bas- 
performanță. Roadele 
bogate în ultimii tini 

sens, este suficient să 
multe dintre compo- ■

D. STĂNCULESCU

Pentru a fi rezolvată în 
mod corespunzător, pro
blema dezvoltării bazei 

de masă a diferitelor ramuri 
sportive, în special a celor mai 
rămase în urmă, necesită multe 
eforturi, strădanii continue, cău
tări permanente.

Ele trebuie să înceapă de Ia 
nivelul federațiilor sportive și 
să continue, pe întreaga filieră, 
pină la cel al secțiilor din 
cluburi și asociații, din școli. 
Numai printr-o asemenea acti
vitate, printr-o muncă plină de 
responsabilitate poate fi reali
zată integral aceastg sarcină 
de bază pentru mișcarea noas
tră sportivă.



CAMPIONATE REPUBLICANE
ANCA GROZA, LA AL DOILEA RECORD Șl A TREIA VICTORIE

' întrecerile celei de-a treia re- 
. tmiuni finale nu au dezmințit ca- 
' racteristicile actualei ediții a cam- 
! pionatelor naționale de înot în 
■țbazin acoperit : multe curse foar- 
'te disputate și doar cîteva rezul- 
'itate cu care actualii campioni se 
tpot mîndri. Unul dintre acestea 
* este noul record la 400 m mixt 
înregistrat de Anca Groza, aflată 
4a a treia sa victorie. Ea a învins 
în dificila probă a tetratlonulul în 
5:25,8. Acceptabil este și rezulta
tul (2:52,8) cu care Camelia Ho- 
tescu s-a impus la 200 m (după 
succesul de la „sută") ca cea mai 
bună brasistă a țării. In rest, de 
notat că în întrecerea brasiștilor 
(la care, de această dată s-a 
adăugat și D. A Idea). L. Șopte- 
reanu a învins la mare luptă. Și 
tîncă un amănunt : ștafeta dina- 

' moviștilor de 4x100 m liber a 
avut o șansă bună de a învinge

voleibaliștii juniori și-au desemnat campionii
rLOIEȘTI, 18 (prin telefon). în 

sala spoiturilor „Victoria** din loca
litate, voleibaliștii juniori și-au de
semnat campionii. Pe primul loc s-a 
clasat formația L.E.F.S. Rnt. Vilcea 
'(antrenor — prof. L. Stilea), care, 
fn meciul decisiv, a dispus de Șc. sp. 
Ploiești cu 3—1 (8, —14, 3, 10). Șc. 
»P. Dej a învins cu 3—0 (S, 14, «) Șc. 
sp. Brașov. In urma partidelor dispu
tate. clasamentul are următoarea al
cătuire : 1. L.E.F.S. Rm. Vilcea, 2. 
Șc. sp. Ploiești. 3. Șc. sp. Dej, 4. 
Șc. sp. Brașov.

Tn turneul pentru locurile 5—8 s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
3c. sp. Caransebeș — șc. sp. Bacău 
3—1 (4, 6. —9. 11). Șc. sp. 2 Buc — 
Șc. sp. 1 Constanța 3— 1 (—6, 3, 8. 3). 
Clasament : 5. Șc. sp. 2 Buc., 6. Șc. 
sp. Constanța. 7, Șc. sp. Caransebeș, 
•. Șc. sp. Bacău.

|t Sever NORAN

MECIURI IN DIVIZIA A 
LA VOLEI

In Divizia A de volei s-au dis
cutat două partide restante din 
etapa a XVI-a :

• în sala Giulești din Capitală 
a avut loc întîlnirea feminină 
dintre echipele Spartac și C.S.M. 
Sibiu. Conform așteptărilor, vo
leibalistele sibience au dispus cu 
3—0 (6, 3, 7) de fragila garnitură 
bueureșteană. A arbitrat bine 
cuplul V. Voieu—Șt. Nobilescu. (N. 
tCOKACEC).

• Tn sala sporturilor „Victoria"
din Ploiești s-a desfășurat meciul 
masculin dintre Petrolul și Poli
tehnica Timișoara. Scor : 3—0
(6. 7, 17) pentru timișoreni.

IE 

cvartetul crauliștilor de la Steaua, 
din care a lipsit Slavic (bolnav). 
Dar A. Vițalariu a .furat startul 
la ultimul schimb și, împreună cu 
coechipierii săi, a trebuit să su
porte rigorile regulamentului. Con
cursul se încheie astăzi, la pisci
na „23 August" din Capitală (se
rii de la ora 10 șl finale de la 
ora 16,30).

REZULTATE TEHNICE : 200 m 
liber (b) : 1. E. Aimer (St.) 2:06,0;
2. A. Adam (St.) 2:06,8 r 3. I. Sveț 
(Șc. gen. 54) 2:08,2 ; 200 m liber 
(f) : 1. D. Georgescu (Din.) 2:22,2 ;
2. I. Horvatli (Crișul) 2:24,0 ; 3.
V. Dragomir (Șc. gen. 54) 2:24,7 ; 
200 m bras (b) : 1. L. Șoptereanu 
(Din.) 2:37,7 ; 2. D. Aldea (Petro
lul) 2:38,4 ; 3. O. Resner (St.)
2:38,5 ; 200 m bras (f) : 1. C. Ho- 
țescu (Șc. sp. Ploiești) 2:52,5 : 2. 
C. Roșu (Șc. sp. Ploiești) 2:55,6 ;
3. A. Georgescu (Din.) 3:00,5 ; 400

P. NEAMȚ, 18 (prin telefon). In 
sala sporturilor din localitate, volei
balistele junioare și-au disputat ulti
mele partide ale turneelor finale. 
Rezultate : Șc. sp. Sibiu — Șc. sp. 
1 Buc. 3—0 (9. 4, 8). Farul Constanța 
— Lie. N. Bălcescu Cluj-Napoca 3—0 
(12. 11. 8). Șc. sp. Ploiești — Șc. sp. 
Toplița 3—2 (—14. —14, 6, 8. 5), Șc. 
sp. P. Neamț — șc. sp. Timișoara 
3—0 (10 7, 4). Clasament final : 1.
Șc. sp. Sibiu, 2. Șc. sp. 1 Buc, 3. Fa
rul. 4. Lie. N. Bftlcescu, 5. Șc. sp. 
Ploiești. 6. Șc. sp. P. Neamț, 7. Șc. 
sp. Timișoara, 8. Șc. sp. Toplița. 
(C. NEMȚEANU — coresp.).

surpriza LA BASCHET FEMININ : „U" TIMIȘOARA - 
POLITEHNICA 74-73 I

ORADEA, 18 (prin telefon). Pen
ultimul turneu al campionatului 
republican feminin de baschet 
(grupa 1—6) a încejxit astăzi (n.r. 
ieri) în sala A.S. Armata din lo
calitate, înregistrlndu-se următoa
rele rezultate :

UNIVERSITATEA TIMISOARA 
— POLITEHNICA BUCUREȘTI 
74—73 (36—41). După 18 minute 
do joc echilibrat, echipa Politeh
nica s-a distanțat în min. 18 
(38—30), după care, însă, și-a per
mis sâ se relaxeze. De acest lu
cru au profitat prompt timișoren- 
cete care, conduse dc noul antre
nor L. Bachner, au egailat în re
priza secundă, datorită în special 
acțiunilor extremei Villanyi si pi
votului Diaconescu. Apoi, de la 
70—70 scorul a devenit 74—71 și în 
ultimul minut studentele de la 
„U“ au raitat 5 (!) aruncări libere 
care, dacă ar fi fost transformate, 
ar fi făcut ca succesul (pe deplin 
meritat, dr* altfel) să fie mai net.

Cele mai multe puncte : Diaco

ni mixt (b) : 1. D. Wetternek (St.) 
5:00,7 ; 2. A. Irini (Crișul) 5:05,8 ;
3. E. Pop (Șc. sp. Tg. Mureș) 
5:16,1 ; 400 m mixt (f) : 1. A. Gro
za (Din.) 5:25,8 — rec. național ;
2. M. Georgescu (Petrolul) 5:34,6 ;
3. V. Vlăsceanu (Petrolul) 5:43,3 ; 
4X100 m liber (b): 1. Steaua 3:47,8;
2. Șc. gen. 54 4:06,3 ; 3. Petrolul 
4:10,2 ; 4X100 m liber (f) : 1. Di
namo 4:31,7; 2. Petrolul 4:36,8;
3. Șc. gen. 54 4:37,3.

Adrian VASILIU

AU ÎNCEPUT finalele 
LA CANOTAJ-FOND

TIMIȘOARA, 18 (prin telefon). Be
neficiind de o vreme splendidă, cea 
de a X-a ediție a Campionatelor re
publicane de canotaj-fond a debutat 
vineri pe canalul Bega din localitate, 
programul primei zile cuprinzînd 
cursele seniorilor și tineretului. Așa 
cum ne așteptam, disputa Steaua — 
Dinamo a oferit momente interesante, 
după cursele de vineri ,,scorul" fiind 
egal : 4—4. Notabile succesele lui
Oanță — Grumezescu la 2 f.c. și Tu
dor — Ceapura la 2+1 — de la dtna- 
movlști, respectiv victoriile obținute 
de Steaua la 4 rame f.c. și 8+1. Iată 
acum echipajele care au cucerit tit
lurile de campioane : SENIORI
(8500 m), 8+1 — Steaua 31:39,3 ; 4v 
Le. — Steaua 32:41,2 ; 4 rame f.c. — 
Steaua 34:42,0 ; 4+1 rame — Dinamo 
36:00,0 ; 2 vîsle — Dinamo 35:31,0 ; 
2 f.c — Dinamo 36:53,0 ; 2+1 — Di
namo 40:40,0; schif simplu — Geor
ge Mereuță (Steaua) 39:07,0 ; TINE
RET (7500 in) : Schif simplu — Ion 
Roszenzwei (Voința Arad) 37:59,0; 
2 f.c. — Șc. sp. Timișoara 35:14,0.

P. ARCAN—coresp. Județean

nescu 18, SaJku și Villanyi cite 10 
pentru „U“, respectiv Ciocan 18 
(toate în j>rima repriză), Ti la și 
Taflan cite 12. Au arbitrat foarte 
bine G. Dutka si C. Negulescu.
I.E.F.S.— OLIMPIA-CONSTRUC- 

TORUL 75—74 (35—46). Tinerele 
baschetbaliste de la Olimpia-Con- 
structorul au fost la un pas de a 
realiza o surpriză. Ele au izbutit 
ca de la 20—27 (min. 10) să ajun
gă la 38—31 (min. 17) și apoi să 
conducă în min. 36 cu 70—61.

Cele mai multe puncte : L. Ră- 
dulescu 16, Portik 14 pentru I.E.F.S., 
respectiv Tem eseu 18, Iatan și Bî- 
ră cîte 12. Au arbitrat bine M. 
Aldea si N. Iliescu,

CRIȘUL ORADEA — RAPID 
90—64 (35—37).

Adrian VASILESCU
Tn Capitală, în cadrul grației 

7—11 : Universitatea Chij-Națxx'a 
—C.S.U. Tg. Mureș 74—50 (.*12—24), 
Voința București — C.S.U. Galați 
51—50 (25—28).

Campionatele internaționale de sărituri în apă

ÎN PRIM-PLANUL ÎNTRECERILOR,
CONCURENTELE
Ca și în prima- zi (cînd Geor

giana Săcăleanu a cîștigat la plat
formă), întrecerea la trșmbulină, 
desfășurată în ziua a doua a 
campionatelor internaționale de 
sărituri ale României, a fost do
minată de concurentele foarte ti
nere. Concret, pe primul loc s-a 
clasat Elena Kaltunova (15 ani), 
o mare speranță a lotului olim
pic sovietic, superioară partene
relor de întrecere încă de la sal
turile obligatorii și detașată, trep
tat, datorită faptului că la „li
bere" a executat sărituri mal di
ficile. Cea mal bună săritură a

Elena Kaltunova, învingătoare 
la „3 m'1

Foto J S. BAKCSY

sa a fost 2>/s înainte în echer, 
pentru care a fost răsplătită cu 
20,5 p. Pentru următoarele locuri. 
Georgiana Săcăleanu (15 ani) și 
Elena Cîrstică (14 ani) au dat o 
luptă aprigă (pînâ la urmă au fost

FOARTE TINERE
departajate de mai puțin de 4 
puncte), în decursul căreia am 
distins acuratețea unui salt pre
tențios (lv, salt contra în echer), 
care a adus celor două sportive 
cite 19 puncte.

Clasamentul probei de trambu
lină senioare (3 m) : 1. Elena Kal- 
tunova (U.R.S.S.) 365,50 p. 2. Geor
giana Săcăleanu (România) 334 n. 
3. Elena Cîrstică (România) .330 45 
p, 4. Maria Aleksandrova (Bi|!^. 
ria) 322.25 p, 5. Mihaela Ataivsî’i 
(România) .314,30 p. 6. Ildiko Ke- 
lemcn (Ungaria) 311,45 p.

Ultima probă a competiției găz
duită de bazinul „23 August" din 
Capitală, platformă 10 m. a fost 
dominată de sportivul sovietic Al. 
Kuznrțpv, care a condus d« la 
primul salt și a primit aplauze 
pentru multe din săriturile exe
cutate. O notă bună pentru I. Gn- 
nea și Al. Hagiu, mai cu seamă 
pentru primul, care la .30 de ani 
continuă să fie cel mai bun să
ritor român. Din păcate. Canea 
și Bagiu au fost singurii repre
zentanți ai țării noastre ia ..10 m“.

Clasamentul probei de platformă 
seniori (10 m) : 1. A. Ku»net°v
(U.R.S.S.) 459,95 p, 2. I. Gan-a
(România) 43.3.85 p, 3. Al. Hagiu 
(România) 401.05 p. 4. L. Balogh 
(Ungaria) .348,25 p, 5. P. Maktirh 
(Polonia) 343,15 p, 6. K. Nenu-dy 
(Ungaria) .339.90 p. (O. ST.>.

AUTO ,N CADRUL MANIFESTĂ
RILOR prilejuite de aniver

sarea a 30 de ani de la eliberarea 
Ungariei de sub jugul fascist. Auto
mobil Club-ul ungar a organiza* la 
Pers și în împrejurimi „Raliul R' - 
berârii**, la care au partirinal. aii- 
tomobillști din Austria. CehosîovR- 
cia, Iugoslavia, România. Unhinoa 
Sovietică și Ungaria. La acest con
curs. în care au luat startul 43 de 
echipaje, automobilișlii români au 
fost reprezentanții asociației sporti
ve Voința Timișoara. Comportind*’-se 
foarte bine, aceștia au reușit fru
moasa performanță de a obține lo
cul I pe echipe, cucerind astfel 
„Cupa Eliberării", fiind urmați de 
sportivii unguri șl austrieci. Tată 
componența echipei învingătoare si 
locurile ocupate în clasamente de e- 
chipa.iele respective: Gh. Nistor 
V. Bălaș. locul I : M. ChPin I st. 
Grunblatt. locul III : C. Tit + st. 
Halicu, locul IV (la clasa 1 100 cmc, 
toți pe mașini Dacia 1 100 SI si L. 
Drăgulescu + A. Lungu, locul IV 
(clasa 800. pe Fiat 850).

HOCHEI ^TIXArrrN°AB''1'ARTIFICIAL acope
rit din Miercurea Ciuc au continuat 
întrecerile din cadrul grupei secunde 
a Diviziei național©. în etapa a 2-a 
s-au înregistrat rezultatele : A.S.E. 
București — Tirnava Odorhei 2—2 
(0+4), 0—1, 2—1), Agronomia Cluj- 
Năpoca — Llccuf nr. 1 Miercurea 
GftlC 9—2 fi—A o—*>, fț—

«1r
n^ziisiiiuiiiwiEi
ț>e terenurile de sport

încep jocurile dintre

8 zile de dispute cicliste internaționale
Incepînd de mîine «i pînă dumi

nica viitoare, se desfășoară una din
tre competițiile importante ale spor

itului nostru cu pedale : „CUPA
‘F. R. C’rCLISM“, întrecere interna
țională. Importanța ei rezidă în fap- , 
'tul că reunește la start peste 80 de 
"rutieri din Capitală și din provincie 
„(precum și pe cei 8 alergători din 
;4otul Ungariei), constituind o nece- 
Isară verificare înaintea sezonului in
tern și International. în cele 8 zile 
de concurs (fiecare constituind o 
competiție de sine stătătoare, cu cla
sament numai individual), de-a lun
gul a 700 km. vom putea constata 
intensitatea pregătirilor efectuate în

timpul iernii, precum și valoarea tfi- 
nerei generații. Tn sfîrșit. pentru lo
tul nostru de „Cursa Păcii“, care in
tră în concurs de marți, „Cupa 
F.R.C.“ înseamnă un mijloc util de 
pregătire și verificare. Testul este 
complet, deoarece întrecerea progra
mează două etape pe circuit, una 
contratimp individual și cinci de fond.

Prima etapă are loc mîine dimi
neață, pe circuitul din str. Cîmpinei. 
începînd de la ora 9 se vor întrece 
juniorii, urmînd ca în jurul orei 11,30 
să se dea startul în proba seniorilor 
(60 km). Etapa a IT-a se desfășoară 
marți, pe șoseaua Olteniței, rutierii 
urmînd să parcurgă 80 km.

Principalele dispute din calendarul 
intern al handbalului, cele două cam
pionate divizionare A (masculin șl 
feminin), programează azi și mîine 
jocurile etapei a 27-a, jocuri ce mar
chează apropierea jumătății ultimei 
runde a acestei competiții. Cu alte 
cuvinte, vine momentul cînd în pro
gramul ambelor întreceri apar me
ciurile dintre fruntașe.

Că lucrurile stau așa ne-o dove
dește chiar etapa despre care vor
bim, în cadrul căreia campionatul 
masculin 
handbal din Capitală 
meci atractiv, 
Dinamo București 
București. Firește, prima 
de partea dinamoviștilor. 
cînd ambiția și dîrzenia 
apără șansele studenții, 
vingerea că întîlnirea va

Partide echilibrate în etapa a lll-a
programate 
a returului

Astăzi și mîine sînt 
partidele etapei a treia 
în grupa a Il-a valorică a Diviziei 
'A de volei. Etapa cuprinde cîteva 
întîlniri echilibrate, ale căror re
zultate pot avea implicații atît a- 
supra poziției echipelor în clasa
mente. cît și a șanselor unora din
tre ele de a se salva de la retro
gradare.

La masculin. întîlnirea de la Ba
cău dintre Viitorul și Politehnica 
Timișoara deține capul de afiș. De 

’‘asemenea, oartidele I.E.F.S. — Uni
versitatea Craiova și Rapid — „U“ 

J Cluj-Nanoca prezintă interes în 
sUupta pe care o dau aceste echipe 
jpentru ocuparea locurilor fruntașe, 

celălalt meci, C.S.M. Suceava — 
^Petrolul Ploiești, gazdele sînt favo- 
■ rite.
C -
JJstructorul. Reține. însi 
^meciul dintre Medicina 
rcfe.M, Sibiu. în care ] 
yie, aflată în nprlenl 
Juare, va 
fsituația. — 
nsitatea Craiova
- mișoara și C.S.U. Galați

a returului Diviziei A la volei
MASCULIN

1. ,,Poli“ Timișoara 16 11 5 41:24 27
2. „U“ Craiova 16 11 5 37 :28 27
3. Rapid 16 10 6 39:23 26
4. I.E.F.S. 16 9 7 32:31 25
5. ,,U“ Cluj-Napoca 16 8 8 32:31 24
6. C.S.M. Suceava 16 8 8 31:34 M
7. Viitorul Bacău 16 7 9 33:32 23
8. Petrolul Ploiești 16 0 16 6:48 16

„propune" amatorilor de 
/*’ azi — un

cu o veche tradiție : 
Universitatea 

șansă este 
dar, cunos- 
cu care-și 
avem con- 

___„___ ___ _________ furniza un 
spdctacQ] sportiv- de calitate. în cam
pionatul feminin, lidera clasamentu
lui, Universitatea Timișoara, nu ar'c 
probleme în această etapă (întîlnește 
pe ultima clasată). în schimb prin
cipalele sale contracandidate la nrl- 
mul loc (Universitatea București și 
I.E.F.S.) au misiuni ceva mai difi
cile. în ciuda acestui fapt, atît în 
campionatul masculin, cîfc și în cel 
feminin situația în partea superioa
ră a clasamentelor s-ar putea să nu 
sufere modificări. Nu același lucru 
se poate spune despre partea a doua 
a ierarhiei, unde — în mod cert —. 
ca urmare a meciurilor de azi și 
mîine. se vor produce perturbațil.

Tată - -

fruntașele handbalului
etape : MASCULIN : Steaua — CA
ROM (duminică, teren Steaua, ora 
11.30), „U“ Craiova — Independența 
Sibiu, Dinamo București — „U“
București (simbătă, teren Dinamo, 
ora 17,15), Dinamo Brașov — C.9.U. 
Galați, H.C. Minaur Baia Mare — 
„U“ Cluj-Napoca, Politehnica Timi
șoara — Știința Bacău ; FEMININ: 
Progresul București — Constructorul 
Timișoara (duminică, teren Progre
sul, ora 9,30), „U“ Șucurești —Con
fecția (teren Constructorul, ora 10,15), 
I.E.F.S. — Mureșul Tg. Mureș (te
ren Tineretului, ora 11,30), Voința 
Odorhei — Rapid, „U“ Timișoara — 
Sparta Medias, Textila Buhusi — 
„U“ Iași.

în campionatele de tenis de masă, 

meciuri numai în centrele 

din provincie

programul complet al acestei

Steaua Selecționata armatei franceze la rugby

în cadrul Diviziei de tenis de ma
să, simbătă și duminică sînt progra
mate șase partide : trei feminine sl 
tot atîtea masculine. Azi, fete : C. S. 
Arad II — Voința București ; mîine, 
fete : c. S. Arad I — Voința Bucu
rești, C.S.M. Cluj-Napoca — Spartac 
București ; băieți : C.S.M. Cluj-Na
poca — Locomotiva București, Con
structorul Hunedoara — Comerțul Tg. 
Mureș, Gloria Buzău — Universita
tea Craiova. Așadar. în Capitală nu 
se dispută nici o partidă, echipele 
bucureștene Voința (f), Spartac (f) 
și Locomotiva (m) urmînd să se de
plaseze.

din toate 
sporturile

ÎNOT AU FOST ALCĂTUITE
echipele naționale de 

copii ale României care se vor în
trece, în zilele de 23 și 24 aprilie, 
la Ploiești, cu selecționatele similare 
ale Bulgariei. BĂIEȚI : C. Banu, A. 
Mano Ie, L. Balint, I. Meder, I. Ko
vacs, A. Szabo, D. Ținea, D. Nanul, 
O. Cocenescu, C. Stan, M. Negoescu, 
H. Neagrău, C. Drăgan, L. Szakadați; 
FETE : R. Dumitrescu, C. Paștiu, A. 
Steriu, N. Petruț, E. Kugliș, Ă. Cîm- 
peanu, M. Gerea, D. Baranyai, I. 
Pașa, M. Georgescu, A. Georgescu^ 
V. Vlăsceanu, I. Pănulescu.

LUPTE ECHIPA DE GRECO- 
ROMANE a clubului

Dunărea Galați a întreprins un tur
neu în Albania, susținind trei parti
de : la Dures — cu Lokomotiv —-
4—6, la Skodra — cu VillO.nia — 5—5 
și la Tirana — cu Partizan — 3—6. Din
tre luptătorii gălățeni s-au remarcat 

.. N. Horinceanu (cat. 52 kg) șl A. Sa- 
blovschi (cat. 100 kg), cu cîte 3 vic
torii fiecare.

: i La feminin, etapa este dominată 
' 0e derbvul I.E.F.S. — Olimpia-Con- 
“structorul. Reține^ însă, atenția și 

i București și 
în care prima forma- 

în pericol de retrogra- 
încerca să-și amelioreze 

Celelalte meciuri : Univer- 
Universitâtea Tî- 

Spartac.

Cochetul stadion Steaua va găzdui mîine 
un meci de ruqby de mare atracție, care 
va opune echipei noastre campioane. 
Steaua, pe Selecționata armatei fran
ceze, ambele garnituri cuprinzind nume
roși internat'onali. Este vorba de o ade
vărată tradiție a acestei 
ajunsă la a zecea ediție, 
este favorabil ruqbyștilor I 
au terminat învinqători de ‘ 
ce Steaua a cîștigat de 2 
încheindu-se la egalitate, 
sosit ieri după-amiază în <

probabilă :
- Saubesty, I 
Vivres, Barracq

M. Barrau (căpitanul 
Feriot, Pestei!, 

I — Rousset, Be-

fe 
k

- CLASAMENTE
FEMININ

T.F.F.S. 16 13 3 44:19 29
C.S.M. Sibiu 16 12 | 39:26 28
Olimnia-Constr. 16 11 5 39:26 27

’„U“ 'Timișoara 16 9 7 35:27 25
„U" Craiova 16 8 8 30:35 24
C.S.U. Galați 16 6 10 29:37 22
Medicina 16 iț 11 29:39 21
Spartac 16 0 16 12:48 16

confruntări, 
Palmaresul 

francezi, care 
4 ori, în timp 
ori, 3 partide 
Oaspeții au 

Capitala. For-

Cupa Federației" in
Tn centrul Interesului iubitorilor 

sportului cu balonul oval, se situează, 
în acest sfîrsit de săptămînă, ,,Cu
pa Federației^ care programează 
meciurile din ultima etapă a seri
ilor. în avanpremiera acestei runde, 
Steaua a învins pe Gloria 
iar Grivița Rosie ne Rapid 
urmînd a se desfășura azi 
alte sase nartide ce nrorrdt 
țări atractive, mai ales că,

cu 30—9, 
CU 15-7, 
șl mîine 
ennfrun- 
în lipsa

moția 
echipei) 
Marty - _____ _ _______ , _____ ,
guerie, Garuet — Tiverrier, Cornv — Ma- 
raval, Prax, Boucheix. Campioana noas
tră va alinia următorul ,,XV’' : Durboc — 
Braga, Enache, Suciu, R. lonescu — D. 
Alexandru, Mateescu (căpitan al echi- 
Dei) — Achim, Postolache, O. Corneliu — 
Serban, Pintea • 
Bucur (Cioarec).
ora 11 
glez P.

si 
E.

Ciornei,
Meciul va 

va fi condus de 
Hughes.

fata fazei finale

Munteanu, 
începe la 

arbitrul en-

titularilor convocați la lotul repre
zentativ. numeroși tineri, dornici de 
afirmare, vor căuta să se impună . 
atenției. Așadar. Sportul studențesc — 
T. C. Ind. Consianța, Știința Petroșani 
— Agronomia Cluj-Napoca, Universi
tatea Timișoara — C.S.M. Sibiu, Po
litehnica Iași — Rulmentul Bîrlad, 
Constructorul Buzău — Farul Con
stanța și Dinamo — Vulcan.

Se reia campionatul

de motocros
Mîine se reia campionatul republi

can de motocros. întrecerile etapei 
a Il-a a celei mal importante com
petiții interne se vor desfășura la 
Zărnești, în organizarea F.R.M. și a 
asociației sportive Torpedo din loca
litate.

în program figurează probe pen
tru seniori (clasa pînă la 500 cmc), 
juniori (clasa pînă la 400 cmc) și 
motorete „Mobra“. Primul start se 
va da la ora 10.

• în urma cîtorva concursuri de 
verificare, alergătorii Gh. Sora (Me
talul București) și I. Bobîlncanu 
(Voința Sibiu) au fost selecționați 
pentru a reprezenta țara noastră la 
preliminariile C.M. de dirt-track 
programate la 4 mai în orașul ita
lian Lonigo.

OINĂ echipe bucurește- 
NE ÎN ÎNTRECERE. 

Patru dintre cele mai bune formațît 
de oină din țara noastră — și anume 
C.P.B. (deținătoarea titlului de cam
pioană republicană), Dinamo, Uni
versitatea și Gloria — au început 
întrecerile decisive pentru calificarea 
în finala pe țară a „Cupei Româ
niei". lată rezultatele primului tur
neu (competiția se desfășoară în 
trei runde) : Dinamo — Gloria 10—3, 
Universitatea — C.P.B, 4—13. Gloria — 
C.P.B. 11—16. Dinamo — Universita
tea 15—6, Universitatea — Gloria 
10—12. C.P.B. — Dinamo 7—7. Turul 
al doilea va avea loc azi după-amla- 
ză, pe terenul C.P.B.
TFNK «CUPA T.C.B.“ în com-
1 petiția de tenis rezer
vată juniorilor și copiilor, care se 
desfășoară în Capitală pe 17 terenuri 
ale T.C.B., s-a încheiat întrecerea 
pe echipe mixte. Pe primul loc s-a 
clasat formația bueureșteană Dinamo 
I, care a întrecut în finală, cu 4—2, 
echipa Progresul I. Tată comnonenta 
echipei Dinamo : A. Crăciun, S. 
Zaharia, El. Segărceanu, R. Suce- 
veanu, Gabriela Dinu și Gabriela 
Szdkc.

Sportul PogoZd.



LUPTĂTORII ROMANI 
PREGĂTESC CU SÎRGUINȚĂ 

ASALTURILE CAMPIONATELOR EUROPENE
„Marele premiu ai orașului Sofia" la baschet

ÎN PRIMA ZI, BUCUREȘTI - SOFIA II 103-73
Săptămîna viitoare, cei mai 

buni luptători de greco-romane 
din țara noastră vor pleca în R. F. 
Germania, la Ludwigshafen, pen
tru a participa la campionatele 
europene. Ca și în alți ani, în 
preajma marilor competiții, luptă
torii fruntași s-au reunit la Po
iana Brașov, unde dispun de o 
sală dotată cu tot ce le trebuie 
pentru a se pregăti cit mai bine. 
Iată doar o „secvență" de la un 
recent antrenament.

...Unul cîte unul, luptătorii se 
aliniază într-o ordine bine știută, 
în cîteva cuvinte, antrenorul fe
deral Ion Corneanu, în preajma 
căruia se află și principalii săi 
colaboratori, antrenorii 1. Cernea,

pur și simplu surprinși de tot 
ceea ce făceau. Solicitîndu-i ex
plicații antrenorului Corneanu, a- 
cesta ne-a spus, pe tonul cel mai 
firesc cu putință, că în condițiile 
noilor modificări ale regulamen
tului internațional succesele pot fi 
obținute numai cu o pregătire te
meinică, fără nici un rabat, fără 
nici o fisură. „La turneele-test 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Tur
cia, Ungaria și U.R.S.S., care au 
avut loc în acest an, luptătorii 
noștri au putut să întrevadă ce-i 
așteaptă la „europene". Se cere 
o „luptă totală" pe întreaga du
rată a meciurilor, cu cit mai 
multe procedee tehnice finalizate. 
Pentru aceasta, luptătorii din lot

Manechinele (30—10 kg) par jucării în brațele vînjoase ale luptătorilor 
Foto : Vasile BAGEAC

SOFIA, 18 (prin telefon). Ediția 
a 15-a a „Marelui premiu al ora
șului Sofia" la baschet masculin 
a început azi (n.r. ieri), în sala 
Universiada, cu participarea a 12 
selecționate de orașe (unele, de 
fapt, echipe naționale) împărțite 
în următoarele grupe prelimina
re i A : Moscova, București, Sofia 
II (tineret) ; B : Varșovia, Havana, 
Sofia III (juniori) ; C : Belgrad, 
Praga, Sofia IV (Levski-Spartak); 
D : Bagdad, Sofia I, Berlin.

Selecționata Bucureștiului a de
butat, vineri seară, în compania 
formației de tineret a Sofiei, de

care a dispus cu 103—73 (48—40). 
Antrenorul M. Nedef a verificat 
întregul lot și, în acest scop, a 
folosit pe toți cei 12 jucători. Au 
înscris : Cernea 18, Niculescu 17, 
Oczelak 13, Zdrenghea 10, Pîrșu 9, 
Novac 6, Diaconescu 6, Georgescu 
4, Mîhuț 4, Chircă 4, Popa 12. 
Cele mai multe puncte ale gazde
lor i Markov și Mihailov cîte 17. 
Formația Bucureștiului joacă sîm- 
bătă cu Moscova.

Tot vineri, Havana — Sofia III 
85—53 (37—29).

TOMA HRISTOV

FLORIN GHEORGHIU 

JOACĂ ÎN OPEN-UL 

AMERICAN

NEW YORK, 18 (Agerpres). — 
în localitatea Lone Pine, din Ca
lifornia. se desfășoară tradiționa
lul turneu internațional „open“ de 
șah al S.U.A., la care participă 
45 de mari maeștri și maeștri din 
diferite țări. După 5 runde, con-' 
duc Quinteros (Argentina), Evans 
(S.U.A.) și Sigurjonsson (Islan
da), cu cîte 4 puncte fiecare.' 
Browne (S.U.A.) are 3V2 puncte,' 
iar Florin Gheorghiu (România). 
Csom (Ungaria), Gligorici (Iugo
slavia). Panno (Argentina), Sch
midt (R.F.G.) și Robatsch (Aus
tria) au totalizat cîte 3 puncte.'

TURNEUL INTERNAȚIONAL „CENTURA DE AUR“
(Urmare din pag 1)

N. Pavel și medicul N. Ploieș- 
teanu, le prezintă programul zilei. 
Apoi, un semnal scurt și sala 
devine arena unor dispute aprige. 
In fracțiuni de secundă, Gingă 
reușește tururi de braț în duelul 
cu Berceanu, Dulică încearcă, din 
orice poziție, să-i dejoace vicle
nia lui Baciu, Martinescu se aven
turează în dublu-salturi cu ma
nechinul, ca în urmă cu 10—15 
ani, Alexandru, Păun, Enache șl 
Codreanu izbesc năpraznic cu niște 
ciocane grele într-un cauciuc, în- 
cercînd — zadarnic — să-1 su
pună, iar alți luptători așteaptă 
încordați momentul intrării în 
„scenă"...

De-a lungul anilor i-am văzut 
adesea pe luptători pregătindu-se 
înaintea confruntărilor de anver
gură. De astă dată, însă, am fost

C. 1.0 SOLICITAT

au efectuat, mai intii, o etapă de 
pregătire fizică generală, apoi o 
alta de pregătire tehnică. Intre 
timp, cum spuneam, au participat 
și la cîteva turnee internaționale, 
la capătul cărora aproape toți au 
fost cotați mulțumitor, deși unii 
dintre ei nu s-au clasat pe pri
mele locuri".

I-am cerut antrenorului federal 
și un pronostic. El ne-a asigurat 
că luptătorii români vor face to
tul pentru a se prezenta cît mai 
bine. Iată și echipa încă nedefi
nitivată la toate categoriile : 
Constantin Alexandru (cat. 48 kg), 
Nicu Gingă (52 kg), Ion Dulică 
(57 kg), Ion Păun (62 kg), Ștefan 
Rusu (68 kg), Gheorghe Ciobotaru 
sau Adrian Popa (74 kg), Ion E- 
nache sau Victor Prențiu (82 kg), 
Dumitru Manea sau Vasile Fo- 
dorpataki (90 kg), Nicolae Marti
nescu (100 kg), Roman Codreanu 
sau Victor Dolipschi (4-100 kg).

Costin CHIRIAC

versarului. Abia în repriza ultimă, 
cînd Ghinea a încercat să forțe
ze, atacînd cu insistență, campio
nul mondial a contrat mai pu
ternic, mai des, foarte precis, fa- 
cilitînd sarcina juriului care i-a 
acordat o meritată victorie, fapt 
care nu anulează meritul românu
lui de a fi făcut o partidă onora
bilă pentru redusa lui experiență.

Confirmînd pronosticurile mul
tora dintre specialiști, cocoșul co
reean Ciu En Zo, unul dintre cei 
mai tehnici boxeri ai turneului, a 
reușit să înfrîngă tenacitatea a- 
gresivă a lui Mircea Tone, obțl- 
nînd o victorie aplaudată de spec
tatori.

Cel mai palpitant meci al primei 
gale semifinale l-au oferit Pavel 
Nedelcea șl Li En Ciun, învingă
torul fostului campion european 
Badari. Făcînd apel în exclusi
vitate la bogatul său arsenal de 
cunoștințe tehnico-tactice, Nedel
cea reușește să treacă pe planul 
doi atuurile de puncheur ale 
sportivului coreean. Directele sale, 
eschivele și seriile surprinzătoare 
l-au derutat pe Li En Ciun în per
manență, dar mai ales în ultimul 
rund, cînd Nedelcea s-a dezlăn
țuit, arătînd și o bună pregătire 
fizică.

O FINALA IN FAMILIE

Gala a doua semifinală a debu
tat cu un meci de mare atracție, 
care a opus campionului României 
Ia categoria semiușoară, Constan
tin Ștefanovici, pe ugandezul A. 
Rojo. într-adevăr, confruntarea lor 
a fost de excelentă factură tehni- 
co-tactică. Ștefanovici, urmînd in
dicațiile antrenorului său Titi Du
mitrescu și fără a risca nimic în 
fața unui adversar foarte puter
nic, a realizat, un frumos succes, 
obțlnînd verdictul cu 4—1. El va

Â RECUNOAȘTE
COMITETUL OLIMPIC

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI 
iNAINTEA ULTIMELOR PARTIDE

DIN R P. CHINEZA
(Agerpres).LAUSANNE, 18

După cum sc anunță din Lausan
ne, la secretariatul CIO s-a primit 
o scrisoare din partea federațiilor 
sportive din R.P. Chineză prin 
care se cere Comitetului interna
tional olimpic recunoașterea Comi
tetului olimpic chinez.

So apropie de sfirșlt întrecerile pentru 
grupa A a campionatului mondial de 
hochei, pe patinoarul acoperit din DOs- 
seldorf. înaintea ultimei etape a retu
rului, primele trei locuri din clasament 
îșl au deținâtorll. Campioană mondială 
— perrtru a 14-a oară — osțo reprezen
tativa U.R.S.S., cu 18 puncte (golave- 
roj 77—19). Medalioțl cu argint sint ho- 
cheiștll Cehoslovaciei - 14 p (50-18), 
iar locul trei revine Suediei — 10 p 
(47—21). Pe locul patru, tot cu 10 P. 
dor golaveraj Inferior (35—29) se află 
Finlanda. Urmeoză Polonia — 2 p (13—76) 
șl S.U.A. -Op (70-79).

din 
cea 
Vlc- 

modl-

Echlpo Finlandei a furnizat uno 
surprizele competiției, invingind pe 
a Suediei cu 2—1 (2—1. 0-0, 0—0). 
torio finlandezilor, insâ, nu va 
fico probabil ordinea In clasamentul fi
nal. Intr-o partîdâ anterioara. Finlanda 
In trecu se Polonia cu 4—1.

In ultimele partide se Intllnese i 
U.R.S.S. — Suedia, Cehoslovacia — Fin 
landa, Polonia — S.U.A. Meciul ultime- 
lor clasate va fl decisiv pentru stabili
rea echipei care retrogradează in grupa 
B a campionatului.

încrucișa mănușile în finala cate
goriei cu Gheorghe Vlad, gratifi
cat cu victoria în fața unui boxer

A\\\\\\\\\v
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REZULTATE TEHNICE
Semimuscâ : Hernandez (Cube) 

b.p. (4—1) Ghinea, Li Ven Uk 
(RPDC) b.p. (4-1) Turei : muscă: 
Gruescu cîștigâ neprezentare 
Drogu, Ibrahim b.p. (5—0) Robu i 
cocoș ; Ciu En Zo (RPDC) b.p. 
(5—0) Tone, Memet b.p. (4-1) 
Duminică ; pana : Ciochina b.p. 
(4-1) Ploeșteanu. Nedelcea b.p. 
(4—1) Li En Ciun (RPDC) ; mij
locie: Montoya (Cuba) b.ab.2 
Mihcic, Obelmejlac (Ven) b.ab.1 
Davlsh (Ir) ; semiușoară : Ștefa
novici b.p. (4-—1) Rojo (Ug), Vlad 
b.p. (4—1) Jelassi (Tunisia) ; 
ușoară : S. Cuțov b? neprez. Do- 
trescu, C. Cuțov b. ab. 2 Ghițâ; 
semimjjlocie : Zilberman b.p.
(4—1) Correa (Cuba), Enteghani 
(Ir) b.p. (4—1) Bhege (Ug) , 
mijlocie mică : Tirboi b.p. (3-2) 
T. Nicolae, Lemus (Ven) b.p. 
(3—2) Martinez (Cuba) ; semi
grea : Vâran b.p. (5-0) Coroianu, 
Sanchez (Ven) b.p. t4—1) Crol- 
toru.

I 

^\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\? 
mai tehnic, cu lovituri mult mai 
precise, tunisianul Bechîr Jelassi, 
campionul Africii.

Semifinalele de la ușoară au 
fost perturbate de accidentarea lui 
Paul Dobrescu (oprit de medic 
să boxeze), astfel că Simion Cuțov 
a cîștigat prin neprezentare. Fra
tele său Calistrat l-a întrecut prin 
abandon în rundul 2 pe Florian 
Ghiță. Deci : o finală în familie ?

Partida dintre Victor Zilberman 
și campionul olimpic și mondial 
Emilio Correa (Cuba) a fost dra
matică. încleștarea lor — petrccu- 

adesea în îndelungi clinciuri 
— a ridicat asistența în picioare. 
A fost un meci de mare atracție 

care Zilberman s-a întrecut pe 
sine, obținînd una dintre cele mal 
prețioase victorii din cariera sa. 
Pentru acest succes, felicitări sin
cere lui și antrenorului său Tedi 
Niculescu. După patru întîlnirl 
Zilberman — Correa, scorul este 
acum egal, cîte două victorii pen
tru fiecare ! Pe cînd meciul deci
siv ?

Cu un finiș impresionant, Alfre
do Lemus (Venezuela) a realizat 
o victorie extrem de muncită în 
fața marelui talent care este Luis 
Felipe Martinez (Cuba).

Tn urma unei noi trageri la sorți 
și în urma retragerii Iui Mircea 
Simon, s-a hotărît disputarea unei 
finale directe la categoria grea 
între Teofiio Stevenson și llie 
Dascălu.

tâ

în

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • Cu prilejul unul 

concurs desfășurat la Sofia, sportiva 
bulgară Ivanka Hristova a stabilit 
un nou record național la arunca
rea greutății cu rezultatul de 20,35 m
— cea mai bună performanță mon
dială a sezonului.

CICLISM • Cursa internațională 
„La Fleche Wallonne** a fost cîștl- 
gată de belgianul Andre Dierickx — 
225 km în 5h 48:44. Pe locul doi s-a 
clasat Frans Verbeeck, In timp ce 
Eddy Merckx a sosit al treilea, cu 
întreg plutonul — la 1:30.

HANDBAL • In primele două zile 
ale turneului masculin de la Ali
cante (Spania) s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : R.F. Germania
— Spania 18—18 ; Elveția — Olanda 
17—14 j Spania — Elveția 18—11 ; Po
lonia — Olanda 17—11.

NATAȚIE > Echipa de polo a 
Universității din Moscova și-a în
cheiat turneul întreprins în S.U.A., 
jucînd la Los Angeles cu selecțio
nata Universității din California. Vic
toria a revenit sportivilor sovietici 
cu scorul de 6—1

ȘAH a Maestra româncă Marga
reta Juhcu-Mureșan se menține lide
ră în turneul de la Budapesta, to- 
talizînd 3V2 p după runda a 4-a, în 
care a remizat cu Suzana 
(Ungaria). în clasament o 
Radzikowska și Veroczi cu 
p. Alte rezultate: Polanova 
zikowska 0—1, Gheorghieva

Veroczi 
urmează 
cîte 2‘/j
— Rad-
— Ivan-

SE RIDICA NOUL SAT 
OLIMPIC

5 Lo Montreal continuă lucră
rile de construcție a satului 
olimpic, care-l va gâzdui în 
anul 1976 pe participant»! ce
lei de a 21-a edițîi a Jocu
rilor Olimpice de vară. Satul 
olimpic. în realitate un com
plex urbanistic de factură 
foarte modernă, cuprinde mal 
multe Imobile de cîte 18 
etaje, cu 980 de încăperi. 
Costul total al construcției 
este de 35 milioane de do
lari.

faptul că ea se dispută după 
o pauză de... 3600 de ani. 
Startul a fost dat, pe Nil, 
in fata ruinelor templului ze
ilor Amon-Ra, Mut șl Honsu, 
Iar sosirea a avut loc la 
complexul de temple și mau
soleu faraonice de la Kamac, 
echipajele treclnd prin drep
tul magnificelor basoreliefuri 
ca reprezentau cursele de 
bărci de acum 4 milenii. Aces
te basoreliefuri înfățișează am
barcațiuni fastuoase, cu 8-10

se va organiza din nou, deve
nind astfel tradițională.

PENTRU MOTOCICLIȘTI

Enduro CZ 250 corespunde 
și tuturor prevederilor 
circulației.

f
DUPĂ O ÎNTRERUPERE 

DE... MILENI11

Orașul Luxor, important 
centru turistic al R. A. Egipt, 
a găzduit recent o impor
tantă competiție internaționa
lă de canotaj academic, la 
care au luat parte echipaje 
reprezentind universitățile e- 
giptene, ca și cele ale unor 
centre universitare de pesto 
hotare cu tradiție in sportul 
vislelor (Oxford, Cambridge, 
Harvard, Yale).

Ceea eg a dat acestei în
treceri caracterul unui eveni
ment de mare amploare este

Uzina de motociclete 
CZM din Strakonlce (Ceho
slovacia) a Început, In a 
doua jumătate a anului 
1974, producția In serie a 
unei noi motociclete — 
Enduro CZ 250. Noua mo
tocicletă este destinată 
curselor în circuit șl mo- 
tocrosurllor. Modelul a fost

SCHIMBARE INSPIRATA
Cu prilejul meciului Sun

derland — west Bromwich 
Albion (3—0), din campio
natul englez de fotbal, por
tarul echipei oaspete, John 
Osborne, s-a accidentat la 
braf exact In momentul In 
care arbitrul dictase pe
nalty In favoarea formatl-

nunt regulamentul de fot
bal. Acesta prevede, Intr- 
adevăr, că în cursul unul 
meci portarul poate fl fo
losit oricînd ca jucător de 
cimp viceversa. Bineîn
țeles, după anunțarea prea
labilă a arbitrului.

WEPNER NU RENUNȚA !

Chuck 
prin
15-a g

cu fs
câ g

ka '/x—'/i. A Turneul de la Vrnjacka 
Banja a continuat cu partidele run
dei a 8-a, In care campionul român 
Victor Ciocănea l-a învins pe marele 
maestru bulgar Pîdevskl în 40 de 
mutări. Alte rezultate : Vadasz — 
Gaprindașvili 0—1 ; Trlngov — Nlko- 
licl 0—1 : Ciricl “
viei — Gipslis, Martlnovlcl — 
cevicl, remize. Conduce Gipslis 
5'/z p, urmat de Martlnovlcl — 
(2). Ciocâltea ocupă locul 4. cu 
p. s După 9 runde, în turneul 
la Las Palmas conduc Mecklng 
Llubojevlcl cu ctte 7 p, urmați 
Tal — 6'4 p, Andersson — 5*/z
• Anatoli Karpov, noul campion 
mondial, a confirmat într-un inter
viu, că dorește să-1 Intilnească pe 
Robert Fischer într-un meci ale că
rui condiții să fie stabilite de comun 
acord, fără intervenția altor foruri.

SCHI • Elvețianul Walter Steiner 
a terminat învingător în concursul 
de sărituri de la Thunder Bay (On
tario). Steiner n totalizat 265.1 punc
te. fiind secundat de austriacul Hnns 
Milloning — 247,2 p. Clasat pe locul 
trei, vest-germanul Alfred Grosche 
a stabilit un nou record al tram
bulinei. cu o săritură de 96,5 m.

TENIS • Primele rezultate din op
timile de finală ale turneului dc la 
Valencia : Loyo Mavo — Praioux
5— 7, 6—3, 6—4 : Deblicker — Pinto 
Bravo c—4, 7—5 ; Flbak — Caujolle
6— 3 6—2. « Surprize In turneul 
WCT de la Johannesburg. In care tî- 
nărul jucător englez B. Moftram l-a 
învins In semifinală pe Borg. cu
5— 7, 6—1. 6—2, după ce-1 eliminase 
pe Hewitt, la scorul de 6—2.
Et întllnește in finală ne Okker. în
vingător cu 6—3, 6—3 asupra Iul
McMillan. Acesta scosese din luptă 
pe primul favorit. Arthur Ashe, eu
6— 3. 3—6. 6—3. • Sferturi de finală 
la Tokio : Alexander — Drysdale
7— 6, 4—6, 7—5 ; Lutz — Solomon 7—5,' 
3—6. 6—0 ; Cox — Riessen 6—1, 6—4; 
Smith — Stockton 6—4, 6—4. „ In 
turneul de la Buenos Aires : Vilas 
— Cano 6—4. 6—4 ; Santana — Au- 
bone 6—1, 6—3 ; Graebner — Romani 
6—2. 6—2.

Djuricl, Kneze-
Rai-

• cu

! 4V1
de
81 

de
P-

6—4.

«isloși, care după concurs 
•rau arse pe una din coli
nele de nisip din apropiere, 
in cinstea Iul Ra, seul soare
lui.

Ultima ediție, modernă, a 
cursei a fost ciștigatâ de un 
echipaj englex, insă urmașii 
anticilor canotori au obținut, 
la rindul lor, un frumos suc- 

studențilorce», prin echipa
din Cairo, care s-au clasat 
pe locul al doilea. Intr-o com
panie strălucită. In noua ver- 
siune, bărcile nu au mal lost 
arse, ci păstrate pentru anul 
viitor, cînd regata de la Luxor

motocicleta de curse 
250, care face parte din
tre cele mai bune tipuri 
folosite la campionatele 
mondiale.

Noua motocicletă este în 
același timp 
astfel că fără 
dlficare poate 
concursuri pe 
teren, precum 
toril turistice, 
este destinată tinerilor mo- 
tocicllștl, care vor să fo
losească motocicleta nu 
numai pentru curse, dar 
și pentru transport curent.

universali, 
nici o mo- 
partlcipa la 
orice fel de 
și la călâ- 

Deoarcce

ei din Sunderland. Antre
norul lui West Bromwich 
a luat o decizie promptă 
introduetnd tn poartă, 
pentru a apăra lovitura de 
la 11 m, pe fundașul Gor
don Nisbet. Din fericire, 
penaltyul 
in bară...

Apoi, 
meciului, 
reintrat 
Osborne, iar fundașul șl-a 
reluat locul tn clmp. Sur
prinzător, doar pentru cel 
care nu cunosc tn ami-

Boxerul american 
Wepner, care a pierdut 
k.o. tehnic în repriza a 
meciul susținut recent 
Cassius Clay, a anunțat
îșl va continua octlvitatea pe 
ring. Chuck Wepner, acum 
in vîrstâ de 35 de ani, un 
meazâ să Intîlnească în luna 
septembrie pe Ken Norton sau 
pe George Foreman, râmi- 
nînd astfel în prim-planul ac
tualității pugllistice. Un fru
mos exemplu de perseverență.

___ fericire, 
a fost executat

SFIRȘIT TRAGIC

ÎNSCRIERI DIN 40 DE TARI

tn continuarea 
Intre buturi a 

portarul titular

Fostul campion olimpic de 
țir, vest-germanul Peter Kohn- 
ka, medaliat cu 
de la Roma din 
cedat In urma anul accident 
de automobil. Kohnke era In 
virstă de 33 ani. El ciștigase 
în anul 1958 și titlul de cam
pion mondial la Juniori.

au' la J.O. 
1960» a de* I

LA C.M. DE SCRIMA
Campionatele mondiale de scrimă 

se vor desfășura în acest an între 
11 și 20 iulie la Budapesta și vor 
reuni pe planșele de concurs peste 
500 de sportivi și sportive din 40 de 
țări. Printre primele țări care șl-au 
anunțat participarea se numără Ro
mânia și Austria. De menționat că 
Austria va prezenta pentru prima 
oară concurențl la toate probele In-; 
scrise în program. întrecerile pre
liminare se vor disputa în trei săli.' 
finalele urmînd să fie găzduite de 
J,Palatul Sporturilor", care are o ca
pacitate de peste 2 000 de locuri.
Capitala Ungariei a mai găzduit 

campionatele mondiale de scrimă in 
anul 1959.
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