
Tovarășul Nieolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, s-a întors, vineri 
seara, in Capitală, din vizita de prietenie pe care a întreprins-o in 
Republica Arabă Siriană, la invitația președintelui Hafez EI Assad, și 
in Republica Arabă Egipt, la invitația președintelui Mohammed Anwar 
El Sadat.

La sosire, la aeroportul Otopenî, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat de tovarășa Elena Ceaușescu. de tovarășii Manea Măncscu. Emil 
Bobu. Ștefan Voitec, Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu. 
Emil Drăgănescu. Janos Fazekas, Paul Niculescu, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu. Gheorghe Rădulescu, Ilie Verdeț, Iosif Banc, Mihai 
Mihai Gere. Nicolae Giosan, Ion Ioniță, Ioan Ursu, de membri ai 
liului de Stat și ai guvernului.

Erau prezenți Walid Al Moualem. ambasadorul Republicii 
Osman Assal, ambasadorul Republicii Arabe Egipt la

Batea,
Consi-

Siriene, și 
rești.

Arabe 
Bueu-

In scara 
a avut loc 
Nicolae 
Republicii Socialiste România, 
Yasser Arafat, președintele Comi
tetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei.

Cu acest prilej, a avut loe o 
aprofundată și utilă examinare a 
problemelor internaționale de inte
res comun, cu deosebire a situației 
din Orientul Mijlociu. S-a consta
tat că. de Ia ultima lor intilnirc. 
situația internațională a cunoscut 
noi schimbări insemnate în favoa
rea afirmării popoarelor, a dreptu
lui lor la existență liberă și inde
pendentă.

zilei de 24 aprilie a.e.. 
o intilnire a tovarășului 

Ceaușescu, președintele 
cu

★
In dimineața zilei de 25 aprilie, 

tovarășul Nicolae Ceausescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, care a întreprins 
o vizită de prietenie in Republica 
Arabă Siriană la invitația pre
ședintelui Hafez El Assad, a pără
sit Damascul plecind

★
Vineri dimineața. 

Republicii Socialiste 
varășul Nicolae Ceaușescu, a sosit

spre Cairo.

președintele 
România, to-

la Cairo. înlr-o vizită de prietenie. 
Ia invitația președintelui Republicii 
Arabe Egipt. Anwar El Sadat.

După încheierea ceremonialului 
sosirii, cei doi șefi de stat, celelalte 
persoane oficiale române și egiptene 
au luat loc în automobile, escortate 
de motocicliști, indreptîndu-se spre 
Palatul Kubbeh. reședința rezerva
tă președintelui Republicii Socia
liste România.

★
Vineri, la Palatul Al Taner <lin 

Cairo au avut loc convorbiri 
intre președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Repu
blicii Arabe Egipt, An war E! Sadat, 
care s-au desfășurat într-o atmos
feră cordială, prieteneasca.

Au fost examinate stadiul actual 
al relațiilor de prietenie și cola
borare româno-egiptene. care cu
nosc un curs mereu ascendent, 
precum și unele probleme interna
ționale. in special situația din 
Orientul Mijlociu.

★
Președintele Republicii Arabe 

Egipt. Anwar El Sadat, a oferit un 
dejun in onoarea președintelui Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Din nou înscrie Popa.
Foto : D. NEAGU
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MIINE, PE STADIONUL DINAMO, ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN DE RUGBY*
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Trei dintre internaționalii români (in alb) in timpul 
cu Franța (15—10) : Postnlache, Munteanu (cu balonul 

ban (dreapta)

CUPA FEDERAȚIEI44 LA BASCHET

DEBUT VICTORIOS AL ROMÂNIEI

93-77 CU R.D. GERMANA
Azi, joc decisiv intre echipa tării noastre și cea a Belgiei

partidei victorioase 
in brațe) și Dără-

Intîlnirea de 
campionatului european, organizat 
de F.I.R.A., dintre ‘ "
NIEI și ITALIEI 
tanță deosebită 
noastre. Aceasta, 
ția României are 
cazul obținerii unei noi 
să se situeze pe primul loc 
samentul actualei ediții.

„Tricolorii", care susțin 
pe stadionul Dinamo, cel 
101-lea meci interțări, s-au . 
tit cu multă grijă. Ei sînt animați 
de un optimism robust, nesubesti- 
mindu-i, totuși, pe italieni, autorii

rugby din cadrul

echipele ROMA- 
capătă o impor- 
pentru culorile 
deoarece forma- 
toate șansele, in 

unei noi victorii, 
în cla-

mîine, 
de al 
pregă-

PALMARESUL INTILNI- 
RILOR ROMANIA — ITA
LIA : 1934, Milano 0—7 ;
1936, Berlin 6—7; 1937, Bucu
rești 0—0 ; 1939, Roma 0—3 ; 
1940 București 3—0 ; 1942
Milano 3—23 ; 1953, Bucu-’
rești 14—16 ; 1958, Catania
3—6 ; 1962, București 14—6 ; 
1966, Acvilla 0—3 ; 1967,
București 
go, 14—3 
32—6.

0—3 ;
24—3 : 1970, Rovi- 
; 1971, București

unei recente 
țe la Madrid, 
trar așteptărilor, XV-le iberic cu 
categoricul scor de 19—3 ! Nici re
zultatul lor, de la Roma, 9—16 
cu Franța nu este de neluat în 
seamă, el recomandindu-i suficient 
pe adversarii noștri, care de ieri 
sînt oaspeții Capitalei,

Noi socotim, însă, că sportivii 
români păstrează prima șansă în 
partida de miine, ei detașindu-se 
destul de net în anii din urmă, 
din punct de vedere valoric, de 
partenerii lor de întrecere italieni.

Arbitrul francez Andre Cuny va 
chema (la ora 14.45) în teren ur
mătoarele formații :

ROMANIA : Durbac — Burghe- 
lea, Marica. Nica, Constantin — 
Nicolescu, Bărgăunaș — l’op, că
pitanul echipei, Postolache, Fugigi 
— Dărăban. Mușat — Ciornei, 
Munteanu. Dinu. Rezerve : Mo- 
trescu, Ianusievici, Alexandru, Pa- 
raschiv, Enciu Stoica, ~ - — -
Orteleean.

ITALIA : Modonesi 
chetto (14). Blessano (13). Vezzani 
(12), De Anna (11) — Ponzi (10), 
Visentin (9) — Cossara (ti), Bonetti 
(8), Salsi (7) — Fedrigo (5). Mazzu- 
chelli (4), căpitanul echipei — Bona 
(3). Paoletti (2). Di Carlo (1). In
ternaționalul Bolcssan. accidentat, 
nu a făcut deplasarea.

excelente performan- 
unde au învins, con-

Bor oi. Bariu,

(15) — Mar-

Reprezentativa masculină de 
baschet a României a debutat cu 
succes în ediția a Vl-a a „Cupei 
federației", competiție găzduită de 
ieri de sala Floreasca. 
selecționata R. 
chetbaliștii 
victoria cu 
(44—38). Folosind întrecerea drept 
un prilej de verificare a pre
gătirilor efectuate in vederea 
campionatului european din acest 
an, antrenorii M. Ncdef și D. Co- 
libaba-Evulcț au rulat pe toți cei 
12 jucători înscriși pe foaie, exer- 
sînd diferite formule de echipă și 
sisteme de joc. Aceasta este și 
cauza pentru care scorul nu a luat 
proporții, precum și faptul că for-

mația R. D. Germane a opus

Intilnind
D. Germane, bas- 

români au repurtat 
scorul de 93—77

__ _ _  _. ________  _ ...__  o 
rezistență dirză și și-a valorificat 
în mare măsură tenacitatea în 
apărare, eficacitatea aruncărilor de 
la distanță și superioritatea in 
lupta sub panou. Au înscris : Ni- 
culescu 16. Oczelak 8, Georgescu 
11. Zdrenghea 6, Moiscscu 2, Mă- 
năilă 4, Pirșu 12, Cernat 6, Novac 
8, Tarău 6. Popa 14 (a mai jucat 
Diaconescu) pentru România, res
pectiv Wycisk 22, Fîlusch 6, Bo- 
ruschein 6. Heinold 12. Perlus 4, 
Retzlaff 11. Kirstcin 4, Wendt 6, 
Karbstein 6. Au arbitrat D. Nujat

(Continuare in pag. a 8-a)

DUMINICĂ, ÎN DIVIZIA A, LA F O T B A L

0 ETAPĂ
SUB SEMNUL

Campionatul Diviziei A de fotbal 
programează miine o nouă etapă. O 
etapă (nr. 26) care se anunță inte
resantă. echilibrată, întrucât marea 
majoritate a formațiilor situate în 
prima iuipătate a clasamentului evo
luează de astă dată în condiții de 
deplasare, pe terenurile echipelor 
aflate la polul opus. In această or
dine de idei, reține. în primul rînd. 
atentia meciul de la Galați, unde 
echipa locală, deținătoarea ..lanter
nei4*, primește vizita liderului clasa
mentului, Dinamo. Bucureștenii nu 
au o misiune tocmai ușoară, cunos
cută fiind marea dorință a fotbaliș
tilor gălățeni de a părăsi acest ne
plăcut ultim loc 18.

O sarcină dificilă vor avea. de 
asemenea. și A.S.A. Tg. Mureș, 
F.C.M. Reșița, Steaua și C.F.R. Cluj- 
Napoca care vor evolua pe terenuri 
străine în compania echipelor Poli- 
1ehni<*a Timișoara, Politehnica Iași, 
Chimia Rin. Vilcea și, respectiv, 
Jiul.

Atractive se anunță și întîlnirile 
Olimpia Satu Mare — Steagul roșu, 

Cluj-Napoca — F.C. Constanta, 
mai ales din punctul de vedere al 
echipelor Steagul roșu si „U“ Cluj- 
Napoca care ocupă în clasament po
ziții precare.

(NR. 26) 
ECHILIBRULUI

Dar partida cea mal interesantă a 
acestei etape se dispută în Capitală, 
punînd față în față formații vecine 
în clasament : Sportul studențesc (lo
cui 13) și F.C. Argeș (locul 12), am
bele totalizând același număr de 
puncte (23).

Vom avea de-a face, mai mult ca 
sigur, cu partide dârze, pe care însă 
le dorim disputate într-o deplină 
notă de fair-pla#.

CLASAMENTUL LA ZI
1. DINAMO 25 18 3 4 50-20 39
2. A.S.A. 25 14 2 9 35-30 30
3. Univ. Craiova 25 10 8 7 38-22 28
4. F.C.M. Reșița 25 12 4 9 37-30 28
5. Steaua 30 12 3 10 43-30 27
6. U.T.A. 25 11 4 10 29-28 26
7. Olimpia 25 10 6 9 24-23 26
8. C.F.R. 25 8 9 8 18-20 25
9. ,,Pcli“ Tim. 25 11 3 11 21-28 23

10. F.C. Constanța /5 9 6 10 26-29 24
11. Jiul 25 9 5 11 30-26 23
12. F.C. Argeș 25 10 3 12 36-33 23
13. Sportul stud. 25 10 3 12 28—32 23
14. ,,U" Cluj-Napoca 25 7 8 10 17-29 22
15. Steagul roșu 25 8 5 12 30-23 21
16. Chimia 25 6 9 10 23—43 21
17. Poli, loșî 25 9 2 14 27-43 20
18. F.C. Galați 25 7 5 13 16-39 19

PROGRAMUL ETAPEI

ENTUZIASTE ÎNTRECERI
ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ
A

mai desparte puțin timp de sărbătoarea 
Mai, ziua solidarității internaționale a ce-

Ne 
de la 1 
lor ce muncesc. In întreaga țară, domnește o at
mosferă de muncă entuziastă, pentru îndeplinirea 
înainte de termen a sarcinilor de producție, iar în 
timpul liber, numeroși 
și întreceri sportive de 
rile prjmite din partea 
astăzi :

• Dedicată, anul 
acesta, apropiatei săr
bători a zilei solida
rității celor ce mun
cesc, finala concursu
lui universitar la gim
nastică ritmică mo

Petroșani : 
Timișoara : 
Rm. Vilcea : 
Craiova : 
Satu Mare : 
Cluj-Napoca : 
Galați : 
lași : 
București :

JIUL 
POLITEHNICA 
CHIMIA 
UNIVERSITATEA 
OLIMPIA
„U“
F. C. 
POLITEHNICA 
SPORTUL STUD

C.F.R. CLUJ-NAPOCA 
A.S.A. TG. MURES 
STEAUA
U. T. A.
STEAGUL ROȘU
F. C. CONSTANTA 
DINAMO
F.C.M. REȘIȚA
F. C. ARGEȘ

(meciul se dispută pe stadionul Republicii și nu pe 
Dinamo, cum se anunțase anterior)

Toate partidele încep la ora 16,30.

iubitori ai sportului participă la ample acțiuni 
masă, dedicate acestui eveniment. Dintre relată- 
corespondenților noștri prezentăm in ziarul de

dernă, organizată de 
Ministerul Educației 
și învățămintului și 
Institutul Politehnic 
București, reunește 
sportive din toate 
centrele studențești, 
printre care Cluj-Na

poca, Timișoara, Iași 
și, bineînțeles, Bucu
rești. întrecerile au 
loc duminică, de Ia 
ora 9, în sala de sport 
a Institutului Politeh
nic.

• Sala Sporturilor din Cimpia Târzii cunoaște, in această perioadă, 
o mare animație. Zilnic, sute de tineri de la întreprinderea Industria 
Sîrmei se întrec la diferite discipline sportive, în cadrul „Cupei 1 Mai“, 
organizată în cinstea marii sărbători de către clubul sportiv, în colaborare 
cu comitetul U.T.C. pe întreprindere. Această importantă și deosebit 
de atractivă competiție angrenează, printre altele, 14 echipe de volei. 14 
de handbal și 14 de popice. Disputîndu-se după un program bine "întoc
mit, jocurile, de bună calitate și viu disputate, atrag un mare număr de 
spectatori, majoritatea fiind colegii de muncă care, așa cum se ajuta in 
producție, încurajează acum pe cei ce au schimbat salopeta cu echipa
mentul sportiv. Aceiași organizatori și-au propus ca imediat după în
cheierea acestei competiții să înceapă o alta, dotată cu „Cupa 9 mai“. 
(EMIL MUREȘAN).

• Peste 1 000 de 
tineri din cadrul în
treprinderii de utilaj 
greu Progresul Brăi
la sînt angrenați în 
competiții sportive 
dedicate zilei de 1 
Mai. In întrecerile 
desfășurate pină a-

cum s-au evidențiat 
echipele de fotbal ale 
secțiilor montaj, ca- 
zangerie, turnătorie, 
sculărie ; la tenis de 
masă au cîștigat re
prezentanții secției 
excavatoare ; la șah, 
echipa mecano-ener-

getic ; la oină, secția 
utilaj greu. Crosul, la 
care au participat nu
meroși tineri, a fost 
cîștigat de Șt. Eftimie, 
de la turnătorie, și
M. Panțuru, de la ca- 
zangerie. (N. COSTIN)

• C.J.E.F.S. Satu Mare organi
zează, in aceste zile, prin comisiile 
sale de specialitate, multiple între
ceri sportive de masă. Terenul 
Grupului școlar „Unio“, moderna 
sală de gimnastică și terenul Li
ceului nr. 2 găzduiesc întreceri 
de gimnastică, precum și partide 
de handbal intre echipe (feminin 
și masculin) din școlile și unită

țile economice sătmărene. Mai 
multe formații masculine și femi
nine de popice, intre care cele de 
la Rapid, Someșul, Voința și Mon
diala, iau parte la concursuri or
ganizate la arenele Someșul. Unio 
și Rapid. Pe lista disciplinelor în
scrise în programul întrecerilor 
mai este inclus și crosul „Florile 
primăverii", rezervat pionierilor și 
școlarilor. (I. TOTH)



Ultimele pregătiri înaintea startului

FINALELE CAMPIONATELOR UNIVERSITARE 
DE ORIENTARE TURISTICĂ

Astăzi și rrâin?, la Poiana Brașov, se va desfășura finala campionatelor repu
blicane universitare de orientare turistică.

La startul competiției sînt așteptate reprezentativele a 19 centre universitara, 
care în întrecerile declanșate cu aproape două luni în urma și-au desemnat cîști- 
oatorii — cei care urmează să le reprezinte în finala pe tară. Aităzi se vor desfășura 
probele Individuale (fete și băieți, cite un reprezentant de fiecare centru univor- 
sHar), iar duminică - cea de ștafetă (cite 3 concurenti, atit la fete cît șl la băieți). 
Traseele au gradul I de dificultate, prevăzut de regulament la categoria tineret.

Competiție cu frumoasa tradiție, campionatul republican universitar de orien
tare turistica va oferi, fcră îndoială, și in acest an, o dispută acerbă între centrele 
cu vechi ,,state de serviciu" în orentare și cele mai noi, cate bat la poarta consa
crării în ,,sportul pădurilor".

0 CLASĂ NEGLIJATĂ: MOTORETELE „MOBRA"
Sînt evidente eforturile forului 

de resort pentru atragrea a cît 
mai mulți tineri la startul diferi
telor concursuri de motocros. De 
cțiva ani, specialiștii federației au 
inclus în programul fiecărei com
petiții probe separate pentru ju
niori — posesori de motorete „Mo- 
bra“, iar din acest an au condi
ționat chiar atribuirea titlurilor de 
campioni sau cucerirea diverselor 
trofee de participare a unui anumit 
număr de concurenți la întreceri.

Dacă în proba rezervată junio
rilor, care evoluează pe motocicle
te pînă la 400 cmc, de fabricație 
străină, se simte o efervescență, 
reunindu-se numărul corespunză
tor de alergători, in schimb, la 
motoretele „Mobra" nu s-a reușit 
încă să se îndeplinească baremul. 
Urmarea : actuala ediție a „Cupei 
F.R.M." s-a încheiat fără... învin
gător, iar în campionatul republi
can nu s-a alcătuit clasamentul 
general nici după etapa a doua, 
consumată duminica trecută, la 
Zărnești, deoarece la start nu au 
fost prezenți cel puțin 15 comba
tanți.

LA BRAȘOV, A ÎNCEPUT ACTIVITATEA DE ZBOR

in Aeroclubul „Mircea Zorileanu" din 
Broțov, activitatea de zbor din actualul 
sezon a demarat cu motoarele In alin. 
Pe terenul de la Ghimbav se desfășoară 
zborul cu motor și parașutismul, iar la 
Sinpetru, acest leagăn al planorismului 
din țara noastră, zborul fără motor. Pro
gramul pentru acest an este deosebit de 
bogat : oe lingă elevii recrutați șl In- 
struițl — teoretic — da către aeroclub, în 
grupele de începători ca șl în cele de 
performanță, vor funcționa, aici, pe tim
pul vacanței do vară a elevilor și stu
denților, tabere de Instruire aviatică, or-

ganizate de C.C. al U.T.C., în cadrul ac
țiunii de pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei, la zborul cu motor, pa
rașutism și planorism. Colectivul aeroclu
bului (comandant ing. Nicolae Conțu, pi
lot cu îndelungată experiență), este ho- 
tărît să depună toate eforturile pentru ca 
sarcinile propuse să fie îndeplinite la cel 
mal înalțl indici de calitate. Coman
dantul aeroclubului ne amintește că se 
împlinesc. în acest sezon. 40 de ani do 
la primele zboruri cu planorul la Sîn- 
petru, deci a activității aviatice orga
nizate aici. Este un motiv in plus pen-

Cuplul avion-planor se desprinde de pe covorul dc iarbă al

MÎINE, ÎN 36

ÎNTRECERILE 
„CROSULUI

DE JUDEȚE:

TINERETULUI"
! Se apropie de faza sa finală 
una dintre cele mai cuprinză
toare competiții de masă orga
nizată în acest an de către C.C. 
al U.T-C. în colaborare cu 
C.N.E.F S. și U.G.S.R. — „Cro
sul tineretului” — întrecere 
care, în faza sa de masă, a 
atras circa 3 000 000 de tineri 
muncitori, țărani, elevi, studenți 
și militari.

Mîine, în 36 de județe ale 
țării (în celelalte a avut Ioc) se 
va disputa etapa județeană a 
acestei grandioase manifestări 
sportive, urmînd ca primii cla
sați să se califice pentru finala 
care va avea Ioc în ziua de 2 
mai la Deva.

„Crosul tineretului"; care se 
află la cea de a 8-a ediție, se 
bucură de o frumoasă tradiție, 
prin intermediul său un număr 
de 17 tineri — printre care cam
pioana eurzvwnă Natalia An-

Pqga2q Sportul

Această evidentă sărăcie de 
participanți in disputele micilor 
mașini (70 cmc) de producție ro
mânească, menite să formeze pe 
viitorii performeri, de care se 
simte atîta nevoie în sportul cu 
motor, este o poveste mai veche, 
asupra căreia sîntem nevoiți să 
revenim, datorită insuficientei pre
ocupări a cadrelor tehnice și altor 
factori interesați în depistarea 
elementelor talentate. Cu excepția 
centrelor de la Torpedo Zărnești, 
Poiana Cîmpina și Steagul roșu 
Brașov, restul cluburilor și aso
ciațiilor cu secții de motocros nu 
consideră motoreta „Mobra" ca o... 
poartă a motociclismului, care tre
buie ținută permanent deschisă 
tinerilor înzestrați pentru acest 
sport al curajului și Indemînării. 
Și, încă ceva : sîntem informați 
că în unele orașe vin tineri cu 
motorete proprii, dornici să se 
afirme în sportul îndrăgit, dar, 
din păcate, adesea ei nu găsesc la 
secțiile și organele locale vizate 
îndrumarea și sprijinul necesar.

Traian IOANIȚESCU

drei și recordmanul mondial de 
juniori Gh. Ghjpu — ajungînd 
să fie selecționați în loturile 
naționale ale țării.

ÎN CAPITALĂ...
Deosebit de atractivă se anun

ță și întrecerea organizată în 
municipiul București, care va 
reuni, în decorul ambiant al 
Parcului Tineretului (începînd de 
la ora 9), sute de tineri și tinere 
din toate sectoarele Capitalei

CAMPIONATE UNIVERSITARE 
ÎN FAZA FINALELOR

în acest sfîrșit de săptămînă, în 
patru centre din țară. se dispută 
finalele unor campionate universi
tare, la care iau parte peste 300 de 
studenți și studente din toate cen
trele universitare. Competițiile sînt 
programate astfel : lași (Judo). 
Poiana Brașov (orientare turistică), 
CIuj-Napoca (tir). București (gim
nastică modernă, la sala institutului 
Politehnic, din str. Stefan Furtună 
nr. 140, duminică de la ora 9).

PRIMA PARTE A 
LA „VÎNĂTOARE Di

Prima parte a competiției repu
blicane de „vinătoare de vulpi" — 
„Cupa României" a constat din 6 
concursuri zonale, care au avut 
loc in județele Sibiu, Satu Mare, 
Arad — 12—13 aprilie, și Suceava, 
Buzău, Vîlcea — 19—20 aprilie. 
Pentru fiecare din benzile de frec
vență de 3,5 șl 144 MHz au fost 
organizate concursuri separate la 
care au participat snortivi din a- 
proape toate județele țării (băieți 
și fete). După cum se știe, acțiu
nea concurenților în timpul com
petiției constă în descoperirea. în 
timpul cel mai scurt, a unui număr 
cît mai mare de stații radioeml- 
țătoare, denumite convențional

0 REMARCABILA
în radioamatorism, ca și în alte 

sporturi, drumul spre înalta perfor
manța înseamnă perseverență, multă 
muncă și însușirea unui înalt 
grad de pregătire tehnică. «Pa
siunea de a „lucra*  cu undele 
radio, Iansîndu-țl apelul în eter, 

aerodromului

tru ca 1975 să fie anul realizări! unor 
performanțe deosebite. în trecutul sezon 
5-au realizat, de la Sinpetru, primele 
trasee triunghiulare cu planorul de 300 
km, în Transilvania. Un început de bun 
augur. Aștepiăm noi realizări, mai ales 
că în Aeroclubul ,,Mircea Zorileanu" 
există preocupări deosebite pentru pro
movarea tinerelor talente în arta zboru-
Iul. (V. T.)

NASIE CHINGA, TG. MUREȘ. 1.MARCELA GEAMBAȘU, MIHA- 
IEȘTI. Voi transmite tricolorilor fe
licitările dv. (șl ale multor altor iu
bitori al fotbalului care ne-au scris) 
pentru rezultatul de la Madrid. Este 
binevenită, însă, șl recomandarea pe 
care le-o faceți de a se mobiliza la 
maximum șl pentru meciurile de-a- 
casă. cu nimic mal ușoare.

ION CÎRSTEA, BUCUREȘTI. Veți 
primi într-o scrisoare un răspuns 
amănunțit.

T. FILIPIDESCU, BUCUREȘTI. în 
legătură cu meciul Spania — Româ

nia șl cu reacțiile spectatorilor ma
drileni :

Clnd ne-au luat mal repede.
Ei au scandat voioși : ,,ole !“
Pe urmă, cînd a fost mai greu,
Cu toții au strigat... „oleu l“.

RADU SORIN. BUCUREȘTI. în 
Cupa U.E.F.A. : Universitatea Cr?iio- 
va — Pccsi Dozsa : 2—1 (la Cra
iova) și 0—3.

„CUPEI ROMÂNIEI" 
VULPI" S-A ÎNCHEIAT

„vulpi", dispersate în locuri as
cunse. întrecerile au fost mult 
stînjenite din cauza timpului ne
favorabil — ploi reci, cu vînt, la- 
poviță și ninsoare. Cu toate aces
tea, față de rezultatele înregistra
te a ieșit în evidență buna pre
gătire a celor mai mulți dintre 
participant! și în special a celor 
din județele Bihor și Bacău.

Avînd în vedere selecția mult 
mai riguroasă decît în anii trecuți, 
realizată cu ocazia acestor con
cursuri, se așteaptă ca etapa fi
nală, ce va avea loc la Brașov, 
în perioada 28 mai — 1 iunie, să 
fie foarte disputată.

Ion HOABAN

PERFORMANȚĂ
peste meridianele șl paralelele pă- 
mîntului șl a sta de vorbă cu spor
tivi, ca și tine, din locuri îndepărtate, 
uneori nebănuite, este greu să o com
pari cu o altă activitate*  —- ne spu
ne tînărul nostru interlocutor, Octa
vian Bordea, în cod radioamatorl- 
cesc YO3TU. tehnician în Direcția de 
telecomunicații a municipiului Bucu
rești. Poate că dacă nu ar simți așa 
nu ar fi realizat impresionantul pal
mares pe care-1 deține. Octavian 
Bordea a stabilit peste 10 000 de le
gături radio bilaterale în benzile de 
unde scurte (specialitatea sa), cu 
peste 8 000 de stații de pe întregul 
pămînt.

Am văzut la Octavian Bordea o 
rarisimă colecție de diplome Inter
naționale. printre care unele însem- 
nînd : „Lucrat tot Pacificul*,  ,.Lu
crat toate continentele", ..Lucrat 
toate zonele radloamatoricești*  și al
tele. Cea mai spectaculoasă realizare 
a sa este, însă, în domeniul „vînă- 
toarei de DX“-uri (legături rare). 
Trebuie spus că lista Clubului inter
național al vînătorilor de DX-url 
(DXCC) cunrinde 321 de „state". Din 
această listă Octavian Borclea a rea
lizat 301 „state”, ultima legătură fiind 
cea cu stafia meteorologică argenti- 
neană LUIZA din îndepărtatele insule 
South Orkney. Performanța este deo
sebită. în ziua cînd va lucra cu 311 
state — obiectiv spre care țintește 
O. Bordea. zile și nopți, aplecat asu
pra stației pe care si-a construit-o 
singur — el va deveni membru de 
onoare al DXCC. o cinste de care 
puțini sportivi din lume se bucură. 
,.Nu sînt departe de acest țel — ne 
spune. M-aș bucura să pot adăuga 
o nouă filă la prestigiul de care ra
dioamatorismul nostru se bucură în 
lume*-.  Nu ne rămîne decît să-i do
rim 73 ! DX — în cod însemnînd 
„Succes șl multe legături rare 1“

V. T. MUREȘV. T. MUREȘ

„Unde joacă Gornea,*  fostul portar al 
U.T.A.-el Tocmai îmi puneam șl 
eu aceeași întrebare. E tot la Arad 
și joacă la Rapid, în Divizia B. 2. 
De 6 ori campioană, U.T.A. a rea
lizat o performanță de excepție la 
cucerirea primului ei titlu, în ediția 
1946—47, încheind campionatul cu... 
11 puncte avans asupra celei de a 
dcua clasate. Se pare însă că și Di
namo are toate șansele să obțină 
în acest campionat o victorie de di
mensiuni asemănătoare.

GHEORGHE STOIA, GIURGIU. 
„Înțeleg deciziile cu 5—0, exprimînd 
superioritatea evidentă a unuia din
tre cel doi boxeri. Înțeleg și decizia 
cu 3—2, reflectînd lupta strtnsă din 
ring, dificultatea de a determina în
vingătorul. Dar nu înțeleg decizia cu 
4—1. Cum a putut vedea lucrurile 
pe dos unul dintre judecători. Asta 
nu înțeleg". Și credeți că eu înțeleg? 
V-ațl înșelat. Nu știu dacă o ase
menea decizie exprimă atit lipsa de 
competență, cît lipsa de obiecti
vitate. Ceea ce, dacă se mai acceptă

din partea unui spectator, este inad
misibil însă pentru un judecător. 
Inadmisibil... și totuși...

CĂRȚI NOI

SCHI
ȘI

HOCHEI
Doșl sezonul sporturilor de iarnă 

este încheiat, Editura Sport-Turism a 
scos, de curînd, de sub teascurile 
tipografiei două lucrări dedicate u- 
nor discipline, prin excelență, hiber
nale : schi și hochei.

Prima, semnată de Ion Berîndei, 
tratează problemele de tehnică ale 
schiului alpin, atenuînd, astfel, lipsa 
unor volume din acest domeniu. In 
loc de orice recomandare cităm din 
prefața lui Mihal Bară : „Cartea dă 
o culegere de procedee selectate de 
practica însăși șl prezentate într-o 
succesiune metodică logică, cursivă, 
subsumată unor exigențe pedagogice, 
concepută de asemenea natură incit 
să aibă un registru larg de aplicare, 
adresîndu-se în aceeași măsură șl 
copiilor, și tinerilor, și vîrstnicilor... In
diferent de sex".

Cea de a doua este o traducere 
realizată de Monica Dobreș Breazu, 
după lucrarea cunoscutului specialist 
cehoslovac Vladimir Ko silea, apărută 
în 1971 la Praga, intitulată „Hochei 
— jocul modern". In cele peste 300 
de pagini sînt prezentate, pe baza 
prelucrării a numeroase date știin
țifice, elementele esențiale ale a- 
cestui sport, metodica predării șl în
sușirii acestora, punerea lor în apli
care. Asemenea „Schiului alpin" și 
„Hocheiul" se înscrie ca un în 
drumar prețios pentru activitatea spe
cialiștilor noștri.

VASILE ILIUȚU, COMUNA BĂRĂ
GANUL. Ne-au parvenit cărțile cum
părate pentru Dumitru și ‘ Crișan, 
doi dintre principalii artizani ai ega
lului de la Madrid. Le vom preda 
cărțile trimise și vă mulțumim, de 
pe acum, în numele lor.

PETRE ÎZGHIREANU, LUGOJ. Pe 
de o parte, ați vrea ca un fotbalist 
român să ajungă la 75 de prezențe 
în echipa națională, iar pe de altă 
parte, cereți să se facă loc în for
mație altor jucători decît cel cu 
vechi state de serviciu. Cum pot fi 
împăcate aceste două dorințe ?

B. HRISTU, MEDGIDIA. Am citit 
epigrama. Faptul că nu compuneți 
poezii decît „la doi-trel ani odată", 
constituie. oricum, o circumstanță 
atenuantă.

GHEORGHE CIORNET, DUMBRA-J 
VENI. Locuiți prin părțile Sibiului^ 
dar inima dv. bate pentru Politeh
nica Iași. Presupun că bătăile ef 
s-au accelerat în ultimul timp. Greu 
de spus ce va putea face echipa ie
șeană. Dar. chiar dacă vor retro
grada. Ieșenilor le stă în puteri să 
se întoarcă în Divizia A. Au mal fă
cut ac^st lucru, dc două ori. Dar pre
feră. bineînțeles, să nu facă și o a 
treia experi^n^ !

Ilustrații : N. CLAUDIU
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Crearea unui climat de muncă inten
să, disciplinată, trebuie să constituie o 
preocupare majoră și permanentă a tu
turor celor care activează în mișcarea 
sportivă de masă și de performanță.

Această importantă sarcină, subliniată 
în documentele de partid referitoare la 
domeniul educației fizice și sportului, 
este exprimată cu claritate și în CODUL 
PRINCIPIILOR Șl NORMELOR MUNCII Șl 
VIEȚII COMUNIȘTILOR, ALE ETICII Șl 
ECHITĂȚII SOCIALISTE, în care se spune 
că „toți cetățenii patriei noastre socia
liste trebuie sâ-și facă din aceste norme 
o călăuză permanentă în activitatea lor 
politică și profesională, in viața de fie
care zi, să acționeze cu consecvență și 
fermitate pentru ca înaltele principii de 
etică și echitate ale socialismului și co
munismului să pătrundă tot mai adine 
în toate domeniile vieții sociale, contri
buind la crearea omului nou, înaintat 
al societății noastre, la accelerarea mer
sului înainte al patriei pe calea civiliza

ției comuniste".

STADIONUL

I
ubim, firește, spectacolul sportiv, 
ii aplaudăm cu căldură pe marii 
performeri, trăim adesea, cu emo
ție și mîndrie, momentele de glo
rie ale multor tineri pe treningu
rile sau tricourile cărora mîini în- 
demînatice au prins, cu gingășie și 

dragoste, stema României Socialiste. Ne 
place să vedem, în tribune, dar mai ale.5 
pe stadioane, cit mai mulți adepți ai 
ideii de mișcare in aer liber, prieteni 
statornici ai exercițiilor fizice, ai spor
tului. Tot așa cum privim cu îneîntare 
revărsarea entuziastă a tinereții în coloa
nele de sute și mii de alergători de cros, 
în caravanele cicloturistice, ori în admi
rabilele expediții ale iubitorilor de dru
meție.

Dincolo de aceste imprfesii, și multe 
altele pe care tumultuoasa viață sportivă 
a țării ni le oferă la tot pasul, trebuie 
să descifrăm, insă, mutațiile atit de im
portante care au intervenit, în baza ori
entărilor și indicațiilor de partid, în con
ținutul de astăzi al mișcării noastre 
sportive. Parte componentă a procesului 
de educare comunistă a tineretului, a 
maselor largi de oameni ai muncii, edu
cația fizică și sportul nu mai constituie, 
de multă vreme, un scop în sine, rolul 
și contribuția lor fiind mai mult decît 
onorant precizate, subliniate prin im
portante documente de partid și de stat, 
„îndeplinirea programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvol

tate — se arată în Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din februarie-martie 1973 
— presupune ca educația fizică șl spor
tul, integrindu-se organic în ansamblul 
muncii educative, să contribuie mai activ 
la formarea tinerei generații, la men
ținerea sănătății, Ia asigurarea unor for
me variate și atractive de recreare a ma
selor, Ia ereșterea capacității lor de 
muncă".

Aceasta înseamnă că sarcina încre
dințată de partid privind cuprinderea 
largă a oamenilor muncii, a întregului 
tineret in practicarea sistematică a exer
cițiilor fizice și sportului are o valoare 
socială cu totul deosebită, că ea nu ur
mărește obiective minore, petrecerea 
ORICUM a timpului liber sau asigura
rea unor forme de simplă distracție ori 
destindere, ci — așa cum, în mod stră
lucit, se arată in Mesajul adresat de to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU partici- 
panților la recenta Conferință pe țară a 
mișcării sportive — aceste activități de 
interes național trebuie să fie mai strîns 
legate de producția, „să contribuie la sti
mularea și dezvoltarea energiilor și a 
capacităților creatoare ale oamenilor 
muncii la munca concretă, pentru înde
plinirea sarcinilor de plan in întreprin
deri, să asigure participarea activă și 
nemijlocită a maselor largi de sportivi 
la înfăptuirea politicii generale de dez
voltare economico-socială a țării, de edi
ficare a noii oriri'duiri".

educației' 
’ I 

Aceasta înseamnă, de asemenea, că va- ■ 
loarea reală a performanțelor și afirmă- » 
rilor internaționale ale sportivilor ro
mâni este dimensionată nu numai prin I 
numărul titlurilor și medaliilor, ci în 
primul ririd, prin fundamentul etic, mo
ral, cetățenesc al campionilor noștri. A- 
plaudînd din toată inima marile victorii ’ 
realizate de „tricolori", împărtășim în- | 
totdeauna nu numai satisfacția acestor 
succese, ci și bucuria nemărginită că ■
acești flăcăi și aceste fete, care adesea *
uimesc lumea sportului mondial, sînt 
cetățeni de nădejde ai României Socia- | 
liste, oameni cu o exemplară comportare 
la locurile de muncă, în familie și so
cietate. I

Educația este, insă, un proces perma- * 
nent, îndelung și anevoios, care refuză ■ 
automulțumirea, „vacanțele" și, cu atit I 
mai mult, concesiile, din păcate mani- I 
festate încă în viața stadioanelor, în 
mișcarea noastră sportivă. Iată de ce 
trebuie făcut mult mai mult în această 
direcție, iată de ce principalele eforturi 
ale organelor și organizațiilor sportive, 
ale tuturor factorilor cu atribuții în do- I 
meniul educației fizice și sportului tre
buie atent îndreptate spre aplicarea cu 
exigență și fermitate a Codului princi
piilor și normelor muncii și vieții comu
niștilor, ale eticii și echității socialiste. I

Dan GARLEȘTEANU

PE PRIM PLAN 
ECHIPA!

Cu 10 ani în urmă,, secția de 
scrimă a Tractorului Brașov își 
sporpa rîndurile cu un tinăr flo- 
retist de talent, Dan Popovici. 
Descoperit de antrenorul Mihai 
Ticușan, proaspătul scrimcr s-a 
afirmat repede, devenind campi
on municipal șl situîndu-se în cî- 
teva ediții printre scmifinarliștii 
campionatului republican al spe
ranțelor. Existau, deci, îndreptă
țite tdmeiuri pentru promovarea 
lui Dan Popovîci în lotul repre
zentativ do tineret, alături de co
legii săi de generație. Aurel Ște
fan, Constantin Nieuîe.eu. Geor
ge Po'rden sau LaHisiau Ruff.

S-a intim plat, însă, ca în e- 
chițra de K’bie a Tractorului, 
fruntașă în Divizia A. să apara, 
în plin campionat. într-un inter
val foarte scurt. cîfeya transferări 
succesive. Siți,tațic c1o-a dreptul a- 
larmanță pentru antrenor, doonro- 
pp se profila perspectiva unei scă
deri simțitoare a potențialului e- 
chipei de sabie și chiar a unei 
retrogradări.

Soluția imediată, promovarea 
unpr scrimeri din rîndul snbreri- 
lor juniori n-a fost suficienta. 
Pentru al patrulea titular trebuia 
mers mai departe, și anume re
profilarea ca sabrer a unui flore- 
tist. Desigur, o soluție de excep
ție. Antrenorul n-a avut îns^ altă 
ieșire din pccst impas. Și. fiindcă 
mi putea aduce între sabreri pe 
oricine, ci un clement de nădej
de. el $i-a îndreptat privirile că
tre Dan Popovici. își dădea sea
ma că îi pere, prin aceasta, un sa
crificiu. că în plină ascensiune ca

• Meci de rugby in edi
ția precedentă a campio
natului diviziei A: Sportul 
studențesc — Gloria. Toa
te pronosticurile indicau 
o victorie a studenților ; 
succes normal, avind in 
vedere decalajul valoric. 
Dar, Sportul studențesc nu 
se achită de sarcinile de 
gazdă. Mctalurgiștii au po
sibilitatea să ciștige prin... 
neprezentarea adversarilor, 
incidentul petrecindu-se 
doar cu citeva minute îna
inte de începerea partidei. 
Rugbyștii de la Gloria îi 
invită insă, pe cei de la 
Sportul pe terenul lor. ln- 
tilnirea a început cu o jus
tificată întirziere șl s-a 
încheiat cu victoria scon
tată a XV-lul studențesc. 
Orice comentariu privind 
atitudinea rugbyștilor de 
la Gloria ni se pare de 
prisos.
• La faza de zonă a 

campionatului național de 
scrimă, floretlstul Mihai 
Țiu, component al echipei 
reprezentative, se afla 
printre pretendenți la pri
mul loc. Dar atitudinea 
ireverențioasă față de unul 
dintre arbitri i-a atras. în 
loc de îndreplățitele feli
citări pentru o bună com
portare, eliminarea din 
concurs.
• Dan Grecu s-a numă

rat printre fruntași, cla- 
sîndu-se la multe aparate 
pe locul intii, la recentele 
campionate internaționale 
de gimnastică ale Români
ei. La sărituri, însă, cam
pionul nostru a cerut an
trenorilor permisiunea de 
a fi... spectator. „Dacă voi 
concura, a[ti doi colegi. 
Ion Cliecicheș și Sorin 

floretisț, este nevoit să ii modi
fice direcția de mers. Dar pentru 
interesele clubului, ale echipei, 
altă soluție nu exista.

La propunerea antrenorului său, 
Dan Popovici, al cărui atașament 
față de culorile clubului se dove
dise încă de la primele antrena
mente și concursuri, n-a manifes
tat — spre lauda lui — niciun 
fel de ezitare. Intuia și el că i se 
cere un lucru neobișnuit, dar e- 
ch-ipa de sabie a clubului TRE
BUIA să-și mențină, CU ORICE 
PREȚ, cu orice sacrificiu perso
nal, poziția de frunte în Divizia 
A, alături de Steaua și Politehnica 
Iași.

Și astfel, Dan Popovici a schim
bat floreta cu sabia, devenind li
nul din titularii echipei, om de 
bază, care s-a bucurat și se bucu
ră de prețuirea întregului colec
tiv. Evident pentru acest gest ge
neros, dar și pentru seriozitatea 
sa în pregătire și în concursuri, 
pentru felul cum îmbină activita
tea sportivă cu cea profesională, 
întotdeauna elev și student frun
taș, Dan Popovici se află acum în 
pragul examenului de stat, după 
absolvirea Facultății de industrie 
a lemnului.

Spiritul de dăruire și de atașa
ment față de colectiv dovedit de 
sportivul Dan Popovici atestă va
loarea, eficiența muncii de edu
cație ce se desfășoară în cluburi, 
Tractorul Brașov nefiind, în a- 
ceastă privință, un caz de excep
ție...

Tiberiu STAMA

"Ce pol, nu vor putea să se 
impună atenției specialiș
tilor și spectatorilor, fiind 
handicapați de prezența 
mea" — și-a motivat el ce
rerea. Șl, intr-adevăr, Ion 
Checicheș a fost bine a- 
preciat de arbitri, ocupind 
primul loc.
• Meci cu miză în în

trecerea divizionarelor fe
minine de baschet: I.E.F.S. 
— Politehnica, în turneul 
de la Oradea. Tensiune în 
teren, dar nu atit de mare 
incit să justifice manifes
tările nesportive ale jucă
toarelor Viorica Balai și 
Ecaterina Savu, care s-au 
insultat reciproc, sau fa
ultul Margaretei Pruncu, 
care a dus la accidentarea 
jucătoarei Diana Mihalic. 
In contrast, publicul a a- 
plaudat, la încheierea par
tidei, gestul antrenorului 
Gr. Costescu, care l-a fe
licitat călduros pe I. Nico- 
lau, conducătorul tehnic al 
echipei I.E.F.S.
• Antrenorul federal Ga

briel Zugrăvescu, referin- 
du-se la comportarea hand
balistelor, pe teren și în 
afara lui, ne mărturisea 
că, din acest punct de ve
dere, Simona Arghir ar 
putea constitui un exem
plu. Și drept argument 
ne-a relatat următoarele : 
„Intr-unui din meciurile 
susținute de echipa re
prezentativă la un turneu 
în Iugoslavia, una din ju
cătoarele adverse s-a ac
cidentat. Deși prezența in 
atac a Simonei putea duca 
la marcarea unui gol, ea 
a preferat să dea un prim 
ajutor sportivei în cauză. 
Gestul ei a fost răsplătit cu

numeroase aplauze de pu
blic"
• Din nou despre cam

pionatul de rugby, dar de 
data aceasta, un fapt opus 
celui prezentat mai înain
te. Rugbyștii de la Farul 
Constanța au pierdut sur
prinzător meciul cu T. C. 
Ind. constanța ! Victoria 
nescontată, le-a deschis 
celor de la T. C. Ind. por
țile către turneul final 
pentru locurile 1—4. în ce 
condiții s-a desfășurat me
ciul ? Cu cinci jucători ab
senți în formația Farului. 
Motivul ? Accidentați în 
etapa precedentă, în întîl- 
nirea cu Agronomia Cluj- 
Napoca ! „Destul de greu 
de crezut** — după cum 
remarca și secretarul ge
neral al federației dc spe
cialitate, Ovidiu Marcu. Și 
încă o precizare : în runda 
următoare T. C. Ind. abia 
â reușit un rezultat egal pe 
teren propriu în compania 
ultimei clasate. Rapid, ra- 
tînd astfel calificarea !
• Constantin Știrbu (Di

namo Brașov) l-a intîlnit 
pe Gheorghe Nache (Dina
mo București) în finala 
categoriei semigrea a cam
pionatelor republicane de 
judo, întîinire ce consti' 
tuia șl un ultim test pen
tru apropiatele dispute din 
C.E. de la Lyon, învingă
torul avind prima șansă 
de a fi selecționat in lot. 
înainte de începerea lup
tei, spectatorii și specia
liștii au putut auzi cuvin
tele cel o)* doi sportivi : 
„Succes Gicd !" — „Succes 
Titi<!“. A învins Știrbu. 
Dar și sportivitatea !
• Juniorul Constantin Sil

vestru, de la Rafinăria Te-

0 formație a ratat promovarea în divizia A

CAUZA: TREI JUCĂTOARE 
PUSE PE CĂPĂTUIALĂ

Nu constituie un secret faptul 
că urcarea fiecărei trepte pe sca
ra afirmării în sportul de perfor
manță cere dăruire totală, ceea 
ce nu se poate realiza decît prin- 
tr-o muncă plină de abnegație. O 
astfel de situație am intîlnit la 
echipa feminină de handbal „Glo
ria* Buzău, formație situată în 
fruntea clasamentului diviziei B. 
Antrenorii ei, conducerea clubu
lui și, bineînțeles, sportivele și-au 
propus drept țel — cum este și 
firesc — promovarea în prima di
vizie a țării.

Primele de care depindea reali
zarea acestui obiectiv erau ju
cătoarele. Majoritatea dintre ele 
nu și-au cruțat forțele. Deși înca
drate ca profesoare în școli din 
comune aflate la mulți kilometri 
de municipiul Buzău, sau în în
treprinderi, unde lucrează, chiar 
și în trei schimburi, sportive ca 
Elena Negoița (prof, la Scurtești, 
mamă a doi copii), Maria Căpă- 
(înă (cadru didactic la Rușețu), 
Maria Coman (muncitoare la 
I.P.M.P., avipd trei copii) și altele 
au acceptat un program dc antre
namente intensive, știind că nu
mai astfel se poate realiza succe
sul dorit. Echipa a ajuns aproape 
de țel. Gloria cîștjgase, în tur, 
meciul cu principala contracandi
dată, Tomistex Constanța, pe te
renul acesteia din urmă. Partida 
retur, programată la Buzău, era 
însă decisivă. De rezultatul ei de

Icajen, a fost scos din lo
tul național de popice și 
suspendat pe o etapă în 
campionat pentru „abateri 
disciplinare*-. Adăugăm că 
aceste „abateri disciplina
re** au fost, de fapt, ab
sențe nemotivate de la 
pregătirile echipei repre
zentative, aflată în fața 
disputelor din campionatul 
european. Atitudinea ne
sportivă a lui Constantul 
Silvestru echivalează cu 
sfidarea muncii colegilor» 
a încrederii ce i s-a acor
dat. Aceasta dovedește, 
printre altele, că în mun
ca de educație la respec
tiva asociație mai persistă 
serioase lipsuri

9 „Metalurgistul Gheor
ghe Șora, campionul ță
rii la dirt-track, este
unul dintre cei mai
corecți motocicliști, care 
știu să cîștige, dar
să șl piardă. El se 
remarcă, totodată, prin 
seriozitate și conștiinciozi
tate în pregătire, fiind un 
exemplu în acest sens. De 
notat că, pînă in prezent, 
adversarii nu au reclamat 
vreo „manevră" incorectă 
în timpul desfășurării 
curselor, el apărindu-și, 
de flecare dată, șansele în 
cea mai deplină sportivi
tate" — afirma zilele 
trecute secretarul general 
al federației de speciali
tate, Georgiu Mormocea. 
Această apreciere este cu 
atit mai măgulitoare, cu 
fcîi se referă la o disci
plină unde există, totuși, 
posibilitatea creării de a- 
vantaj prin... „jenarea
discretă" a partenerului 
de întrecere.

Emanuel FÂNTĂNEANU 

pindea promovarea în Divizia A. 
Aceasta dispută a fost pierdută cu 
9—13 de către Gloria ! înaintea 
meciului, trei jucătoare de bază 
ale echipei buzoiene — Lucia Po
povici, Mariana Ionescu și Nela 
Enache — au refuzat să intre pe 
teren. Din ce cauză ? Iată ce ne 
spunea tovarășul Valerian Frăsi- 
neanu, președintele C.S.M. „Glo
ria* : „Ele au vrut, pur și simplu 
să ne șantajeze, motivînd că re
fuză să Joace, deoarece nu li s-a 
oferit cite un apartament**. (!?)

A făcut clubul ceva pentru a- 
ceste sportive ? Iată ce ne decla
ră, răspunzînd la întrebare, tova
rășul Adrian Ionescu, prim-vice- 
președinte al C.J.E.F.S. Buzău: 
„Pentru Lucia Popovici și Maria
na Ionescu ne-am zbătut și am 
obținut încadrarea lor în munici
piul Buzău, Ia catedrele de educație 
fizică de la Liceul industrial tex
til și, respectiv, Liceul electro
tehnic, precum și, pentru în
ceput, un apartament cu camere 
decomandate, pentru amîndouă. 
Firește că aveam în vedere să le 
rezolvăm situația, după posibili
tăți. Asemănătoare esțe și situa
ția tovarășei Nela Enache, juristă 
la Fabrica de zahăr. Vă mărturi
sesc sincer că nu pot înțelege ase
menea fapte, cu atit mai mult cu 
cit este vorba de tinere de curînd 
ieșite de pe băncii? facultăților”.

Iată cum, din cauza a trei ju
cătoare puse pe căpătuială, „Glo
ria* Buzău a ratat promovarea în 
A. Apreciem, așa cum de altfel a 
afirmat și tovarășul Adrian Ioncs- 
cu, că nici tehnicienii echipei (an
trenor principal N. Gheoj-ghiu) și 
nici conducerea clubului nu au 
dus o susținută muncă politică și 
educativă pentru ca „...manifestă
rile de egoism, de subordonare a 
intereselor generale unor interese 
individuale înguste...” — așa cum 
se precizează în CODUL PRINCI
PIILOR $1 NORMELOR MUNCII 
ȘI VIEȚII COMUNIȘTILOR, ALE 
ETICII ȘI ECHITĂȚII SOCIA
LISTE — să fie total eliminate 
din munca și viața sportivilor de 
la Gloria.

Conducerea clubului, antrenorii, 
toți factorii cu atribuții au dato
ria ca, odată cu preocupările pen
tru realizarea unor succese tot 
mai mari, să cultive în rîndurile 
sportivilor dragostea față de cu
lorile pe care le apără, convinge
rea că numai printr-o comportare 
exemplară în toate împrejurările 
își pot cîștiga stima și prețuirea 
publicului.

Ion GAVRILESCU 
Viorel TONCEANU

LA CONSTANTA, IN DEZBATERE PROBLEME DE ETICĂ
Munca de educație in rln- 

durile sportivilor și tehni
cienilor constituie o preo
cupare de bază a activului 
C.J.E.F.S. Constanța. „Zn cadrul 
ședințelor cu antrenorii și spor
tivii, efectuate periodic la ni
velul fiecărei comisii județene 
— ne spunea prim-vicepreșe- 
dintele C.J.E.F.S. Constanța, 
Dumitru Ivan — se are in ve
dere, in primul rind, preveni
rea oricărui act de indisciplină, 
precum, și educarea sportivilor

REZULTATE SURPRIZĂ, 
ÎN CONTRADICȚIE CU 

VALOAREA ECHIPELOR
Cu exact un an în urmă, martor fiind 

la ultimul turneu feminin de volei pen
tru locurile 7—12 și, deci, pentru stabi
lirea celor două divizionare A care ur
mau să retrogradeze, aplaudam deplina 
sportivițete dovedită de jucătoarele de 
la Medicina București, echipă ce se 
detașase net de restul participantelor și 
care, scăpată de orice emoție, a înțeles 
să dea dovadă de corectitudine, de spi
rit sportiv, și să-și păstreze neștirbită 
demnitatea, neinfluențind in vreun fel 
ieșirea din divizie a uneia sau alteia 
dintre echipe. Fiind superioara, Medi
cina o cîștigat categoric toate partidele» 
Iar ultimele clasate și-au luat rămas 
bun de la „A**, împăcate cu soarta, pe 
care și-o pecetluiseră singure, in con
fruntări directe... Antrenorul N. Humâ 
își sfătuise de la început elevele să fie 
atente, pentru că orice set pierdut din 
neglijență de ele ar putea, la urmă, 
să modifice situația penultimului loc. Și 
sextetul Medicinei a respectat strict in
dicația...

Am reamintit acest gest frumos pentru 
a-l contrapune unei situații prezente cam 
dubioase. Atit în grupa a l|-a a divi
ziei masculine cit și în cea feminină 
(locurile 5—12), în condițiile unei noi 
foi muie competiționale (jocuri tur-retur. 
nu turnee) s-au înregistrat citeva rezul
tate surprinzătoare care vin să confirme 
unele zvonuri. Un asemenea zvon avea 
următorul conținut : mai mulți antrenori 
ai echipelor masculine s au coalizat îm
potriva „Viitorului" Bacău pentru vina de 
a-și fi îndepărtat antrenorul. Nu după 
mult timp, C.S.M. Suceava (care se afla 
în luptă directă cu Viitorul pentru ră- 
mînerea în divizie) ciștiga pe terenul 
uneia din fruntașele grupei. Universita
tea Craiova, iar mai apoi pe cel al 
fostei lidere, Politehnica Timișoara I 
In replică, I.E.F.S. București pierdea 
pe teren propriu meciul cu Viito
rul, și nu la un scor strîns, ci 
„fără drept de apel'*: 0—3 I

In ceea ce privește grupa feminină, se 
spunea că vreo cîțiva antienori vor cu 
tot dinadinsul să retrogradeze (alături 
de Spartac, candidată sigură) formația 
Medicina, lipsită acum de 3 dintro fos
tele titulare și aflată într-o situație de
licată. Cealaltă contracandidată, C.S.U» 
Galați (echipă modestă), învinge împo
triva pronosticurilor pe ambele fruntașe 
ale grupei : I.E.F.S. și C.S.M. Sibiu I 

In fine, să precizăm că în volei re
zultatele nu piea sînt influențate de stări 
de moment, de hazard. In volei valorile 
detașate se exprimă și în joc (dacâ 
vor să se exprime I). Și cu atit mal mult, 
cînd ele sirtt susținute de avantajul te
renului propriu... Deocamdată se obser
vă că nu valorile se confirmă, cl zvo
nurile.

Revenind la exemplul Medicinei, de la 
sfîrșitul campionatului trecut, invităm pe 
toți antrenorii divizionarelor A să me
diteze nu numai la faptul că ei înșiși 
ar putea deveni cindva victime ale unor 
astfel de „conjuncturi**, ci și la faptul 
că noțiunea de sport presupune întrecere 
loială, în spiritul cinstei și corectitu
dinii, al fair-play-ului și al respectului 
față de toți partenerii...

Aurelian BREBEANU

T
in spiritul muncii intense și se
rioase pentru îndeplinirea (mai 
cu seamă de către cei ce fac 
parte din loturile olimpice) vo
lumului ridicat de pregătire 
cerut de înalta performanță. In 
acest sens, au fost organizate 
numeroase dezbateri ale capito
lelor din documentele de par
tid referitoare la problemele de 
etică".
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ASA A FOST ÎN TOAMNĂ!
CE VA FI MIINE?... Oi BAL
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CONDIȚII ESENȚI
5

CLUJ-NAPOCA 
dominat autori- 

expedi- 
buturile 

bara

C.F.R.
Gazdele au 

neconcludent, 
spre 

unul nimerind

JIUI.
0—0.
tar, insă 
ind 23 de șuturi 
minerilor, 
(Szbke, min. 15) ; dar cei care au 
trecut decisiv pe lingă victorie au 
fost petroșenenii. In ultimul mi
nut de joc Mulțescu a reușit o 
fază ___  .
clujeană, numai că Fildiroiu a ra
tat. Altfel, un meci modest. Miine 
probabil, vom asista la un joc a- 
semănător din punct de vedere 
tactic, un meci in care oaspeții se 
vor apăra supraaglomerat, neui- 
tind dc contraatacuri. Oare și Jiul 
va juca in atac, cum a făcut-o 
C.F.R. in tur

SPORTUL 
F. C. ARGEȘ 
viu și, totuși, tab 
reflectă suficient 
tute- din teren a formației piteș- 
tene a cărei dominare categorică, 
punctată cu numeroase alte ocazii 
de gol, se putea solda cu un scor 
mai marc. Bucurcștenii începuse
ră bine mgcițjl,_ insă practica jo- 
cului Ia olsaiâ le-a dereglat, 
foarte repede. întreg sistemițl de
fensiv. Troi (2), Radu I. Radu " 
și Mustățea sint autorii celor 
goluri din toamnă.

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
A.S.A. TG. MUREȘ 0—2 (0—1).
Timișorenii au sperat in realiza
rea, la Tg. a unui rezultat
egal, așezmdu-și de ja început dis
pozitivul pc două linii de apărare. 
In min. 33 liajnal, a deschis, to*  

scorul. După primirea aces- 
01, studenții au ieșit la joc, 
la JeveaTnd, 'mai ales după

DIVIZIA A „RUNDA“ NR. 26
ALE SALTULUI

ACTUALITĂȚI

a-1 ciștiga va trebui să atace, să 
atace mult, cu vigoare și lucidi
tate ; dar fără a neglija apărarea, 
destul de penetrabilă ale 
greșeli pot fi exploatate 
dc abilul atac advers.

POLITEHNICA IAȘI — 
REȘIȚA 1—2 (1—0). A fost 
disputat meci al etapei a 
care, din păcate, greșelile 
au abundat, nervii jucătorilor au 
cedat șl... — conducătorul de joc a 
fost obligat să scoată de 5 ori car
tonașul galben din buzunar și să 
dicteze chiar și o eliminare (Dăni- 
lă). Ieșenii au fost numai la... 12 
minute de un succes de proporții : 
pină în min. 78 au condus cu 1—0 
(min. 35, Dăniiă). Egalarea a rea
lizat-o Căpriorii, iar golul victoriei 
la înscris fundașul Filipescu, in 
penultimul minut de joc. Ce dorim 
miine ? In primul rind o întrecere 
în sjirițul deplinei sportivități.

universttatea craioVă — 
U. T. ARAD 1—2 (0—0). O întil- 
nirc pc muchie dc cuțit, aprig 
disputată, care l-a țintuit pe iu
bitorul de fotbal in tribună. Stu
denții deschid scorul prin Marcu 
(min. 48), după un șut al lui Criș- 
șan, la a acțiune injtiață d<; Oble- 
fnelico, sintegalați aiT U.T.A. pi'in 
Mnntcanu (min. 63) care a fruc
tificat o centrare a lui Kukla și 
au pierdut in min. 70 prin golul 
reușit de Broșovschi, în urma u- 
nei inexactități a portarului Oprea.

........ ...... .. ....... ___  ....Ce4..va fi miine? Greu de spus, 
pauză, foarte..dîrzâ. Varodi g șt^- deoarece pat jidele dintre gaiovenj 
bilit (in min. 85) scorifl final la și ărădeîll' și-au creat o frumoasa 
2—0. în partida de miine. de la 
Timișoara, cele 
furniza un joc_ .... _ __ .............
studenții avind șanse de a-și lua 
revanșa.' -

CHIMIA
UA 0—4

care a făcut mat apărarea

9
STUDENȚESC - 
0—5 (0—3). Scor flu- 
tabela de marcaj nu 

t neta superiori-

II
5

cărei 
prompt

F.C.M. 
cel mai 
IX-a în 
tehnice

scor apreciat ca sever. în sprijinul 
acestei afirmații vine și raportul 
șuturilor la poartă (și pe spațiul 
porții), favorabil sătmărenilor : 
13—16 (6—8).

„U“ CLUJ-NAPOCA — F. C. 
CONSTANȚA 1—4 (0—2). Pe tere
nul său. F. C. Constanța a invins 
pe „U“ mai categoric decît s-ar ti 
așteptat cineva. în min. 87, la 4—0 
pentru gazde (Înscriseseră Mărcu- 
Icscu și 
fundașul 
chiar și 
lovitură 
un fel de 
stanța și „U“ luptă să 
„zona fierbinte". Miine, prima șan
să o au studenții, dar ei sînt prea 
capricioși. Dacă 
va juca la fel ca 
aspira la un egal, 
mai mult...

Tănasc, de cite doua ori), 
Mierluț realiza nesperat 
golul de onoare, dintr-o 

liberă de la linia de fund.
„corner mic". F.C. Con- 

„U“ luptă să scape de

F. C. Constanța 
la Brașov, poate 
dacă nu chiar la

— DINAMO 0—2

două echipe pot 
de bună calitate,

VÎLCEA - STEA-KM
(o—2) Chimia a jucat 

destul de bine in prima repriza. 
După pauză, Dumitru, lor dane seu, 
Vigu și ceilalți jucători ai Stelei 
au apăsat pe accelerator, au în
scris încă aouă goluri și au ratat 
și numeroase ocazii, excelente, 

miine un meci 
căruia își

numeroase
ChjHlia va Juca 
decisiv, țle rezultatul 
leagă toate speranțele. Și pentru

tradiție.
pUIMPIA SATU MARE — 

STEAGUL ROȘU BRAȘOV 1—3 
(«—2). A fost un meci plăcut, ațf 
țrenant, cu ăCc^tte ofensive. Pri
ma repriză, a aparent gazdelor, 
dominarea lor fiind r^piătită de 
golurile lui Mateescu (mirt. și 
Gyorfi (min. 42). Contrar asfOQtîl- 
rilor, Olimpia va fi echipa care*  
va, stăpini jocul în partea a doua 
a întilnirii, ca va reduce din han
dicap, prin Lucaci (min. 47), dar 
lambor (min. 70) punctează și el 
intr-un moment ae „respiro" al 
formației oaspete, pecetluind un

DIVIZIA A IN CIFRE...
• tn cele nouă partide ale clapei a XXV-a s-au marcat 29 de goluri, 

totalul lor ajungînd la 528: 409 gazdele, 138 oaspeții.
o Golui cu nr. 5ou a tost marcat de Peniu in min. 2 al meciului 

F.C. Consianța — F.C. Galați.
• l'uclii Georgescu și Doru Pcpescu au 

lur. ir. această etapa
• tn meciul cu Steaua, jucătorii de la 

pe spațiul porții. Este pentru a treia oara 
Jiul re.Jizeaza această „performanță".

• „U” Cluj-Kapoca și Steagul roșu sînt __
reușit să înscrie nici un gol in ultimele trei etape.

■ Este pentru a doua oară in acest campionat cind oaspeții nu 
izbu.e.-c să obțină nici un punct (prima dată in etapa a XV-a).

• Singura lovitură de la it m a etapei a tost ratată de Dobrin.
• Jucătorii celor 18 divizionare au comis 245 de faulturi, cele mai

multe — — aparțin echipei “
— 6 — formației Steaua.

• Ceie mai mari note au 
in limp ce jucătorii de la Jiul

• Echipa eiapei a XXV-a
tii>g'»ref G- Șandu, Kornilă II, DeRapu 

BeldiâuRT /txcr.ie, MărcuTescu. D. Popes
• Alcătuită P£_ baza adiționării notelor obținute de jucători echipa 

campionatului, dupj 25 de etape, se prezintă astfel : Iorgulescu 204 — 
Porațchi 179. Rigan 186 Țojoni (Bălosu) 175, Filipescu 171 — Naom 181, 
Tăiaiu 178. Nunweiller’ V’I j79 — Crișan 172, Roznai 175, Lucescu 180.

• Ordinea primelor ecjnp? î'i plasamentul „constanței" este urmă
toarea : 1. DINAMO 1 980 p, 2. A.eA. 1 937 p, 3. Univ. Craiova 1 933 p, 
4. F.C.M. Reșița. 1 918 p, 5. O limpid j 914 p.

reușit să înscrie cite 3 go-

Jiul r.-au tras nici un șut 
in actualul campionat cind

singurele echipe care n-au

Sportul studențesc, iar cele mai puține

fost obțipute de echipa Dinamo : 85 p, 
au acumulat doar 62 p.
are următoarea alcătuire : Constantin

1 — Cliihaia, D. Georgescu, 
lescu, D. Popescu.

CLASAMENTE

4TINERET-SPERANȚE „CUPA i T u X.

1. Dinamo 25 19 3 3 56-16 41 1. Dinamo 50 37 6 7 106- M 80
2. Univ. Cv. 25 16 3 6 72-17 35 2. Univ. Cv. 50 26 11 13 110- 39 63
3. U.T.A. 25 14 3 8 50-31 31 3. U.T.A. 50 25 7 18 79- 59 57
4. „Poli" Tim. 25 13 5 7 48-42 31 4. „Poli" Tim. 50 24 8 18 69 --/O 56
5. F.C. Argeș 25 9 12 4 33-17 3Q 5. Steaua 50 23 9 18 96- 62 55
6. F.C. C-ța 25 12 6 7 42-34 30 6. F.C. C-ța 50 21 12 17 68- 63 54
7. „Poli" lași 25 13 3 9 48—38 29 7. A.S.A. 50 23 8 19 71- 67 54
8. Steaua 25 11 6 8 53-32 28 8. FC Argeș 50 19 15 16 69- 50 53
9. Sportul stud. 25 10 6 9 49-37 26 9. Sp. stud. 50 20 9 21 77- 69 49

10. A.S.A. 25 9 6 10 36-37 24 10. „Poli" lași 50 22 5 23 75- 81 49
11. Olimpia 25 5 12 8 22-28 22 11. Olimpia 50 15- 18 17 46- 51 48
12. C.F.R. 25 9 4 12 36-47 22 12. FCM Reșița 50 19 9 22 72- 70 47
13. F.C. Galați 25 8 4 13 30-60 20 13. C.F.R. 50 17 13 20 54- 67 47
14. F.C.M. Reșița 25 7 5 13 35-40 19 14. Jiul 50 13 16 21 48- 72 42
15. Jiul 25 4 11 10 18-45 19 15. F.C. Galați 50 15 9 26 46- M 39
16. ,.U" Cj.-Nap. 25 6 4 15 31-52 16 16. „U-Cj.-Nap. 50 13 12 25 48- 72 38
17. Chimia 25 6 3 16 30-80 15 17. Chimia 50 12 12 26 53-123 36
18. Steagul roșu 25 4 4 17 25-60 12 18. Steagul roșu 50 12 9 29 55- 83 33

F. C. GALAȚI
(0—1). A fost unul din meciurile 
mai slabe ale liderului. Intr-un 
careu supraaglomerat, dinamoviștii 
s-au descurcat mai greu, ei ratînd 
foarte myj^ Ambele goj,yri_ au.fost 
înscrise din penalty (Dumilrachc 
— min. 40 și Dudu Georgescu — 
min. 83), lovituri de pedeapsă just 
aco?tiatQ~ Dintru faulturi in careu. 
La Bueurgșu, jurat
rău, gălățenii avînu Și o barala 
0—1. Oricum, miine, F. C. Galați 
își joacă o ultimă carte a iluziei^ 
in fața unei echipe care ține la 
blazonul său de lider autoritar.

• CONVOCAREA LOTURI
LOR REPREZENTATIVE. In 
vederea partidelor oficiale cu 
Danemarca, loturile reprezen
tative de seniori și ‘ 
ale țării noastre se 
uni la București în 
5 mai.

0 ALTE MECIURI ALE LUI 
F.C. CONSTANȚA IN CUPA 
BALCANICA. Echipa F. C. 
Constanța va susține la 
26 iulie, la constanța. întîlni- 
rea tur cu formația Lokomo
tiv Sofia, urmind ca returul 
să se desfășoare la data de 2 
august la Sofia. In privința 
jocului retur cu echipa Eschișe- 
ihir care urma să se dispute 
la 11 mai, ia Constanța, a- 
ceasta a fost aminată pentru 
o dată care va li anunțată ul
terior.

0 SUSPENDAȚI 
TREI ------------
BENE. 
(Sportul 
(Chimia ,
mulat cite trei cartonașe .. 
bene și au fost suspendați, 
automat, o etapă. Așadar, 
miine, ei nu vor apare în e- 
chipcle lor. Dintre jucătorii 
Diviziei B patru au acumu
lai al treilea cartonaș galben 
și au ’ fost sancționați cu o 
etapă suspendare. Nu vor juca

I. Rontea (Progresul Brăila), 
■ G. iordache (Voința București) 

și ... S. Șarpe (Electroputere 
Craiova).’ Al patrulea jucător 
suspendat este G. Petcu (Ra
pid București), dar el fiind 
plecat în prezent cu lotul de 
juniori în R.D.G. nu va juca 
în clapa din 4 mai.

VIRFUL PIRAMI
tineret 

vor re- 
ziua de

PENTRU 
GAL- 

louescu
Șutru

CARTONAȘE 
Jucătorii o. 
studențesc) și 
Rin. Vîlcea) au acu- 

gal-

IN CAMPIONATUL DE JUNIORI

Inutil să mai vorbim despre foă- 
Ițjl și utilitatea unui campionat na
țional de juniori la fotbal. Inutil 
să mai amintim de fondurile con
sumate cu această competiție. U- 
nora, totuși, trebuie să le reamin
tim că in ultimul timp, deși con
dițiile de pregătire și joc, în ge
neral, s-au îmbunătățit, deși echipe
le beneficiază de un 
lot mai bun, <le ghete 
pă care alții, in anii 
jintiuiau, iintnărul de jucători do
tați, care să fie promovați în divi-

Ă șl B este ingrijorător dc

echipament 
și mingi du- 
adolcsccnțci,

ziilc 
mic.

Și la juniori, goana după rezul
tate 
toate echipele și își pune ampren
ta asupra calității fotbalului prac
ticat. Sub presiunea rezultatului, 
jucători de 15, 16 17 sau II! ani își 
ies din fire. își lovesc adversarul, 
adresează arbitrilor cuvinte de ne
închipuit. La meciurile de juniori... 
boala contestației a rămas încă 
nevindecată (ultimele exemple U- 
niv. Craiova, Șc. sp. Craiova, pe 
care Comisia de disciplină le-a 
respins ca nefondate). Dar la șe
dința in cauză, Comisia <1c disci
plină a F.R.F. a fost pusă in si
tuația să discute nu mai puțin de

imediate se manifestă la mai

S3 (ie eliminări de pe teren la cla
pa din 20 aprilie. Altora 
reținut carnetele pentru 
adresate arbitrilor la ___T___
jocurilor. Comisia a dicțiit 74 de 
etape suspendare și 3 mUsrtrătT! 
Bălan (Șc. sp. Gh. Gh. Dej) — pa
tru etape pentru lovirea adversaru
lui cu pumnii ; Axenia și Dolici 
(Lie. M. Vileazu Buc.), Păun (Di
namo Slatina), Zviehoski și Nichici 
(„Poli" Timișoara), Barta (Șc. sp. 
Oradea), Turdean (A.S.A. Tg. Mu
reș) — patru etape pentru injurii 
adu^ arbitrilor, șint capii de lis
ta. Lungul șir de infracțiuni con
tinuă cu Avram (Șc. sp. Gh. Gh. 
Dej), Iftimie (Ceahlăul P. Neamț), 
Dumilrașcu (Lie. de fotbal Bacău), 
Smcu (Progresul Brăila), Isaia 
(C. S. Tirgovișle). în această si
tuație, pc bună dreptate, se pune 
întrebarea : ce fac antrenorii de la 
aceste echipe ?

Și încă o chestiune : majoritatea 
acestora sînt de la licee și școli 
sportive unde ca antrenori funcțio
nează profesori de educație fizică. 
Ce fac aceștia ? Să ne mai mire a- 
tunci slabul nivel al campionatului 
de juniori ?

li s-au 
insulte 

sfirșitul

Constantin ALEXE

3
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LOTO —PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CONSTANTIN

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO DIN

35 APRILIE 1975
Fond general de cîștiguri : 

1.730.239 lei. Extragerea I : 43 29 
33 17 64 15 63 23 39 ; Extragerea 
a Il-a : 89 26 23 62 34 73 61 35 47.

ClȘTIG URILE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE LOTO DIN 

15 APRILIE 1975
Categoria 1 : 3.10 variante auto

turisme DACIA 1300 ; cat. 2 : 1,70 
a 25.000 lei sau la alegere o 
excursie in Italia sau Elveția plus 
diferența în numerar ; cat. 3 : 
13,15 a 14.094 lei ; cat. 4 : 67,40 a 
2.750 lei ; cat. 5 : 130,75 a 400 lei ; 
cat. 6 : 244,85 a 300 lei ; cat. 7 : 
420,65 a 200 lei ; cat. 8 : 2618,95 a 
100 iei. Categoria A : 4.20 variante

— autoturisme SKODA S. 100 ; 
cat. B : 3,85 a 10.000 lei sau la 
alegere o excursie în U.R.S.S. sau 
R. D. Germană și diferența în 
numerar ; cat. c : 16 a 10.000
lei ; cat. D : 148,80 a 1.414 lei ; 
cat. E : 1461,65 a 100 lei.

PRIMA TRAGERE SPECIALA 
LOTO A ANULUI, ORGANIZATA 
LA 29 APRILIE 1975.

Se atribuie :
• Autoturisme Dacia 1300 și 

Skoda S 100.
• Excursii în Cehoslovacia, Un

garia și Spania.
• Cîștiguri în bani.
Tragerea acordă cîștiguri supli

mentare din fond special.
Luni este ultima zi pentru pro

curarea biletelor.

• Miercuri 23 aprilie, chiar 
în ziua meciului F.C.M. Re
șița — Politehnica Timișoara, 
portarul reșițean Gheorghe 
Constantin a împlinit vîrsta de 
24 de ani. La intrarea celor 
două echipe pe teren, specta
torii i-au făcut o primire căl
duroasă, iar din partea coechi
pierilor 
buchet 
de fire 
stantin
sarea . __________
foarte bună în timpul meciu
lui. remareîndu-se 
șuturi periculoase 
de Bungău.

• Pe talentatul vîrf de atac, 
V. Mureșan — cîndva omul 
de gol al „șepcilor roșii“, l-am 
văzut duminică lucind îri for
mația de tineret-speranțe. Cît 
de puțin ne-a arătat el din

a primit un frumos 
de flori compus din 21 
de garoafe roșii. Con- 
și-a sărbătorit aniver- 
printr-o comportare

la cîteva 
expediate

ceea ce știe ! Oare ce s-o fi 
întîmplind cu acest tînăr jucă
tor talentat, căruia, cu doi ani 
în urmă selecționerii îi încre
dințaseră tricoul primei 
prezentative ?

0 La sfîrșitul partidei 
„U“ Cluj-Napoca, Liviu 
man, antrenorul U.T.A.-ei, 
n-avea prea multe tfTotive să 
fie mulțumit, deși cîștigasg 
cele două puncte puse în joc. 
Insatisfacția îi era generată 
de evoluția slabă a unora 
dintre compohenții formației 
sale. Nu i-a numit, dar cro
nicarul prezent la acest meci, 

■'^și permibe să aprecieze că 
cS mai slab de pe teren a 
fost '^C.oșovschi (iată un alt 
nume de*  inarcă pe cale să 
dispară din SOfidul valoric al 
fotbalului nostruT>
• După o lungă absență 

dintre titulari, Dumitriu IV, 
reintrodus în „ll“-le de bază 
al Stelei, a făcut miercuri, 
împotriva Jiului, o partidă 
bună. A vrut probabil să con
vingă doi antrenori de posibi
litățile sale : pe cel de la 
club. Constantin Teașcă, și 
pe cel de la reprezentativa 
de tineret (în cadrul căreia, 
Dumitriu, la fel, nu a figurat 
o vreme), Cornel Drăgușin, 
prezent la meci, în calitate de 
observator federal.

• O surpriză plăcută jocul
prestat de Gligore (A.S.A.). 
un fundaș tînăr care, renun- 
țînd la jocul forte, a cîștlgat 
în valoare. Miercuri, în par
tida cu '
prezent 
fund ci 
rea ca 
(dintr-o 
deschis scorul). De mai multă 
vreme, Gligore se afirmă și 
totuși nu face parte din nici 
un lot reprezentativ !...

e Tucunel, fundașul dreap
ta ai Steagului roșu, nu va 
uita prea repede meciul de la

rc-

cu 
Co

Steagul roșu, a fost 
nu numai în linia de 
și în atac, unde apă- 
o veritabila extremă 
centrare a lui s-a

pregnant drepturile c 
calitatea fotbalului in 

_  intr-un raport direct 
nivelul reprezentării internaționale. Altfel s 

niulările și toate tarele campionatului sensibilii 
echipelor 
structură 
modifice 
un moment dat. Viața fotbalului oferă asemenea 
portant este ca. tocmai atunci, conștient, operați 
interesați, să acționeze eu bunăvoință și energic ț 
corecției de rigoare, pentru dobindirea echilibrului 

Astăzi, ne aflăm, credem, intr-un punct favo 
continuării afirmării noastre in fotbalul curopea 
a numai citorva zile, toate eșaloanele soccerului r 
la examene pretențioase, au realizat un bilanț, eu 
tilnit rar, la urma urmei,. la îndemîna 
fotbalistice. Să nc amintim cum juniorii 
un egal în Ungaria, cum in același timp, 
de ani învingea formația R.D. Germane, 
s-au întors cu un „cgal“ din R.D.G., iar 
corolar, obținea un punct prețios la Madrid, £ 
noastră șanse viabile pentru o izbindă in grupa a 
natului european. Acest succes global trebuie c 
punct de plecare, ca o trambulină pentru (re) 1 
internațională. El trebuie consolidat, sub pavăza 
Madrid s-a dat startul fluxului fotbalului române: 
cerite cu cițiva ani în urmă, cind am urcat pe 
Dar reescaladarfa Isy nu sc va putea face, decît 
fație, sȘfrificiu, și nu cu buchete de flori la 
mulțumirii. ' „-a

Să nc întoarcem la campionatul nostru, și să 
zoUfte vulnerabile, cu caracter subiectiv, care ar p 
irmmentul aCtuaȚ de bun augur ? Este datoria noa; 
gem in gros-plan, să punem lupa (și apoi bisturiu 
mai mult cu cit suportă remedii totale și imedia

Ne gîndim de pildă, la caruselul destinat cond 
la debarcările „peste noapte", recente, etoiuate 
Marc, la „Poli" Timișoara, la Jiul Petroșani, la 

deci un U <jo ’"siTriRcficialitate. se tafirir 
seriozi

O
lege naturală își cerc 
nostru : cantitatea și 
lează dimensiunile.

(loturilor) cu obligații internaționale, 
dialectică, în perimetrul lui sc poate întii 
sensul, ca unul din factori s-o ia inaiu

a foarte 
de per; 

ech+p« c 
cum cei 
echipa

r «r-Uste -deci u^ iz je JPpeg4i9^ițâl£>^ 
Ș atmosfere dc lufîu p8mî5twiSti£1_KBț£rea Și 

fotbal apar minate, cadrul organizatoric șubre 
minusuri ^fcVeaxa» în ultimă instanță, randamentii

Ne sosesc, dc altfeF, vești despre deteriorare 
jă sinul unor echipe, U.T.A. ar fi un exemplu rec 

surprinzător cu cît se știe că această formație și 
remarcabile, în primul rind prin disciplină interi' 

Ș nie. Și, desigur că U.T.A. nu reprezintă un caz 1 
f....................................................—“ "■

§

remarcabile, în primul rind prin disciplină interi'

In aceeași ordine de idei, considerăm că sci
puternic, trebuie să răsune în urechile 

Folosirea T^înritoare a timpului lor liber, avanii, 
holosirca u- . ‘-vizibil, racordate cu atitudinea 
trcnamentul lor , ^<t.uzurițe frecvente pe c 
ranta) a cluburilor fața u. trupul
mai îndeaproape decît noi, su.. . țn ciud
al căror efect poate fi oprit la vrC „inc
momentane la involuție, în ciuda faptului v
doxul unor valori fotbalistice de primă mina, 
înțeleși : enumerarea citorva dintre ei nu repri 
arătare cu degetul, o țintuire la stilpul infamiei. I 
timcntul că și ei populează fondul valoric al foil: 
drepturi dar și cu obligații pe măsură, dacă vreți 
talismul țișnit din gîndul că traiectoria lor ar p 
de scurtă, trunchiată penibil, la apogeu. S-au 
dureroase, cazul prezent al lui Dumitrache, la r; 
poate îngroșa, din păcate, plutonul celor datori f 
de fotbalul care i-a născut. Adopți ai vieții ușu 
Mărculescu, Iovănescu. I’opa (F.C. Constanța), Boj 
Timișoara), Ion Ion (Steaua), cei care se îmbată cu 
zind că vitalitatea și energia lor juvenilă pot în' 

de jueători in plenitudinea , 
care pot determina prozeliți, j 
propice, de pe curba, fotbalulu 
măsuri hotărite. Dispariția di

. a boemici din viața jucătorii 
a saltului spre vîrful piramidei,

Avem nevoie 
Focarele negative 
Momentul actual, 
reflecții lucide și 
viața secțiilor și 
„sine qua non" i

Si*..

Tg. Mureș și asta pentru că 
de doua ori a fost... k.o. Pri
ma dată de un șut al lui 
Gligore, iar a doua oară de 
un șut ar lui Varodi
• 5 000 de suporteri timișo

reni și-au însoțit echipa favo
rită la BgsHa, Steagurile, .șep
cuțele, fulărele am-violele" și 
pancartele cu „Haide Poli” co
lorau centrul orașului. Ceea 
ce treble remarcat însă eștg 
faptul ca pe tof t^arciiRSl 
meciului cele două galerii 
șî-au încurajat civilizat echipa 
preferată. La începutul parti
dei, atunci cind jucătorii ieși
seră la încălzire, galeriile, la 
unison, scandau „Cei mai buni 
să-nvingă

'c 'c "A 'l' 't' 'l' * ‘•e

de Ia egal 
o formație

0—1 și să termini 
Ia egal în joc cu 
de talia celei a Spaniei. Tot 
așa mai departe, le doresc din 
inimă foștilor mei coechipieri 
din națională dar și proaspe
ților intra ți l4' Sînt cuvintele 
cîpitajBÎTui lui F.C. Constanța, 
internaționgQu^ Antonescu, 
spuse cu o Tmoție' 
cSfHăte impresionante pentînJ 
reporterul care le înregis- 
trSSM și lț transmite, cu plă
cere, adresăhților,,,
• Pasionantă disputa echi

pelor de tineret-speranțe 
C.F.R. Cluj-Napoca — Sportul 
studențesc. Deși programată pe 
terenul de zgura, cele două 
echipe au j deschis, ofen-

in
Pi 
di
H

P 
z<

P

• Miercuri, Înaintea meciu
lui de la Craiova a avut loc 
o frumoasă festivitate, 
mai tineri componențl 
chipei naționale — 
(care în septembrie va 
18 ani) și Crișan — 
golului de ia Madrid 
nește 20 de ani în luna mai), 
un grup de pionieri le-au lu
minat buchete de flori și le-au 
pus după gît cravate roșii, 
declarîndu-i pionieri de onoa
re ai Cralovei. Bălăci a 
jucat prînTa repriză cu 
vata la git. Rămine ca 
doi sportivi să fie exemplu 
pentru tinerii lor admiratori.

• „Execeicnt au jucat băie
ții la Madrid 1 Rezultat bun 
de tot. Și numai cine a dis
putat un meci intr-o aseme
nea tensiune, cu un stadion 
de peste o sulă de mii de 
oameni pe cap. știe ce În
seamnă sâ revii de la

Celor 
ai e- 
Balaci 

împlini 
autorul 
(împli-

Și 
cra- 

cei

siv. Așa se explică și scorul 
final, 5—4. stabilit în urma 
unet evoluții interesante : 1—0, 
2—0, 2—1, 3—1, 3—2, 3—3, 3—4, 
4—4, 5—I. Golurile 4 șl 5 ale 
C.F.R.-ului s-au marcat în 
ultimele trei minute ale me
ciului ! După meciul „vedetă", 
transmis și pe micul ecran, 
de factură tehnică modestă și 
doar cu un singur gol, șl acela 
marcat cu chiu cu vai, in ex
tremis, unul dintre suporterii 
echipei clujene afirma, și pe 
bună dreptate : „Mai bine se 
televiza meciul de tineret... 
Ar fi fost mult mai frumos 
pentru toată lumea !“

m Reintîlnire plăcută, 
miercuri, la Pitești, cu Remus 
Vlad, fostul jucător al echipei 
argeșene, aflat ’ 
Hunedoara. In 
după hepatita 
vut-o, Vlad nu 
intra să joace.

C 
s

n

s 
e

c
B
tl

r
în prezent la 

convalescență 
pe care a a- 
poate încă re- 

E1 ne-a vorbit,
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VALENTIN STĂNESCU: ȘR

s

Valentin Stănescu continuă să primească scrisori. Aproape cu re
gularitate, rindurile de felicitare sînt urmate de inerentele... sfaturi ale 
marelui public, pentru că în orice corespondent se ascunde _  vrînd
nevrind — un selecționer unic. Dar să lăsăm corespondența și să stăm 
puțin de vorbă despre cele întimplate și mai ales despre ceea ce ar 
urma să se întimple.

Rep. : Cum apreciați jocul de 
la Madrid, acum cind timpul 
scurs a permis o sedimentare a 
impresiilor ?

V. S. : Cred că echipa a făcut un 
joc bun. Pe prim-plan situez pre- 
gătirea fizică, lucru pe care l-am 

0 menționat în mai multe rânduri și 
care a fost confirmat prima oară 

g în jocul de la Praga, în condițiile 
g unui teren foarte greu. Am termi- 
0 , nat jocul de la Madrid cu o mai 
g. • marc prospețime fizică decât cea 
g a gazdelor. De altfel, după joc, 

Kubala susținea că echipa sa a 
fost oarecum sufocată in partea a 
doua a meciului. Pentru această 
bună pregătire fizică, mulțumesc 

g antrenorilor de club.

proceda astfel. Eu. insă, socotesc 
că acest meci mai poate fi gîn- 
dit. Iată, de pildă, Dinu, care se 
antrenează acum de două ori pe 
zi, este un jucător mai bun decît 
o idee preconcepută. Mă veți în
treba : bine, dar în locul cui va 
juca ? Dacă aș răspunde imediat, 
aș greși.

Rep. : Multă lume se întreabă 
dacă e normal ca Dudu Geor
gescu, unul din golgeterii euro
peni. să joace in continuare mij
locaș.

s';.---;.
•>

I

Rep. : Ce-i reproșați echipei 
noastre de la Madrid ?

V. S. : Dudu Georgescu este u- 
nul dintre cei mai autoritari gol- 
geteri români din poziția de mij
locaș, așa cum joacă la Dinamo. 
De ce i-aș atribui o poziție avan
sată, adică o poziție în care miș
cările lui ample ar fi stinjenite 1

Ședința Biroului F. R. Fotbal

AU FOST ALCĂTUITE LOTURILE 
PENTRU MECIURILE CU DANEMARCA
Ieri după-amiază, în ședința sa 

de lucru, Biroul F.R. Fotbal a luat 
în discuție o scrie de probleme 
importante legate de activitatea 
echipelor noastre reprezentative ca 
și de desfășurarea campionatului 
DiyTzîei A.

La pfîTBUÎ punct, antrenorul 
Valentin Stănescu a prezentat o 
informare gsupra comportării echi
pei naționale de șegiori în meciul 

dypă care 5 făcut cu- 
uScyi" programul de pregătire In 
veder<î3’'dSfulu' cu Danemarca, de 
la 11 mâi. Bjroul federal a apre
ciat comportare.1!. reprezentativei 
noastre și a evide'Pii.at activitatea 
antrenorilor și conducel'ilțir clubu
rilor care au dat jucători fotului, 
pentru modul cum s-au interCSlt 
de pregătirea acestora. S-a stabi
lit ca, pe viitor, antrenor secund

la echipa națională să funcționeze 
antrenorul de la echipa de club 
care dă cei mai mulți jucători lo
tului (în cazul de ' față D. Ni- 
colae-Nicușor, de la Dinamo).

In continuare, antrenorul Cor
nel Drăgușin a ajiglizaț compor
tarea echipei de tirtWet (sub SC 
de ani) și a anunțat programul 
de pregătire pentru jocul oficial 
cu Danemarca (10 mai a.c.). Bi
roul federal a apreciat ca bun 
rezultatul obținut în deplasare, cu 
R.D. Germană, și ca nesatisfăcă- 
toareevoluțiile și rezultatele din 
partidele Tu Cehoslovacia și Po
lonia.

La un alt punct, antrenorii? NÎ-’ 
colae Petrescu a prezentat un ma
terial asupra desfășurării etapelor 
din campionatul Diviziei A din 
lună" aprilie.

Iată componența loturilor naționale lărgită pentru meciurile cu 
Danemarca din Campionatul european : seniori : RADUCANU, lOR-^ 
GULESCU, PURCARU, CHERAN, SATMAREANU II, G. SANDU, SAMEȘ. 
ANGHELINI, MATEESCU, DUMITRU, DINU, BĂLĂCI, BOLONI, BEL- 
DEANU, D. GEORGESCU, TROI, NUNWEILLER, CRIȘAN, KUN II, 
1ORDĂNESCU, LUCESCU, MARCU. în următoarele două etape ale 
Diviziei A, va fi urmărit si DOBRIN ; tineret (sub 23 de ani) : MO- 
RARU, JIVAN, PURIMA, SMARANDACHE, M. OLTEANU, LUCUTA, L 
MIHAI, PORAȚCHI, DUMITRIU IV, I. MARIN, ATODIRESEI, MULTESCU, 
DANILA, M. RADUCANU, M. SANDU, MANEA, NASTASE. Vor fi 
urmăriți în viitoarele jocuri de campionat GRIGORAȘ și FL MARIN,

V. S. : Primele „sferturi de oră“ 
ale _ reprizelor. Se știe că startul 
șovăielnic este o veche meteahnă 
a „tricolorilor" noștri. Tehnic vor
bind. m-aș referi mai puțin la 
handicapul psihic — aproape ine
vitabil — și aș insista asupra mar
cajului mult prea larg al liniei 

pgaaig .i-vgnirsa 
spaniolilor. Sa nuuităm - însă- că- 

■ iiupă depășirea sfertului de oră. 
cc^tp?T a intrat într-un ritm de joc 
mulțumitoFT*

Rep. : Cu foarte rare excep
ții, ori de cite ori stadionul „23 
August“ trăiește zilele marilor 
meciuri, iubitorii fotbalului se 
gindesc la originalitatea ofen
sivă a jocului lui Dobrin.

V. S. : Nici eu nu pot evita a- 
ccastă întrebare, mai ales într-un 
•------- rrx w,.. wtt, (..^Hus ca Dobrin

inca de mîine.~ un 
4 un

icasă. N 
le'elăfiȘiî!

«*■

I
JOCK STEIN, NOUL SELECȚIONER 
AL REPREZENTATIVEI SCOȚIEI?

i >

Rep. : Cum priviți obstacolele 
următoare ?

V. S. : Cred că nu mai e nevoie 
să vorbesc despre aceste obstacole, 
în care nu există jocuri mai ușoa
re și jocuri mai grele. Să reținem 
că, în decurs de numai trei săp- 
tămîni, intre 11 mai și 4 iunie, 
echipa națională susține trei jocuri 
capitale (de două ori cu Danemar
ca și o dată cu Scoția, toate la 
București), adică un număr de 
jocuri pe care cei de pe vremea 
mea îl susțineau... intr-un an ! Bi
neînțeles că profilul acestor jocuri 
se va deosebi radical de cel sus
ținut .la Madrid. Și dacă punctul 
de la Madrid a fost cîștigat, de 
«apt, la Sao Paulo, la Buenos Ai- 
jes' la Rotterdam' Șl ia Xguge. 
punctele^ t'e hi București trebuie’ 
cîștigate ci? planul nostru carac
teristic jocuriiC?- de pe „23 Au
gust". la care se ?dauga, bine
înțeles, experiența oglinda ’
acumulată tot în meciui/^’ amin- 
tite.

joc
(Sil —
duel indirect cu Kun? adică 
duel într-un post în care măiesP 
tria lui tehnică se poate exprima 
în zona golului. Dar, pentru că a 
vîWt ^orba despre Dobrin, să nu 
uităm c’â fegUiațnentul „jocului de 
fotbal în 13“ îi ngrj’fiîts ^ntrenoru- 
lui unele idei tactice caresaUti 
mizeze doar pe ...,,ll“-le care se 
aliniază la intonarea imnurilor,

Rep. : Cum priviți capacita
tea ofensivă a apărării ime
diate ?

V. S. : Am sperat că Mateescu va 
juca la Tg. Mureș. Dar n-a jucat. 
Problema rămîne în suspensie.

Rep. : Ce lot Veți convoca 
pentru jocul cu Danemarca ?

V. S. : Sper să chem 20 de jucă
tori, în dimineața zilei de 5 mai. 
Swt_ încă șub impresia Qumcroa- 
selor accidentări din preajmă me
ciului cu Spania. Sper ca toți can- 

irtanța me- 
la 5 mai

d'idații șă înțeleagă impoi 
ciuTui și să se prezinte 
într-o stare de pregătire ireproșa
bilă. Ar fi păcat ca vreunul din ei 
să compromită, prin superficialita
te, marele efort de la Madrid.

loan CHIRILA

După ce v-am prezentat unele 
informații despre internaționalii 
danezi, primii oaspeți ai naționalei 
noastre în acest an, să ii aducem 
acum în prim plan,și pe ceilalți 
musafiri, ai. noștri, faimoșii jucă
tori scoțieni, car?- vor eyolua. la. 
București la 1 iunie, tot în cadrul 
Campionatului european.
dii^ă^ o|aîul ^'jîfeyJiTtaîivei Româ- 

nigi la Madrid. „Acest 1—1 al ro
mânilor ne redă și nouă șansele" 
(portarul Harvey — Leeds) „Dacă 
echipa României pierdea la Ma
drid disputa în grupă era îpeheia- 
tă“. (Dalglish cr jfeltic Glasgow)’. 
„La București vom ăv?5 o misiune 
grea, românii alcătuiesc ceă mai 
omogenă formație a grupei". 
(Bremner — Leeds, căpitanul echi
pei Scoției).

In ceea ce îl privește pe Willie 
Ormond, actualul selecționer, el a 
refuzat să comenteze rezultatul. 
Motivul e acela că Ormond e în 
conflict cu federația din Glasgow, 
Devin tot mai insistente — de alt
fel^» știrile privind înlocuirea lui 
cTi un fajmos tehnician al foțblllu- 
IuT ȚWSțiafiT' Jock Styin, .aclv.al'jl 
dtfector tehnic al echipei 'Celtic, ’ 
cu egre a realjzgt o impresionantă 
colecție de performanțe (în cam
pionat și in competițiile continen
tale). Stcip a Șl însoțit, de altfel, 
lotuT reprozen ta tiv scoțian In d<-'' 
plasarea sa recentă în Șljedia. fi- 
ind responsabilul echipei ține- 
ret (23 ani) care va juca și ea'tl»^ 
țara poastră, în ajunul întilnirii 
reprezentativelor A (la 31 mai. la 
Pitești).

caRep. : Circulă părerea 
pentru apropiatul meci cu Da
nemarca vefi alinia „U“-le din 
a doua parte a jocului de la 
Madrid.

V. S. : Un antrenor care ar vrea 
să se „acopere" cu orice preț ar

AgC Z|\ ‘ZgC "/gC "zgK "zgC "zg\ "ZgC ‘>g\‘ "ZgS- "/gC
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ANTONESCU

jumâ-dat — era pe la 
primei reprize — un as
prea... combativ. DuSlu- 

cu 
și 
să

l cu 
rno-

IN CAMPIONATUL EUROPEI, 
DUPĂ 39 DE MECIURI DISPUTA TE

Situația Completă in marea Competiție
a reprezentativelor de
• GRUPA I. Anglia — Portu

galia 0—0, Anglia — Cehoslovacia 
•> n a_-„_ r r. „ Ceho-3—0, Anglia — .Cipru 5—0, 
slovacia — CipriAl—0.
1. Anglia
2. Cehoslovacia
3. Portugalia
4. Cipru

5
2
1 
0

Meciurile viitoare : Cehoslovacia 
— Portugalia (30.IV), Cipru — An
glia (ll.V), Cipru 
(8.VI), - ’ -
(29.X), 
(12.XI), 
(19.XI), 
(23.XI),

Golgeter : McDonald (Anglia) — 
5 goluri.

Favorita grupei este Anglia, deși 
meciurile d£ pînă acum le-a jucat 
numai pe Wembley. Nu trebuie 
minimalizate, totuși, șansele Ceho
slovaciei. Echipa Portugaliei ră- 

Tsțrxș un semn de întrebare.

3
2
1
o

2 1 
1 0 
0 1
0 0

Portugalia
Cehoslovacia — Anglia

Portugalia — Cehoslovacia 
Portugalia — Anglia

Cipru — Cehoslovacia 
Portugalia — Cipru (3.XII).

pe continentul nostru
Meciurile viitoare. Suedia — 

Iugoslavia (4.VI), Norvegia — 
Iugoslavia (9.VI), Suedia — Nor
vegia (30.VI), Norvegia — Suedia 
(13.VIII), Irlanda de Nord — Sue
dia (3.IX), Iugoslavia — Suedia 
(15.X), Irlanda de Nord — Nor
vegia (29.X), Iugoslavia — Irlanda 
de Nord (19.XI).

Golgeter : Lund (Norvegia) — 3 
goluri.

Ciștigătoarea grupei va fi hotă
râtă, probabil, de ultimul meci, cel 
dintre Iugoslavia și Irlanda de 
Nord.

O mare ocazie ratată de formația britanică, prin Hutchinson, in par
tida Spania — Scoția (1—1), de la Madrid. Portarul Iribar (nr. 1) și 
fundașul stingă Camacho (nr. 5) sînt gata pentru orice intervenție 

Foto : „AS" — Madrid

ment 
ta tea 
pect . 
rile la balon se făceau 
maximum de intensitate 
unele intrări începuseră 
pună în pericol .. picioarele ju- 

îăto»il?r. Atu?®?- ."arbitrul 
GheorlRe ^«Povici 
condus cu ecTiillbr»! promp
titudine partida — a" ț^mat 
la centful terenului pe cel 
căpitani (Antonescu și numi-' 
triu III),o p scos cartonașul
galben din bttiunâr, l-a arun
cat la păniînt, îngropîndu-1 cu 
piciorul chiar pe punctul care 
marchează centruF terenului șl 
le-a spus celor doi :"'■ ^Gata, 
acum nu mai am decît barto- 
nașui roșu !“ Jocul s-a c^ | 
rectaț ca prin farmec, fără 
să piardă nimic din valoarea 
lui spectaculară. întrebarea 
care se pune e aceasta : mai 
avea, totuși, arbitrul Ponovici, 
vreun cartonaș galben de re
zervă ? După unele informa
ții, se pare că... da 1

GRUPA A 1I-A. Austria — 
Țara Galilor 2—1, Luxemburg — 
Ungaria' 2r-4, Țara (Jalilot — Un
garia 2—0, Țara Galilor 
xemburg 5—0, Luxemburg — Aus
tria 1—2, Austria — Ungaria 0—0, 
Ungaria — Țara
1. Țara Galilor
2. Austria
3. Ungaria

-4, Luxemburg
TfFeciurilc viitoare : 

— Țara Galilor (l.V), 
Austria (24.IX), Austria 
burg (15..X), Ungaria — Luxemburg 
(19.X), Țara Galilor — Austria 
(19.XI).

Golgeteri : Griffiths, Toshack 
(Țdfa Galilor) — 3 goluri,

CiștigJ^area se va decide în 
dnJul Țara'galilor — Austria. 
D 4. in oru; ^cuți, com por- Raporta^ la anii , muU
tarea formației galeze v. i-
mai bună.

Lu-

Galilor 1—2
4 3 0 1 io— 3 6
3 2 1 0 4— 2 5
4 112 5—6 3
3 0 0 3 3—11 0
Luxemburg
Ungaria —
— Luxem-

• 611UPA A ÎIÎ-AV Norvegia 
^rlrianda de Nord 2—1, Iugo
slavia — Norvegia 3—1, Sucu’a ~ 
Irlanda > de Nord 0—2, Irlandox de 
Nord — Iugoslavia1 1—0.
1. Irlanda de Nord' 3 2 d l 4—2 4
2. Iugoslavia 2 10 1 3—2 2
3. Norvegia 2 10 1 3—4 2
4. Suedia r im 0—2.

• GRUPA A IV-A. Danemarca 
— Spania 1—2, Danemarca — 
România 0—0, Scoția 
1—2, Spania — 
nia — România

1. Spania
2- România 

3-A '
3^^ Danemarca 
^Meciurile viileer 
Darl^RW (1LVJ?

Scoția 1—1, 
1—1.

Spania 
, Spa-

4 2
2 0
2 0
2 0

România — 
_ K____  -lomâniă 

Scoția (l.VI), Danemarca — Scoția 
(3.IX), Spania — Danemarca 
(12.X), Scoția — Danemarca (29.X), 
România — Spania (16.XI), Scoția 
— România (17.XII).

Golgeter : Quini (Spania) 
goluri.

Datorită celor două egaluri de 
la Madrid, disputa pentru primul 
loc s-a relansat, cu toate că 
Spania arc 6 puncte. Dar are și 
două meciuri 
de „tricolori"

2. H
6—4 6
1—1 2
2—3 1

2

mai mult jucate față 
și de scoțieni.

A V-A. Finlanda — 
Polonia — Finlanda

• GRUPA 
Polonia 1—2, 
3—0, Finlanda — Olanda 1—3, O- 
landa — Italia 3—1, Italia — Po
lonia 0—0.
1. Polonia
2. olanda
3: Itaira*
4. Finlanda

’Hcc'jurile viitoare i 
Italia (&VI), Olanda 
(2O.VIII>, Polonia 
(10IX). Italia — Finlanda (27,IX), 
Olanda — Polonia (15.X), Polonia 
— Italia (25.X), Italia 
(22.XI).

' Golgeter : Qruyfî (Olanda) — 4
*'

3 2 1 0 5—1
2 2 0 0 6—2
2 0 11 1—3
3 0 0 3 2—8
finlanda —
— Finlanda
— Olanda

5
4
1
0

Polonia 
Olanda

Se pare că degringolada repre
zentativei peninsulare se confirmă 
și cu acest prilej. Polonia și Olan
da păstrează șanse egale pentru 
calificare, mai ales că nu s-au 
întilnit între ele.

• cITÎUPA Â VI-A. Irlanda
U.R.S.S. 3—0, Turcia — Irlanda
1—1, Turcia — Elveția 2—1,
TTr.s.s. - Turcia 3—0.
1. irlanda’ 2 110 4—1 3
2. Turcia 3 111 3—5 3
3. U.R.S.S. 2 10 1 3—3 2
4. Elveția 10 0 1 1—2 0

Meciurile viitoare : Elveția — 
Turcia (30.IV), Irlanda — Elveția 
(ll.V), U.R.S.S. — Irlanda (18.V), 
Elveția — Irlanda (21.V), Elveția — 
U.R.S.S. (12.X), Irlanda — Turcia 
(29.X), U.R.S.S. — Elveția (12.XI), 
Turcia. — U.R.S.S. (23.XI).

Golgeter : Givens (Irlanda) — 4
goluri.

Cu toate că și Turcia are trei 
puncte, la fel ca Irlanda, credem 
că ea nu va rezista „trenei" și 
lupta pentru locul I se va da în
tre Irlanda și U.R.S.S.

• GRUPA A VII-A. Islanda — 
Belgia 0—2, R. D. Germană — Is
landa 1—1, Belgia — Franța 2—1, 
Franța — R. D. Germană 2—2, 
R. D. Germană — Belgia 0—0.
1. Belgia
2. R.D. Germană
3. Franța
4. Islanda

3 2 10 4—1 5
3 0 3 0 3—3 3
2 0 11 3—4 I
2 0 11 1—3 1

Meciurile viitoare : Islanda —
Franța (25.V), Islanda — R. D. 
Germana (5.VI), Franța — Islanda

Belgia — Islanda (6. IX),
— R. D. Germană (27.IX), 
Germană — Franța (ll.X),
— Belgia (15.XI).

(3.IX), 
Belgia 
R. D. 
Franța

Golgeter : Van Himst (Belgia) — 
2 goluri.

Excelentul start al belgienilor ii 
instalează ca favoriți ai grupei. 
„ll“-le R. D. Germane pare obosit 
după C.M. și intensa activitate in
ternațională depusă în ultimele 14 
luni. • I

• GRUPA A VIII-A. 
— Grecia 3—3. Grecia 
Germania 2—2, Malta — 
mânia 0—1, Malta 
Grecia — Bulgaria
1. Grecia
2. R.F. Germania
3. Malta
4. Bulgaria

Meciurile viitoare : Bulgaria — ‘ 
R? f5? Germania (26.IV), Grecia — 
Malta (4.VI), Bulgaria — Malta • 
(ll.VI), R. F. Germania — Grecia j 
(ll.X), R. F. Germania — Bulgaria 
(19.XI), Malta — Bulgaria (21.XII), 
Malta — R. 
(20.11.1976).

Golgeteri : Antoniadis 
Dcnev (Bulgaria), 
(R.F.G.) — cite 2 goluri.

Ca și în cazul Turciei, 
cia nu va rezista probabil pe pri
mul loc în grupă ; campioana Iu- 
mii, deși cu numai două partide 
disputate, este de pe acum foarte 
aproape de virful piramidei.

(In afara meciului Malta 
R. F. Germania, toate cclr'.Vte^ 
vor disputa in cursul anului !■)•-)•

R. F.
Grecia 

2—1.
4

Bulgaria 
- R. F.

Ger-
2—0,

F.

7—8 4
3— 2 3 1
2—1 2 .1
4— 5 L2

1
1
1 
o

Bulgaria —

2
2

2 1 
1 0 
0 1
1 1

Germania

(Grecia), 
Cullmann

nici Gre-

so



Sportul de performanță la nivelul
celof mai înalte exigențe!
aracterizînd climatul aclivi- f'ț tății sportive de perfor

manță de la noi, tovarășul 
J NICOLAE CEAUȘESCU

spunea, în Mesajul adresat Con
ferinței pe țară a mișcării sporti
ve • ,„..în ce privește sportul de 
performanță există o slabă exi
gență față dc modul de pregătire 
si educare moral-politicS a spor
tivilor, se tolerează adesea actele 
oe indisciplină, lipsa de răspun
dere și manifestările de vedetism 
ale unor sportivi, favorizarea 
unor elemente care nu au nimic 
cu sportul. Aceste atitudini și ma
nifestări sînt profund dăunătoare 
activității sportive, fac ca in acest 
uonicniu să se mențină o stare de 
lucruri ce nu poate fi considerată 
mulțumitoare".

Ca în fiecare din aprecierile 
sale, secretarul general al parti
dului sesizează esența fenomenu
lui. Pentru că, deși s-au făcut 
progrese reale, notabile, în direc
ția sporirii exigenței față de pre
gătirea și educarea moral-politică 
a sportivilor, există încă pe tere
nurile noastre de sport manifes
tări și mentalități străine civili
zației vremurilor noastre. Ele au 
fost și sînt cunoscute de toți cei 
interesați de destinele sportului de 
performanță românesc, numărul 
lor a scăzut considerabil, dar ele 
există incă — adevărat, aproape 
la proporția excepției — și deter
mină calificativul ce se acordă 
activității sportive.

Dintotdeauna noțiunea de sport 
a înglobat și noțiunea de discipli
nă. Sportul înseamnă disciplina 
corpului, disc iplințpd corpul disci
plinăm mintea. Anticul ideal spor
tiv rămîne la fel de valabil astăzi, 
la dimensiunile dezvoltării spor
tului de performanță pretutindeni, 
la fel de valabil la noi. în con
dițiile desâvîrșirii construcției so
cietății socialiste multilateral dez-

de perfor-
voltate, în condițiile formării 
mului nou.

Disciplina liberă, autoimpusă 
cadrul unei activități sportive re
creative devine în condițiile spor
tului de performanță — și măi 
ales de înaltă performanță — o 
disciplină riguroasă. Treptele per
formanței înseamnă, de fapt, și 
treptele disciplinei. îndeobște, 
sportivul de performanță este un 
tînăr în formare care trebuie 
modelat sportiv șl moral. Exigența 
pedagogului-antrenor, a tuturor 
factorilor care acționează asupra 
sa, va contribui la creșterea și 
împlinirea sa pe plan sportiv iar 
apoi Ia încadrarea sa în produc
ție, în viața socială. Responsabi
litatea este , imensă. Cîștigul, însă, 
va fi pe aceeași măsură.

Exigența în instruire și edu
care a factorilor care acționează 
asupra sportivului de performanță 
va duce la instaurarea autoexi- 
gehței performerului. Atunci în
seamnă că s-a muncit bine, pen
tru că dejtrlnderile și obișnuințele 
căpătate pe terenul de sport ră- 
mîn pentru toață viața.

Mai mult, „vedeta" sportivă — 
în sensul de campion, de valoare 
— constituie un model ce va fi 
copiat de tjneri (și nu numai de 
ți). Șă formprri, țieci, cit mai 
multe vedete, asemenea unei Lia 
Manolîu sau lolandei Balaș, aser 
menea unui Cristian Gațu sau 
Doina Cojocaru, asemenea lui 
Ocțav Troianescu, a atîto.r. altora,

Mesajul indică clar căile pe care 
trebuie să le urmeze sportul pen
tru a se ridica la nivelul general 
al tuturor activităților din Româ
nia socialistă.. Găsim îndemnuri, 
sarcini, obligații pentru toți cei 
care activează în domeniul spor
tului. Exigența în activitatea de 
zi cu zi,este; una din aceste obli
gații. Exigența. înseamnă țali^șțe !

Vladimir MORARU
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@ Capacitatea noii arene : 
peste 6000 de locuri • Instalații 
troderne pentru radio, televiziune 

și presa scrisă
Bucureștiul va avea un stadion 

de tenis 1 în atît. de familiarul 
pare Progresul își va deschide 
porțile, în curînd, noua arenă atît 
de dorită de cei care iubesc spor
tul alb.

’roiectatâ de arhitecții Gh. Mu
la ridis și Ligia Pop și asigurată 
în partea ei de rezistență, de 
ring. L. Săftoiu, 
Vasilescu, construcția 
diul de finisare. După 
nea inginerul 1 
diriginte de șantier, 
strucție a solicitat soluții 
nale, intrucît totul a trebuit 1U- 
crat în funcțje de existența 
vechiului „centrai". Pe tribunele 
de piatră a fost suprapus un sis
tem de stilpi și grinzi din prefa- 
breate de beton armat.

în aceste zile de primăvară, 
constructorul (Întreprinderea de 
construcții-montaj nr. 4 a Capi
talei, șantierul 5) face eforturi 
pentru ca noua bază sportivă să 
fie recepționată în ultimele zile 

■ale lunii mai. Echipele de dul
gheri, zidari, mozaicari, precum si 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
întreprinderii de instalații, montaj- 
izolații, care execută lucrările de 
iluminat, încălzire, amenajările 
sanitare accelerează pe zi ce tre
ce ritmul, pentru ca la termenul 
stabilit arena să-și poată primi 
oaspeții. Se preconizează ca inau
gurarea să fie făcută cu o con
fruntare de tenis feminin din ca
drul „Cupei Annie Soisbault".

"nsoțiți de dirigintele de șantier 
din partea beneficiarului (clubul 
snortiv Progresul), am aflat de
talii pe care, neîndoielnic, iubi
tori; tenisului doresc să le cu
noască. Tribunele (vizibilitatea va 
fi perfectă din oricare colț) vor 
avea o capacitate de peste 6 000 
de locuri. Sub tribune vor fi ame
najate un mic hotel, o sală de 
sport, cabinete medicale și toate 
celelalte încăperi de care au ne
voie sportivii și oficialii. Deasupra 
tribune; A vor exista 8 săli pen
tru transmisii directe de radio si 
TV., precum și o masă a presei.

După cum ne spunea președin
tele clubului Progresul, Constan
tin Dumitrescu, chiar în această 
săptămînă va începe refacerea su
prafeței de joc. Ulterior — am 
aflat de la dirigintele de șantier 
— va fi procurată o prelată, mon
tată în formă de cort, menită să 
protejeze suprafața de zgură pe 
timp de ploaie.

dc rezistență,
K. Popescu și C. 

este în sta- 
cum ne spu-

Paul Sănduțpscu, 
, noua con- 

origi-

I. G.
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ÎNAINTEA C. E DE LA LUDWIGSHAFEN (R. F. GERMANIA)

SPORTIVII ROMÂNI DIN LOTUL DE LUPTE LIBERE 
SE ANTRENEAZĂ CU DEOSEBITĂ INTENSITATE

Din sala de lupte din Poiana Brașov, fotoreporterul 
prezintă o secvență de la un recent 

gătește pentru

europene de 
la Ludwig- 
incepe con

fruntările continentale . de „libere" 
(1, 2, 3 mai). Competiția, firește, 
se anunță extrem de dificilă pen
tru toți concurenții, deoarece ea 
constituie și un test important in 
vederea J.O. din 1976. lată de ce 
lotul de lupte libere al țării noas
tre, aflat de cîtva timp la Poiana 
Brașov, se pregătește cu deosebită 
intensitate. Ne rezumăm a men
ționa doar că, in Ziua vizitei noas
tre, sala de antrenament n-a avut 
nici o clipă de răgaz, găzduind 
non-ștop disputele aprige de pe 
saltele, exercițiile cu manechinele 
și cu alte mijloace specifice antre
namentelor de lupte. Antrenorul 
federal Ion Crisnic și colaborato
rii s^i, antrenorii Vascul Popovici, 
Ion Bătrîn șl medicul Nicolae La- 
zăr, abia reușeau să-și suprave
gheze elevii. In după amiaza ace
leiași zile, luptătorii acestui lot 
au avut un dificil program în sala

Vasile BAGEAC ne 
lotului care se pre-

După campionatele 
lupte greco-romane, 
shafen (R.F.G.) vor

antrenament al 
C.E. de libere

ele haltere, în 
bine încărcate 
uimitoare ușurință, 
mai multor reprize.

...Cînd seara se lăsase peste Po
iană, lotul de lupte libere încheia, 
de fapt, una din zilele obișnuite. 
După cum ne spunea antrenorul 
Crisnic. in perioada de pregătire 
pentru campionatele europene, e- 
levii săi nu și-au permis decît 
„ferestrele" strict necesare odih
nei. „Desființarea deciziei de re

care 
erau

barele de oțel 
ridicate cu o 
de-a lungul

zultat de egalitate, sancționarea ie
șirilor repetate de pe salteaua de 
concurs, mărirea numărului de 
puncte acordate procedeelor tehnice 
deosebite și alte modificări ale 
regulamentului internațional, ce 
vor fi aplicate pentru prima dată 
intr-o competiție oficială la Lud
wigshafen, ne-au determinat să 
mărim considerabil atît ritmul an
trenamentelor, cit și complexitatea 
lor. Mă declar, însă, mulțumit de 
faptul că toți luptătorii vizați să 
participe la C.E. au răspuns fără 
rezerve la îndeplinirea integrală a 
planului de pregătire". îritrebîn- 
du-1 ce perspective au sportivii 
români la această ediție a între
cerilor continentale, I. Crisnic nc-a 
răspuns că speră In cucerirea a 
trei medalii .— cite una de aur, 
argint și de bronz. în privința e- 
chipei a precizat că la unele ca
tegorii n-au fost stabiliți încă titu
larii; iar la 68 kg nu vom parti
cipa. Sub semnul incertitudinii se 
află și prezența Iul Ion Arapu, 
care încearcă să se încadreze in 
lirtlitele categorici 48 kg. Este si
gură, pînă in prezent, selecționa
rea luptătorilor Petre Comah (caț. 
62 kg), Vasile Iorga (Cițt. 82 kg), ' 
Enache Panaitc (cat. 100 kg) și 
Lădislau $imon (cat. 4-100 kg).

Costin CHIRIAC

H

LA SNAGOV, SCHIFIȘTII FRUNTAȘI 
ÎNGHIT" ZILNIC ZECI DE KILOMETRI.

T

ATLETII LA ORA STARTULUI!
atleții noștri 
au constituit

Pentru unii dintre 
concurșurile de sală 
un obiectiv major, pentru cei mai 
mulți insă „sala" ă reprezentat, în 
acest an, doijr un mijloc de pre
gătire. Și pentru unii și pentru 
ceilalți ponderea activității din a- 
cest an predlimpic o au competi
țiile in aer liber, preocuparea de 
căpetenie constituind-o asigurarea 
vîrfului de formă sportivă în pe
rioada în care, peste un an, se vor 
desfășura Jocurile Olimpice de la 
Montreal. Deci, din acest punct de 
vedere, sezonul 1975 va reprezenta 
pentru atleții noștri, în primul 
rînd pentru cei fruntași, o repe
tiție generală după modelul olim
pic.

La această oră, în toate orașele 
țării, activitatea de pregătire pen
tru apropiatul sezon de concursuri 
în aer liber a atins cotele stabi
lite, superipari» pe planul calității 
și intensității muncii celor din alți 
ani. Antrenamentele se desfășoară 
cu toată seriozitatea, cu sirguință 
și ambiție. Fiecare atlet simte par-

■j

1

Luna aprilie a fost dedicată 
pregătirilor, mai-ul, deși progra
mează primele concursuri de an
vergură. va fi axat tot pe pre
gătiri. în această idee, rezultatele 
nu reprezintă un scop în sine, ci 
ele vor demonstra nivelul atins in 
pregătirea pentru momentele de 
vîrf ale actualului sezon. Așa se 
înscriu, de altfel, și diferitele par
ticipări ale atleților la primele 
competiții în aer liber. Și pentru 
că veni vorba de participări, lista 
lor este destul de bogată. Iată cî
teva : 27 aprilie „Trofeul Slavo
niei" în Iugoslavia (Cristina Gos- 
ler, Vanda B'lotor, Lilian Smeu, 
Geta Macovei, Virgil Costache) : 
27 aprilie „Turul Hubloca" — 25 
km in Cehoslovacia (Ion Iagher, 
C-tin Ștefan ); 1 mai la Naum- 
burg — 20 km marș in R. D. Ger
mană (Ion Stănescu, Nic. Maxim), 
1—3 și 5—7 mai Jocurile Hapoel 
în Israel (Mariana Suman. Nata
lia Andrei, Argentina Menis, Do
rina Cătineanu etc) : 1 mai „Cupa 
Kepes sport" — cros în Ungaria 
(Ilie Cioca, Stelian Mvcu). 3 mai 
la Karl Marx-stadt — maraton în 
R. D. Germană (Moisc ’ Ilntoș). 4 
mai Ia Bolzano in Italia (Viorica 
Enescu, Maria Ionescu, Florența 
Ionescu, Lăcrămioara Diaconiuc 
etc.). 3—1 mai Ia Ruse — concurs 
de tineret, în Bulgaria (Doru O- 
prea, Adr. Calimente, Alex. Papi, 
Niculina Lungu, Eugenia Barbu 
etc), 4 mai în Cehoslovacia — 20 
km marș (Tănase Brandl, Gh. Ju- 
gănaru, C-tin Stan).

Atleții bucureșteni, printre care 
mulți dintre fruntași, participă 
astăzi și mîine, pe „Tineretului11, 
la primul 4or start în noul sezon...

Romeo VILARA

,Cind am poposit la S-v>gov n°-au 
întimpinșt un soare eald, o adiere 
blîndă, de primăvară, și miresme 
proaspete de pomi înfrunziți. De 
fapt, am fost, norocoși. în dimi
neața precedentă o tornadă răs
colise violent și apa lacului și po
mii și Stufărișul, 
finiș te.

Pentru schifiștii 
zentativ această 
seaihnă, însă, nici 
relaxare, ci un prilej excelent — 
incă unul 1 — pentru muncă, pen
tru aplecarea viguroasă asupra 
Vîslelor și a ramelor, pentru ..în
ghițirea11 altor zeci de kilometri 
de apă. Și nimeni nu se dădea 
înapoi de la această trudă, singura 
care aduce performanțe, deși în 
aceeași' după amiază toți băieții 
aveau să se alinieze la startul pri
mului concurs al sezonului — 
„Cupa Steaua11... Văzîndu-i Sîrgu- 
incioși, la treabă, ne-am gîndit la 
acest reportaj.

Primul pe care l-am întîlnit a 
fost medicul lotului — dr. Gheor- 
ghe Ionescu. Ne spune rizind : 
..Mai veniți și pe la noi 1 înțe
leg că medaliile fetelor vă 
la mai multe rinduri, dar 
că anul acesta băieții vor 
detele „mondialelor" ! Se 
cește mult, mai mult ca 
dată !“ Medicul deschide un caiet 
cu paginile îndoite de atita răs
foit. Privim peste rubrica la care 
sînt trecuți kilometrii parcurși in 
această primăvară. Cifrele le de
pășesc mult pe cele înregistrate 
anul trecut in aceeași perioadă. 
Doctorul 
nume 
spune : 
ăsta la 
glumă !“ 
mion la 
publicane de viteză. Concura pen
tru âțarina Mangalia și atrăsese 
atenția de atunci, 
ritoriu loc IV.

Un motor de 
comenzi purtate 

ne-au făcut 
recunoscut

Grumezescu spintecînd 
ci —

Acum era, însă,

din lotul repre- 
liniște nu în- 
melancolie, nici

obligă 
poate 

fi ve
in un- 
nicio-

trecut in 
Ionescu ne

Nicglae Simion
„Să-l vedeți 
treabă. Are...
Ni-1 reamintim
ujli mele campionate re

arată un
— și ne 

pe băiatul 
motor nu 

pe Si-

obținind un me-

șalupă și cîteva 
de ecou pînă la 
să privim spre 

barca lui
noi
larg. Am
Oanță și 
apa cu ușurință. în „plasa11

Argentina Menis 
nouă, dar numai

intr-o postură 
la antrenament !

că 
de 
de 
se 
în 
le.

mai mare față 
față 
care 
1975,

o răspundere 
evoluția sa din acest an, 
rezultatele de valoare pe 
așteaptă să le realizeze în 
marile competiții internaționa-
dar și interne, pe care le pro

gramează Viitorul sezon.
în acest an, în principalele com

petiții desfășurate (campionatele 
europene de sală de la Katowice 
și Crosul Balcanic de la Băile 
Felix) unii dintre atleții noștri au 
repurtat succese remarcabile care 
reflectă, în bună 
tatea pregătirilor 
firesc, de aceea, 
că aceste succese 
ca ceva izolat ci
ele vor fi completate de alte și 
alte victorii de prestigiu, de re
zultate remarcabile.

măsură, seriozi- 
efectuate. Este 

să fim convinși 
nu vor rămîne 
că. dimpotrivă,

șalupa antrenorului erpprit Dumi
tru Popa. Vieccampionii lumii 
luptă pentru recuperarea kilome
trilor pierduți. pe de pii-rduți ? 
Pentru că au avut un moment de 
renunțare : se gindiseră să aban
doneze activitatea de performanță. 
Dar au revenit. Cu o ambiție și 
mai marc, cu elanul pasiunii duse 
pinâ la sacrificiu. Tinerețea și ta
lentul nu le permiteau retragerea, 
chiar dacă se gîridiserâ la o re
tragere „în plină glorie" —- cum 
le place lor să spună...

Dinspre partea opusă apar Tu
dor și Ceapura. Fără cirmâci ! 
După amiază vor concura la 2 f.c. 
No șochează faptul că și-au schim
bat și locurile in barcă. Stroc e 
acum Ceapura. Ne întrebăm dacă 
e vorba do o nouă tactică. Poate...

...La ora amiezii ne aflam în 
preajma turnului de sosire. Con
cursul s-a desfășurat contracrono- 
metru și toți sportivii așteaptă cu 
nerăbdare rezultatele. Se comen
tează pe grupuri, se 
pronosticuri. Cu cronometrul
git, calculind ceva pe caie
tul său cu colțuri îndoite, doc
torul Ionescu lansează pe șoptite

2 f.c. au ciștigato ..bombă" : la
Simion și Gali. Oanță — Grume
zescu, .Tudor și 
locurile IV—V, _
clină se instalează stupoarea. Si
mion pare stînjenit, Qanță începe 
să vorbească despre concursurile 
viitoare — in care 
pierde —, Tudor ne 
parte și ne spune că la 
dialele" de la Nottingham are... 
rezervată o medalie ! Antrenorul 
Alexandru Aposteanu îi felicită pe 
elevii săi Nistoroiu și Agii, Nau- 
mencu și Papp pentru locurile II 
și III, bătîndu-1 apoi prietenește 
pe umăr pe cîștigătorul de la 
„simplu" — George Mereuță, pe 
care și-I dorește urmaș in această 
probă dominată de cl multi ani 
la rînd. Mai reținem că antreno
rul Popa se bucură de victoria 
cuplului Simion — Gali și ride cu 
poftă cînd cineva îl aseamănă cu 
Constantin Teașcă. Din pricina fe- 
suîtiî de pr cap...

Horia ALEXANDRESCU

Ceapura sînt pe 
la egalitate 1 O

nii va mai 
trage deo-

„mon-

ȚINTAȘII PREGĂTESC ASIDUU VIITOARELE SUCCESE
Pregătirile trăgătorilor noștri 

fruntași se desfășoară din plin. 
Ne referim ’ 
lui olimpic 
de valoare 
niori), fie că este vorba de specia
liștii probelor cu arme cu glonț 
sau cu alice. Este firesc ca antre
namentele să se intensifice dacă 
ne gîndim că 1975 constituie mo
del de instruire pentru anul olim
pic (avînd ca obiectiv principal 
atingerea formei sportive în peri
oada J. O.), că în următoarele șase 
luni trăgătorii români vor fi pre- 
zenți la startul unor competiții de 
mare anvergură : campionatele 
continentale la pușcă (glonț) și 
pistol calibru mare (București, 
19—22 iunie), de talere (Austria, 
23 iulie — 1 august), la probele 
armelor cu glonț pentru senioare 
șl juniori (Sofia, 6—9 septembrie), 
campionatele mondiale de talere 
(R. F. Germania, 11—19 septem-

atît la membrii lotu- 
cît și la alță sportivi 
(seniori, senioare, ju-

in sfirșit, campionatele 
la pistoale olimpice (Ma-

brie) și, 
feuropene 
drid, 24—30 septembrie).

Ținind seama de obiectivele de 
pregătire și de performanță, cu 
precădere cele ale lotului olimpie, 
colectivul de tehnicien'i, la indica
țiile federației de specialitate a 
alcătuit — cu multe luni înainte — 
un plan amănunțit de pregătire, 
antrenamentele începînd încă din 
toamna trecută. In intervalul de 
pînă acum, sportivii au fost incluși 
în diferite forme de pregătire, la 
Focșani și București (pe poligoa
nele Tunari, Domnești și Dina
mo), iar o grupă de taleriști la 
care s-a adăugat și Dan Iugit 
a urmat un stagiu de instruire și 
în Cuba.

în noua concepție de antrena
ment s-a efectuat și o interesantă 
verificare a pregătirii tehnice în 
poligonul închis de la Focșani care 
a duș la ridicarea cifrelor realiza-

te, ceea ce a sporit încrederea tră
gătorilor. De asemenea, pentru a- 
sigurarea sănătății s-a urmărit rea
lizarea unui echilibru permanent 
între solicitarea nervoasă și refa
cere, ca rezultat al colaborării mai 
strinsc și constructive a antreno
rilor lotului cu colectivul de me
dici, psihologi și metodiști. Ca o 
consecință, 
creștere a 
comparativ cu perioada 
de anul trecut, o serie- de rezultate 
obținute de Dan Iuga, Gheorghe 
Sencovici, Ștefan Caban, Mircea 
Ilea, Corneliu Ion, Ana Buțu, A- 
nișoara Matei în concursurile in
terne șl internaționale de pînă a- 
cum, fiind de bun augur pentru 
viitoarele competiții. Se înțelege 
însă că sînt necesare noi eforturi 
pentru ca țintașii români să-și 
consolideze poziția fruntașă pe 
plan internațional.

C. COMARN1SCHI

s-a putut observa o 
potențialului general 

similară



CUPA F. R. C." CONTINUA

FERFELEA (Steaua) 
VICTORIOS PE 

0 PLOAIE TORENȚIALĂ
„Cupa F.R. Ciclism", competi- 

ie internațională pe etape, care 
mobilizat toate forțele sportului 

iostru cu pedale timp de o săptă- 
Mnă, se apropie de sfîrșit. Vineri 
upă-amiază, această întrecere a 
rogramat o cursă de 122 km, pe 
uta București — Ploiești — Bucu- 
ești (varianta Buftea). A fost 
eosebit de greu. Cei 85 de ru- 
leri au avut de întîmpinat tot 
mpul un vînt puternic, schim- 
itor. adesea din față, și — pe 
ai bine de jumătate din cursă — 
ploaie puternică, în rafale. Mâ

ți majoritate a participanților 
•a cedat. Cursa a avut momente 
sosebit de spectaculoase, evadări 
isținute cu energie, încercări te- 
erare. Se poate spune că pluto- 
11 a trecut cu brio un greu exa- 
en.
Cu toate frămîntările, grupul 
untaș — care și-a disputat sprin- 
1 final — a fost numeros. Ste-

/ Miine, in
„CUPA J. CALCIANU" LA AUTOMOBILISM

Miine dimineață, începînd de la 
i 10, în Capitală se va desfă
ta un concurs automobilistic de 
eză pe circuit. Este vorba des- 
! cea de a III-a ediție a „Cupei 
in Calcianu" ce va avea loc pe 
ile din cadrul complexului ex

FLORIN GHEORGHIU 
TERMINA PRINTRE 

FRUNTAȘII OPEN-ULUI 
AMERICAN

In rezultat remarcabil a obținut 
fie maestru internațional Flo- 
Gheorghiu, în marele turneu 

en“ de la Lone Pine (Califor- 
>. Primul nostru șahlst termină 
ître fruntași, împărțind locul 
’ cu S. Gligoricl, O. Panno, M. 
nteros și W. Browne — toți cu 

6% puncte, din 9 posibile, 
neul, desfășurat în „sistem el
an". a fost cîștigat suprinzător 
V. Liberson cu 7*/,  p, urmat pe 
il doi de L. Evans — 7 p. Din 
Iul de 45 participant! s-au nu- 
at nu mai puțin de 
iștri !
HIPELE FRUNTAȘE 

ÎNTRECEREA

22 mari

ÎNCEP

va avea 
na-

campioană 
(în 
Și

iau

lire 29 aprilie șl 8 mal 
la Ploiești, campionatul 

al pe echipe mixte (categoria 
Conform regulamentului, fie- 

i formație este alcătuită din 4 
ori, 2 senioare și un junior (la 
a a 7-a). Sînt puse în joc 3 
ri : de
itlin și feminin 
□lină contează 
rului).
actuala ediție 

o : Universitatea, 
U’uctorul, Politehnica, 
., Vulcan (din București), Me- 
a (Timișoara), Petrolul (Plo- 
, C.S.M. (Cluj-Napoca) și Me
ii (Iași), 
pă toate probabilitățile, lupta 
•u cucerirea celor trei trofee 
i da, și de data aceasta, între 
sie tradiționale, Universitatea, 
pia-Constructorul și Me- 
a Timișoara, care aliniază co
fele cele mal puternice și mai
;\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

absolută, 
Întrecerea 
rezultatul

parte 10
Olimnia- 

„ A.S.E.,

SIMBÂTA
ATLETISM. Stadionul Tineretului, ora 
00: „Cupa 1 Mai" (seniori și ju- 
»ri II).
JASCHET. Sala Floreasca, ora 9.30: 
impia-Constructorul — I.E.F.S. și 
iversîtatea — Politehnica (Div. A, 
; ora 16,30: România — Belgia,
). Germană — Cehoslovacia, „Cupa 
erației" (m), Crișul — Rapid (Div. 
0.
ARITURI IN APA. Bazinul „23 
just", orele 10 șl 15: campiona*  
‘ republicane de seniori.

DUMINICĂ
TLETISM. Stadionul Tineretului, ora
„Cupa 1 Moi" (seniori și juniori

(m):
8.30: Crișul

Univ. Tl- 
A, f) .
ora 10î fl- 
republicano,

UTO. Complexul expozițional de 
„Casa Scinteii", ora 10: concurs 
viteză „Cupa J. Calcianu".

ASCHET. Sala Floreasca, ora 9 s 
’.S. — Politehnica (Div. A, f). 
. Germană — Belgia, România — 
oslovacla, „Cupa federației" ' ‘ 
i Constructorul, ora 
Oiimpia-Constructorul, 
oara — Rapid (Div.
DX. Sala IREMOAS,
>le campionatelor repuoncano, 
o pe municipiul București (ju-

§
)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

•pe terenurile de~s-port

Unlversitatca Timișoara 
Constructorul București.

MASCULIN

il. Ferfelea (Steaua), trece primul 
Ploiești-București.

liștii au știut să speculeze mai 
bine finișul, și-au creat poziții fa
vorabile șl, unii dintre ei, ajutați 
și de îndemînarea căpătată pe ve
lodrom, au sprintat eficient. Cla
sament :

Capitală

.Cupa Jean 
alergăto- 
mai bun 
netrans-

positional de la Casa Scînteil (un 
traseu de 1 500 m). „i 
Calcianu" va fi atribuită 
rului care va realiza cel 
timp pe o mașină Dacia 
formată (1100 sau 1300).

AGENDA

biroul 
stipu- 
în re-

omogene. Dar șl celelalte formații 
dispun de individualități remarca
bile care pot determina soarta ți
nui rezultat.

în sfîrșit, să consemnăm noul 
sistem de punctaj : 3 puncte pen
tru meci cîștigat, 1 punct pentru 
meci egal și 0 puncte pentru meci 
pierdut (anul trecut 2—1—0). Prin 
această măsură se tinde spre re
lansarea jocului activ, la cîștig, și 
eliminarea remizelor convenționa
le, care au abundat Ia precedentele 
ediții.

O IMPORTANTA MODIFI
CARE IN REGULAMENTUL 

CAMPIONATULUI DE 
JUNIORI

în ședința sa de marți, 
Federației române de șah a 
lat o imDOrtantă modificare 
gulamentul camDionatului național 
de juniori. Astfel, rezultatele în 
semifinale, dintre roncurenții care 
se califică pentru finală, vor conta 
și în ultima fază a competiției, a- 
cestia nemaiîntiinindu-se între ei. 
Măsura a fost luată, pe de o par
te, pentru a anima întrecerea, iar, 
pe de altă parte, pentru a se eli
mina partidele fără luptă între 
fruntași, sau chiar posibilitatea u- 
nor înțelegeri prealabile asupra 
rezultatului.

Reamintim că întrecerile juniori
lor (semifinalele și finalele) vor 
avea loc în vară, Între 8 și 29 iu
lie : fetele — la Timișoara, băie
ții — la Brăila.

CRIȘUL ORADEA A CÎȘTIGAT 
CATEGORIA B

La Tg. Mureș s-au încheiat în
trecerile din cadrul campionatului

__  ___  __ ____ . ora
Steaua - „U“ Ciuj-Napoca 

A, m); terenul Ciulești, ora 
Rapid — Constr. Timișoara 

A, f); terenul Progresul, ora

FOTBAL. Stadionul Republicii, ora 
14.15: Sportul studențesc — F.C. Ar- 
teș (tineret-speranțe), ora 16.30: 

portul studențesc — F.C. Argeș (Div. 
A) ; terenul Autobuzul, ora 11.00 ; 
Autobuzul — Metalul Mija (Div. 3) ; 
terenul Metalul, ora 11.00: Metalul - 
S.N. Oltenița (Div. B).

HANDBAL. Terenul Steaua, 
10.15; “ ““
(Div.
11.30:
(Div. ... _ .
9.00: Progresul — Sparta Mediaș (Div. 
A, f); terenul Constructorul, ora 10: 
Univ. Buc. — Univ. lași (Div. A, f) ; 
terenul Tineretului, ora 11.45: I.E.F.S. 
— Textila Buhuși (Div. A, f); tere
nul Dinamo, ora 17.15: Dinamo — 
Știința Bacâu (Div. A, m).
POLO. Bazinul Floreasca, ora 

Progresul — Școlarul (Div. A),
RUGBY. Stadionul Dinamo, 

14.45: România — ‘C__ r
tul european) ; terenul Gloria, 
9.30: Grivița Roșie — Steaua, 
11.30: Sportul studențesc —

11 :

ora 
Italia (Carr.plona-

ora 
ora 

___ _.____  ______,__ Univ. 
Timișoara (semifinale „Cupa federa*  
țîei"); stadionul Tineretului IV, ora 
10.30: A.S.E. — C.F.R. Brasov (Div. 
B).

SĂRITURI IN APA. Bazinul „23 Au. 
gust", orele 10 și 15 : campionatele 
republicane de seniori.

VOLEI. Sala Floreasca, ora 15 : 
Spartac — I.E.F.S. (Div. A, f). Româ
nia — R.F. Germania (tineret).

linia de sosire în etapa București- 
Foto : Dragoș NEAGU

1. MARIAN FERFELEA (STEUA) 
2 h.49:30 ; 2. N. Gavrilă (Steaua) ; 
3.G. Negoescu (Steaua) ; 4. G. 
Sziics (Ungaria) ; 5. P. Dolofan 
(Steaua) ; 6. T. Csatho (Ungaria) ; 

7. R. Simion (Dlnamo) ; 8 Th. Pu- 
terity (Metalul Plopeni) ; 9. N. 
Savu (Dinamo) — același timp. 
Juniorii de cat. I au parcurs și ei, 
în condițiile amintite, 30 km. Din 
cei 85 de concurenți, victorios a 
ieșit ANDREI ANTAL (CIBO Bra
șov) cu timpul de 44:37.

Astăzi se dispută a 7-a cursă 
(București — Alexandria — Bucu
rești, 140 km ; start — la ora 14,30 
— și sosire la km 7), iar dumini
că — de la ora 11,30 — a 8-a și 
ultima cursă a „Cupei F.R.C." : 
circuit pe str. Maior Coravu.

H.N.

ȘAHULUI
categoriei B pe echipe mixte. Vic
toria a revenit detașat formației 
CRIȘUL ORADEA, cu 24 puncte. 
Pe locul secund s-a clasat Mure
șul Tg. Mureș, cu 18 p, beneficiara 
unei victorii directe în fața lui 
C.S.U. Brașov, care a acumulat a- 
celași punctai. în 
4. C.S.U. Galați 16, 5.

8.

continuare : 
Electronica 

București 14, 6. Rapid Arad 12. 7. 
Voința Brașov 10, 8. Medicina
Cluj-Napoca 10, 9. Locomotiva
București 8, 10. Cuprom Baia Ma
re 0 puncte.

Crișul și Mureșul au promovat 
în categoria A, Locomotiva și 
Cuprom au retrogradat în campio
natul de calificare.

IMPRESIONANTUL BILANȚ 
AL LUI KARPOV

Revista elvețiană „Schach Ex
pres" publică, în ultimul său nu
măr, palmaresul complet al noului 
campion mondial, Anatoli Karpov.

între anii 1967 — 1975, tînărul 
jucător a susținut (in turnee, me
ciuri și competiții pe echipe) un 
număr de 409 partide oficiale, din 
care a cîștigat 190 (44.4%). a în
cheiat la egalitate 197 (48.1%) și a 
pierdut (în aproape 9 ani !) numai 
22 (5,5%). El a participat, în acest 
răstimp, la 13 mari turnee, clasin- 
du-se pe primul loc în 9 dintre 
ele !

Rubrică redactată de
Valeria CHIOSE

REZULTATE DIN DIVIZIILE D
BASCHET

MASCULIN î
Voința Timișoara 
Mine-Energle — 

62—80 (32—37).
-------------- 59—64

(41—22), 
București

Etapa a XlX-a, 
C.S.U. Brașov 
85—63 ' -
Voința 
Automatica —’ UREMOAS 
(31—38). A. S. Universitară Sibiu — 
Universitatea Craiova 74—55 (38—26), 
C.S.M. Iasi — C. S. Botoșani 93—42 
(75—37), Dlnamo Oradea — Cons
tructorul Arad 56—64 (31—22), A.S.A. 
Bacău — Electrica Fient 82—73 (32— 
41), Sliinta Mediaș — C.S.M. Mediaș 
103—43 (59—16), Voința Zalău — Să
nătatea Satu Mare 74—63 (32—21),
C.S.U. Pitești — StUnta Ploiești 77— 
71 (32—32) ; feminin : Progresul 
București — Arhitectura 72—41 (26— 
26). Știința Constanța — Moldova 
Iași 94—62 (43—39), Tomistex Constan
ta — Ștlinta Tr. Măgurele 73—63 
(31—32), P.T.T. — Universitatea 
București 48—40 (22—24), Voința Bra
sov — C.S.U. Craiova 85—25 (33—10), 
Voința Tg. Mures — Medicina Timi
șoara 39—57 (20—35). Știința Medi
aș — Metalul Salonta 47—39 (19—19).

HANDBAL
Etana a Xm-a, MASCULIN, seria 

I: Oltul Sf. Gheorghe — C. S. Pi
tești 10—7 (3—3). Comerțul Constan
ta — Rafinăria Teleajen 10—17 (5—9), 
Agronomia Iași — Rapid București 
15—11 (7—5), Relonul Săvlneștl —
Tractorul Brașov 23—16 (12—7) Ce- 
lostuf Brăila — Voința București 
2.4—19 (11—9). SERIA A n-A : C.S.M. 
Reșița — Metalul Copșa Mică 23— 
14 (14—4). Constructorul Oradea — 
Stilnta Petroșani 17—21 (6—8), A.S.A. 
Tg. Mureș — Gloria Arad 16—10 (7— 
6) : FEMININ, SERIA I : Viitorul
Vaslui — Voința București 13—8 
(7—3), Rulmentul Brașov — C.S.U. 
Construcții București 14—12 (7—6),'
Voința Brasov — C.S.M. Gloria Bu
zău 16—15 (8—8). Vulturul Ploiești — 
Tomistex Constanța 19—7 (8—4) !
SERIA A II-A : Argeșana Pitești — 
Oltul Sf. Gheorghe 20—12 (10—4),'
Constructorul Bala Mare — Victoria

ETAPA A XVIII-A 
IN DIVIZIA A DE VOLEI

Duminică slnt programate parti
dele celei de a XVIH-a etape a Di
viziei A de volei (grupa a II-a va
lorică). Iată programul etapei : mas- 

C.S.M. Suceava — Viitorul 
Politehnica Timișoara —

culin :
Bacău : ________ ____ r__ _
I.E.F.S. Universitatea Craiova — Ra
pid și Petrolul — „U“ CluJ-Napocaî 
feminin : C.S.U. Galați — Medicina 
București, C.S.M. Sibiu — Universi
tatea Craiova, Sparlac — I.E.F.S. și 

— Olimpia- 
Clasamente:

R.

1. Rapid 17 11 6 42:25 28
2. „Poli" Timiș, 17 11 6 42:27 28
3. Univ. Craiova 17 11 6 38:31 28
4. I.E.F.S. 17 10 7 35:32 27
5. C.S.M. Suceava 17 9 8 34:34 26
6. Viitorul Bc. 17 8 9 36:33 25
7. „U" Cluj-Napoca 17 8 9 34:34 25
8. Petrolul PI. 17 0 17 6:51 17

FEMININ
1. I.E.F.S. 17 14 3 47:21 31
2. C.S.M. Sibiu 17 12 5 39:29 29
3. Olimpia-Constr. 17 11 6 41:29 28
4. Univ. Timiș. 17 9 8 36:30 26
5. Univ. Craiova 17 9 8 33:36 26
6. C.S.U. Galați 17 7 10 32:33 24
7. Medicina 17 6 11 32:39 23
8. Spartac 17 0 17 13:51 17

¥
F. GERMANIA 

TINERET
ROMÂNIA 

LA VOLEI
In cadrul programului de pregătire 

pentru campionatele europene de 
volei, echipa masculină de tineret a 
țării noastre va lntîlni reprezenta
tiva similară a R.F. Germania. Pri
mul joc este programat duminică, 
de Ia ora 17. în sala Floreasca, iar 
cel de al doilea marți, de la ora 18, 
în aceeași sală. Voleibaliștii oaspeți 
vor mal susține o partidă (vineri, 
ora 17, sala Floreasca) avlnd ca 
partener Selecționata Bucureștiulul.

n

„U“ București, H.C.
— Politehnica Timl- 
Rapld — Construc-

(teren Giuleștl. ora
— Sparta Mediaș 

V“ Bucu-

MÎINE, ETAPA A 29-a 
A DIVIZIEI A LA HANDBAL

Mtlne au loc jocurile etapei 
XXIX-a din Divizia A la handbal,
după următorul program : masculin: 
Steaua — ,.U“ Cluj-Napoca (teren 
Steaua, ora 10.15), Dlnamo București 
— Știința Bacău (teren Dlnamo. ora 
17.15), C.S.U. Galați — Independența 
Sibiu, „U“ Craiova — CAROM, Dl
namo Brașov — 
Minaur B. Mare 
șoara; feminin : 
torul Timișoara 
11,30), Progresul 
(teren Progresul, ora 9).
reștl — „U“ Iași (teren Constructo
rul. ora 10). I.E.F.S. — Textila Bu
huși (teren Tineretului, ora 11.45).

Timișoara — Mureșul Tg. Mu- 
Odorhei Confecțiare?. Voința 

București.
FEMININ

1. TT1VT. 29 25 3 1 47.5—268 53
2. ,.U“ BUC. 28 22 3 3 432—293 47
3. I.E.F.S. 28 17 2 8 346—266 36
4. Text. Buhuși 29 16 3 10 372—336 38
5. Prog. Buc. 28 15 4 8 329—308 34
6. confecția Buc. 28 13 0 15 363—373 26
7. „U“ Iași 23 10 3 15 362—387 23
8. Voința O-hei. 28 9 3 16 298—319 21
9. Mureșul Tg.M. 28 9 3 16 325—384 21

10. Constr. Tim. 23 8 5 u 293—329 21
11. Rapid Buc. t8 8 3 17 293—342 19
12. Sparta Mediaș 28 1 0 27 259—357 2

MASCULIN
1. STEAUA 28 28 0 n «42—447 58
2. Dinamo Buc. 28 25 0 3 548—366 50
3. H.C. Minaur B.M.

28 16 1 11 546—524 33
4. Știința Bc. 28 14 3 11 476—463 31
5. „U“ Buc. 28 14 3 11 445—447 Sl
6. poli. Tim. 23 11 4 13 496—504 26
7. Dlnamo Bv. 23 11 2 15 521—560 24
8. „U“ Cluj-Nap. 28 10 3 15 431—451 23
9. C.S.U. Galați 28 9 1 18 440—488 19

10. Inden. Sibiu 28 9 1 18 504—562 19
It. CAROM 28 8 1 19 474—517 17
12. „U“ Craiova 28 3 1 24 401—595 7

Guban Timișoara 17—7 (10—3), NI-
tramonia Făgăraș — C.S.M. Sibiu 
9—7 (8—4), U. T. Arad — „U“ Cluj- 
Napoca 9—17 (4—7), Voința Sighișoa
ra — Tricoul Oradea 9—14 (3—7).

RUGBY
SERIA 1 (etapa a XIII-a) : C.F.R. 

Brașov — I.P.G. Ploiești 29—0 (19— 
0), Minerul Lupenl — A.S.E. Buc 
3—7 (3—3), Dacii I.P.A. Sibiu — Pe
trochimistul Pitești 7—16 (7—4), Ar
hitectura Buc. — Eleetroputere Cra
iova 16—6 (4—3), SERIA A n-a (e- 
tapa a XlV-a) : Constructorul n
Buzău — Agronomia Iași 0—4. Aero
nautica Buc. — Cimentul Medgidia 
0—6 (0—0). U.R.A. Tecuci — Dună
rea Giurgiu 8—10 (4—4), C.S.M. Su
ceava — Rapid C.F.R. Galați 36—7 
(26—0), Minerul Gura Humorului — 
S. N. Oltenița 13—3 (0—0).

VOLEI
Ultima etapă, MASCULIN s Fores- 

ta Arad — Corvlnul Hunedoara 3-1. 
C.S.U. Brașov — Voința Alba lulla 
3—0, Medicina București — Electra 
București 2—3, I.C.I.M. . 
Ind. strmel C. Turzll 3—2, Delta Tul- 
cea — Politehnica Iași 3—1, Relonul 
Săvlneștl — Constructorul Brăila 3-1, 
Locomotiva București — Progresul 
București 3—2, S.A.R.O. Tîrgoviste — 
Aurora Bacău 3—1, Grivița Roșie 
București — Electroputere Craiova 
3—0, PECO Ploiești — Farul Con
stanta 0—3. Medicina Timișoara — 
Tractorul Brașov 3—1, Silvania Șim- 
leul Silvanlei — Crlsana Oradea 3-1; 
FEMININ : C. 3. Zalău — Construc
torul Arad 3—1, Voința București — 
Medicina Tg. Mures 1—3, „U“ Cluj- 
Napoca — Voința M. Clue 3—1, Da
cia Pitești — C. P. București 0—3. 
Flacăra roșie București — I. T. 
București 1—3, Voința Craiova — 
Drapelul roșu Sibiu 0—3, I.G.C.M. 
Brașov — Universitatea last 3—1, 
Corvlnul Deva — Mondiala S. Mare 
3—0, Universitatea București — Me
dicina Timișoara 2—3, Sănătatea Plo
iești — Ceahlăul P. Neamț 0—3.

Brașov

ULTIMUL ACT 
AL DIVIZIEI DE HOCHEI

Astăzi se reiau, la Miercurea Ciuc 
(grupa A) și la București (grupa B), 
întrecerile din cadrul campionatului 
Diviziei A ia hochei, prin disputarea 
ultimului turneu. Se va juca tur-re- 
tur, urmînd ca în seara zilei de 3 
mai să cunoaștem echipa campioană 
a țării șl formația care va susține 
meciul de baraj pentru rămlnerea în 
Divizia A.

Iată programul locurilor de la 
Miercurea Cluc AZI, ora 16: Steaua
— Dunărea ,ora 18: Dlnamo — S.C. 
Miercurea Ciuc ; MIINE (aceleași 
ore): Dlnamo — Dunărea, Steaua — 
S.C. Miercurea Ciuc. Luni este zi do 
pauză, iar MARȚI sînt programate 
jocurile derby : S.C. Miercurea Ciuc
— Dunărea șl Steaua — Dlnamo.

In grupa secundă, ca urmare a 
rezultatelor înregistrate în ultima e- 
tapă : Agronomia Cluj-Napoca —
A.S.E. 7—4 (2—0, 4—2, 1—2). Tirnava 
Odorhei — Lyceum M. ciuc 2—3 
(0—5, 2—0, 0—3). în clasament pe pri
mul loc se află Agronomia (23 p.), 
urmată, în ordine, de : 2 Lyceum
M. Ciuc 19 p„ 3. Tîrnava Odorhei 
16 p„ 4. A.S.E. București 14 p.

In această grupă, la București, au 
loc următoarele meciuri : AZI, ora 
16: Agronomia — Tîrnava, ora 18: 
A.S.E. — Lyceum; MÎTNE (aceleași 
ore): Agronomia — Lyceum. A.S.E.
— Ttmava

CAMPIONATELE 
SĂRITORILOR SENIORI

Seria competițiilor de sărituri găz
duite de bazinul ,.23 August*  din Ca
pitală este încheiată prin cea mai 
importantă întrecere internă, campio
natele republicane ale seniorilor. 
Evenimentul se petrece astăzi șl mîi- 
ne, cînd amatorii acestui frumos 
sport pot urmări concursul după ur
mătorul program : sîmbălă, ora 10 * 
trambulină seniori, ora 15 : platformă 
senioare ; duminică, ora 10 : tram
bulină senioare, ora 15 : platformă 
seniori.

Printre favoriții disputelor, la care 
iau parte săritori din Sibiu. Bucu
rești. Oradea si Cluj-Napoca îl amin
tim pe I. Ganea, G. Fabich, Al» Bagiu# 
Georgiana Săcăleanu, Angela Popescu, 
Mihaela Atanasiu șl Elena Cîrstică. 
Anul trecut, titlurile de campioni au 
revenit ,1a ambele probe, Melaniei 
Decuseară (retrasă din activitatea 
competlțională) si lui Ion Ganea.

START IN CAMPIONATUL 
DE TENIS PE ECHIPE 

(SERIA A ll-A)
începînd de astăzi. în 4 orașe ale 

țării se vor desfășura întrecerile pri
mei etape a Campionatului repu
blican de tenis pe echipe, seria a 
Il-a.

Reprezentativa Tenls-clubulul Bucu
rești — promovată In toamna tre
cută — va debuta în prima divizie 
a tării, intîlnlnd ne teren prooria 
echipa Mureșul Tg. Mures. Dună 
cum ne spunea președintele T.C.B.. 
tovarășul Iile Turcu, aproape toți 
componențil lotului sînt jucători 
foarte tineri, dotați șl dornici de 
afirmare. Iată alcătuirea echtnel 
bueurestene : Simona Nunweiller, Lu- 
neia Orășanu, J. Bircu. S. Orășanu, 
A. Greabu și I. Barbu. Vor lipsi, 
la această întilnlre, R. Onreanu și
D. Bucătaru, plecați la Budapesta 
pentru un meci amical de juniori cu 
echipa țării vecine.

In tară, tot în zilele de 26 sl 27 
aprilie, vor mai avea loc următoa
rele întîlnlri din cadrul primei etape 
a turului : Petrolistul Cîmplnv — Să
nătatea Oradea, Dunărea Galați — 
Electrica Timișoara și Constructorul 
Brăila — U.T. Arad. (Primele notate 
stnt echipe gazdă).

Conform noului regulament. ela
borat de federația de specialitate, 
flecare echipă va trebui să prezinte 
în competiție un număr de minimum 
doi jucători care n-au împlinit încă 
20 de ani.

Iată șl datele următoarelor etape 
ale turului : a II-a — 29—30 aprilie, 
a HI-a: 3—4 mai, a rv-a: 6—8 mai, 
a V-a: 21—22 Iunie, a Vl-a: 24—26 
iunie, a VH-a: 28—29 Iunie.

A APĂRUT NR. 4 
AL REVISTEI ILUSTRATE

FOTBAL • 1-1 la Madrid - 
fotoreportaj cu imagini inedite de 
la meciul Spania — România, 
inclusiv golul înscris do Crișan 
în poarta Iul Iribar • Dudu Geor
gescu, campionul polivalențe» 
• Un transplant masiv la... 
Politehnica Timișoara.

HANDBAL • „Rumania j el 
Mejor Handball del Mundo" — 
ecouri după cea de a 5-a vic
torie consecutiva a handbaliștilor 
români în „Cupa țârilor latine".

BASCHET • Din culisele unui 
derby do baschet - confruntarea 
Dinamo - Steaua In zece foto
grafii.

TENIS DE MASA • Maria Ale
xandru — 25 de ani dedicați 
sportului.

ATLETISM • Alergătorii ro
mâni de cursa lunga continuă as
censiunea pe traseul Velenje — 
Roma - Katowice — Felix.

SCRIMA • Floretîstul Petru 
Kuki pentru a doua oarâ cam
pion mondial de tineret.

în paginile de ORIZONT EX
TERN : „Sumo cel mai vechi 
sport din lume practicat și as
tăzi" ; „Marș pe schiuri".



Campionatul feminin de baschet

TREI MECIURI
ECHILIBRATE

>' Campionatul republican feminin 
de baschet (grupa 1—6) a conti
nuat, ieri, prin meciurile desfășu
rate în sala Floreasca. Iată rezul
tatele și unele amănunte :

I.E.F.S. — RAPID 63—58 (50 — 
26). Neputînd să le folosească de
ci t foarte puțin pe Mihalic (nere
făcută după accidentul suferit Ia 
Oradea) și Balai (ținută pe banca 
rezervelor pentru indisciplină), 
proaspetele campioane au avut de 
luptat din răsputeri cu baschetba
listele de la Rapid, care au condus 
multă vreme. Finalul a fost pasio- 
i ant (dar greșelile de tehnică și 
ratările au abundat de ambele 
părți) și a revenit studentelor, su
perioare în lupta sub panou și cu 
mai multă energie și luciditate în 
aceste momente decisive. Au în- 
: ris : Portik 19, Giurea 17. L. Ră- 
dulescu 14, Basarabia 6, Balai 4. 
Ca~»tă 3 pentru I.E.F.S.. respectiv 
Gugiu 21. Bosco, 12, Petrea 11. Va- 
silescu 6. Csikos 4, Tal si Găescu 
cite 2. Au arbitrat bine P. Pasăre 
și M. Negulescu.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— CRIȘUL ORADEA 80—76 (37 — 
42). Pînă în min. 24 (scor 53—43), 
orădencele au dominat destul dc 
net și dădeau impresia că vor cîs- 
tiga. Treptat. însă, timișorencele 
și-au valorificat plusul de talie, 
viteză și... tinerețe și au egalat în 
min. 29 (58—58). De aici, tabela 
electronică a înregistrat de mai 
multe ori scor egal (60—60. 62—62. 
70- 70. 72—72). în ultimele trei mi
nute. însă. Universitatea a înscris 
ont puncte (Villanvî 4. Czmor și 
Goian cite 2). în vreme ce Crișul 
a realizat doar patru puncte (Chva- 
<al 3. Kiss 1), și astfel studentele 
au cucerit o victorie care le Spo
rește șansele de a promova pe lo
cul 4 în Divizia A.
Czmor 19. Diaconescu 
Villan.vi cite 12. Salcu 
3. Sarchizian 2 pentru 
tiv Boca 24. Casctti 
Dudaș 9. Chvatal 9. 
Varga 5. Au arbitrat 
gulcscu și D. Crăciun.

POLITEHNICA —
CONSTRUCTORUL 76—69 (34—34)

Campionatul continuă azi și 
Încheie miine prin partidele ce 
vor disputa în sălile Floreasca 
Constructorul. (D. ST.).

Au încris : 
18. Goian și 
14. Colțescu 
„U“. respec- 
12. Kiss 11,
Szekely 6, 

bine C. Ne-
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MÎINE DIMINEAȚĂ, LA LUDWIGSHAFEN [R. F. G.J

ÎNCEP CAMPIONALELE EUROPENE
DE LUPTE GRECO-ROMANE

PENTRU SCRIMERII ROMANI
Scrima românească rămîne în 

continuare ancorată într-o suită de 
concursuri și competiții interna
ționale, oficiale sau amicale, cu 
caracter de test în vederea princi
palului eveniment al anului, C.M.

în continuarea „Cupei Europei", 
sîmbătă 
mâni (I. 
ță, Em. 
prezenți 
dual de 
„Cupa Hungaria'

Unul din tradiționalele patrula
tere România — Franța — Italia 
— Ungaria, cel de spadă, va avea 
loc azi și miine la Clermont Fer
rand (Franța), Un bun prilej pen
tru echipa țării noastre (C. Bără
gan, Al. Istrate, A. Pongraf, P. 
Szabo, O. Zidaru — antrenor, V. 
Chelaru) de a confirma stadiul a- 
vansat de pregătire în care se află.

Revanșa meciului feminin dc 
floretă România — R.F.G. a fost

și duminică, sabrerii ro- 
Pop, C. Marin, M. Musta- 
Oancea, Al. Nil ca) vor fi 
la marele turneu indivi- 
la Budapesta, dotat cu

programată tot la finele acestei 
săptămîni, în localitatea Goppin
gen. Formația României cuprinde 
pe Suzana Ardeleanu, Ecaterina 
Stahl, Viorica Draga, Elena Pricop 
și Magdalena Barloș. Antrenor, 
Andrei Vîlcea.

în fine la Milnchen, un nou 
examen pentru floretiști. îl prile
juiește, azi și miine, ~ 
lor 8 națiuni". Lotul 
de pe P. Kuki, M. 
cea, T. Petruș și C. 
trenor, I. Zilahi.

★
BUDAPESTA, 25.

bie Steaua București s-a calificat 
în turneul final al „Cupei cam
pionilor europeni", alături de 
Ț.S.K.A. Moscova, Legia Varșovia 
și Honved Budapesta, în urma 
victoriilor obținute in grupa sa 
preliminară (9—0 cu Steaua roșie 
Belgrad, 9—2 cu S.K. Koblenz și 
F.C. London).

„Turneul ce- 
nostru cuprin- 
Țiu, P. Buri- 

Niculescu. An-

Echipa de sa-

La Ludwigshafen (R. F. Germa
nia) încep miine dimineață con
fruntările campionatelor europene 
de lupte greco-romane. Competiția 
va reuni pe cei mai buni luptători 
din 23 de țări, printre care Anglia, 
Bulgaria, Cehoslovacia. R. D. Ger
mană. R. F. Germania. Iugoslavia. 
Polonia,
U.R.S.S. întrecerile se vor desfă
șura pe trei saltele de dimensiuni 
olimpice, la „Fric'drich Ebert-Hal- 
le“ cu o capacitate de 2 500 de 
locuri. Vor fi programate zilnic 
cite două reuniuni — una dimi
neața și alta seara. în vederea a- 
cestei competiții, cit și a celei dc 
lupte libere, ce va fi găzduită, în 
continuare (1, 2 și 3 mai) dc ace
eași sală, au fost instalate 20 dc 
cabine pentru comentatorii studio
urilor de radioteleviziune și o tri
bună cu 100 de locuri pentru zia
riști.

Romania, Ungaria și

Ieri după-amiază a plecat la 
Ludwigshafen lotul reprezentativ 
de lupte greco-romane al țării 
noastre : Constantin Alexandrul 
(cat. 48 kg.), Ion Dulică (cat. 57| 
kg.), Ion Păun (cat. 62 kg.), Ștefaa 
Rusu (cat. 68 kg.), Gheorghe Cio-J 
botaru (cat. 74 kg.). Ion Enache 
(cat. 82 kg.), Nicolae Martineseu 
(cat. 100 kg.) și Roman Codreanu 
(cat. +100 kg.). La cat. 52 și 90 kg 
nu vom avea reprezentanți. Dt 
menționat, de asemenea, că Șt 
Rusu și Gh. Ciobotaru particip’ 
pentru prima dată la campionatele 
europene. Luptătorii români sin 
însoțiți de antrenorii Ion Cerne: 
și Nicolae Pavel. Printre arbitri 
internaționali selecționați la con 
fruntările continentale sînt și ro 
mânii Valentin Bați. Vascul Popo 
viei, Vasile Toth și Gheorghe Mar 
ton.

La București și Pernik

ROMANIA BULGARIA LA GIMNASTICĂ JUNIORI
„CMP4 FEDERAȚIEI" LA BASCHET

(Urmare din pag. I) 9, Sedlak 4, 
Bulla 4, Zu- 
N. Iliescu și

(Turcia) și De Coster (Belgia). 
(D. ST.)

In partida de deschidere, echi
pa Belgiei a întrecut pe cea a 
Cehoslovaciei cu 70—62 (33—31).
Jocul a fost echilibrat și specta
culos, mai ales în repriza secundă, 
cind baschetbaliștii belgieni, cau
ți nd să contracareze 
de înălțime în lupta sub panou.

3, Padrta 4, Kotieba 
Pazicky 6, Terliski 4, 
zanek 6. Au arbitrat 
C. Negulescu (a.v.)

Turneul continuă azi și sc în
cheie miine.

Miine, la București și Pernik, 
este programată dubla intilnirc in
ternațională de gimnastică dintre 
selecționatele de juniori ale Româ
niei și Bulgariei. Echipele de bă
ieți ale celor două țări vor evolua 
în sala de la Complexul „23 Au
gust", dc la ora 11. Antrenorii vor 
alinia, probabil, următoarea echi-

handicapul

au combinat rapid și cu multă 
inventivitate. Datorită eîtorva ac
țiuni de efect, formația Belgiei 
s-a desprins în partea a doua a 
întîlnirii, menținînd în final un 
avans permanent de 6—8 puncte. 
Au înscris : Huysmans 18. Becknel 
6, Es 7. Nelisen 5. RoisalH 4, Ho 
rywegfcen 5, Hersell 1, Van Den 
Bosch 3. Gcerts 6, Dilissen 4, 
Drivinauierc 9. Vroonen 2 pentru 
Belgia, respeefiv Necas 22. Derer

TRAGERE LA SORȚI PENTRU
CUPA FEDERAȚIEI» LA TENIS

PARIS, 25 (prin telex). — La 
sediul federației franceze de spe
cialitate a avut loc tragerea la 
sorți pentru tradiționala compe
tiție feminină pe echipe, dotată 
cu „Cupa federației internaționa
le de tenis". Reprezentativa Ro
mâniei întîlnește în primul tur 
formația Luxemburgului. Capi de 
serii au fost desemnate : Austra
lia (deținătoarea trofeului). An
glia. Cehoslovacia și S.U.A. In

total, iau 
trecerile 
A i x —en-Proven ce, 
mai.

parte 31 
au loc

de echipe. în- 
în localitatea
între 5 și 11

ÎNAINTEA C. E

ix MliPION/lIUI ITALIAN DL fOTRAl

pă : Kurl Szilier, Aurei George! 
cu, Dorel Marin, Aurel Tril. Ru 
niulus Bucuroiu. Septimiu Nicol

Echipa feminină a țării noasti 
a plecat în Bulgaria cu un lot c 
șapte sportive, urmind ca definit 
varea formației să se facă in zii 
concursului. Au făcut deplasarea 
Eva Panili, Amalia Cimpan, Ca 
men Leucean, Costela Mureșa 
Tatiana Jipa, Mioara Stanciu, N 
coleta loan.

în ambele concursuri vor fi pr< 
zentale numai exerciții liber ales

PE SCURT
reia campionatulDuminică sc 

italian, care a ajuns la ultimele 
etape, interesante exclusiv în ceea 
ce privește lupta pentru evitarea 
retrogradării, întrucît spre „lo scu- 
detto" (titlul de campioană) merge 
sigur Juventus™

Cinci echipe se află in luptă în- 
dîrjită pentru a nu retrograda din 
A. Sau, mai degrabă, patru, deoa
rece Varese, chiar dacă teoretic nu 
este condamnată, practic nu mai 
are speranțe, dată fiind diferența 
de 5 puncte care o separă dc po
ziția posibilei salvări. Deci, pen
tru celelalte locuri sortite retrogra
dării candidează Ascoli, Sampdo
ria (cite 20 p), Lanerossi Vicenza 
și Ternana (cite 19 p.).

Calendarul ultimelor 4 etape 
este favorabil echipei Ascoli, care 
a reușit un veritabil tur de forță, 
urcind pe o poziție foarte avanta
joasă față de celelalte amenințate. 
O situație mai dificilă o au cele-

trei, care au de susținut me- 
fie cu echipe din fruntea

lalte 
ciuri 
plutonului, care caută să acumu
leze puncte pentru a ocupa locu
rile ce permit participarea In cu
pele europene, fie cu echipe care 
ar putea să intre în „hora retro
gradării". Notăm astfel. întilnirea 
directă dintre Ascoli și Ternana., 
apoi pe oele dintre Roma și Lane- 
rossi, Sampdoria și Bologna.

(Roma și Bologna căutind să ob
țină dreptul de a participa la cu
pele europene).

în ce privește prima parte a 
clasamentului, liderul Juventus 
primește vizita lui Lazio. Torine- 
zii au învățat să nu piardă con
fruntările importante în campionat, 
așa că pot fi creditați cu 2 puncte.

Dar, chiar dacă ar pierde, să zi
cem, acest meci, tot nu-și reduc 
șansele de a deveni campioni.

CESARE TRENTINI

DE BOX DE LA KATOWICE

TENISMANIi NOȘTRI
JUNIORI IN IUGOSLAVIA

Ln sfârșitul acestei săptămîni se 
desfășoară în localitatea Niregy- 
haza (Ungaria). întâlnirea interna
țională amicală de tenis dintre re
prezentativele de 
ani) ale Ungariei 
făcut deplasarea, 
antrenorului Gh. 
rii : R. Opreanu, 
Niculescu, FI. Segărceanu, D. Bu- 
cătaru, L. Revos și I. Iovănescu.

juniori (sub 16 
și României. Au 
sub conducerea 
Boaghe, următo- 
S. Zaharia, S.

a In vederea campionatelor europene de box de la Katowice (1—8 
iunie) colegiul de antrenori a alcătuit Iotul lărgit al țării noastre. Din lot, 
care este pregătit de antrenorii Ion Popa și Teodor Niculescu. fac parte, 
printre alții. R. Cozma, Al. Turei (semimuscă). C. Gruescu, Ibrahim Faredin 
(musca), M. Tone (cocoș), Gh. Ciochină, P. Nedelcea, G. Pometcu (pană). 
Simion Cuțov (semiușoară), Paul Dobrescu, C. Iloduț (ușoară).
(semlmijlocle),C. Tîrboi, I. Tîtîlă (mijlocie mică). N. Chipirog 
Văran, V. Croit01 u (semigrea). M. Simon (grea) și alții.

V. Zilberman 
(mijlocie), C.

• PINA la această oră s-au pri
mit la comitetul de organizare de la 
Katowice înscrierile boxerilor din 
următoarele țări, la campionatul eu
ropean : Anglia, Belgia, — ' 
Cehoslovacia, Danemarca. 
R.D. Germană, Grecia, R.F. 
nia, Irlanda. Italia, Olanda. Polonia, 
Turcia. Suedia, Spania, Țara Galilor. 
Ungaria. U.R.S.S.
• AU FOST desemnați arbitrii care 

vor oficia la Katowice : Schalek 
(Austria), Polard (Anglia), Plane 
(Belgia), Dobrev (Bulgaria), Smeza 
(Cehoslovacia), Jensen (Danemarca), 
Kotila (Finlanda). Deleserre (Fran
ța), Carazanis (Grecia), Rial (Spa-

Thomson (Ir-

''\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

PRACTICA SPORTIVĂ 
Șl LOTERIA

Nu e nimic surprinzător 
în faptul că, la Tallin. Co
mitetul pentru cultură fi
zică și sport al R.S.S. Es
tonă a organizat o loterie 
care acordă 
posibilitatea 
la Jocurile 
vară de 
1980, ca 
olimpice 
se vor , _
rada capitalei estoniene. 
Curioasă este forma a- 
doptată. Astfel. buleti
nele de joc prezintă un 
caroiaj pe care participan
tul înscrie puncte pentru 
propriile sale performanțe, 
normele prevăzînd : un 
marș de 2 km sau o a- 
lergare de 3 km. un par
curs pe schiuri de 8 km 
sau cu bicicleta pe 15 km. 
apoi 45 dc minute de bas
chet sau 30 de minute de

câștigătorilor 
de a asista 
Olimpice de 
Moscova, din 

la probele 
yachting, ce 

in

la 
sl 
de

desfășura

Bulgaria, 
Finlanda, 

, Germa-

nia). Krom (Olanda), 
landa), Spirovski (Iugoslavia), Baum- 
gardt (RDG). Myrwald (Norvegia). 
Idziak, Laukedrey și Kozak (Polonia) 
Chiriac (România), Kramheller 
(RFG), Joos (Elveția), Goranson 
(Suedia). Gilgather (Scoția), Co
merț (Turcia). Hopkins (Țara Gali
lor), Quacci (Ralia)', Sermer (Unga
ria), Savin (URSS). Dintre aceștia. 
Deleserre, Joos și Thomson au ar
bitrat recent la București.
• NOII CAMPIONI ai R.D. Ger

mane sînt. în ordinea categoriilor : 
Geileich. Gertenbach. Rocke. Forster. 
Radowski, Beyer, Franz, Heimann. 
Wittenburg, Sachsc și Fanghaenel

• I’t'GIIJȘTII polonezi Iși continuă
pregătirile în vederea campionatelor 
europene programate intre 1 și 8 
Iunie la Katowice. Antrenorul prin
cipal al echipei poloneze, Viktor 
Nowak, a titularizat provizoriu pe 
următorii 11 boxeri. în ordinea cate
goriilor : Srednickt, Strasburger.
Borkowski. Krampa. Tomezyk, Pa- 
cuszka. Rybicki, Rudkowski. Ku- 
chaszk. Gorlat și Gerlecki. Din rîn- 
dul seleclionabililor, in număr de 
23, mal fac parte cunoscuții inter
naționali Gajda, Stachowiak, Gotfryd, 
Gerba și Kicka.
• CAMPIONATELE

ale Franței 41
ringul 
Rouen, 
ropean 
puncte 
mingo 
(Cehoslovacia). In cadrul cat. semi
grea, Adamski (Polonia) a dispus 
prin k.o. de Pellerin.

Internaționale 
au loc în prezent pe 

arenei centrale din orașul 
La cat. cocoș, camnionui eu- 

Cosentino l-a învins la 
pe Fazza (Maroc), Iar Do- 

a dispus la puncte dc Hocke

FOTBAL • Miine se dispută la 
meciul Bulgaria — R.F. " 
preliminariile C.E. In 
au lost selecționați și , 
și Netzer. • Glasgow 
nit campioana Scoției, 
a 35-a oară (din 1899) 
„record mondial" în ce 
medaliilor de campioni

ȘAH a In sala de festivități a ,,Cc 
Sindicatelor" din Moscova a avut 
decernarea titlului de campion al Iu 
marelui maestru sovietic Anatoli Karr 
Președintele FIDE, dr. Max Euwe, a 
minat noului campion medalia de 
și cununa cu lauri. • Se anunță 
Belgrad că la tradiționalul turneu ,, 
modalul Vidmar" (2—22 iunie), și-a < 
firmat participarea, și campionul n 
dial A. Korpov. • |n turneul feminin 
la Budapesta, se distanțează M 
Sul — 8 p, urmată de Margcreta 
reșan și Antonina Gheorghieva — 6 
Suzana Vercczi — 5 p (1). In rund, 
10-a, Mureșan a remizat c.u magh 
Krizhan. • 12 runde s-au jucat la Vri 
ka Banja, unde conduce tlnărul 
estru maghiar Vadasz cu 8V2 p, u 
de Gipslis și Ostojici — 8 p, Mar 
viei — 7 p. Victor Ciocâltea, care 
învins pe Nikolici, ocupă locul 5, cu 
p. • înaintea ultimei 
Palmas : LJubojevici 1O’/2 
Hort 9’/2 p.

TENIS, q Rezultate din 
Ld Houston : Solomon — 
6-3; Lutz — Guerry 6—4,
— Kawimazumi 6—3, 6—3. 
Tanner — Fillol 4—6, 6—4, 6—3; Pat|
— Gottfried 6—4, 6—2. La Stockhc
Ashe — Franulovici 6—3, 
McMillan 6—3, 3—6, 6—4;
Warwick 3-6, 6-1, 6-1.
finală în 
Island : I 
gong 
Iova — I

|— Louie 
dispută 
nors și 
turul 
3-6, 
6-2 ; 
5—4 ab. ; Muntanola

TENIS DE MASA # In . 
europene", la Le Hâvre: 
Franța 4—3 (în cel mai. spectaculos 
francezul Secretin l-a învins pe 
nul mondial Jonyer, cu 2—0). 
(Anglia) : Iugoslavia — Anglia

Germonio
lotul vest-genr 

,,spaniolii" Breit 
i Rangers a de 

ciștigind per 
titlul, cu un i 
privește numi 
cucerite.

8 p.

runde, ta 
p, Meckinj

turneele J
Reirl 6—3^
6-3; Dr"
La Charlo

Fillol 4-6.
6-4,

Franulovici 6—3, 6—0; Pan
6—3. 3—6, 6—4; Barazrut

6—1, 6—1. e Sfertur
turneul feminin de la Ar

Evert — Duir 6—2, 6—0; G 
VMade 4-6. 6-0. 6-2;

Heldman 6—2,
6-3.

astăzi
John 

trei, la 
6-3. 7-5
Pinto Bravo — N'Godrella 6—7,

Goven 6—2, 
„Cupa 
: Ungar

Durr 6—2,
4-6, 6-0, 6-2; Na

6-2; Mort
6—2. • La Las Vegc 
meciul dintre Jimmy 

Newcombe. « Partide 
Madrid : Gisbert — 

; Spear — Benavides

ca 
La
4-3

natație. Sînt rezervate co
loane și pentru... pescuitul 
cu undița, vînătoare, yach
ting sau chiar gimnastica 
de dimineață ! Scopul a- 
cestui sistem — întrucît, 
indiferent de punctaj, toate 
buletinele participă la tra
gerea la sorți — este de a 
stimula în rîndurile popu-

Basso, s-a luat la întrecere 
cu un cal trăpaș. numit 
Oldwich, pe care l-a în
vins la sprint, cu o medie 
orară de 47,056 km. Aceasta 
este de altfel singura cursă 
pe care în ultima vreme 
a cîștigat-o Basso — no
tează presa cu amărăciu-

și-au anunțat participarea 
peste 1BOO de concurenți 
niponi, precum și cîtevă 
sute de invitați din alte 
țări ale lumii.

PELE ÎNSCRIE DIN NOU!
Celebrul jucător brazilian 

de fotbal Fele, aflat în vi-

lației obișnuința cu prac
tica sportivă. MINIMARATON

neconfirmate 
acum în 
intențio- 

asupra 
a se re-

Știri încă 
anunță că Pele, 
vlrstă de 34 ani. 
nează să revină 
hotăririi sale de
trage. El duce tratative eu 
clubul New York Cosmos, 
care i-a propus un con
tract pe o perioadă de doâ 
ani.

FOTBALUL ȘCOLAR 
PRINDE ARIPI

0-0 LA FOTBAL JUN

CICLIST CONTRA CAU
Sportivii profesioniști în 

pană de angajament re
curg la tot felul de ori
ginalități, unele degradan
te pentru calitatea lor de 
sportivi. Recent, pe hipo
dromul din Napoli, fostul 
campion mondial de ciclism 
pe șosea, italianul Marino

La 15 septembrie va 
vea loc, la Yamanashi, 
apropiere de Tokio, 
concurs internațional 
,jninimaraton“, care se 
desfășura pe distanța
25 km. Cursa este rezervată 
atleților care au depășit 
vlrsta de 40 de ani. La a- 
cest interesant concurs

a- 
în 

un 
de 
va 
de

zită în Europa, a evoluat 
In cadruj unei selecționate 
internaționale, care a tntîl- 
nit, la Braunschweig 
((R.F.G.), echipa Ein
tracht din localitate. Jocul, 
care a fost urmărit de 
peste 20 000 de spectatori, 
a revenit cu 5—3 echipei 
Eintracht. Unul din 
rile învinșilor a fost 
cat de Pele. celelalte 
fiind Înscrise de 
See Ier.

golii- 
mar- 
două
Uwe

Intre 30 aprilie șl 7 mal 
In mai multe orașe vest- 
germane se vor desfășura 
meciurile primului turneu 
Internațional de fotbal re
zervat echipelor 
școlare. Cele 8

național? 
formații 

participante au fost 
părți te în douâ 
după cum urmează 
pa A : Anglia, 
Franța. Olanda : grupa B: 
Irlanda. Țara Galilor, R.F. 
Germania și Elveția.

îm- 
grupe 

: gru- 
Scoția.

EISENHUTTENSTADT, 25 
telefon). Pc stadionul din loca 
s-a disputat primul meci c 
reprezentativele de fotbal-ji 
ale R.D. Germane și Rom: 
Partida s-a încheiat cu un roz 
de egalitate : 0—0. Dominați 1 
cepului meciului, fotbaliștii i 
și-au revenit apoi, creind faze 
moașe. în min. 10 și 35, Căm 
a ratat deschiderea scorului, 
pauză, echipa noastră a do: 
timp de 20 de minute, dar 
țeanu (min. 43), Popa (min 
Nucă (min. 49), Cămătarii și 
taru (min. 58) au ratat bune 
zii. Fotbaliștii români au ; 
următoarea formație : Crisli 
Popa, Zahiu. Toader. Ene — 
Nemieanu, Bălan (min. 65 1 
— Lupău (min. 41 Bisoc), < 
taru, Cilitaru.
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