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VIZITA iN TARA NOASTRĂ
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A TOVARĂȘULUI KIM IR SEN
7

Vineri dimineața, tovarășul 
Kim Ir Sen, secretar general al 
Comitetului 
lui Muncii din 
tele Republicii 
erate Coreene, 
nă de flori la 
lor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socia
lism.

împreună cu înaltul oaspete au 
venit să aducă un pios omagiu 
celor care au luptat pentru înal
tele idealuri ale poporului român 
tovarășii Kim Dong Ghiu, 
O Jin U, Riu Giang Sik, Hă Dam, 
Ciăng Song Nam, alte persoane 
oficiale coreene.

La solemnitate au luat parte 
tovarășii Emil Bobu. membru al 
Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, 
George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe, gencral-colonel 
Ion Coman. prim-adjunct al mi
nistrului apărării naționale și șef 
al Marelui Stat Major, Ion 
Gheorghe, prim-vicepreședintc al 
Consiliului popular municipal 
București.

Erau prezenți ambasadorul 
României Ia Phenian și ambasa
dorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești.

După 
păstrat 
apoi a 
numentului.

In încheierea solemnității, per
sonalitățile coreene și 
primit defilarea gărzii

★
La Palatul Republicii 

vineri 23 mai, convorbirile 
intre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tova
rășul Kim Ir Sen, secretar general 
al Comitetului Central al Partidu
lui Muncii din Corcea, președin
tele Republicii Populare Democrate 
Coreene.

In timpul convorbirilor, a avut 
loc o informare reciprocă in legă
tură cu construcția socialistă in 
cele două țări, s-a procedat la un 
larg schimb de vederi cu privire 
la dezvoltarea in continuare a rela
țiilor bilaterale, precum și asupra 
unor probleme actuale ale mișcării 
comuniste și muncitorești, ale vie
ții internaționale.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen și-au manifestat pro
funda satisfacție pentru faptul că 
înțelegerile convenite cu prilejul 
intilnirii precedente, de la Pheni
an, se transpun, in mod fericit in 
fapt, determinînd o promovare in
tensă a raporturilor de prietenie

Partidu- 
preșcdin- 

Derao- 
o coroa-

Central al 
Coreea, 

Populare 
a depus 
Monumentul eroi-

depunerea coroanei s-a 
un moment de reculegere, 
fost vizitată rotonda Mo

române 
de

au 
onoare.

au început, 
oficiale

militantă și colaborare frățească 
dintre partidele, țările și popoarele 
noastre, pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului și internaționa
lismului socialist, și au examinat 
noi căi și modalități menite să 
contribuie la amplificarea și ridi
carea pe o treaptă superioară a 
legăturilor de colaborare multilate
rală dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Muncii din Coreea, 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Demo
crată Coreeană, în interesul celor 
două popoare, al intăririi unității 
țărilor socialiste, al forțelor demo
crației și progresului, al tuturor 
forțelor antiimperialiste.

Examinîndu-se evoluția situației 
politice internaționale, s-a subli
niat că aceasta confirmă pe deplin 
aprecierile la care au ajuns cei 
doi conducători de partid și de stat 
cu prilejul convorbirilor din iunie 
1971. S-a relevat că. în perioada 
care s-a scurs, în lume s-au pro
dus profunde transformări revolu
ționare naționale și sociale, muta
ții adinei in raportul mondial de 
forfe și a fost reliefată importanta 
luptei țărilor socialiste, a țărilor în 
curs de dezvoltare și nealiniate, a 
mișcărilor de eliberare națională, a 
tuturor forțelor democratice și pro
gresiste. împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismu- 
lui. pentru eliberarea națională și 
socială, pentru garantarea păcii și 
securității internaționale, pentru 
lichidarea subdezvoltării. pentru 
respectarea dreptului inalienabil al 
fiecărui popor de a-și decide singur 
soarta, pentru o nouă ordine eco
nomică și politică internațională.

Convorbirile s-au desfășurat in
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
de stimă și înțelegere reciprocă.

★
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 

Kim Ir Sen, tovarășele Elena 
Ceaușescu și Kim Săng E au 
asistat, vineri seara, Ia un specta
col de gală organizat de Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste in 
onoarea inalților oaspeți coreeni.

*
Astăzi, in Jurul orei 11,45. pos

turile noastre de radio și televizi
une vor transmite direct de la Sala , 
Palatului Republicii Socialiste ! 
România mitingul prieteniei ro
mâno — coreene organizat cu pri
lejul vizitei oficiale în țara noas- I 
tră a delegației de partid și gu- | 
vernamentale a Republicii Popu
lare Democrate Coreene, condusă 
de tovarășul Kim Ir Sen, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, pre- , 
ședințele Republicii Populare De
mocrate Coreene.
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La C. E. [grupa B]
de baschet masculin,

CAMPIOANA BALCANICA LA VOLEI
Aseară, la Atena, în sala Spor

ting, s-au încheiat campionatele 
balcanice de volei, la care au luat 
parte și reprezentativele României. 
Echipa noastră feminină, care în
vinsese cu o zi înainte principala 
contracandidată la titlu, formația 
Bulgariei, a obținut victoria și în 
ultima partidă : 3—0 (14, 11, 9) cu 
Iugoslavia. Terminînd deci com-

petiția neînvins’",, voleibalistele 
noastre au cucerit titlul de cam
pioane balcanice.

La rîndul ei, reprezentativa mas
culină a României a susținut, asea
ră tîrziu, meciul decisiv pentru 
cuoerirea primului loc cu echipa 
Bulgariei, meci care la închiderea 
ediției nu se terminase.

AZI Șl MÎINE, LA POIANA BRAȘOV

CONCURSUL ATLEIIC

• In perspectivă întreceri de calitate • Se așteaptă rezultate 
bune 9 O pistă de valoare internaționalăbune 9 O pistă de

Cochetul stadion din Poiana Bra
șov, cu pistă de o bună calitate, 
găzduiește competiția atletică de 
tradiție care este concursul re
publican de primăvară al seniori
lor. Am vrea, tocmai de aceea, ca 
această nouă apariție a atleților 
să constituie o adevărată sărbătoa
re sportivă de la care să nu lip
sească întrecerile atractive și re
zultatele de valoare. în această 
idee așteptăm cu interes rezultate 
pe măsura pregătirilor efectuate 
pină acum de atleții noștri, com- 
ponenți ai lotului olimpic sau ai 
celor republicane de seniori și ju
niori.

în condițiile unei piste bune, la 
nivelul cerințelor internaționale, a

admirabile ambiante de con- 
pe care o creează cadrul na- 
in care este plasat stadio- 

a unei altitudini cu puțin 
1000 de metri șl avînd în

DIVIZIA A LA FOTBAL, ETAPA A 30-a

MECIURI DE MARE MIZA, IN CONTINUARE
Cu etapa a 30-a se intră, prac

tic, in „linia dreaptă" a campio
natului. Este, deci, porțiunea în 
care resursele pentru finiș pot 
răsturna spectaculos ierarhii res-

CLASAMENTUL DIVIZIEI A

1. DINAMO 29 19 4 6 59-27 42
2. Univ. Craiova 29 12 9 8 41-26 33
3. A S A. 29 13 3 11 38-34 33
4. F.C.M. Reșița 29 14 4 11 47-39 32
5. Steaua 29 13 4 12 50-33 30
6. Olimpia 29 12 6 11 30-32 30
7. Sportul stud. 29 12 5 12 38-40 29
8. F.C. Argeș 29 12 4 13 45-39 28
9. U.T.A. 29 12 4 13 33-34 23

io’ C.F.R. 29 9 10 10 23-27 28
11. ,,Poli" Timișoara 29 12 4 13 24-33 28
12. Jiul 29 11 5 13 35-31 27
13. F.C. Constanța 29 10 7 12 32-39 27
14. „U" Cluj-Napoca 29 9 8 12 24-34 26
15. ..Poli" lași 29 12 2 15 38-50 26
16. Steagul roșu 29 10 5 14 34-26 25
17. Chimia Rm. V. 29 8 9 12 28-48 23
18. F.C. Galați 29 10 5 14 22-44 25

ultima turnantă.la
prismă, fiecare meci

pcctate pină 
Prin această . 
care angajează o echipă din coada 
plutonului își păstrează gradul 
aparte de interes. încărcătura spe
cială de miză. O simplă privire 
asupra clasamentului ne dezvăluie 
cum — de pildă — un eșec pe 
teren propriu al lui F. C. Con
stanta, conjugat cu un succes in

Dudu Georgescu (stingă) fi Ștefanescu m 
simbol al intilnirilor dintre Dinamo

ieșeni și 
va plasa 
loc „re
in apro-

„SPIRITUL
DE ECHIPĂ

A DETERMINAT
CALIFICAREA",

declară
antrenorul principal 

al lotului român

unei 
curs, 
tu ral 
nul, 
peste ____  _ _____ ___
vedere marele număr și valoarea 
competitorilor este de presupus că 
întrecerile de astăzi (de la ora 14) 
și de mîine (de la ora 9) vor în
semna un salt calitativ, raportat 
direct la rezultatele primei etape, 
de săptămina trecută, a competi
ției pe echipe „Cupa României” și 
la planificarea performanțelor pe 
care ameții noștri și-au făcut-o 
pentru acest sezon.

Au fost unii sportivi oare în di
feritele zone ale „Cupei" au reușit 
cifre bune (Mihaela Loghin, Gheor- 
ghe Cefan, Erwin Sebestyen. Lo
rand Tdrok, Dinu Piștalu, Nichi- 
for Ligor. Vasile Bichea etc.) și 
pe care sperăm să și le depășească 
acum. Au fost însă și unii atleti 
(Gh. Megelea, Ioana Pecec, Eva 
ZCrgo, Șerban loan) care n-au e- 
voluat la plafonul dorit, după cum 
au existat și destul absenți, între 
oare Carol Corbu, Dorina Cătinea- 
nu, Natalia Andrei. De la toți a- 
eeștia și încă de la mul ți alții aș
teptăm, astăzi și mîine, rezultate 
de valoare !

Promovarea reprezentativei mas
culine de baschet a Romăniei in 
grupa A a campionatului european 
a produs, în mod îndreptățit, bucu
rie și mîndrie în rîndul iubitorilor 
acestui sport de la noi care au 
urmărit, prin cele relatate în pre
să, la radio și televizor, desfășu
rarea interesantelor întreceri de la 
Hagen. Sportivii români, făcind 
dovada unei pregătiri temeinice 
și a unei combativități deosebite, 
au repurtat victorii asupra selec
ționatelor Poloniei. Franței, 
gariei, Olandei, R. F. ~ 
(echipe bine cotate în 
baschetului european), cavepvi, 
Tării Galilor și Marocului, obți- 
nînd un coșaveraj semnificativ : 
860—G03. în condițiile unei concu
rențe aprige, creată de ridicarea 
valorică a tot mai multor echipe 
naționale, performanța lotului ro
mân apare remarcabilă și dătă
toare de speranțe pentru viitoa
rele confruntări, dintre care cea 
mai apropiată este chiar cea din 
grupa A a campionatului european, 
unde, după cum am mai anun
țat, România face parte din seria 
preliminară de la Rijeka, alături 
de Bulgaria, Grecia și Spania.

în legătură cu evoluția baschet- 
baliștilor români la Hagen, precum 
și cu participarea la „europenele" 
din Iugoslavia, am 
opinia antrenorului 
hai 
an 
ma 
că

Nedef care, în 
de zile de cînd 
reprezentativei, 

însușirile pe care

Un-
Germania 

ierarhia 
Elveției,

tinut să aflăm 
principal Ml- 
decurs de un 

se află la eîr- 
a demonstrat 

le-a avut

D. STANCULESCU

(Continuare în pag. a 7-a)

MUNCA EDUCATIVA, OBIECTIV
FUNDAMENTAL, PERMANENT

Angajat cu entuziasm și respon
sabilitate in Îndeplinirea exem
plară a sarcinilor încredințate de 
partid, întregul activ al mișcării 
sportive desfășoară, evident, o 
muncă intensă pentru îmbunătăți
rea continuă a activității de edu
cație 
retul 
viștii 
tate, 
buții 
ternic 
sporirea permanentă a eforturilor 
și preocupărilor, l-a constituit și 
îl constituie înalta apreciere cu
prinsă in Mesajul adresat de to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
participanților la Conferința pe țară 
a mișcării sportive, în care prin
tre altele se arată: „Partidul și 
guvernul apreciază rezultatele po
zitive dobîndite In aplicarea 
hotăririlor partidului cu privire la 
dezvoltarea educației fizice și spor
tului, la creșterea contribuției a- 
cesteia la eforturile generale în
dreptate spre făurirea și educa
rea omului nou al societății noas
tre, la formarea unui tineret să
nătos, bine dezvoltat din punct 
de vedere fizic șl psihic".

Se cere, însă, prin documentele 
de oartid, ca această contribuție 
sd sporească tot mai mult, să țină

permanent pasul cu dezvoltarea 
generală a țării, a tuturor sectoa
relor de activitate, cu cerințele 
fundamentale ale făuririi unui om 
nou, cu o conștiință înaintată și 
Înalte trăsături morale, cerințe 
sintetizate în Codul principiilor și 
normelor muncii și 
niștilor, ale eticii și 
cialiste.

Este,

vieții comu- 
echității so-

fizică și sport. Pentru tine- 
sportiv al țării, pentru acti- 
sportivi și cadrele de activi- 
pentru toți factorii cu atri- 
în acest domeniu, un pu- 

stimulent, imbold pentru

duel egal pentru minge, ca un 
și Universitatea Craiova 
aparent speculative, dar fon- 
lor de adevăr stă, desigur, în

un adevăr 
a devenit o 
cu atîția și

neîndoielnic, 
faptul că stadionul 
școală a educației, 
atîția absolvenți străluciți, cetățeni 
de nădejde, sportivi de renume 
olimpic, european și mondial pre- 
țuiți, deopotrivă, pentru marile lor 
performanțe și pentru conduita 
ireproșabilă, pentru minunatele ca
lități morale, pentru puternicele 
sentimente de patriotism carc-i a- 
nimă. Spbrtul își aduce astfel a- 
portul, alături de familie, de școală, 
de locurile de muncă, de orga
nizațiile 
munistă 
sportivă, 
care se 
întrecere uuietu», -
tul deplin al regulamentelor, al

Dan GÂRLEȘTEANU

deplasare al studenților 
al echipei Steagul roșu, 
echipa litoralului pe un 
trogradant", iar pe Jiul, 
pierea ei, pe poziția a 15-a, con- 
siderînd că „U“ Cluj-Napoca va 
obține un punctaj maxim sub Dea
lul Feleacului. Supoziții, combina-

COMPLET AL ETAPEI

ții 
dul . _ .
puterea inatacabilă a cifrelor.

Pe lingă această zonă frămîn- 
tată a echipelor dogorite de ra
zele „lanternei roșii", se mai de
tașează din etapă, meciul de la 
Craiova, între locurile 1 și 2.

PROGRAMUL^\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

ASTĂZI
F. C. CONSTANȚA — F.C.M. REȘIȚA

(meci televizat)

„U“ Cluj-Napoca 
STEAUA

MÎINE

F. C. ARGEȘ 
F. C. GALAȚI 

(stadion „Steaua")

A. S. A.
UNIV. Craiova 
CHIMIA
JIUL
OLIMPIA
„POLI” Timișoara

U. T. A.
DINAMO
C.F.R. Cluj-Napoca 
POLITEHNICA lași 
SPORTUL STUDENȚESC 
STEAGUL ROȘU

Toate partidele vor începe Ia ora 17.

XV Ă\\\\\\\\\\\\\\\\\X

I U.T.C., la educarea co^ 
a tineretului. Competiția 
indiferent de nivelul la 
desfășoară, presupune O 
corectă, cinstită, respec-

(Continuare în pag. a 2-a)



„VINE VACANȚĂ“!

!PE VALEA OLTULUI SÎNT AȘTEPTAȚI
PRIMII

Peste 4 000 de elevi și eleve 
din județele Argeș, Buzău, Caraș- 
tSeveriti, Constanța. Dîmbovița, 
■ Galați, Prahova și Tulcea vor pe
trece o parte din vacanță în ta
berele de la Cozia, Păușa, Lotru, 
Ocnele Mari și Voineasa, aflate 
în pitorescul decor al județului 
.Vîlcea.

O vizită în locurile unde nu pes
te multă vreme vor veni primii 
oaspeți, ne-a dat posibilitatea să 
constatăm că pregătirile. pentru 
deschidere sînt încheiate peste tot, 
acum punîndu-se la punct ulti
mele amănunte.

„Ne-a preocupat în aceeași mă
sură — ne-a spus Gheorghe Pan- 
telimon, președintele Consiliului 
județean al Organizației pionieri
lor — asigurarea unor condiții de 
masă și cazare dintre eele mai 
bune, dar și un program recreativ, 
bogat și atractiv. Vor avea loc 
întilniri cu activiști de partid, ex
cursii și vizite la locuri de mare 
interes — și județul nostru are 
multe asemenea locuri — precum 
și diverse alte activități. Sportul 
se va bucura, în acest context, 
de atenția cuvenită, fapt pentru 
care toate taberele au fost dotate 
cu materialele necesare".

Intr-adevăr, sportul și turismul 
vor găsi aici (sau își vor face) 
prieteni buni. Excursiile pe îneîn- 
tătoarea Vale a Oltului, la hidro
centrala de la Lotru, participarea 
la lecțiile de înot ale centrului de 
inițiere de la Ocnele Mari vor 
constitui tot atîtea puncte de atrac
ție și, în același timp, de instruire. 
Pentru că, spre exemplu, în tabă
ra cu corturi de la Voineasa, care 
se află în al cincilea an, elevii vor 
avea posibilitatea să învețe cum se 
instalează un cort, dar să și... gă
tească. Desigur, aceasta nu e tot 1 
Btudenții de la I.E.F.S., care vor 
face practica la Km. Vîlcea, vor 
îndruma și o parte din activitatea 
centrelor de înot, vor iniția com
petiții la diverse discipline, vor 
face tradiționalele focuri de tabă
ră... Și incă multe alte acțiuni, pe 
care le trecem la capitolul... sur
prize.

Aceasta în ceea ce-i privește pe

OASPEȚI
oaspeții județului Vîlcea. In ace
lași timp, după cum ne spunea 
Gheorghe Udrea, secretar al Comi
tetului județean U.T.C., pește 6 500 
de elevi vilceni vor pleca în tabe
rele de la Nucșoara, Păuleasa (Ar
geș), Costinești, 2 Mai (Constanța), 
Păltiniș, Sălișlc (Sibiu), Sulina 
(Tulcea), peste 1 100 vor lua parte 
la excursii interjudețene, iar alți 
aproape 500 la expedițiile „Cute
zătorii".

Așadar, nu peste multă vreme, 
copiii vor petrece minunatele clipe 
ale vacanței, prin grija părintească 
a celor mari, într-o ambianță ce 
nu o vor uita curînd.

Emanuel FANTANEANU

Noi terenuri de sport la „Unirea" Sf. Gheorghe

DE LA FOTBAL A ÎNCEPUT TOTUL...
Nu este pentru prima dată cînd 

se aud voci care afirmă că fot
balul ține în penumbră, sau arun
că în.tr-un nemeritat anonimat, 
alte discipline sportive. Nu puține 
sînt însă cazurile contrarii, cînd 
fotbalul constituie un adevărat 
ferment pentru înviorarea și dez
voltarea activității sportive într-o 
întreprindere sau alta. De pildă, 
la asociația sportivă „Unirea" din 
Sf. Gheorghe, care reunește ti
neri și vîrstnici din cinci între
prinderi de industrie locală, totul 
a început de la fotbal.

— Promovarea echipei de fotbal 
in Divizia C, ne spunea maistrul 
principal la fabrica de mobilă, 
Ldszto Szonda, președintele aso-

Se înalță corturile la Voineasa... Tabăra prinde contur. In curind, pădurea 
va răsuna de cintecele și risetele copiilor

ciației sportive „Unirea", ne-a sur
prins oarecum nepregătiți, pentru 
că nu aveam un teren corespunză
tor. In această situație, Consiliul 
popular orășenesc ne-a repartizat 
un spațiu ' ' ’
cvartalelor de locuințe din 
„Ciucului", iar conducerea 
prinderilor noastre ne-a ajutat să 
pornim imediat la acțiune.

Am aflat că problema cea mai 
arzătoare a constituit-o, apoi, tim
pul extrem de redus în care tre
buiau executate lucrările, fiindcă 
noul campionat bătea la ușă. Oa
meni de diverse vîrste și profesii 
din toate unitățile au venit, in 
după-amiczele lor libere, să mun
cească la nivelarea terenului, la 
montarea tribunei metalice din 
fier vechi (cu o capacitate de 500 
de locuri), la împrejmuirea timpu
lui de joc, la transplantul de... 
gazon, la zidirea vestiarelor din 
cărămidă provenită de la demolări, 
la instalația tabelei electrice de 
marcaj. Munca patriotică, evaluată 
la peste 100 000 de Iei, s-a efec
tuat timp de cîteva săptămini, 
pentru oa echipa de fotbal, situată 
in prezent printre echipele bine 
cotate ale seriei a XlI-a, să bene
ficieze de condițiile necesare de 
joc.

Există acum un cochet teren de

viran in perimetrul 
zona 

între-

fotbal, cu vestiare proaspăt tencui- 
te, bănci și tribună, tabelă de 
marcaj și, in spatele porților, plase 
de sîrmă înalte, pentru ca mingea 
să nu zboare peste gard, printre 
blocuri. De anul acesta, aria bazei 
sportive s-a extins, Consiliul popu
lar acordînd alte sute de metri 
pătrațî de pămint pentru un teren 
de antrenament pe care gospodarii 
de aici intenționează să-l trans
forme, la iarnă, în patinoar natu
ral pentru patinaj și hochei.

— Am înființat, intre timp, o 
echipă de hochei, nc-a explicat 
Lâszlo Szonda, cindva un fotbalist 
de nădejde in orașul Sf. Gheorghe, 
care este angajată in campionatul 
de calificare pentru Divizie. Ne. 
pregătim pentru orice eventuali
tate.

Interlocutorul ne-a rugat să no
tăm că, pe lingă echipele de fotbal 
și hochei, mai activează, cu rezul
tate foarte bune, secțiile de aeno- 
modelism (ai cărei component: au 
ocupat locuri fruntașe in competi
ții ou caracter național), de tenis 
de masă, șah și handbal, amatorii 
ultimului joc avind la ’ dispoziție 
un frumos teren bituminizat. Prin 
urmare, fotbalul a impulsionat în
treaga activitate a asociației 
sportive „Unirea" Sf. Gheorghe.

Troian IOANIȚESCU

in parcul HerăstrăuDuminică,

ACȚIUNI SPORTIVE DE MASĂ
In cadrul „primăverii culturale ducureștenea

MUNCA EDUCATIVĂ, 
OBIECTIV FUNDAMENTAL

(Urmare din pag. 1)

adversarilor, al spectatorului. Sta
dionul cultivă tot mai larg fair- 
play-ul și curajul, dirzenia, dă
ruirea de sine, ambițiile și dorința 
de autodepășire.

Complexul proces de educare a 
tineretului sportiv nu se desfă
șoară, insă, peste tot și perma
nent, la nivelul cerințelor, cu re
zultate asemenea celor amintite 
mai sus. Se mențin, după cum se 
știe, acele nedorite „recorduri" de 
suspendări (la jocuri, mai ales, 
dar și la multe din sporturile in
dividuale), adesea însumind îngri
jorătoare cazuri de recidivă. Sînt 
destule încă manifestările de ve
detism, de preocupare aproape ex
clusivă pentru satisfacția unor in
terese personale, de înțelegere total 
greșită a condițiilor create, conside
rate ca drepturi firești, fără obli
gația de a le onora cu o muncă 
perseverentă de pregătire, cu o 
comportare ireproșabilă sub toate 
aspectele, cu rezultate din ce în 
ce mai bune. Există, în planul e- 
tic, exemple negative și in spor
tul de masă, uneori oferite chiar 
de unii activiști sportivi care pen
tru o anume performanță ( ! ?) au 
încălcat prevederile regulamente
lor. Sînt, desigur, și alte manifes
tări care trebuie energic, cu fer
mitate și permanent combătute prin 
toate mijloacele educaționale.

Așa cum se cere prin docu
mentele de partid, așa cum se pre
cizează in însuflețitorul Mesaj a- 
dresat de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU participanților la 
Conferința pe țară : „...Asociațiile 
ffi cluburile sportive... trebuie să 
asigure educarea sportivilor în spi
ritul dragostei față de patrie și 
partid, călirea voinței, pregătirea 
fizică și morală a acestora în ve
derea obținerii unor rezultate cit 
mai bune atît in competițiile in
terne cit și internaționale". Iată 
de ce, unul din obiectivele fun- 
.aamentale ale mișcării noastre 
sportive îl constituie creșterea con
tinuă a contribuției la educarea 
multilaterală a tineretului, la for
marea omului nou, la instaurarea 
în întreaga activitate sportivă a 
țării a principiilor și normelor care 
trebuie să devină, așa cum s-a 
firecizat în Documentele Congrcsu- 
ui al XI-lea al P.C.R., Codul 

Șuncii. Și vieții, îndrumar de con
duită în societate al comuniștilor, 
ăl tineretului revoluționar, al tu
turor oamenilor muncii din patria 
noastră.

... —----------- --------------------
In cadrul tradiționalei acțiuni 

„Primăvara culturală bucureștea- 
nă". manifestărilor sportive le-au 
fost rezervate cîteva capitole care, 
sintem siguri, vor reține atenția 
atît a iubitorilor de spectacole, cit 
și a celor care practică exercițiile 
fizice.

In programul zilei de duminică 
sînt prevăzute numeroase întreceri 
sportive de masă, toate fiind găz
duite de parcul Herăstrău. Astfel, 
la Teatrul de vară, incepind de la 
ora 10,30, va avea loc o gală de 
box, cu participarea sportivilor se
niori de la cluburile Dinamo și 
Steaua. După amiază, începînd de 
la ora 17, programul.cuprinde: pa
rada ambarcațiunilor, jocuri de fot
bal (T.M.B. — Metalul, juniori), în
treceri de volei (Școala sportivă nr. 
2 — Progresul), concursuri popu-

CICLISM
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LA VELODROM
PE ȘOSELEȘI

Astăzi
mului nostru de velodrom și de 
șosea vor participa la două impor
tante acțiuni. Este vorba de „Cupa 
federației", competiție programată 
să se desfășoare pe velodromul 
Dinamo, cu participarea, sportivilor 
români și a unui lot puternic de 
alergători din Bulgaria, și de „Cu
pa București" (etapele a Il-a și a 
IlI-a), întreceri cc se vor desfă
șura astăzi, incepind de la ora 15, 
pe șoseaua București — 
dria (start de la km 7), 
ne de la ora 9,90, pe 
București — Ploiești 
Buftea), start km 7.

în ceea ce privește „Cupa fede
rației" la velodrom, aceasta va 
avea loc astăzi de la ora 1G. dud 
se vor putea urmări probele 200 m 
lansat individual, viteză elimina
torie, 4 000 m echipe, 1 000 m start 
de pe loc și cursa de eliminare. 
Duminică, reuniunea va începe la 
ora 9,30 și are programate „vite- 
za"-turn eu, 4 000 m urmărire indi
viduală și cursa cu adițiune de 
puncte.

și miine, fruntașii ciclls-

------- - , 
lare de tenis și, în sfîrșit, con
cursuri de tir.
ALTE MANIFESTĂRI IN CAPITALA

Consiliile pentru educație fizică 
și sport ale sectoarelor, in colabo
rare cu ceilalți factori, organizează 
cîteva întreceri. C.E.F.S. al sectoru
lui 4 va organiza în cadrul „Cupei 
tineretului" ia baza „Voinicelul", 
finala pe sector la baschet (băieți 
și fete, categoria 15—19 ani), iar 
la complexul sportiv „Titanii" se 
vor desfășura întreceri de handbal, 
baschet, volei și tenis de cimp, în 
cadrul acțiunii „Primăvara cultura
lă bucureșteană".

In organizarea C.E.F.S. al secto
rului 2 va avea loc, pe stadionul 
Colentina, o duminică sportivă, in
cepind de la ora 9. Alte acțiuni 
(patinaj pe rotile, demonstrații de 
box, lupte și haltere) se vor des
fășura pe bazele „Cireșarii" (sector 
8), I.R.E.M.O.A.S; (sector 7) ctc.

SIBIU : „CUPA LYCEUM" — 
EDIȚIA I

Pe baza sportivă a liceului „Oc
tavian Goga" din Sibiu s-a desfă
șurat o interesantă manifestare 
sportivă de masă, dotată cu „Cupa 
Lyceum". Deși aflată la prima edi
ție, acțiunea s-a bucurat de intere
sul tuturor elevilor acestui mare 
lăcaș de cultură, existînd premise 
că ea va continua cu mare succes 
și in anii următori. La faza de 
masă au fost prezenți 2 200 de elevi 
și eleve de la liceul organizator și 

„Gheorghe Lazâr". 
ciștigat

CĂRȚI
RUGBY ȘI

Este cunoscut faptul că jocul 
de rugby are reguli destul de 
complicate, care pentru cei mai 
mulți dintre spectatori rămin, 
deseori, o... enigmă. De aceea, 
considerăm binevenită inițiati
va Editurii sport-turism de a 
oferi celor interesați „Ghidul 
spectatorului de rugby", semnat 
de un foarte cunoscut jucător 
al deceniilor trecute, Mihai Ni- 
culescu. Intr-un format conve
nabil, cu o ținută grafică plă
cută (coperta : Puiu Mânu), în 
numai 124 de pagini sînt con
centrate : o scurtă istorie a 
sportului cu balonul oval, ex
plicațiile regulilor fundamenta
le însoțite de diagrame, palma
resul campionatelor, a intîlni- 
rilor oficiale și amicale inter
naționale ale echipelor națio
nale (juniori și seniori) și de 
club, componența echipelor re
prezentative incepind din 1919 
și pînă în prezent. Avînd in ve
dere interesul manifestat pentru 
asemenea lucrări care au, în 
primul rind, și un important rol 
educativ, credem că "
sporit pentru cea de față ar fi 
fost mai mult 
(Em. F.).

NOI
BASCHET

un tiraj

decit . util.

Reflectind larga răspindire pe 
care o cunoaște baschetul in 
lumea copiilor, interesul lor tot 
mai mare pentru practicarea a- 
cestui frumos joc sportiv, lucra
rea lui Emil Blaga „Mini- 
baschel", apărută in Editura 
sport-turism, răspunde unor re
ale și complexe necesități le
gale de orientarea metodică a 
profesorilor de educație fizică, 
de stabilirea necesarului de ma
teriale, de explicarea regula
mentului de joc etc. Prima par
te a lucrării, cuprinzînd detalii 
de organizare, selecție, propa
gandă, premergătoare activită
ții propriu-zise. constituie de 
fapt și o convingătoare pledoa
rie pentru practicarea minibas- 
chetului. Detaliile asupra tehni
cii de joc, asupra expunerii și 
interpretării regulilor sale, pre
cum și cele privitoare la al
cătuirea echipelor, la particula
ritățile de vîrstă care trebuie să 
rețină in mod deosebit atenția 
profesorilor, alcătuiesc substan
ța cărții. Numeroasele și suges
tivele desene care însoțesc tex
tul sporesc valoarea lucrării, r 
comandindu-i utilitatea 
tică. (A. B.).

NOU!

Alcxan- 
iar mii- 
șoseaua 

(varianta

».. Cîștiguri
suplimentare la 

LOZ ÎN PUC!

IA SERIILE CESEAFiA IN 1/IN2ARE 
SE GĂSESC CÎSTIGURI SUPttMENTARE 
/N 8ANI. AUTOTURISME

de la liceul _
Pentru etapa finală au 
dreptul de participare 118 tineri și 
tinere, care s-au întrecut la atle
tism, baschet handbal și fotbal.

învingătoare de trei ori, Intrind de
finitiv în posesia trofeului. Reamin
tim și cele două ediții cîștigate de 
Dinamo, precum și cele două finale 
românești, dintre Rapid și Dinamo. 
Pe cind, cea de-a treia ?

MARCEL MIHÂESCU, BRAȘOV (str. 
Barmanului 70 A, bloc 136, scara A).

TRAIAN ISPAS, TIRGU JIU. Cre
deam că problema aceasta este lă
murită pentru orice iubitor al fot
balului : intr-un meci oficial, nu pot 
fi schimbați dccît doi jucători (inclu
siv portarul). Deci, dacă portarul se 
accidentează după ce echipa efectua
se cele două schimbări, în poartă va 
intra 
afiați

unul dintre jucătorii de cîmp 
in acel moment pe teren.

M. VLAD, SLATINA. PetrolulGH.
a mai retrogradat din Divizia A, la 
sfîrșitul ediției 1952. Dar, după un an, 
a revenit în „A". Acum, petroliștii 
nu par cîtuși de puțin grăbiți.

EMIL COSTOIU, BUCUREȘTI. Ați 
dori ca o echipă care beneficiază de 
o lovitură de la 11 metri, acordată pe 
nedrept, să tragă lovitura afară. Aș 
putea să vă răspund că, nu de puține 
ori, ele fac acest lucru și cînd pe- 
nalty-ul este just ! Nu știu dacă un 
asemenea gest, de ordinul sublimului, 
este posibil în lupta aspră, pînă la 
epuizare, pentru victorie. De altfel, 
de-a lungul unui campionat, greșelile 
de arbitraj sînt aducătoare în aceeași 
măsură de prejudicii și de avantaje. 
Dacă am face bine socotelile, pînă la 
urmă, nici o echipă n-a ciștigat, dar 
nici n-a pierdut nimic !

• Doriți să organizați un concurs de 
șah prin corespondență. Cine e a- 
mator ?

VALENTIN POPA, ARAD. Ț.S.K.A. 
Moscova a ciștigat 5 clin cele 16 edi
ții de pijjă acum ale C.C.E. de volei 
masculin. Rapid s-a impus, de ase
menea, în această competiție, fiind

I. C., IAȘI.A rima nu înseamnă în
totdeauna a face poezii. Este o con
fuzie pe care o fac mulți, aștemind 
versuri pe hîrtie.

CORNELIA BARBULESCU, HUNE
DOARA. Este adevărat : prin „meci 
nul“ ar trebui să se înțeleagă numai 
jocurile în care nu s-a înscris nici 
un gol. Dar, acum, înțelesul este mai 
larg : nu numai un meci încheiat cu 
scorul de 0—0, ci orice rezultat de 
egalitate. Meci... nul, ca atare, în dis
puta etimologică pe care ați angajat-o 
cu un grup de prieteni.

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. O urare 
pentru Dembrovsehi, care a înscris 
al GOG-lea gol al campionatului : 
In diversele dispute 
Oficiale, 
îți dorim tot 600...
Personale !

I. GHINESCU, COMUNA BOTENT. 
1. Pionierii din comuna dv. o felici
tă pe această cale pe colega lor Na-

dia Comănecl. Presupun că și pionierii 
din Boteni merită felicitări pentru 
succesele lor la învățătură și la sport! 
2. Veți primi răspuns prin scrisoare.

ROMEO SOARE, TG MUREȘ. Nici 
un fotbalist nu-șl are locul asigurat 
intr-o echipă sau... in afara el. Cu 
atît mai puțin poate fl vorba de uși 
închise pentru un jucător ca Dumi- 
traebe ! Totul depinde de forma sa 
sportivă, de nevoile echlnei.

Ilustrații : N. CLAUDIU
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ÎNTREGUL TINERET PE STADIOANE!
,Se impune să se acționeze în modul cel mai hotărît pentru cO^ 

prinderea și antrenarea întregului tineret, începînd cu copiii, cu pio
nierii și elevii din școli, cu studenții, cu tineretul din întreprinderi și 
de la sate, in practicarea exercițiilor fizice, a sportului și turismului,' 
pentru folosirea de forme simple, accesibile și atractive în vederea 
dezvoltării unei activități sportive cu adevărat de masă, care să 
cuprindă cele mai largi categorii de cetățeni. Este necesar să se ma
nifeste mai multă inițiativă și consecvență în organizarea și desfășu
rarea unor largi competiții și întreceri sportive de masă, pe plan local 
și republican, inclusiv în organizarea unor concursuri cu caracter mixt 
cultural-sportiv. In acest scop, școlile și întreaga rețea de învățămînt, 
organizațiile de pionieri, organizațiile U.T.C., asociațiile studenților co
muniști, sindicatele și cluburile sportive trebuie să facă totul pentru 
a-și îndeplini în cele mai bune condiții sarcinile și atribuțiile ce le au 
în domeniul educației fizice și sportului".

(Din Mesajul adresat de tovarășul NICOLAE CEAUSESCU 
participanților la Conferința pe țară a mișcării sportive) Ansamblu de gimnastică realizat de elevele Liceului nr. 2 din Baia Mare
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TOATĂ ȘCOALA ÎN
PERMANENTA
Există, de bună seamă, 

multe unități școlare în care 
sportul a devenit preocupa
re, pasiune și activitate co
lectivă, în care mișcarea în 
aer liber, exercițiul fizic nu 
mai sînt privite prin prisma 
unor „obligații în plus“, ci 
ca necesități curente pentru 
fiecare elev. O pildă între 
aceste unități școlare — și 
veți vedea de ce ! — o 
constituie Grupul școlar al 
întreprinderii de vagoane 
din Arad. Aici sportul și-a 
croit un drum sigur și nes
tingherit, unind an de an 
sute de inimi într-o pasiune 
adincă și statornică, expri
mată în activități tumultu
oase, stimulatoare și perpe
tue. Așa se face că asociația 
sportivă 
structori 
mător, 
tcanu ;
Emil Tamaș din anul II D, 
un cunoscut polisportiv), cu
prinzând 1 700 de membri, se 
mîndrește cu rezultate deo
sebite în sfera angrenării 
tuturor elevilor în practi
carea disciplinelor preferate, 
cu inițiative demne de 
toată prețuirea.

Fără îndoială, succesul cel 
mai mare îl constituie 
triumful total al sportului, 
ca activitate permanentă, în 
școală. Cea mai amplă și 
îndrăgită dintre competiții 
este intrecerea internă, ca
re se organizează sub nu
mele „Olimpiada școlii" 
(competiție a anilor I) și 
campionatele anilor II și 
III, la 10 discipline : fotbal, 
handbal, baschet, gimnasti
că sportivă, atletism, halte
re, box, lupte’ șah și tenis 
de masă. Dat fiind faptul că 
la sfirșit de an este desem
nată clasa cea mai bună la 
sport, conducerea asociației, 
alcătuită numai din elevi, a 
instituit un sistem de punc
tare stimulator, acordind cite 
două puncte pentru fiecare 
participant la cele 10 dis
cipline. Urmarea a fost că 
in majoritatea claselor pro
centajul elevilor angajați în 
competiții a fost de sută la 
sută (îndeosebi la lupte, 
haltere, atletism).

Și pentru că, oricum, ci
frele sînt mai edificatoare,

a viitorilor con
do vagoane (îndru- 
prof. Pompei Sibo- 
președinte, elevul

COMPETIȚIE 
să oferim citeva la discipli
nele agreate : fotbal — 51
de echipe, handbal — 21
(fără anul I), baschet 36, 
tenis de masă — 565 parti
cipanți, șah — 158 (în 14 
concursuri), gimnastică spor
tivă — 81 (7 concursuri), a- 
tletism — 1 400 (56 de con
cursuri), haltere — 715 (32 
de concursuri) etc. Toate 
aceste cifre indică atît 
popularitatea de care se 
bucură sporturile 
cit și dorința 
a lua parte la 
discipline... In 
piei competiții interne, ele
vii Grupului școlar arădean 
sînt prezenți in număr ma
re la competițiile organizate 
de C.J.E.F.S. Arad, Comite
tul județean al U.T.C. și 
Consiliul județean al sindi
catelor, cum ar fi : „Cupa 
tineretului". Crosul elevilor, 
Crosul sindicaliștilor, ~ 
sul tineretului, „cupe" 
ganizate cu prilejul 
importante evenimente, pre
cum și la campionatele șco
lilor profesionale sau la ca
lificări pentru divizia șco
lară la jocuri sportive. Să 
mai adăugăm faptul că pînă 
în prezent au fost trecute 
5 623 norme în cadrul com
plexului „Sport și sănăta
te", 297 de elevi reușind să 
le treacă pe toate. Ca ur
mare a acestei vaste acti
vități de masă, au fost înre
gistrate și citeva rezultate 
meritorii pe drumul perfor
manței, pe care au pășit 
peste 250 de elevi. Asocia
ția sportivă a Grupului șco
lar al întreprinderii de va
goane Arad a fost constant 
și concret sprijinită în ac
tivitatea sa de către orga
nizația de tineret din școa
lă și de Comitetul județean 
al U.T.C. (îndeosebi în con
fecționarea de diplome, im
primate, prin acordarea de 
premii), precum și de con
ducerea școlii (director Io
nel Sdira). Așa se explică 
rezultatele deosebite pe tă- 
rîm sportiv, rezultate 
i-au adus acestei 
locul I la primele 
diții ale concursului 
ciația sportivă cu cca mai 
bună activi'ate și bază ma
terială !“

etc. ’ 
indică 

care 
amintite, 

elevilor de 
mai multe 
afara am-

Cro- 
or- 

unor

care 
asociații 
două e- 

„Aso-

ORGANIZAJIiLE U.T.C. FACTOR IMPORTANT
IN LĂRGIREA $1 DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚILOR DE MASA
ION ALBOI (Teleorman). 1. 

,,îndeplinim sarcinile ce ne revin 
urmărind cu atenție realizarea 
tuturor competițiilor cuprinse în 
calendar și sporirea continuă a 
numărului de participanți, în 
perspectiva realizării unei anqre- 
nări totale. Cot la cot cu cele
lalte organizații cu atribuții, ne 
străduim să facem o bună oro- 
pagandâ sportului prin populari
zarea competițiilor, orqanizarea 
lor temeinică, prin împletirea a- 
cestora cu activități cultural-ar- 
tistice și turistice, prin orqaniza
rea unor demonstrații și întîlniri 
cu sportivi de valoare, orqaniza
rea cît mai multor competiții...

2. Intre inițiative, enumer : 
„Cupa Femina" la tenis de mc/j 
și șah, la care au luat parte 
3 000 de tinere fete, „Cupa me
canizatorului- la trintă, șah și 
tenis de masă cu participarea a 
1500 de tineri, „Festivalul spor
tului sătesc de masă- (dotat cu 
„Cupe Teleormanul" la fotbal, ci
clism, atletism, la care se vor 
întrece circa 100 de echipe să
tești), „Turul ciclist al județului 
Teleorman-, un festival al sportu
lui școlar in cinstea Conqresului 
al X-lea al U.T.C., alte competi
ții, toate organizate in colabo
rare cu alți factori.

3. Marile competiții și acțiuni 
de masă au creat in județul nos
tru o frumoasă emulație, 
refer la „Cupa tineretului-, 
sul tineretului", complexul
și sănătate". In ceea ce privește 
sporturile de iarnă, întrucit in 
ultimii 2 ani nu am avut condiții 
de a organiza întreceri în județ, 
am căutat să ne realizăm și a- 
ceastă necesitate prin excursii în 
zonele montane-.

IOAN BACHMAYER (Timiș) : 
1. „Transpunerea în viață a ho- 
tărî’ilor de partid, îndeosebi a 
indicațiilor cuprinse în Mesajul 
pe care secretarul general al 
partidului l-a adresat mișcării 
noastre sportive, a imperativelor 
izvorite din recenta Conferiqță pe 
țară ne-a determinat și pe noi să 
ne sporim eforturile atît pe plan 
organizatoric cit și propagandis
tic. In afara formelor de propa
gare a ideii de sport prin inter
mediul colțurilor ș» vitrinelor 
sportive, a afișelor, stațiilor de 
amplificare etc., atragerea tinere
tului in diverse competiții se rea
lizează prin demonstrații efectuate 
de sportivi și echipe de perfor
manță (îndeosebi la sate), prin 
popularizarea succeselor obținute 
pe plan internațional, prin în
tîlniri ale tinerilor cu 
tivi, dar și prin explicarea 
selor practicării exercițiilor 
asupra mențineiii sănătății 
pacității de efort.

2. Organizațiile U.T.C..

unâ cu conducerile asociațiilor 
sportive, sprijină inițiativele des
fășurării unor competiții noi, pre
cum și a celor ce se bucură de 
o veche tradiție : cupe transmi
sibile, întîlniri la diverse disci
pline orqanizate in unele comune 
(Tomești — la 
handbal. Făget

popice, Periam 
— fotbal).

circa 90 000 de tineri. Aceasta se 
realizeozâ mai cu seama printr-o 
otenție primordială acordată fa
zelor de masă ale competițiilor, 
prin organizarea, la nivelul uni
tăților de bază, a unor acțiuni 
mai numeroase și la mai multe 
discipline, prin popularizarea în
trecerilor, prin impulsionarea per-

. prin 
marii spor- 

foloa- 
fizice 

și ca-

împre-

ANCHETA
NOASTRĂ

A\\\\\\\\\\\V£

I
în contextul muncii de educare multilaterală a tine

retului, un rol deosebit de important, subliniat cu in
sistență de documentele de partid, 
lor de tineret Atragerea tinerilor 
permanentă activitate sportivă de 
fortificării fizice și intelectuale, al 
această cale in spiritul normelor și
echității socialiste, reprezintă un obiectiv cu largi im
plicații sociale, o sarcină de mare răspundere, lată 
de ce ne-am adresat, in cadrul unei anchete, citorva 
secretari cu probleme sportive din comitetele județene 
ale

revine organizații- 
într-o susținută și 
masă, în scopul 

educării lor și pe 
principiilor eticii și

U.T.C. cu următoarele întrebări

1
LOR 
DE

CE MĂSURI S-AU LUAT Șl CUM SE REALI
ZEAZĂ SARCINILE CARE REVIN ORGANIZAȚII- 

U.T.C. IN ANGRENAREA UNUI NUMĂR SPORIT 
TINERI IN ACTIVITATEA SPORTIVA DE MASA ?| g

I 
I

3. In noua lor structură, com
petițiile cu caracter republican 
au cîștigat mulți adepți, contri
buind la sporirea numărului de 
practicanți. Cele mai agreate 
discipline sînt : handbalul, vo
leiul, crosurile, tenisul de cîmp 
și de masă, fotbalul, popicele, 
înotul și tirul".

STELIAN TEMELIE (Galați)
,,ln județul nostru anual sînt an
grenați in activitatea sportiva

2 CE INIȚIATIVE LOCALE Șl TRADIȚII EXISTA !N 
JUDEȚUL DV. ȘI CUM LE STIMULAȚI IN SCO

PUL
TULUI DE MASĂ ?

LĂRGIRII CADRULUI ORGANIZATORIC AL SPOR-

3 CARE ESTE COTA DE INTERES A MARILOR 
COMPETIȚII CU CARACTER REPUBLICAN IN

RÎNDUL TINERETULUI ?

1.

conducerilor de aso- 
instruirj cu secretarii 

comunale, _ orâșent>c<.
~ i prin

• IN TOATE COMUNELE. Organiza
țiile U.T.C. sătmărene au mobilizat tine
retul din comune la acțiuni de muncă 
patriotică, soldate cu frumoase baze 
sportive. Astfel, in toate comunele jude
țului există acum terenuri de fotbal, 
lei și handbal, iar pe lingă școli, și 
renuri de tenis fie bituminizate, fie 
zgură.

o practica studențeasca. 
urmare a ' ’ * _ __ 1.2 2___
Comitetul județean al U.T.C. Suceava și 
catedra de educație fizică a Institutului 
pedagogic, viitorii profesori de educație 
fizică sînt angrenați în organizarea 
unor competiții sportive, delegați ca ar
bitri etc. De asemenea, în rîndul elevi
lor de la liceele agricole din Fălticeni 
și Rădăuți și de la cel pedagogic din 
Suceava — tineri care după absolvire 
vor lucra în mediul rural — au fost or
ganizate (cu sprijinul studenților de la 
secția de educație fizică) cursuri de pre
gătire și formare a instructorilor spor
tivi.
• 100 000... In județul Iași au avut 

în această primăvară 742 de crosuri 
care au luat parte peste 100 000 de 
neri : școlari, muncitori, lucrători 
agricultură.

• ELEVI-ARBITRI. In județul Satu 
Mare se desfășoară o intensă activitate 
pentru formarea de arbitri și instructori 
din rîndul școlarilor din mediul sătesc. 
Cursurile durează o lună șl jumătate, 
încheinclu-se cu o examinare teoretică 
a candidaților la ecuson, și firește, cu o 
probă practică. Inițiativa. aparțlnînd 
Co"nitef’iiui ludefean U.T.C.. va avea

vo- 
te- 
cu

Ca 
unei strînse colaborări între

ca efect o primă promoție ae 150 de 
arbitri și 200 de instructori din rîndul 
elevilor.
• LUMINOSUL APRIL. In ultima vre

me S00 de baze sportive au fost amena
jate in județul Suceava, cele mal multe 
in vechea cetate a Moldovei, la Gura 
Humorului și în comunele Frătăuții 
Vechi, Bunești, Războleni, Cernu Luncii 
etc. Luna aprilie a căpătat pe aceste 
meleaguri încă un apelativ : luna ame
najării și întreținerii bazelor sportive...

loc 
la 
ti- 

din

IN citeva ringuri
© PROCENTE... 80 la sută din numă

rul școlilor și 95 la sută din cel al co
munelor județului Iași au în dotare 
mese de ping-pong • Comitetul jude
țean al U.T.C. iași a inițiat un concurs 
mixt intitulat „Școala mea, mîndria 
mea”, 50 la sută dintre probele lui fiind 
cu caracter sportiv. Concursul se bu
cură de interes și sprijin din partea 
conducerilor de școli, a organizațiilor 
de pionieri și a catedrelor de educație 
fizică • Intr-o statistică pe plan jude
țean se arată că 3/4 dintre tinerii ieșeni 
participă numai sporadic la o activitate 
sportivă ; se spune, de asemenea, că în 
multe asociații (mai ales din mediul ru
ral) se desfășoară „o activitate' formală, 
limitîndu-se la organizarea unor acțiuni 
de suprafață". Dintre fetele angrenate, 
la sate, în activitatea sportivă de masă 
99 la sută sînt eleve și funcționare, și 
numai 1 la sută cooperatoare !...
• ÎN CINSTEA CONGRESULUI AL

A

X-LEA AL U.T.C. In județul Galați este 
în curs de desfășurare o amplă compe
tiție de masă „Cupa Congresului al 
X-lea al U.T.C." organizată de Comite
tul județean U.T.C. în colaborare cu 
C.J.E.F.S., Consiliul județean al sindica
telor, Inspectoratul școlar, U.J.C.A.P. 
Sînt programate întreceri la handbal, 
baschet, atletism, fotbal (in școli), fot
bal, handbal, oină, trintă și atletism (în 
celelalte unități). Competițiile se încheie 
la 10 noiembrie.
• LAURI ’75... Este o competiție ini

țiată în județul Brașov în scopul stimu
lării tineretului în obținerea unor re
zultate superioare atît în activitatea pro
ductivă, cit șl în sport.

• CONSECINȚA... Un simultan de 
șah dat în citeva comune ieșene i-a sti
mulat într-atit pe amatorii acestui sport 
din Delenl, incit a luat ființă o secție 
locală, care s-a afiliat la F.R. Șah.

• EFECTE .. Prin introducerea gim
nasticii în producție și prin diversifica
rea acțiunilor sportive, la Fabrica de 
confecții și la Fabrica de biscuiți din 
Brăila s-a constatat o creștere a produc
tivității muncii de 1—1,5 la sută. De 
asemenea, la liceele „Panait Cerna",' ^N. 
Bălcescu“ și „Gh. M. Murgoci", unde 
activitatea sportivă se află la loc de 
frunte, a crescut simțitor situația la în
vățătură • In comunele Dudești, însu
răței, Vizir u, Salcia Tudor și altele an
grenarea tineretului la practicarea spor
tului a avut ca efect scăderea simțitoare 
a actelor de indisciplină, a manifestări
lor contrare normelor eticii.

manentâ a 
ciații, prin 
comitetelor ___ ___
și municipale ale U.T.C., * prin 
colaborare strinsâ cu ceilalți fac
tori, prin întîlniri cu sportivi de 
elită, prin demonstrații ale unor 
echipe de performanță, prin pre
zentarea unor teme de inițiere în 
anumite ramuri etc.

2. Comitetul județean al U.T.C. 
organizează, începînd din acest 
an, „Festivalul sportului dună
rean-, acțiune de amploare, care 
credem că va deveni tradițională. 
In scopul stimulării asociațiilor la 
o activitate bogată și permanen
tă pe parcursul întregului an, vom 
acorda premii in echipament și 
materiale, cu prilejul închiderii 
anului sportiv, acelor asociații 
care se disting.

I

3. Firește, competițiilor de mesă 
orqanizate la nivelul întregii țâri 
li se acorda însemnătatea cuve
nită, ele bucurîndu-se de o larqâ 
adeziune. Perspectiva ajunqerii în 
faza pe țară constituie un stimu
lent atît in creșterea numărului 
de particjpanți, cît ș: în pregăti
rea lor în vederea concursurilor-.

VICTOR ,___ r______, .
„Dacă pe plan organizatoric 
realizează ceva mai mult, pe cel 
al propagandei sportive consider 
că se face încă insuficient (inclu
siv de către organizația U.T.C.), 
mai cu seamă în ceea ce pri
vește popularizarea în rîndul între
gului tineret, a acțiunilor. De 
asemenea, unele forme de propa
gandă destul de eficiente (întîl
niri cu sportivi fruntași, gale de 
filme pe teme sportive, demon
strații ale echipelor de perfor
manță etc.) au fost abandonate.

2. In cadrul Inițiativelor 
mi se par demne de amintit 
pe care U.T.C. le sprijină, 
enumera : reconsiderarea organi
zării. alături de competițiile o- 
sociațiilor sportive, a unor 
„cupe- pe ramură de producție, 
sporirea numărului de drumeții 
și acțiuni cicloturistice, străda
niile de înființare a unor centre 
de inițiere în unele comune (Vi- 
șanl, Măxineni, lanca, “ 
o amploare mai mare 
lor cultural-sportive etc.

3. Interesul tineretului ________
față de competițiile cu caracter 
republican poate fi redat eloc
vent prin citeva cifre : 70 000 de 
participant! la etapa de masă a 
„Cupei tineretului-, 18 000 la Cro
sul tineretului, 10 000 la „Cupa 
U.T.C. la tenis de masă".

ȘERB (Brâilo): 1.
: se

care
?i 

a»

Dudești), 
duminici*

brâileon

GHEORGHE UDREA
1. „Atragerea întregului 
vîlcean spre practicarea 
fiilor fizice 
preocupare 
resort din 
dețean al 
muncii de 
și găsirea ___
atractive de îmbogățire a . _ 
toriului sportiv au dat roade, 
mărul celor care aderă la activi
tatea sportivă fiind în continuă 
creștere.

2. Competițiile pe profesii (Cu
pa chimistului, Cupa forjorului. 
Cupa constructorului etc.), per
manentizarea „Zilei sportului șco
lar-, o serie de „cupe- de inspi
rație locală : „Strugurelul de 
aur", „Cupa Topologului", „Fes
tivalul fetelor vilcene", „Crosul 
fetelor* etc. sînt tot atîtea oca
zii de a stîrni un interes i 
larg pentru sport. De aceea, 
străduim să le asigurăm un 
dru cit mai îmbietor.

3. La cele 3 mari acțiuni
caracter republican, numai la 
diția de iarnă și la 
celei de vară, 34 000 
vîlceni din școli și din ______
rural au răspuns prezent, ceea ce 
denotă un mare interes față de 
aceste acțiuni de masă".

(Vilceo) : 
tineret 
exerci- 

și a sportului este o 
principală a secției da 
cadrul Comitetului ju- 

U.T.C. Intensificarea 
propagandă, precum 
unor forme variate și 

reper- 
nu-

mal 
ne 

ca-

cu 
e- 

începutul 
de tineri 

mediul

III I III IWMtWaMi

Lărgirea ariei de cuprindere a oamenilor muncii, în
deosebi a tineretului, într-o susținută activitate 
sportivă, găsirea unor forme propagandistice și or

ganizatorice care să ducă la rezultate pozitive constituie 
îndatoriri de seamă ale tuturor factorilor cu atribuții in 
acest domeniu, de neîndoielnică importanță socială. Clă
direa unui tineret viguros, capabil de eforturi susținute in 
sfera producerii de bunuri materiale și spirituale, educat 
in spiritul eticii și echității socialiste necesită o intensi
ficare a muncii forurilor sportive, a celorlalte organizații 
chemate să concure la buna desfășurare a acestei activi
tăți. Din sondajele pe care le-am efectuat, rezultă că se 
depun eforturi considerabile pentru îndeplinirea in bune 
condiții a sarcinilor ce revin factorilor cu răspunderi in 
domeniul sportului de masă. A crescut numărul celor ce 
sint angrenați in competițiile la nivelul asociațiilor, care 
constituie baza întregii activități (prin caracterul lor per-, 
manent), precum și în competițiile la nivel republican,' 
ale căror faze de masă se bucură de o largă participare, 
se caută forme noi, apar inițiative valoroase pe plan 
local, însă trebuie să arătăm că nu pretutindeni activi
tatea se ridică la nivelul cerințelor, al locului pe . carg 
trebuie să-l ocupe sportul — ca factor educativ și for
mativ — in viața societății noastre.

Pagină realizată de Aurelian BREBEANU
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DEOSEBITELE SENSURI
ALE ETAPEI Nr. 30

i" tapei a 30-a din primul campionat al țării ii revin, 
I obiectivele reprezentate de cele nouă meciuri pentru
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peste 
între- 

■*“’* cerea în sine, obligații majore determinate de apropiatele 
noi examene ale reprezentativelor noastre, A și de tineret (23 ani), 
intilnirile cu prestigioasele selecționate ale Scoției.

înainte de orice, jocurile de astăzi și miine trebuie să repre
zinte pentru selecționabili un nou prilej de verificare a potențialu
lui, a formei acestora, in condițiile unei maxime solicitări a forțe
lor lor ; numai in acest mod, evoluînd la cel mai înalt diapazon, 
componenții loturilor reprezentative se vor afla, la 31 mai și 1 iu
nie, la un nivel de exprimare cit mai eficient pentru formațiile ia 
care vor evolua. Așteptăm, prin urmare, de la jucătorii vizați pen
tru intilnirile cu Scoția o abordare, plină de responsabilitate față 
de propria lor pregătire și interesele fotbalului nostru, a întilnirilor 
din etapa de campionat, în fapt ultima lor veritabilă verificare 
înaintea întrecerilor cu reputații fotbaliști scoțieni.

Paralel cu această obligație a mai vechilor sau tinerilor noș
tri internaționali se impune ca partenerii lor de întrecere să de
monstreze multă seriozitate și interes pentru întilniri, dublate de o 
permanentă grijă pentru sportivitatea duelurilor, pentru evitarea 
oricăror atacuri premeditate, violente, dure, care ar putea scoate 
din luptă pe unii dintre cei vizați să apere culorile naționale în 
jocurile din săptămina viitoare.

La acest din urmă punct, o obligație primordială revine obser
vatorilor federali și arbitrilor. Primii trebuie să vegheze cu toată 
exigența la desfășurarea partidelor într-o atmosferă corectă, re
gulamentară, mai cu seamă că multe dintre acestea au mare în
semnătate in tentativa părăsirii zonei periculoase a clasamentului. 
In ceea ce îi privește pe arbitri, ei sînt chemați să demonstreze 
o și mai mare decizie și obiectivitate în conducere a întilnirilor ce 
le-au fost încredințate.

Jucătorii selecționabili trebuie să se comporte in această etapă 
în așa fel incit, prin etalarea valorii lor recunoscute, a puterii lor 
de luptă, a formei lor sportive crescute în cadrul pregătirii efec
tuate la cluburi, să ne îndreptățească speranțele cu care privim 
evoluția lor în meciul de duminica viitoare, cu Scoția.

Etapa a 30-a, deci, să fie un nou prilej pentru iubitorii fotba
lului de a-și mări încrederea în „tricolori** I

I 
I
I
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

a OTBAL
NUMEROASE MECIURI

CU IMPLICAȚII PENTRU
ZONA RETROGRADĂRII
• UNIVERSITATEA CRAIOVA

— DINAMO. Derby-ul etapei — în 
ciuda diferenței de 9 puncte din
tre cele două echipe — va aduce
— credem — un număr mare de
spectatori în tribunele stadionului 
Central. Există, se pare, toate con
dițiile ca ' “ *
mim un 
listic. în 
prezenți 
membrii ______ ..
alături de jucători de o certă cla
să. Ambianța va îndemna la fot
bal bun. Așteptăm ca Universita
tea și Dinamo să-l realizeze în 
condițiile unei întreceri de depli
nă sportivitate. Craiovenii nu 
anunță indisponibilități. Dinamoviș- 
tii însă, au incertitudini în privin
ța lui Lucescu și Nunweiller. In 
eventualitatea absenței lor, va fi 
trimisă — probabil — în teren for
mația de

anunță indisponibilități. Argeșenii, 
după amicalul de la Baia Mare 
(1—2 cu "■ ’ .
drumul 
Oaspeții 
care in

Minerul), și-au continuat 
spre orașul Cluj-Napoca. 
nu anunță nici 
formație.

el să ofere ceea ce nu- 
adevărat spectacol fotba- 
ceie două formații vor fi 
aproape jumătate din 
iotului reprezentativ A,

duminica trecută.

CLUJ-NAPOCA — F. C. 
Partidă echilibrată. Cind 
joacă Ia Pitești înving

• ,.U“ 
ARGEȘ, 
studenții ____  ...
sau fac meciuri nule și invers, cînd 
piteștenii evoluează in orașul de 
pe Someș ci realizează performanța 
de a nu fi învinși. Universitarii, în 
afara obișnuitelor anternamente, au 
susținut joi un joc-școală cu for
mația de tineret-speranțe. Nu se

• STEAUA — F.C. 
Bucureștenii au efectuat, 
săptămînă, antrenamente 
Joi, au susținut și o partidă de ve
rificare parteneră fiind-le forma
ția Autobuzul (scor 2—0). Toți 
componenții lotului sint valizi. Sin
gurul semn de Întrebare il cons
tituie înlocuitorul lui Smarandaehe, 
acesta fiind suspendat o etapă 
pentru cumularea a 3 cartonașe 
galbene. în vederea acestei dificile 
intîlniri, gălățenii s-au pregătit asi
duu, dornici de a realiza o evolu
ție bună in Capitală. Joi, F. C. 
Galați a jucat cu Chimia Brăila 
(3—2). în această partidă 
dentat Ncdcleu I., care 
avizul medicului.

• A.S.A. — U.T.A. Pe

IN LEGĂTURĂ CU ARBITRAJUL

CONSIDERAȚII Șl RECOMANDĂRI
PENTRU FINALUL DE CAMPIONAT

Campionatul divizionar A se a- 
propie de sfirșit. Mai sînt doar 5 
etape pînă la „căderea cortinei** și, 
firește, persistă încă uncie semne 
de întrebare : nu se cunosc ocu
pantele locurilor retrogradante și 
nici echipele care vor căpăta drep
tul de a ne reprezenta în cupele 
europene și în „Cupa Balcanică**. 
Desigur, în atari circumstanțe, res
ponsabilitatea arbitrilor, a Birou
lui Colegiului central al arbitrilor 
fi a Federației Române de Fotbal 
sporește din ce în ce mai mult.

Pînă în prezent, in marca majo
ritate a partidelor, arbitrii au obți
nut rezultate bune, calitatea pres
tațiilor acestora ridieîndu-se la un 
nivel superior campionatelor ante
rioare. Acest lucru reflectă seriozi
tatea cu care s-au pregătit arbitrii 
divizionari în perioada precompe- 
tițională și competiționalâ, judici
oasa lor delegare. Dar au existat, 
din păcate, și situații in care arbi
trii au fost ținta unor critici pe 
deplin întemeiate din partea con
ducerii federației, a Biroului Co
legiului central al 
eazul arbitrilor 
Cluj-Napoca (jocul . ___
Wg. Mureș), O. Andcreo ____
Mare (F.C. Argeș — Dinamo), C. 
Bărbulescu — București (Steaua — 
Dinamo), T. Leca — Brăila (C.F.R. 
Cluj-Napoca — Sportul studențesc), 
N. Petriceanu — București (F.C. 
Galați — Chimia Rm. Vilcea),

arbitrilor. Este 
I. C'impeanu — 
Steaua — A.S.A.

Satu

ale căror prestații, în ansamblu, 
nu s-au ridicat la nivelul posibi
lităților și exigențelor.

în jocurile din retur, disputate 
pînă în prezent, deși izolate, s-au 
semnalat și alte carențe : lipsă de 
colaborare (V. Topan — Cluj-Na- 
poca, la jocul Sp. stud. — F.C. Ar
geș), C. Pirvu — Brăila, la jocul 
Politehnica Iași — Olimpia S. 
Mare) ; utilizarea ncrcgulamentară 
a cartonașelor galbene și roșii — 
care nu sînt altceva decît forma de 
exprimare a două însemnate sanc
țiuni : avertismentul și eliminarea 
(Gh. Popovici, la jocul F.C. Con
stanța — F.C. Galați, Fr. Coloși, 
la jocul F.C. Constanța — A.S.A. 
Tg. Mureș și T. Leca, la jocul 
Metalurgistul Cugir — Minerul B. 
Mare, M. Popescu, la jocul Meta
lurgistul Cugir — Șoimii Sibiu) ; 
plasament greșit la unele faze, 
scăderea potențialului fizic, apre
ciere inegală a greșelilor și inco
rectitudinilor etc.

Finalul acestei ediții de campio
nat, eare va insemna, probabil, o 
dispută acerbă, impune arbitrilor o 
atenție și o pregătire deosebită. 
Experiența anilor precedcnți a 
scos in relief faptul că, în finalu- 
rile de campionat, unii jucători 
recurg la mijloace care ignoră spi
ritul de sportivitate, fenomen care 
reclamă creșterea fermității în con
ducerea jocurilor, promptitudine în 
luarea deciziilor, curmarea prime-

lor semne de neloialitate în joc. 
De asemenea, trebuie să se ia mă
suri exigente împotriva simulări
lor, a „tragerilor de timp**, a com
portărilor nesportive, care viciază 
spectacolul sportiv. O atenție deo
sebită trebuie să se acorde judi
cioasei deplasări în teren, plasa
mentului, atit la faze fixe, cit și 
in celelalte situații de joc, colabo
rării desăvirșite dintre arbitrul de 
centru și cei de linie, eliminîn- 
du-se orice desincronizare in ca
drul brigăzii de arbitri.

Așa cum s-a mai subliniat și cu 
alte ocazii, va trebui să se ia mă
suri ferme împotriva jucătorilor 
care confundă jocul atletic cu du
ritățile, violențele și brutalitățile, 
care se folosesc de astfel de mijloa
ce neregulamentare spre a-și inti
mida adversarii, spre a-i determi
na să renunțe la lupta sportivă, la 
apărarea șanselor lor.

Colegiul central al arbitrilor, 
finind seama <le imperativele aces
tui final de campionat, este în
credințat că în ultimele etape ar
bitrii divizionari iși vor face pe 
deplin datoria, menținindu-se pe 
linia evoluțiilor in general bune și 
foarte bune, și că vor contribui la 
încheierea campionatului în condi
ții de deplină sportivitate.

BIROUL COLEGIULUI CENTRAL 
AL ARBITRILOR

LOTO — PRONOSPORT INFORMEAZĂ
F ț

« CÎȘTIGURI SUPLIMENTARE DIN 
FOND SPECIAL
• AUTOTURISME, BANI Șl EXCURSII 

FESTE HOTARE
• MARI AVANTAJE PENTRU PARTICI

PANT!
Ultimo zi pentru viozorea biletelor este 

taal 26 mat, dar vă sfătuim să să pro* 
•arați biletele chior astăzi.

ULTIMELE ZILE PENTRU VlNZAREA 
BILETELOR LA TRAGEREA SPECIALA 

LOTO DIN 27 MAI 1»7S
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA

DIN 23 MAI
EXTRAGEREA I : 

62 80 32 25 (
EXTRAGEREA a

84 2 14 1

60

. MU UITAȚI I PRONO-OLIMPIC I

33
Fond 

1.740.476 
lei report.

general 
lei din

Doriți să fiți alături de campionii noștri ți să vedeți 
din 1974 ta fața locului, la MONTREAL ?

SÎMBÂTĂ

LOTO
1975

1 35 22 52
II-a :

11 17 18 77 8 
de cîștiguri ; 
care 1.025.123

Jocurile OUm-

Participați la tragerea PRONO-OLIMPIC.

Biletele se găsesc de vinxare în agențiile Loto-Pronosport, nsocia- 
*1 fi cluburile sportive, unitățile comerțului și cooperației.

CAIAC-CANOE : Lacul Snagov, 
de la ora 9: „Cupa Steaua*-.

FOTBAL : Teren Sirena, ora 17: 
T.M.B, — Sirena (Div, C).

GIMNASTICA : Sala de la Sta
dionul Tineretului, ora 16: faza 
pe municipiu a campionatului re
publican de gimnastică modernă 
(categoria a iV-a).

POLO : Bazinul Dinamo, de la 
ora 16: Romania (j) — Bulgaria, 
Olaxida — R.S.S. Ucraineană și 
România — Iugoslavia,

POPICE : Arena Laromet, de la 
ora 16: Laromet Buc. — Rapid 
Buc. ; arena Intrep. Republica, de 
la ora 16: Gloria Buc. — Voința 
Buc. Meciuri în cadrul campiona
tului feminin, Divizia A.

KVlGfîY ; Statuonul Parcul Co
pilului, ora 16.3Q: Grivița Roșie — 
„U“ Timișoara: stadionul Ciulești, 
ora 17.30; Rapid — Constructorul 
Htrzău (meciuri în cadrul Diviziei 
A).

T

GALAȚI, 
in această 
obișnuite.

o modi.fi-

s-a acci-
așteaptă

lingă an
trenamentele zilnice, echipa pregă
tită de T. Bone a susținut și 
două partide amicale : miercuri, cu 
Gloria Bistrița (scor 3—1), iar joi 
cu Nitramonia Făgăraș (5—1), in- 
tilniri care au scos in evidență 
eficacitatea liniei de atac. Neavind 
nici o indisponibilitate în lot, A.S.A. 
va alinia formația standard. Ară
denii, care vor fi lipsiți de apor
tul lui Broșovschi, suspendat o eta
pă pentru cumularea a trei car
tonașe galbene, au avut un pro
gram special de pregătire, judi
cios întocmit de noua conducere 
tehnică a echipei și punctat, joi, 
de un joc de verificare, in com
pania formației Rapid Arad (2—0).

• CHIMIA RM. VILCEA — 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA. Localnicii 
așteaptă cu încredere această par
tidă. în lotul Chimiei nu este nici 
o indisponibilitate. Gojga.ru, acci
dentat in etapa precedentă, este 
refăcut și va figura in „U“-le de 
duminică. Joi, Chimia a jucat cu 
echipa Chimistul din Rm. Vilcea 
(Div. C), pe care a invins-o cu 
2—0, prin golurile înscrise de Tă
tara și Lungu, Ceferiștii au evo
luat la Gherla, unde au învins pe 
C.I.L. cu 1—0. prin golul înscris 
de Țegean, care, in ultimul timp, 
manifestă o bună formă. La acest 
meci s-a remarcat, de asemenea, 
linia de fundași. Nu sint probleme 
deosebite pentru alcătuirea echipei.

• JIUL — POLITEHNICA IAȘI. 
Formația din Petroșani a efectuat 
antrenamente zilnice. Joi, un joc 
cu divizionara C. Minerul Lupcni 
(arbitrat de antrenorul Ion lonescu 
și, deseori, întrerupt de fluierul a- 
cestuia, pentru repetarea unor faze) 
a însemnat și definitivarea forma-

LOTUL
DE

Marți dimineață, la ora 
11, la sediul F.R.F. sa 
va reuni lotul de tine
ret (pînă la 21 de ani), 
care, miercuri, va sus
ține la Focșani un joc 
de pregătire eu divizio
nara B Unirea. Antre
norii I. Voica șl Gh. 
Staicu au convocat ur-

Un trio de fundași sătmăreni a alcătuit jidrcT^ 
tarului Bathori I. Furii din meciul Sportul slude 

putat astă-toamnă in Capita 
ră incertitu 
dere la Ari 
tea să joac

ției pentru intilnirca de miine. Ea 
va fi după toate probabilitățile a- 
ceeași, folosită in meciul cu Stea
gul roșu. Studenții ieșeni s-au pre
gătit cu toată atenția. Cioeirlan și 
Dinu, ușor accidentați, sînt totuși, 
apți de joc. în linia defensivă va 
reintra Toacă, complet refăcut.

• OLIMPIA SATU MARE — 
SPORTUL STUDENȚESC. Gazde
le îi anunță, în continuare, indis
ponibili pe Hclvei și Knoblau, In 
privința formației, s-ar putea să 
consemnăm un debut — Ghcrine, 
fost la C.S.M. Suceava. Din punct 
de vedere al pregătirilor, sătmă
renii s-au antrenat zilnic, susți- 
nind și un joc-școală cu echipa de 
juniori. Bucureștenii pleacă astăzi 
cu avionul la Baia Mare, de unde 
iși vor continua drumul spre Satu 
Marc. Studenții au jucat miercuri 
cu echipa de tineret-speranțe 
(scor 9—2). Ei nu-1 vor putea uti
liza pe M. Sandu (suspendat o eta
pă pentru 3 cartonașe galbene), 
astfel incit pentru 
din linia de atac se 
O. lonescu și Roșu.

postul vacant 
va alege intre

TIMIȘOARA
Un joc palpi- 
mai ales pen- 
va incerca să

• POLITEHNICA
— STEAGUL ROȘU, 
tant, în perspectivă, 
tru că Steagul roșu 
obțină ceea ce n-a putut reuși la
Craiova : punctul „afară** de care 
are nevoie. „Stegarii** s-au pregătit 
cu multă seriozitate. în drum spre 
Timișoara, ei au susținut joi un 
meci de pregătire, la Zăvoi, lingă 
Caransebeș, in compania formației 
locale, pe care au invins-o cu 5—3. 
„ll“-le probabil va fi cel din me
ciul de duminica trecută. „Poli" 
vrea să obțină victoria pentru a 
putea respira ușurată cu un ceas 
mai devreme. Studenții au evoluat
— tot joi — intr-un joc de pregă
tire, în compania echipei Ceramica 
Jimbolia. din Divizia C (scor : 
3—0). în formație există o singu-

DE TINERET
21 DE ANI
mătoril jucători : 
pa (Steagul roșu) 
Cristian (F. " 
— portari;

(Olimpia

Cli- 
. . Și 

C. Argeș) 
Berețchi, 

Agiu (Olimpia Salu 
Mare), Naghi (Steagul 
roșu), Bărbulescu (F.C. 
Argeș), Zahiu (Gloria 
Buzău) și Ene (C. S. 
Tirgoviște) — fundași;

Hurlol, Ctmpeanu
(„U“ Cluj-Napoca)
Augustin (Dinamo) 
mijlocași ;
(Progresul
Burcea
T. Zamfir,
(Dinamo) și Peniu (F.C. 
Constanța) — atacant!.

n
Și

Dragnea 
București), 

(F. C. Argeș), 
Vrînceanu

str.
DUMINICĂ

ATLETISM : Traseul din
Maior Coravu, de la ora 9: concurs 
internațional de marș (20 km).

BOX : Tcalrul de vară din Par
cul Herăstrău, de la ora 10: gală

cu participarea unor pugiliștl 
fruntași de la Steaua, Dinamo, 
Metalul, Olimpia etc.

FOTBAL : Stadion Steaua, ora 
15: Steaua — F.C. Galațț (tineret- 
speranțe); ora IU Steaua — F.C. 
Galați (Dlv. A); stadion Progre
sul. ora 11: Progresul 
reni (Dlv. 3); stadion 
ora 
B);

Tarcm — Voința Slobozia; teren 
llacăra, ora fl : FI. roșie Buc. — 
Laromet; teren Laromet, ora 11: 
Tehnometal — I.O.R.; teren Elec
tronica, c.ra 11: Electronica — O- 
liinEia Giurgiu (meciuri in cadrul 
Diviziei C).

GIMNASTICA : Sala de la sta
dionul Tineretului, ora 9 : faza pe 
municipiu a campionatului repu
blican de gimnastică modernă 
(categoria a Ill-a).

POPICE : Arena Constructorul, 
de la .ora 8 : Olimpia — Construc
torul Buc. — Flacăra Clmpina : 
arena Voința, de la ora 8: Voința 

Meciuri 
maseu-

— Fi. Mo- 
Giulești, 

11: Rapid — Tractorul (Div. 
teren C.P.B., ora 11: Șoimii

arena Voințe............ . —
BUC. — Rafinorul Ploiești, 
in cadrul campionatului 
lin, Dizlviă A,

HUGBY : Teren Gloria,
Gloria — Vulcan;
Steaua, ora 9.30: Steaua — Farul; 
stadionul Dinamo, ora 10: Dinamo 
— știința Petroșani (meciuri in 
cadrul Diviziei A).

TENIS : Parcul sportiv Dlnamu, 
de la ora 8 . ..Cupa Dinamo1*.

oră 9 !
stadionul

• F. C. 4 
REȘIȚA, d 
tarile dintd 
fost specta 
prezent, , 
fiind invert 
tele trecutl 
gur jucătq 
ȘtefunescuJ 
posibilul pl 
puncte. Ei I 
tru „acest I 
ma ieri —I 
clubului c<l 
nic anternl 
școală cu I 
țe. Reșițerl 
tanța garni 
ză doar H 
umflată. I

RtUȘ
JU

Evident 
rești, pri 
registrate 
jocuri ani 
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tatea prii 
considera 
primăveri
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place săi 
despre îrj 
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erperien] 
efortului] 
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fie ridici 
cuperăriil 
nou să I 
punct c/J 
ueri/icarl 
ușoară el 
curba e/l 
Toate drl 
ne-ati dl 
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î&me I
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Nu-'i 
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întin- 
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F.C.M. 
nfrun- 
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te. în 
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:e tot 
î două 
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1 afir- 
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id zil- 
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telcznă

CLASAMENTE •
TINERET-SPERANȚE

1. Dinomo
2. Univ. Craiovo
3. F. C. Argeș
4. „Poli" lași
5. „Poli" Timișoara
6. U.T.A.
7. F.C. Constanța
8. Steaua
9. Sportul stud.

10. A.S.A.
11. C.F.R.
12. Olimpia
13. F.C. Galați
14. F.C.M. Reșița
15. ,,U" Cluj-Napoca
16. Chimia
17. Jiul
18. Steagul roșu

19
13
17
15
15
13
13
12

29 22
29
29
29
29
29
29
29
29
29 10
29 11
29 6
29 10
29 8
29 7
29 8
29 4
29 5

3
3

12
3
5
3
7
6
6
6
4

13
5
5
6
4

11
4

4 65-22
7 82-21
4
9
9

11
9

10 
11
13
14
10
14
16
16
17
14
20

• In cele nouă partide 
ale etapei a 29-a s-au mar
cat 31 de goluri, totalul a- 
jungînd la 641: 488 gazde
le, 153 oaspeții.

>9 Dudu Georgescu 
al doilea jucător (primul 
a fost Gherghcli — etapa 
a 16-a) care reușește să în
scrie 4 goluri intr-un meci, 
In actualul campionat.

este

• Din cele 261 de întîl- 
niri disputate, 188 au reve
nit gazdelor. 19 s-au înche

iat. la egalitate, iar în 24 
victoria a fost de partea 
oaspeților.

• Sameș a marcat al
7-lea autogol al campiona
tului (al 3-lea din retur).

• Duminică, s-au acor
dat 5 lovituri de la 11 m

CLASAMENTE • CLASAMENTE • CLASAMENTE
„CUPA A+T" RETUR

39-19
59-39
57- 15
54-39 
47-41
58- 36
59- 44 30

26
26
25
25
21
20
20
19
74

47 
<1
36
37
35
33
33
an

42-48
39-54 
26-32
36—68
39-46
35-55
35-86
20-58
30-69

1. Dinamo
2. Univ. Craiova
3. F.C. Argeș
4. ~ ‘
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12. C.F.R.

13. F.C.M. Reșița
14. F.C. Galați
15. .,U" Cluj Napoca
16. Jiul
17. Chimia
18. Steagul roșu

„Poli“ loji
„Poli" Timișoara 
Steaua
U.T.A.
F. C. Constanța 
Sportul stud. 
A.S.A.
Olimpia

58 41 7 10
58 31 12 15

58 25 16 17
58 29 5 24
58 27 9 22
58 26 10 22
58 27 7 24
58 23 14 21
58 24 11 23
58
58
58
58
58
58
58
58
58

25
18
20
22
20
16
15
16
15

9 24 
19 21 
14 24

9
10
14
16
13
9

27
28
28
27
29
34

(cele mai multe dictate 
într-o etapă, de la începu
tul campionatului): 4 trans
formate (Broșovschi, D. 
Georgescu, Iordănescu și

124- 49 89
123- 47 74
84- 58 66
97- 89 63
81- 78 63

108- 74 62
87- 73 61
79- 80 60

1. Dinamo
2. Univ. Craiova
3. F.C. Galați
4. Sportul stud.
5. ,,Poli** Iași
6. Steaua
7. F.C. Argeș
8. A.S.A.
9. „Poli** Timișoara

10. Olimpia
Chimia
Jiul
F.C. Constanța 
Steagul roșu 
C.F.R.
F.C.M. Reșița 
U.T.A.
„U“ Cluj-Napoca

11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

2 235 p, 4. Olimpia 2 206 p.
5. F.C.M. Reșița 2 205

• Jucătorii celor 18 
zionare au comis 217 
turi, cele mai multe

P-
divi- 
faul- 
— 30

Beldeanu). una ratată (Șer- 
bănoiu).
• Ordinea primelor e- 

chipe în clasamentul „con
stanței", alcătuit pe baza 
adiționării celor mal bu
ne 11 note, după 28 de e- 
tape, este următoarea : 1. 
DINAMO 2 274 p, 2. A.S A. 
2 246 p, 3. Univ. Craiova

— aparțlnînd echipei C.F.R. 
Cluj-Napoca, iar cele mal 
puține — 6 — formației 
F. C. Constanța.

au• Partidele etapei 
fost urmărite de 97 000 de 
spectatori, cei mai mulți — 
cite 15 000 asistînd la me
ciurile U.T A. — Politehni
ca Timișoara și Politehni
ca Iași — F. C. Constanța,

13—16

GH. LIMONA

7 21-24
7 14—19
6 10-15

echipei 
actuala ediție 

european*, 
) spectatori

drept „gol- 
naționale în 

a 
cei 
din

începutul a și fost făcut în acel meci, cînd 
un joc frumos șl, in final, au ciștlgat.

I

12 6 3 3 27-14
12 5 5 2 16-10
12 6 3 3 16-17
12 6 2

2
1
3
2 __
2 5 11-13 12

4 21-18
4 18-16 14
5 23-18 13
4 23-18 13
5 1J-14 12

12 6
12 6
12 5
12 5
12 5
12 5 2 5 14-17 12

412 4 4
12 5 1
12 4 3
12 4 2
12 3 4
12 4 1
12 4 1
12 3 3

e 1100 ! Nu e vorba 
lurlle lui Pele. Mîine, la 
șani, cu ocazia meciului_____
vizla A Jiul — Politehnica Iași, 
excelentul nostru arbitru inter
național Gheorghe timona va 
conduce cea de a 1100-a partidă 
oficială din cariera sa I 
jocuri oficiale și 23 de ani 
arbitraj, lată cifre cu care 
mulți cavaleri ai fluierului 
pot mîndri.

de go- 
Petro- 

de Di-

iar cei mal puțini — 6 000 
la întîlnirea Chimia — 
A.S.A.
• După 29 de etape, pri

mele locuri în clasamentul 
orașelor (întocmit pc baza 
mediei de spectatori) sînt 
ocupate de : 1. CRAIOVA 
23 700, 2. Timișoara 22 100, 
3. Galați 17 800, 4. Satu Ma
re 14 200 , 5. Reșița 13 509, 6. 
București 12 100.
• Situația în „Trofeul 

Petschovschi*, după 29 de 
etape, este următoarea :

1. TIMIȘOARA 9,28 ; 2.
Reșița 9.06; 3—5. București, 
Tg. Mureș și Galați 94)0 ; 
6—7. Satu Mare și Con
stanța 8,98 ; 8—9. Cluj-Na
poca și Arad 8,93 ; 10.
Craiova 8,30 ; 11. Petroșani 
8.64; 12. Rm. Vîleea 8.50; 
13. Pitești 8,46 ; 14. Brașov 
8,35; 15. iași 8,33.

• Duminica trecută, în com
partimentul defensiv al Univer
sității Craiova a reapărut, după 
o perioadă destul de lungă, Mir- 

unuj dintre foștii 
al echipei naționale 
U.E.F.A. ’73. Nota 
pentru evoluția sa 

chiar în echipa

cea Chivu, 
componențl 
de juniori 
primită (8) 
-a i,,urcat!i __ _ __ ___
etapei Diviziei A. Așadar, o fru
moasă revenire pe un post de
ținut cînd de Berneanu, cînd 
de Ne^rilă. alli doi fundași buni 
ai Universității. Dar, primul fi
ind indisponibil, iar cel de-al 
doilea ieșit din formă, Mircea 
Chivu a prins credem... culoa
rul favorabil spre titularizare.

• Paradei cu Politehnica Timișoara, antrenorul echipei
, m •’ J*’ Diuratrescu, ne mărturisea : „Am preluat conducerea teh- 

fortn;xțitl textiliste intr-o perioadă critică. împreună cu Ion 
\ fa5e/?S? totul pentru ca echipa să revină in riadul celor

elevii săi aufruntașe*, 
desfășurat

NECESITATEA PERMANENTEI
PERFECȚIONĂRI A ANTRENORILOR

S-a insistat întotdeauna, și în mod de 
osebit în ultima vreme, asupra necesită
ții obiective a unei pregătiri de calitate 
o antrenorilor, ca una dintre condițiile de 
baza care asigură procesului de antrena
ment dimensiunile reale pe care 
pune performanța. Plecîna de la 
menea premisă, se poate spune 
partea F.R.F., a existat, aproape 
nent, o preocupare în ceea ce

le im- 
o ase- 

câ, din 
perrna- 

privsște 
organizarea unor forme de perfecționare 
a pregătirii antrenorilor divizionari și că, 
printr-o muncă de control și îndrumare pe 
teren, pe alocuri chiar individualizată, s-a 
încercat realizarea unui transfer de cunoș
tințe și experiență, util fără îndoială în 
ambele sensuri. Și de partea cealaltă,

MATEIANU

S01UI? RECEPTIVITATEA

care

atitudinea celor 
carea calificării 
scris în bună măsură pe linia unei corecte 
înțelegeri a obligațiilor individuale ce 
decurg din respectul pentru profesie și 
pentru ideea de performantă.

Cu toate acestea — dacă e să privim 
situația actuală prin prisma obiectivelor 
majore pe care și le propune fotbalul nos
tru — va trebui să recunoaștem că stră
daniile PERSONALE ale antrenorilor di
vizionari, pe pianul perfecționării pregă
tirii lor, nu reprezintă încă ceea, în fapt, 
am fi dorit, ceea ce era de așteptat pen
tru ca pe acest temei să poată fi valo
rificate cit mai deplin posibilitățile de care 
dispune socccrul românesc în vederea afir
mării sale. Spun iad lucrurilor pe față este 
cazul, credem, să reamintim, și cu această 
ocazie, 1 
ple de antrenori din categoria 
care, " ’
diul 
tode de 
pedagogică, preferind improvizația și sti
lul de muncă meșteșugăresc; că mai sint 
încă tehnicieni, la cirma unor echipe di- 
'vizionare, care lasă instruirea acestora 
pe seama înfîmplgrii, evitind efortul pen
tru promovarea noului in metodologia 
pregătirii și în domeniul jocului ; că să
răcia de idei, atît pe planul antrena
mentului, cit și al concepției tactice, per-

direct interesați în ridi- 
lor de specialitate s-a în-

că mai sînt — din păcate — exem- 
' „ acelora

din comoditate, ignorează stu- 
teoretic și aplicarea unor me- 

lucru consacrate de practica

sista în ciuda unei nevoi presante de a 
îmbunătăți calitatea comportai ii indivi
duale a jucătorilor și a echipelor in an
samblu, pentru ca pe această cale și în
trecerea competițională să-și împlinească 
sensul și rolul.

Vorbindu-se adeseori de perfecționarea 
profesională a antrenorilor, unii dintre 
aceștia au înțeles — greșit, de bună sea
mă - că trebuie să aștepte în perma
nență a fi îndrumați și a primi, dacă se 
poate, totul de-a gata, complăcindu-se 
în situația de intermediari între forul de 
specialitate și jucători. Pe undeva și re
lația antrenor-club, insuficient de stabilă, 
a contribuit și ea la subdimensionarea in
teresului pentru pregătirea profesională, 
incurajind o activitate uneori formală, do
minată doar de obligațiile prezentului ?i 
de conjunctură. Așa se și explică, printre 
altele, ritmul relativ Sent pe care il în
registrează procesul de dezvoltare a fot
balului nostru în ansamblu. Pentru că, o 
reală și mai rapidă afirmare internațio
nală nu poate fi concepută fără exis
tența unor antrenori foarte bine pregăti,!, 
capabili să asigure instruirii și educației 
jucătorilor și echipelor — de club și re
prezentative — suportul de cunoștințe te
oretice și practice, mereu la zi, pe care 
le reclamă performanța.

Mihai IONESCU
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Piua am pus la punct me
canismul echipei, am fost expuși 
riscului, criticilor și controverselor. 
Punctul de plecare l-a 
acel 0—1 din toamnă, 
cu Ș.N.O., și 0—2 cu 
Brașov și, mai ales, o 
dintr-o partidă disputată in 
pe Republicii. Atunci, Caricaș, ca 
fundaș central (asigurat din părți 
de Dobreacu și Soare), ne cravașa 
cu îndemnul „mergeți, măi, înain
te la gol“. Era o invitație la un 
pronunțat joc ofensiv, la o perma
nentă presiune asupra adversaru
lui. cu forțe supranumerice. De 
aici s-a născut ideea-formulă : 
..pentru nai jocul începe de la 
poarta adversă". In felul acesta 
sintem obligați să gindim mai intii 
cum să punem noi probleme ad
versarului și, apoi, să vedem cam 
ce vrea el in atac, situație în care 
toți tși cunosc sarcinile de apă
rare. Sigur că succesul este dato
rat „pieselor" care manevrează pe 
tabla fotbalului, „piese" care prin 
gceastă atitudine s-au fortificat, 
au căpătat un dezvoltat simț al 
in^dibtorărU, s-au tțebarqsal de 
emoțiiie puralitante dinaintea me
ciului...

constituit 
de acasă, 
Tractorul 
amintire 

1957

Stelian rRANDAf-lRESCU

Biletele de intrare la meciul de fotbal dintre echipele reprezenta
tive ale României și Scoției, programat duminică 1 iunie, orele 17.30, 
pe stadionul „23 August" din Capitală, se pun in vinzare Incepind de 
luni 26 mai, ora 8 dimineața, la casele de bilete de la patinoarul .23 
August**, stadioanele „23 August**, Republicii, Dinamo și Ciulești, pre
cum și la agenția C.C.A. Pentru cluburile și asociațiile sportive clin 
Capitală, biletele se difuzează prin Consiliul municipal pentru educa
ție fizică si sport București. Duminică, f iunie, casele de bilete vor li 
închise.

La meciul de fotbal România — Scoția vor fi valabile ntunai legi
timațiile de intrare la competiții eliberate de Consiliul Național pentru 
Educație Fizică șt Sport.

pe Zoltan Crișan 
geterul 
partidele din 1 
campionatului 
peste 12 000 de _______ ___
tribune i-au făcut o caldă pri
mire, aplaudîndu-1 fără rezerve. 
Extrema dreaptă a Universită
ții a jucat bine in meciul cu 
C.F.R., partidă în care a dorit 
foarte mult să marcheze cel pu
țin un gol. ,,Un gol pentru echi
pa mea, pentru care n-am mai 
Înscris din partida cu Sportul 
studențesc, disputată cu două 
luni în urmă, la 16 martie* — 
afirma jucătorul craiovean. în 
min. 84, el a fost foarte aproape 
de gol, ratînd o 
ajungînd singur 
Moldovan In față !
șan.

mare ocazie, 
cu portarul 

Dar, tot Cri- 
după meciul de la Cluj- 

Napoca, ne spunea : „Nu-mi ră- 
mîne decit să mă revanșez în 
etapa următoare sau la 1 iunie, 
în meciul cu Scoția. Dacă voi 
juca, bineînțeles*.

• Cînd crainicul stației de 
amplificare a stadionului C.F.R. 
din Cluj-Napoca l-a prezentat

• Fundașul central al echipei F. C. Galați, Viorel Stoicescu, a stat 
mai multa vreme pe ,,tușe“. Motivul ? Multe kilograme în plus, față 
de greutatea nermală a unui fotbalist. In ultimele săptămînl însă Stoi
cescu s-a antrenat cîte 4 ore pe zi, a slăbit 7 kilograme și acum speră 
sa-și recîștige locul in. echipă.

• Intr-o discuție purtată cu căpitanul echipei F. C. Galați, Duml- 
trru Iii, acesta hi exprima opinia că, deși formația gălățeană se afli 
pe ultimul loc in clasament, totuși nu va retrograda din Divizia A. 
„In cele cinci etape care au mai râmau de disputat pinu la s/irșitul 
campionatului, sint convins că vom obține cel puțin două puncte din 
deplasare". Să vedem de unde...

• Vicepreședintele clubului Universitatea Cluj-Napoca, Rcmus Câm
pean u, era tare abătut — șl pe bună dreptate — la sfirșitul meciului 
cu F. C. Galați. Universitarii făcuseră la Galați o partidă excelenta 
și totuși au părăsit terenul învinși. „Cind jucăm slab, cînd ne chinuim, 
chiar și pe icrer propriu, reușim totuși sd cîștlgdm. Iar atunci cînd 
prindem o zi bună, șansa ne ocolește1'

a Spre sfirșitul primei repri
ze a meciului X’olitehnica Iași— 
F. C. Constanța, cînd scorul era 
încă 0—0, spiritele se încinse
seră serios. La pauză, însă, ob
servatorul federal, fostul arbi
tru Mircea Sadoveanu, i-a che
mat la ordine pe antrenorii ce
lor două formații, pe căpitanii 
de echipă Antonescu și Dănilă» 
pe Ciocîrlan, Costaș și Mărcu- 
lescu. în cabina arbitrilor nu 
mai era aproape nici un loc li
ber. Și, in ciuda aglomerației, 
domnea o liniște deplină. Inter-

• Mihîi.i Adam a jucat din nou ___  _ _____  ____________ .
cîteva ori la un pas de a înscrie și de a se mai apropia puțin de recordul 
lui Titus Ozon — 157 de goluri în prima divizie. Dar, șansa l-a ocolit. 
Nu însă și aplauzele suporterilor, care continuă să vadă în inginerul 
Mihai Adam un sportiv exemplar, tenace și dîrz, capabil de a ajunge 
totuși la... 158 de goluri marcate pentru cele două echipe la care a jucat 
de-a* lungul anilor : „U*‘ și C.F.R., ambele din Cluj-Napoca. în prezent, 
Adam are 151 de goluri la activ.

ne spunea el.
venția observatorului federal a 
fost binevenită căci, după pau
ză, pe terenul ieșean, fotbalul 
și-a intrat în drepturile sale.

« Zilele acestea ne-a vizitat la 
redacție antrenorul Nicolae Proca. 
Fostul conducător tehnic al echi
pei Steagul roșu, în prezent în 
concediu, urmează un tratament 
posi-operatorlu, după care inlen- 
ționcază să opteze pentru una 
dintre ofertele ce 1 s-au făcut, de 
a antrena o formație divizionară 
in viitoarea ediție a campionatului.

bine în atacul echipei sale, Cilnd de

ORMOND Șl SCOȚIENII LUI LEEDS...

DE PRETUTINDENI

Astă-seară, 
pa Scoției îșl 
forță'* la capătul 
ține al patrulea 
11 zile, culminind 
by insular Anglia

Să reamintim

pe Wembley, echi- 
încheie „turul de 

căruia va sus- 
meci în numai 
cu eternul der- 
— Scoția.

acum formațiile 
folosite de echipa scoțiană în ul
timele trei jocuri.

Contra Portugaliei, la 14 mai, 
pe teren propriu :

Kennedy — Jardine (căpitanul 
echipei), McQueen, Buchan, Mc 
Grain — Rioch (Macari), Dalglish, 
MacDougall — Cooke (Duncan). 
Parlane, Huivhison. Rezultat : 1-0 
(1-0).

Contra Țării Galilor, la 17 mai, 
în deplasare :

Kennedy — Jardine. McQueen, 
Buchan. McGrain — Rioch, Dal
glish, MacDougall — Cooke, Par
lane, Hutchison. Rezultat : 2—2
(0—3).

După cum se vede, antrenorul 
Ormond a păstrat neschimbată 
formația. O formație alcătuită dip ’ 
cinci jucători care activează în 
cluburile SQoțjpne (Kennedy, Jar
dine și Parlane — la Rangerș, 
McGrain și Dalglish — I41 Celtic) 
și șase din cluburile engleze : 
Rioch (Derby), McQueen (Levels), 
Buchan (M. United), Cooke (Chel
sea). MacDougall (Norwich) 
Hutchison (Coventry).

Al treilea meci, cel cu Irlanda 
do Nord disputat marți 
încheiat cu victoria netă 
pei scoțiene, pe teren 
(3—0) a adus modificări 
zătoare în echipa lui 
Iată ,,U“-le victorios în 
cu Irlanda de Nord :

Kennedy — Jardine, McQueen, 
Rioch, McGrain — Munro, Robin
son, Duncan — Dalglish, Parlane, 
MacDougall.

Apar, deci, în formație : Mun
ro (Wolverhampton), Robinson 
(Dundee) și Duncan (Hibernians).

Î0 aCQOStă formație este sur
prinzătoare dispariția extremelor 
Cooke și Ilutchișop, despre care 
se poate spune că au, asigurai, 
prin travaliul lor, 
pei in meciul cy 
Valencia. Să fi 
Ormond mărirea 
prin introducerea

seara și 
a echi- 
propriu 

surprin- 
Ormond. 

partida

meci contra Țării Galilor, el ce
dează postul lui Munro, care pe 
lista lotului scoțian din campio
natul mondial figurează printre 
apărători. în sfirșit, se poate nota 
utilizarea permanentă a virîului 
de atac Parlane de la Glasgow 
Rangers. Se pare că tînărul cen
tru înaintaș (22 de ani) îl va 
locui pe Jordan, care va juca 
nala C.C.E., la 
28 mai.

In meciul de 
cide, probabil, 
București. Dacă 
răsi învinsă Wembley-ul, 

presupus că Ormond va apela 
scoțienii lui... Leeds.

ÎN CAMPIONATUL Iugoslaviei 
s-a disputat o etapă intermediară, 
ale cărei partide s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : O.F.K. Beo
grad — Steaua roșie Belgrad 4—2 ; 
Bor — Dinamo Zagreb 1—0 ; Voj- 
vodina Novi Sad — Velez Mostar 
2—2 ; Rijeka — Radnicki Niș 1—0; 
Olimpja Ljubljana — Partizan Bel
grad 2—1 ; Sarajevo — Hajduk 
Split 1—1. Clasament : 1. Hajduk 
— 40 p., 2. Vojvodina — 39 p., 3. 
Steaua roșie Belgrad — 35 p.

Paris, în ziua

în- 
fi- 
de

de 
la

astăzi se 
„U‘-le 

Scoția nu

de-va
pentru 
va pă- 
e greu

ÎN CLASAMENTUL campiona
tului Poloniei continuă să conducă 
Ruch Chorzow, cu 43 p., 
tă de Sial Miclec : 35 p.

urma-

echiubrtîi ecijj- 
Spania, de la 

preferat, oare, 
forței ofensive 

aripilor Dal
glish și MacDougall ? Greu de 
presupus. Dalglish, deși extremă 
la Celtic, nu a fost utilizat pe 
acost post în nici unul din jocu
rile turneqlui final al campiona
tului mondial, el fiind doar mij

ea destule sarcini defenși- 
acelașl timp, constaiăm că 

înlocuitorul iui Bretnner „se naș
te" destul cțe greu. După ce Rioch 
a jucat un meci îptreg pe acest 
post și aproape o jumătate de

„CUPA TURCIEI*4 a fost cuce
rită la actuala ediție de formația 
Besiktas, care, în finala disputată 
Ia Istanbul, a învins cu scorul de 
2—0 formația Trabzon.

UN INTERESANT PROGRAM INTERNATIONAL
în programul internațional apropiat figurează cîteva partide atrac

tive. în campionatul interbiitanic au loc azi două jocuri interesante : la 
Londra, Anglia intilnește Scoția iptr-un mecî hotâritor pentru primul loc, 
iar U Belfast, Irlanda de N.ord primește replica Țării Galilor. Mîine, la 
Reifcjavik, Islanda va juca in cadrul grupei a 7-a a C. E. cu Franțaj-

Miercuri, 28 mai sint programate alte două întilniri interesante. Ia 
Paris, ape loc finala C.C.i’. dintru Bayern MUucheu. deținătoarea trofeu
lui, șr Leeds United, iar la IUI le, de-yi cu caracter amical, jocul dintre 
prtniele repregenlativc glo R. D. Germane și Polonie., suscită un mare 
interes.



Divizia feminină de handbal CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX DE LA KATOWICE
Ă FOST 0 EXPERIENȚA 

DE LUPTĂ PENTRU C.M.?
Este indiscutabil faptul că a- 

ceastă a XVII-a ediție a Diviziei 
A, încheiată la finele săptămînii 
trecute, a fost una dintre cele mai 
agitate întreceri a formațiilor din 
primul eșalon al handbalului nos
tru feminin. Cu excepția UNIVER
SITĂȚII TIMIȘOARA (o campi
oană autoritară care, deși nu a a- 
tins decît uneori potențialul ma
xim, a dominat campionatul în- 
tr-o manieră categorică), și a Uni
versității București, toate celelal
te echipe ne-au oferit evoluții si
nuoase și un lanț aproape intermi
nabil de surprize. Chiar clasamen
tul final al campionatului ne pri
lejuiește notarea citorva lucruri 
cu caracter de surpriză : în Divi
zia B a plecat o echipă cu recu
noscute posibilități („U“ Iași), pe 
locul III s-a clasat o proaspătă 
promovată (Progresul București), 
iar fosta campioană a țării,
I.E.F.S.,  a ocupat locul... V.

înainte de a încerca să găsim 
explicațiile acestei situații, vom 
sublinia, însă, gradul de maturita
te atins de noua deținătoare a ti
tlului republican, Universitatea Ti
mișoara, mărirea omogenității lo
tului său și consolidarea unei 
concepții de joc — atuuri care 
pot permite formației antrenate de 
Constantin Lache să aspire în vi
itor la performanțe înalte, pe plan 
internațional. Cuvinte bune și des
pre „U“ București, care s-a clasat 
pe locul II. Deși are un lot cu nu
mai două valori certe (Arghir și 
Furcoi), formația bucureșteană a 
ciștigat o poziție de frunte pe baza 
eforturilor susținute ale antrenoru
lui C. Popescu, împreună cu ele
vele sale, a muncii permanente.

Să revenim acum la campiona
tul recent încheiat, la situația în- 
cilcită, neconcludentă, pe care ne-a 
oferit-o acesta de-a lungul celor 
33 de etape.

Un prim aspect la care vrem să 
ne oprim este periculoasa tendin
ță a mai multor formații de a aș
tepta totul numai din partea a 
una-două jucătoare. Pare incredi
bil ca echipe binecunoscute, cu 
vechi state de serviciu în Divizia 
A, să-și clădească speranțele și

CIIPJ PRIMA [IAPĂ
A CAMPIONATELOR DE CALAR1E 

DEBUT SATISFĂCĂTOR 
ÎN ACTUALUL SEZON

Întrecerile din prima etapă a cam
pionatelor republicane de călărie 
(dresaj și obstacole), desfășurate la 
baza hipică din Craiova (subliniem, 
cu această ocazie, foarte buna orga
nizare asigurată de clubul local cu 
sprijinul C.J.E.F.S.), au scos în evi
dentă pregătirea mulțumitoare a că
lăreților și a materialului cabalin, 
fapt ilustrat, în special, de numă
rul mic de greșeli înregistrate. S-a 
observat, totuși, că accentul a fost 
pus, cu deosebire, pe exersarea să
riturilor și mai puțin pe dresaj, ceea 
ce a dus la derobări, nepermise, în 
condițiile unui dresaj corect. De a- 
semenea, s-au constatat șl erori teh
nice ale călăreților, care au împie
dicat. astfel, o bună evoluție a ca
lului pe parcurs, și s-au soldat cu 
penalizări.

In absența sportivilor de la Dina
mo și Petrolul Ploiești, aflațl în lo
turile reprezentative, bine s-au pre
zentat cel de la cluburile C.S.M. Si
biu, Steaua și Olimpia-Constructorul 
(pentru ultimul cu o remarcă în plus 
privind comportarea juniorilor). Am 
aminti dintre cei remarcați pe C. 
Ilin, M. Silvestru (Steaua), G. 
Schneider (C.S.M. Sibiu), M. Alu- 
neanu (Olimpia-Constructorul), R. 
Mihalcea (C.S.M. Iași) la seniori, C. 
Alcxandrescu (C.S.M. lași), Ruxandra 
Badulescu, Ioana David, C. Radu șt 
C. Grigore (Olimpia-Constructorul) 
la' juniori în probele de obstacole, 
iar la dresaj pe A. Donescu, S. Șo- 
veja, R. Marcoci (Steaua). Nortca 
l’etric (Mondial Lugoj).

Trebuie amintită situația asocia
ției ,,Venus" Mangalia ai cărei spor
tivi (cu calități și cu un bun ma
terial cabalin) nu au putut evolua 
la un nivel deosebit, deoarece n-au 
beneficiat de îndrumările unul an
trenor, care să fi organizat și su
pravegheat pregătirea. Se cere, așa
dar. ca situația să fie remediată, ast
fel, ca, la următoarea etapă (8—13 
iulie, Sibiu), ei să se poată prezenta 
cît mai bine.

In continuare notăm apariția 
unui lot de cai tineri (ludul, Raz- 
bec, Bran, Renzi, Fecior, Drumeț 
ș.a.) care au reținut atenția spe
cialiștilor prin aptitudinile dovedite 
pentru performanță. Se cere pe mai 
departe un antrenament serios, în 
vederea realizării obiectivelor pro
puse privind sporirea calității ma
terialului cabalin.

Ținînd seama de stadiul actual al 
călariei noastre, se poate aprecia că, 
in sezonul de pînă acum, compor
tarea sportivilor a fost satisfăcătoa
re, el avînd o bună evoluție atît în 
disputele din campionat, cît șl la 
cele două concursuri internaționale 
(Kiskunhalas și Novl Sad) la care 
au luat parte.

Em. F. 

PaM 6 a Sportul

să-și bazeze obiectivele pe „mîna“ 
unei singure handbaliste, dar rea
litatea — neplăcută — ne confirmă 
că lucrurile stau într-adevăr așa. 
Voința Odorhei trăiește în exclusi
vitate prin Magda Mikloș, Mure
șul Tg. Mureș prin Rozalia Șoș, 
Textila Buhuși prin Viorica Vieru 
și dmilia Munteanu, Rapid Bucu
rești prin Ana Stănișel. Iar cînd 
aceste jucătoare nu sînt în formă 
sau se accidentează (așa cum s-a 
și întimplat, de altfel) echipele 
pierd jocuri pe care ar fi trebuit 
să le cîștige și, dacă nu și-au 
asigurat un bagaj de puncte sufi
cient, se trezesc în neplăcuta si
tuație de a lupta pentru evitarea 
retrogradării (Voința Odorhei, Ra
pidul și Mureșul au simțit direct 
aceste urmări)...

Un al doilea aspect important 
este folosirea pînă la... uzare a 
„7-lui“ de bază. Exemple de echi
pe care practică această „metodă" 
sînt Constructorul Timișoara, „U“ 
Iași, Sparta Mediaș și chiar... Uni
versitatea Timișoara 1

în fine, o a treia problemă ar fi 
„criza portarilor", de fapt o pseu- 
do-criză, pe care antrenorii o duc, 
cu bună știință, spre o criză veri
tabilă. Concret, pe baza unei inte
resante statistici făcute de F.R.H. 
după primele 22 de etape (care în
sumează 1100 de minute de joc) 
reiese că portari care au apărat in 
dese rinduri buturile diferitelor 
reprezentative ale țării nu sînt 
suficient creditați la echipele de 
club : A. Chiș („U“ București) — 
109 minute, Etisabeta Ionescu (,,U“ 
Timișoara) — 157, E. Fotora (Con
structorul Timișoara) — 267, M. 
Ciucur (Textila Buhuși) — 228
etc.

La capitolul „realizări", cam
pionatul recent încheiat nu-și 
poate trece, după opinia noastră, 
decit buna evoluție a jucătoarelor 
deja cooptate în echipa națională ; 
și acesta este un ciștig serios. în
să insuficient. Este greu de crezut 
că antrenorii lotului național au 
reușit să descopere în această edi
ție a Diviziei A o jucătoare nouă 
cu certe posibilități, o speranță 
care să poată aspira la intrarea 
în lot și la nominalizarea pentru 
Jocurile Olimpice. Din păcate, 
„noutăți" nu au apărut nici la a- 
cest important capitol, deși aștep
tăm, așteptăm de cîțiva ani. Ba 
chiar dimpotrivă, handbaliste în 
care se puneau mari speranțe, u- 
nele chiar convocate Ia echipa na
țională, au evoluat palid, absolut 
neconvingător : Victoria Ama-
randei (Rapid), Maria Boși 
(I.E.F.S.), Darinca Marcov (Con
structorul Timișoara) etc.

Despre campionat ar mai fi de 
spus incă multe lucruri, poate la 
fel de puțin îmbucurătoare. Im
portant este, însă, ca antrenorii 
echipelor din primul eșalon, con
ducerile secțiilor și cluburilor să 
privească cea mai importantă în
trecere internă dincolo de clasa
mentul propriu-zis, căutînd să va
dă ce au pierdut și ce au ciștigat 
după un an de zbucium, de emoții 
și de muncă. Pînă la C.M. din 
U.R.S.S. a mai rămas puțin timp, 
iar în perspectivă se află Jocurile 
Olimpice. Or, Divizia A trebuie să 
fie „experiența de luptă" a fete
lor noastre.

Horia ALEXANDRESCU

SPORTIVII ROMÂNI MAI AU DE LUCRU PENTRU A ATINGE 
VALOAREA CELOR MAI BUNI JUDOKA DIN EUROPA!

Cea de-a XXIV-a ediție a cam
pionatelor europene de judo, găz
duită de Palatul sporturilor din 
Lyon, a reunit 318 concurenți din 
28 de țări. La această competiție 
de anvergură au participat și 7 
sportivi români. Pentru cîteva a- 
mănunte privind confruntările 
continentale și comportarea repre
zentanților țârii noastre ne-am a- 
dresat secretarului general al 
F.R.J. Anton Muraru. Acesta ne-a 
spus, printre altele, că întrecerile 
de la Lyon au fost extrem de di
ficile. Nici unul dintre campionii 
ediției de anul trecut — prezenți 
cu toții și la aceste C.E. — nu și-a 
păstrat titlul ! De astă dată, așii 
in tehnica judo-ului nu și-au putut 
pune în valoare măiestria fără a 
dispune de mari resurse fizice, de 
forța indispensabilă luptătorilor 
autentici. In acest context, spor
tivii români nu puteau emite — 
s-o spunem deschis — pretenții la 
succes. De altfel, nici unul dintre 
ei nu a reușit să obțină mai mult 
de o victorie, și acelea în fața 
unor concurenți din țări ai căror 
judoka — asemenea celor din țara 
noastră — se află încă departe de 
valoarea sportivilor fruntași din 
Europa, cum sint cei din U.R.S.S., 
R, D. Germană, Franța, Polonia, 
Iugoslavia, Austria, Olanda ș.a. 
Este adevărat că Șt. Pop (cat. 
ușoară). L. Lazăr (semimijlocie),

200 DE PERECHI DE MĂNUȘI ÎNCRUCIȘATE
PENTRU 11 TITLURI CONTINENTALE
ȘANSELE PUGILIȘTILOR ROMÂNI

După ultimele vești, comunicate 
de comitetul de organizare de la 
Katowice, au sosit pînă acum în
scrieri din partea a 24 de țări care-și 
vor trimite sportivii la campionatele 
europene de box. Cu formații com
plete, de cite 11 boxeri, s-au anun
țat federațiile din Bulgaria, Ceho
slovacia, Grecia, Iugoslavia, R. D. 
Germană, România, Italia, U.R.S.S. și 
Polonia. Ungaria se prezintă doar cu 
9 pugiliști. Oricum, se scontează pe 
participarea a aproximativ 200 de 
combatanți, ceea ce indică, orienta
tiv, o competiție cu înalt grad de 
dificultate, pentru că accesul spre 
semifinalele care asigură medaliile 
continentale trece prin 3—5 meciuri 
disputate într-o singură sâptămînă.

în linii mari, candidații la glo
ria europeană pe ringul instalat în 
sala Ronda" din Katowice sînt cu- 
noscuți. Cu puține excepții, compo
nența formațiilor a fost dată publi
cității. Se remarcă, încă de la pri
ma vedere, o substanțială remaniere 
a loturilor .,clasice", întilnite în mod 
obișnuit, în ultima vreme, la între
cerile olimpice, mondiale sau conti
nentale. Este evident că majoritatea 
federațiilor naționale efectuează nu 
numai schimbările impuse de vîrsta 
unor consacrați, ci și din dorința de 
a testa încă de pe acum, capacita
tea unor posibili candidați olimpici, 
pentru Montreal 1976. Această inten
ție explică aspirația multor nume 
noi, de pildă în selecționata sovie
tică, ce oferă exemplul cel mai 
elocvent.

Vor fi prezenți la Katowice aproa-

CONSTANTIN GRUIESCU
pe toți campionii europeni din 1973 
(Belgrad), deși unii și-au schimbat 
între timp categoriile de greutate : 
Zasipko — de la semimuscă la mus
că, Beneș — de la ușoară la semi- 
mijlocie, Klimanov — de la mij
locie mică la , mijlocie. Lemeșev — 
de la mijlocie la semigrea.

La întrebarea generală : ce rezul
tate vor da campionatele europene 
de la Katowice ? este firește greu de 
răspuns în două cuvinte. Ca de obi
cei, la ultimele ediții ale competi
ției, se așteaptă o luptă strînsă în
tre reprezentanții școlilor pugilistice 
din U.R.S.S., România, Ungaria, Bul
garia, Iugoslavia, R. D. Germană și 
firește cei din Polonia, care nu vor 
pierde ocazia de a valorifica avan
tajos calitatea de gazde, pentru o 
spectaculoasă revenire pe primul 
plan, părăsit în ultima vreme.

în ordinea individuală, favoriții nu 
lipsesc, dar întrucît în box pronos
ticurile sînt destul de hazardate, pre
ferăm să trecem în revistă șansele 
probabile, raportate la concurenții 
români.

SEMIMUSCA. Remus Cozma are de 
făcut față fostului campion olim-

Gh. Nache și C. Știrbu (semigrea) 
au depus eforturi mari în meciu
rile cu unii adversari valoroși. S-a 
văzut, însă, clar că lor le lipsește 
experiența competițiilor „tari", că 
nu știu încă să se descurce în mo
mentele dificile. în general, spor
tivii români s-au apropiat de va
loarea cpncurenților redutabili nu
mai la capitolul pregătirii fizice. 
Nici pregătirea lor tactică n-a fost 
corespunzătoare cerințelor actuale.
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După campionatele 
continentale de la Lyon
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C. Știrbu, Șt. Pop și L. Lazăr pu
teau să iasă învingători în unele 
partide, deoarece au avut avantaj 
cînd mai erau 8—10 secunde pînă 
la gongul final, dar n-au știut cum 
să-și păstreze punctele obținute. 
Semigreul Gh. Nache s-a acciden
tat la umăr în timpul celui de al 
doilea meci, cu sovieticul A. Mu- 
zaev și astfel a ieșit din competi
ție. Chiar și antrenorul Gh. Don- 
ciu a greșit nepermis pentru ex
periența sa manifestind o accen
tuată nervozitate pe care a trans
mis-o și sportivilor. Ceilalți trei 

pic și european Gedo (Ungaria), 
unui permanent abonat la medaliile 
de bronz (europene și mondiale), 
spaniolul Enrique Rodriguez, învinsul 
său de la Havana — Srednicki (Po
lonia), sovieticul Tkacenko și bul
garul Fuceadjiev (vicecampion eu
ropean în 1973).

MUSCA. Constantin Gruescu tre
buie să-și apere titlul împotriva cam
pionului semimuștelor Zasipko 
(U.R.S.S.), a lui Kostadinov (Bulgaria), 
S. Orban (Ungaria), Gertenbach 
(R.D.G.) și credem că, în bună con
diție fizică, șansele sale rămîn 
intacte.

COCOȘ. în jurul lui Mircea Tone, 
lotul puternic de adversari e con
dus de campionul Cosentino (Fran
ța) și de outsiderii Andreikovski 
(Bulgaria), Ribakov (U.R.S.S.), 

Itocke (R.D.G.) și Hocke (Ceho
slovacia).

PANA. în aceeași categorie cu 
campionul Forster (R.D.G.), valoro
sul Badari (Ungaria) și iugoslavul 
Ristici, misiunea lui Gheorghe Cio
chină nu va fi prea ușoară.

SEMIUȘOARĂ. încă un campion 
european provenind din România, 
va trebui să lupte pentru a-și păs
tra titlul : Simion Cuțov. Considerăm 
că cei mai de temut adversari îi vor 
fi Tomczyk (Polonia) — dornic de 
revanșă, acasă la el, Botos (Ungaria). 
Lvov (U.R.S.S.), Radowski (R.D.G.).

UȘOARA. Paul Dobrescu își în
cearcă șansa pentru a doua oară, de 
data aceasta scăpat de concurența 
lui Beneș. In schimb trebuie să în
frunte pe bulgarul Kolev (care i-a 
făcut zile grele lui Calistrat Cuțov) 
și pe Beycr (R.D.G.) — pe care l-a 
învins, la Galați.

SEMIMIJLOCIE. Din rivalitatea 
Beneș (iugoslavia) — Kicka (Polo
nia), începută la Havana, ar putea 
profita Victor Zilberman, a cărui 
formă îl îndreptățește să aspire la 
un loc pe podium.

MIJLOCIE MICA. într-o categorie

MEREU PI IIIHIMI DE TENIS
Acum, cind decorul atit de drag nou», al parcului Progresul, se înnoiește 

Văzând cu ochii, peni.ti a tace loc înaltelor tribune, care vor străjui peste 
puțin timp „centralul**, impunător și trainic, este momentul de a ne opri 
și asupra celor ce ră.min neschimbate in acest lăcaș de baștină al tenisului 
nostru. Am vorbit — țâră a ti neapărat tributarii cuvintelor mari — despre 
pasiunea și devotamentul oamenilor de aici, a celor care depun strădanie pen
tru ridicarea unei discipline sportive menite să dea tărie și bucurii celor ce 
o practică. Unuia din acești oameni, care muncesc neobosit pentru tenis, ii 
dedicăm rindu-ile de față.

îl cunoașteți, desigur. Pentru 
oricine a călcat pragul arenei din 
str. Dr. Staicovici, chipul său i-a 
devenit familiar. Și numele. Cine 
nu-1 știe pe „Cucu" Schmidt ?

Veșnic preocupat, grăbit, trecînd 
de la un teren la altul, cu servie
ta lui doldora de fișe, caiete, foi 
de arbitraj, mingi și rachete. Fai
moasa lui servietă, mare și grea 
cît o ladă, care — se zice — il 
face să aibă mersul legănat ca al 
unui marinar pe punte. Subiect 
de glume, dar accesoriu strict ne
cesar pentru acela care și-a făcut 
din terenul de tenis, casă și bi
rou, loc de antrenament și labo
rator de performanțe.

L-am cunoscut și altfel. Era pe 
atunci tinăr. Racheta o rotea 
deasupra capului, trimițînd min
gea cu forță și precizie in careul 
de serviciu. A fost primul tenlș- 
man, la noi care și-a făcut din 
smeci și voie, o armă decisivă. 
Cu ele, mai ales, a ciștigat lauri.

concurenți români înscriși la între
cerile individuale, T. Mihalache, 
I. Lazăr (cat. mijlocie) și 1. Co- 
drea (grea și open), au luptat sub 
posibilități. De pildă, I. Codrca, 
clasat pe locul IV la „europenele" 
de anul trecut, de data aceasta a 
fost eliminat, chiar după primul 
meci, atit la „grea", cît și la 
„open".

In competiția pe echipe. deși 
sorții au decis ca in meciul inau
gural reprezentativa română să 
întîlnească puternica selecționată a 
Olandei, partida se putea încheia 
cu victoria formației noastre. Dar, 
același Codrea s-a comportat din 
nou ncsatisfăcător și a fost în
vins prin ippon (înainte de limi
tă). Victoria ar fi putut reveni 
echipei române, aflată la egali
tate de puncte cu adversara, chiar 
după insuccesul de la categoria 
grea, dar a fost depășită la punc
tajul tehnic (10—15). Și cu aceas
tă infringere, formația țării noas
tre a ieșit din concurs încă de la 
prima sa întîlnire...

Comportarea sportivilor români 
la actuala ediție a campionatelor 
europene va ti analizată, credem, 
cu toată răspunderea în cadrul 
Biroului F.R.J.. urmind să se ia 
măsuri corespunzătoare pentru îm
bunătățirea activității viitoare.

Costin CHIRIAC

SIMION CUȚOV
fără elemente de mare valoare.’ 
Alexandru Tîrboi și-ar putea valo
rifica combativitatea. Pe listă : 
Sapoșnikov (U.R.S.S.), Rapcsak 
(Ungaria), Belici (Iugoslavia).

MIJLOCIE. - • . ..
probabil, în 
(U.R.S.S.), 
Wittenburg 
pirog nu poate nădăjdui decît pe tă
ria tinereții sale.

SEMIGREA. Prin absența lui Par- 
lov, polonezul Gortat va găsi, acasă 
la el, cel mai bun prilej de a se 
afirma, în sfîrșit, plenar. în calea 
sa stau : Lemeșev (U.R.S.S.), Sachse 
(R.D.G.) și... Constantin Văran.

GREA. O categorie deschisă orică
rui rezultat, cu multi favoriți : Mus
sing (R.F.G.), Milici 
Gorstkov (U.R.S.S.), 
(Bulgaria), Fanghănei 
un concurent serios, pe care 
îl cunosc încă : Mircea Simon î

Victor BĂNCIULESCU

Duritatea va decide, 
lupta dintre Klimanov, 

Vujkovici (Iugoslavia); 
(R.D.G.). Nicolae Chi-

(Iugoslavia),’
Suvandjiev 

(R.D.G.) șl 
ei nu

aplauze și stima adversarilor. De-a 
lungul a două, sau trei decenii de 
activitate ca jucător.

Arnulf Schmidt, inimitabilul 
„Cucu", a fost a anticipație a te
nisului modern, o apariție singu
lară pe terenurile noastre. A în
ceput să joace la Brașov, la vîrstâ 
fragedă. Devenea campion de se
niori al orașului, in 1928, cînd abia 
împlinise 17 ani. Peste alți patru 
ani, debuta in echipa națională, 
în „Cupa Davis", alături de Cris- 
tea Caralulis — care avea să-i fie 
partener desăvîrșit la dublu — în
scrie un meci memorabil împotri
va Angliei, la Harrogate, în 1937. 
Englezii obțin un dificil 3—2, cîș- 
tigind la dublu după long-seturi 
(Schmidt și Caralulis învinseseră 
amindoi pc Jones). Este al 12-lea 
campion al României, cucerind ti
tlul la simplu în două ediții con-j 
secutive, 1935—36. De șase ori a 
fost pe locul doi. Impresionant 
este palmaresul său ca jucător de 
dublu, probă în care n-avea egal : 
de 17 ori campion național la du
blu bărbați ; de 18 ori la dublu
mixt. A schimbat parteneri și par
tenere, dar el a rămas ani dc-a 
rîndul cel mai bun. în 1953 (la 
42 ani !) cîștiga ultimul titlu la 
mixt, împreună cu Eva Stăncescu.

Cum era și firesc, „Cucu" 
Schmidt a trecut, cînd venise vre
mea, de la statutul de jucător la 
acela de antrenor. Din 1952 își 
duce această muncă, în care a 
obținut merite necontestate. A 
crescut nenumăr. i noi tenismani, 
in special pe terenurile Progresu
lui, pe care-1 ducea la victorie în 
campionatul republican pe echipe, 
în 1964. Aci a pregătit — printre 
alții — pe Toni i Ovici, Ecaterina 
Roșianu, Dan meș, Mihai Tă
băraș, Costel Curcă, Marian Mîrza.' 
Nume care s-tiu „văzut" în te
nis, sau pe care le vom vedea în 
curînd. A condus, de mai multe 
ori, reprezentativa feminină a ță
rii, victorioasă la Balcaniadă.

Răboj de activitate bogat, care 
s-a completat în februarie trecut 
cu o dată festivă, atunci cînd con
ferința pe țară a Federației româ
ne de tenis i-a acordat lui Arnulf 
Schmidt titlul de antrenor eme- 
rit. împlinise 64 de ani.

Zilele trecute, am aflat o vesta 
bună. „Cucu" nu se retrage 1 Deși 
pensionar, cu decizie proaspătă, el 
va rămîne în cadrul clubului Pro-I 
greșul, pentru a veghea mai dej 
parte la bunul mers al secției da 
tenis. Nici nu se putea hotărîra 
mai binevenită. I

Să-i urăm lui „Cucu" Schmidtl 
pe mai departe, ani multi și sucj 
cese tot mai multe 1 I

Radu VOIA



Miine, în Capitală, în campionatul de rugby

MECIURI DE MARE INTERES:
STEAUA - FARUL

Șl DINAMO-ȘTIINȚA
Așa cum era de prevăzut, turneul 

final al campionatului, mai ales 
grupa fruntașă (1—4), care este 
chemată să desemneze echipa cam
pioană, are o desfășurare pasio
nantă, vădind viabilitatea actualei 
formule. în frunte, deocamdată, 
după două etape, FARUL, care se 
prezintă foarte bine pregătită și 
cu o formație completă, judicios 
echilibrată pe ambele comparti
mente. Conducătorii clubului Farul 
ne-au mărturisit că rugbyștii de pe 
litoral doresc arzător să ciștige 
acest campionat, spre a cinsti, 
astfel, sărbătorește cei 20 de ani 
de rugby in marele oraș portuar. 
Miine constănțenii vor juca în Ca
pitală in compania fostei campioa
ne, STEAUA, care vine după două 
înfrîngeri destul de categorice (cu 
Dinamo și Știința Petroșani). Este 
surprinzător cit de anevoios a în
ceput această formație turneul 
final. Totuși, Steaua nu a depus 
încă armele și se așteaptă ca rein
trarea lui Mateescu (căpitanul 
echipei) — refăcut după un acci
dent — ca mijlocaș la grămadă, 
să reanime întregul team. Formația 
preconizată pentru partida de 
mîine : Durbac — Braga, Enache, 
Suciu, R. Ioncscu — Alexandru, 
Mateescu — Acliim (Zafiescu), 
Postolache, Fuicu (Corneliu) — 
Șerban, I’intea (M. Ionescu) — 
Ciornei, Munteanu, Cioarec. De 
cealaltă parte, Farul nu are mo
tive să schimbe „XV-le“ care a 
învins de o manieră atît de cate
gorică pe Dinamo, adică : Cristea
— Ianusievici, Marica. Motreseu, 
Dinu (Boglieanu) — Bncos, Olteanu
— Varga, Daraban, Podaru — 
Mușat, Borșaru (Frangu) — Celca. 
Crăciun. Băcioiu (Avrigcanu). Va 
arbitra Aurel Găgeatu.

Ne așteptăm la o partidă dispu
tată în care ambele combatante 
își vor juca cu maximă dirzenie 
șansa. Pronostic : meci nul.

Cealaltă întilnire pentru locurile 
1—4 Se dispută tot in București, 
între DINAMO și ȘTIINȚA Petro
șani. Studenții vin aureolați de re
centa lor victorie asupra echipei 
Steaua și egalitatea cu Farul. Este 
drept, ei *au jucat acasă ambele 
partide, ceea ce. trebuie să recu
noaștem, renrezlrită un mare avan
taj. Ei rămin, în orice caz, outsi- 
derii campionatului. Dinamo păs-

DE LUMI. CAMPIOANA LUMII 
JOACĂ LA TIMIȘOARA !

Luni începe la Timișoara un 
foarte puternic turneu internațio
nal feminin la care participă și 
campioana mondiala de șah. NONA 
GAPRINDAȘVILI. Prima jucătoa
re a lumii este așteptată miine. în 
Capitală, de unde își va continua 
drumul, cu trenul.

Iată lista completă a concuren
telor, in ordinea coeficientului in
ternațional ELO : Nona Gaprindaș- 
vili (U.R.S S.) — 2 425 puncte,
Gertrude Baumstark — 2 205, Su- 
zana Makai — 2 200, Milunka La- 
zarevici (Iugoslavia) — 2190. Mar
gareta Tcndorescu — 2180. Marga
reta Mureșan — 2165. Maria Po- 
rubszki (Ungaria) — 2 165, Rodie» 
Reichcr — 2110, Borislava Boriso
va (Bulgaria) — 2 085. Brigitte
Hoffmann (R.D.G.) — 2 085. Ursu
la WasncGky (R.F.G.) — 2 050. He
lena Kasnrczky (Polonia) — 2 045, 
Tatiana Vujanovici (Iugoslavia) — 
2 040 și Vera Polauova (Cehoslova
cia) — 2 000.

Media ELO a turneului este, 
așadar, de 2 140 puncte, situîndu-se 
la nivelul forței de joc a unei 
maestre internaționale bine cotate. 
Cu titlu de curiozitate vom arăta 
că, pentru a-și păstra coeficientul, 
Nona Gaprindașviii trebuie să rea
lizeze în acest concurs un procen
taj de 84 la sută (!), adică 11 punc
te din 13 posibile. Iată și scorul 
cu care creditează punctajul ELO 
pe jucătoarele noastre în acest 
turneu : Baumstark și Makai — 8, 
Tcodorcseu — 7'/«, Mureșan — 7, 
Reicher — 6. Să sperăm că ele vor 
reuși nu numai să îndeplinească, 
dar să și intreacă norma !

Competiția este organizată de 
clubul Medicina Timișoara și Co
misia de șah a C.J.E.F.S.-Timiș 
(președinte prof. dr. docent Pius 
Brînzeu), arbitrul principal fiind 
dr. Victor Malcoci din Cluj-Na
poca.

JUCĂTORI ROMÂNI 
PESTE HOTARE

Calendarul competițional inter
național se menține în continuare 
bogat pentru jucătoarele și jucă
torii noștri.

Astfel, de astăzi, Margareta Pe- 
revoznic participă la un turneu 
feminin desfășurat la Piotrkov, în 
Polonia. Flisabeta Polihronic le și 
Theodor '’'rțes.-ii au fost invitați 
la tradiționalul festival șahist de 

trează în partida de miine prima 
șansă, în ciuda comportării sale 
extrem de palide de la Constanța, 
de acum o săptămină, cu adevărat 
inexplicabilă. Și s-ar putea ca, 
prin jocul rezultatelor să avem 
miine seară un nou lider în cam
pionat care să se cheme... Dinamo ! 
Formațiile vor fi cele obișnuite, iar 
arbitru a fost desemnat Pclegrino 
d’Eclessis.

Iată și programul în celelalte 
turnee : Grivița Roșie — Universi
tatea Timișoara ; TC Ind. Constan
ța — Sportul studențesc (turneul 
5—8) ; CSM Sibiu — Agronomia 
Cluj-Napoca : Rulmentul Birlad — 
Politehnica Iași (9—12) ; Gloria — 
Vulcan și Rapid — Constructorul 
Buzău (13—16).

★
Regretăm sincer că cele două 

partide din turneul 1—4 — care se 
anunță atît de importante — se 
vor disputa nu în cuplaj, cum s-ar 
fi cuvenit, ci... la concurență. Așa 
se întimplă cind interesele înguste 
de club sint puse mai presus de- 
cît cele ale rugbyului ! Ar fi de 
dorit ca măcar pe viitor F.R.R. să 
intervină spre a preveni astfel de 
situații și a veni în întâmpinarea 
dorinței iubitorilor de rugby din 
Capitală.

(D. C.)

CLASAMENT 
locurile 1—4

locurile 13—1G

1. Farul
2. Știința
3. Dinamo
4. Steaua

2 110
2 110
2 10 1
2 0 0 2 

ile 5—8

25—12
21—16
21—26
17—30

5
5
4
2

Iocur
5. „U“ Timiș. 2 110 34— 9 5
6. Sp. stud. 2 110 24—22 5
7. T C Ind. C-ța 2 10 1 15—34 4
8. Gr. roșie 2 0 0 2 22—30 2

locurile 9—12
9. „Poli" Iași 2 2 0 0 51—15 6

10. CSM Sibiu 2 10 1 19—23 4
11. Agronomia 2 10 1 13—31 4
12. Rulmentul 2 0 0 2 3—17 2

6
4
4
2

13. Constr. Bz. 2 2 0 0 22— 9
14. Vulcan 2 1 0 1 17—18
15. Gloria 2 1 0 1 13—21
16. Rapid 9 0 0 2 17—21

ȘAHULUI
9

la Nathania (Israel). între 29 mai 
și 10 tanie, iar Lia Bogdan și 
Ghcorghe Mititelu iau parte la 
turneele de la Decin (Cehoslova
cia), in perioada 2—20 iunie. între 
4 și 27 iunie maestra internaționa
lă Maria Pogorevici va evolua 
un turneu feminin organizat 
orașul Penza (U.R.S.S.).

ECHIPA LUXEMBURGULUI 
iN CAPITALĂ

la 
în

obiective tu- 
jucătorii lu- 
susținut două 
au jucat cu

Membrii echipei de șah a Luxem
burgului au participat la o excursie 
in România, organizată de federa
ția de specialitate din această 
țară. Cu acest prilej, odată cu vi
zitarea principalelor 
risticc de la noi, 
xemburghezi au 
meciuri de șah. Ei 
Universitatea București, la 6 mese, 
și cu Spatiile București, la 7 mese, 
în ambele întilniri victoria a re
venit gazdelor cu 4'/,—l'/2 și, res
pectiv, 5—2.

Excursia a oferit, așadar, și pri-

17SPIRITUL DE ECHIPA A DETERMINAT CALIFICAREA44
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întii, să ne 
credeți că au 
echipei ro

foarte bine,

cîndva ca jucător fruntaș s-au 
„transplantat11 pe funcția actuală 
de antrenor.

Au început spectaculoasele în
treceri ale campionatului republi
can de dirt-track. Desfășurat în- 
tr-o formulă nouă — în grupa A 
sînt ce mai buni 7 alergători ai 
specialității, iar în grupa B, alți
11, dintre care mulți tineri — 
campionatul s-a anunțat, încă din 
prima etapă, desfășurată pe sta
dionul Metalul din Capitală, deo
sebit de disputat. Motocicliștii ce
lor 3 cluburi competitoare — Me
talul București, Voința Sibiu, Ra
pid Arad — au furnizat curse 
Spectaculoase, mult aplaudate. Pro
tagoniștii ? în special Gh. Sora, C. 
Voiculescu, I. Marinescu (gr. A), 
Șt. Nagy, I. Țichindelean, M. Do- 
bre (gr. B). Și o concluzie : cam-

La Hunedoara s-a încheiat cam
pionatul de calificare pe echipe 
mixte. La turneu au participat 5 
formații, primele două urmînd să 
promoveze în campionatul națio
nal al categoriei B.

La capătul unei întreceri echi
librate și foarte agitate, clasamen
tul a fost următorul : 1. Universi
tatea Timișoara 8 p (16 puncte de 
partidă), 2. Corvinul Hunedoara 6 
(15), 3. Constructorul Ploiești 6
(14»/2), 4. Spartac București 3 (13), 
5. Someșul Satu Mare 1 (11 Va)-

Rezultatul competiției nu a fost 
omologat, 
F.R. Șah, 
structorul 
labilitatea 
Corvinul — Spartac, 
scorul de 3’/2—« ~
rezultat de egalitate, Corvinul 
ocupat locul 2. Forul nostru șahist 
urmează să se pronunțe după cer
cetările de rigoare.

Rubrică redactată de 
Valeriu C74IOSE

— Cred că 
defecțiune a 
posibilităților echipei Greciei, 
care formația țării noastre o în
vinsese in luna decembrie a anului 
trecut la Salonic, cu prilejul Bal
caniadei. Această subestimare ne-a 
adus singura infrîngere și pierde
rea locului intii in turneul final. 
Ca slăbiciuni permanente aminteso 
de recuperările in ofensivă insufi
ciente și de lipsa de eficacitate 
in laza apărării in zonă aplicată de 
adversari, din cauza impreciziei 
paselor și a inconstanței aruncări
lor de la semidistanță.

— Care dintre jucători s-au e- 
fidențiat in mod deosebit 1

Ați spus bine în mod deose
bit, deoarece întregul lot de 12 
jucători și-a făcut pc deplin dato
ria și merită a fi remarcat. Mențiuni 
speciale se cuvin, insă, lui Popa — 
premiat cu o frumoasă cupă ofe
rită baschetbalistului cel mai de
votat și util echipei, Cernat, Oc- 
zetak, Novac. Diaeoncscu, Pirșu 
și Georgescu.

— Ce performanță sperați să 
realizați la campionatul european 
din Iugoslavia ?

— Seria in care ne aflăm este 
foarte echilibrată și oferă tuturor

— Vă rugăm, mai 
spuneți ce elemente 
determinat succesul 
mâne ?

— Ne-am pregătit 
din toate punctele de vedere, in-, 
clusiv prin studierea anterioară a 
jocului principalelor adversare. De 
pildă, colegul meu Dumitru Coli- 
baba-Evuleț (n. r : antrenorul se
cund) s-a deplasat la Cracovia 
unde a filmat meciurile ce le sus
ținea formația R. F. Germania, în 
cadrul 
Apreciez că 
ale lotului român 
foarte 
mediat 
mingii 
versari 
talie și

unui turneu internațional, 
principalele calități 

au lost ritmul 
rapid imprimat atacului i- 
după intrarea in posesia 
(ceea ce a surprins pe ad- 
și a anihilat handicapul de 
robustețe ce îl avem de su

portat de obicei), folosirea apără
rii activ-distructivă, 
defensive, variațiile 
continua mișcare in acțiunile 
fensive.

— Desigur, ați avut și puncte 
slabe. l\atc le amintiți.

recuperările 
de ritm și 

o-

Ultima etapă in Divizia A, la popice

FINAL PASIONANT
ÎN SERIILE NORD

în campionatul Diviziei A la 
popice, azi și miine se dispută ul
tima etapă a jocurilor din serii, 
urmirtd ca primele trei clasate din 
cele patru serii să se întîlnească 
intr-un turneu final — la sfîrșitul 
săptămînii viitoare, la Brașov — 
pentru desemnarea campioanelor, 
înaintea acestei ultime confrun
tări, se cunosc o serie de formații 
care sint calificate pentru utimul 
act al competiției, sau altele care 
nu mai pot evita retrogradarea. în 
asemenea situații se află echipele 
feminine Rapid București, Laromet 
București, Gloria București (seria 
Sud) și Voința Tg. Mureș (s. 
Nord), precum și sextetele mascu
line Voința București, Constructo
rul Galați și Flacăra Cimpina (se
ria Sud). în competiția feminină 
se cunosc toate cele patru forma
ții care, in toamnă, nu vor mai 
activa în Divizie : Voința Plo
iești, Voința Roman (s. Sud), 
C.F.R. Tg. Mureș și Record Cluj- 
Napoca (s. Nord). La bărbați, 
două dintre competitoare nu mai 
pot scăpa de retrogradare : Dacia 
Ploiești (s. Sud) și Lemnul Satu 
Mare (s. Nord).

Deosebit de pasionat este acest 
final de campionat în seriile Nord. 
La bărbați, de pildă, șase echipe 
se află la egalitate de puncte in 
fruntea clasamentului, iar la fe
mei, in afară de lideră (Voința 
Tg. Mureș), patru echipe candidea
ză la cele două locuri de fina
liste.

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL DE DIRT-TRACK

deocamdată, de Biroul 
-deoarece echipa Con- 

Ploiești a contestat va- 
rezultatului intilnirii 

încheiat cu 
3‘/s. Datorită acestui 

a

cea mai supărătoare 
fost subaprecierea 

pe

Dar, iată situația în fruntea și 
coada clasamentelor, înaintea eta
pei a XVIII-a. FEMININ — seria 
Sud : 1. Rapid București 30 p, 2. 
Laromet București 26 p, 3. Gloria 
București 25 p, 4. Voința Bucu
rești 20 p... pe ultimele locuri : 8. 
Frigul București 12 p, 9. Voința 
Ploiești 6 p, 10. Voința Roman 2p, 
seria Nord: 1. Voința Tg. Mureș 
28 p, 2. Voința Cluj-Napoca 22 p 
(21832 p d — în deplasare), 3. Vo
ința Timișoara 22 p (19169 p d),
4. C.S.M. Reșița 20 p (21832 p d ),
5. Hidromecanica Brașov 20 p 
(19814 p d )... pe ultimele : 8. 
U.T.A. 14 p, 9. C.F.R. Tg. Mureș 
8 p, 10. Record Cluj-Napoca 6 p. 
MASCULIN — seria Sud : 1. Vo
ința București 28 p (47136 p d), 2. 
Constructorul Galați 28 p (41967 
p d), 3. Flacăra Cimpina 20 p, 4. 
Gloria București 16 p... pe ulti
mele ; 7. Rafinăria Teleajen PI. 
14 p (40612 p d), 8. Rafinorul Plo
iești 14 p (40435 p d), 9. Laromet 
București 12 p (40032 p d), 10. Da
cia Ploiești 6 p, seria Nord : 1. 
Minerul Baia Marc 20 p (45454 p d), 
2. Progresul Oradea 20 p (44795 
p d), 3. C.F.R. Timișoara 20 p 
(44687 p d), 4. Voința Cluj-Napoca 
20 p (40402 p d), 5. Jiul Petrila 
20 p (39667 p d), 6. Electrica Si
biu 20 p (39138 p d)... pe ultimele : 
8. Gaz metan Mediaș 14 p (44620 
p d), 9. C.F.R. Tg. Mureș 14 p 
(39200 p d), 10. Lemnul Satu Mare 
6 p. (t.r.)

parte și, 
a învins 
Sibianul 
incă în 

iar

indiferent de compa
cte fiecare dală deta- 
I. Bobilneanu nu se 
forma care l-a con- 
valoarea lui ne face

pionul țării, metalurgistul Gh. 
Sora, se află într-o bună formă 
sportivă. El a dominat etapa, a 
ciștigat toate manșele la care a 
luat " "
nie, 
șat. 
află 
sacrat, 
să-i pretindem mai mult. Iată pri-

lejul unui util și interesant schimb 
de experiență șahist.
CAMPIONATUL DE CALIFICARE

Trei dinlre principalii candidați la titlu, in luptă directă (de la stir.ga la 
dreapta) : Gh. Sora, I. Bibilneanu ți C. Voiculescu. Fază din prima elnmi 

a campionatului republican Foto : Dragoș NEAGU

Ieri a început la Snagov

,,REGATA INTERNAȚIONALA STEAUA"
LA CAIAC-CANOE

Apele Snagovului găzduiesc, înce- 
pînd de ieri, primul concurs interna
țional de caiac-canoe al sezonului, 
desfășurat în țară. De fapt, într-un 
singur concurs sînt... două competi
ții : „Regata internațională Steaua", 
la care participă caiaciști și canoiști 
al clubului militar alături de spor
tivi de la Ț.S.K.A. Sofia (caiaciștii 
iugoslavi își anunțaseră și ei prezen
ța, dar nu sosiseră pină la începerea 
competiției) și concursul intern 
„Cupa Steaua", interesant deoarece

celor patru selecționate șanse de 
clasare pe primele două locuri și, 
deci, de calificare în turneul 1—6. 
Acest țel va fi, însă, atins doar de 
echipele care se vor prezenta in 
maximum de formă sportivă. Bi
neînțeles că doresc ca echipa noas
tră să fie una dintre acestea și 
sînt convins de ambiția componen- 
ților lotului român de a continua 
la Rijeka ceea ce au început, atît 
de frumos, la Hagen. La Rijeka, 
primele două zile de concurs pot 
l'i decisive, deoarece atunci se vor 
disputa partidele România — Gre
cia și Bulgaria — Grecia, deci în
tre selecționatele care luptă pen
tru locul secund în serie. In mod 
normal, prima poziție va fi ocu
pată de formația Spaniei, vice- 
campieană a Europei, dar, surpri
zele nu sint excluse. In concluzie, 
sper calificarea în turneul „1—6“, 
sper ca jucătorii lotului să aibă 
permanent treaz spiritul de echi
pă care a determinat 
sper 
uor 
1961 
1961, _
Belgrad, echipa României a ratat 
de puțin clasarea în primele patru 
locuri).

calificarea, 
să realizez în 1975 ca antre- 
ceca ce nu am obținut în 
ca jucător (n.r. : la C.E. din 
găzduit de sala Expoziției din

CONCIJRENȚI 
DIN 12 TAIII 
LA STARTUL 

CURSEI DE HAR» 
DIN CAPITALA

Miine, la ora 9, pe circuitul 
din str. Maior Coravu va avea 
loc tradiționalul concurs inter
național de marș (20 km) la 
startul căruia vor fi prezenți 
atleți din 12 țări : Anglia, Bul
garia (Nikolov, Manev, Iliev), 
Cehoslovacia (Szikora, Vala), 
R. D. Germană (Reimann, Fren
kel, Henning), R. F. Germania 
(Kannenberg, Stolte), Iugoslavia 
(Galușici, Pavliașevici), Japonia 
(Morikawa), Polonia (Duda, Kaz- 
mierski), Suedia (Simonsen, Sjo- 
berg), Ungaria (Florian), U.R.SX.

Evident, cei mai numeroși eon- 
curenți vor reprezenta cluburile 
sportive din țara noastră. No
tăm, intre alții pe I. Găsitu-Stă- 
nescu, C. Stan, C. Staicu, M. 
Perșinaru, L. Caraiosifoglu, C. 
Enache, G. Costache.

Valoarea ridicată a competito
rilor (reamintim că B. Kannen
berg este campion olimpic la 
Miinchen, iar Galușici, Vala, 
Reimann — clasați printre frun
tași la C.E.) anunță, în pers
pectivă, o cursă interesantă și 
rezultate dintre cele mai bune.

mii clasați in grupa A : 1. Crh. 
Sora (M) 12 p ; 2—3. C. Voicules
cu (M), I. Marinescu (M) 9 p ; 
4—5. I. Bobilneanu (V), N. Riu- 
reanu (M) 5 p ; iar in grupa B : 
1. Șt. Nagy (V) 6 p ; 2—3. I. Ți- 
chindelean (V), M. Dobre (M) 4 p.

Cea de a doua etapă a campio
natului are loc astăzi, la Brăila.

Modesto FER2ARIN1

reprezintă primul start din acest an 
al majorității component lor lotului 
olimpic. S-a disputat cite o singura 
cursă la fiecare probă, dar clasamen
tele s-au făcut separat, pentru fie
care din competițiile amintite.

Iată rezultatele înregistrate ieri di
mineață în probele olimpice clasice. 
REGATA INTERNAȚIONALA : K 1
— 1000 m : 1. R. Vartolomeu (Steaua) 
3:67,3, 2. I. Mașka (Steaua) 3:59,5, 3. 
Rizcnov (Ț.S.K.A.) 4:20,5.; CI— 1090 
ni: T. Simionov (Steaua) 4:20,0, 2. 
Damianov (Ț.S.K.A.) 4:36,0, 3. Savov 
(Ț.S.K.A.) 4:42,0; K 2 — 1000 m: 1. 
Steaua (Pocora — Irimia) 3:37,8, 2. 
Steaua (Sadner — Secoși) 3:44,0, 3. 
Ț.S.K.A. (Florov — Stefanov) 3:51,5, 
C 2 — 1000 m: 1. Steaua (Negrea — 
Sevastian) 4:00,3; K 4 — îooo m : 1. 
Steaua (Vartolomeu — Borbandi — 
Irimia — Pocora) 3:15,4; 2, Steaua 
(Ilie — Maldea — Secoși — Moise) 
3:23,6, 3. Ț.S.K.A. (Stefanov — Florov

.— Barbulov — Nikolov) 3:26,0. K 1 
F — 500 m: 1. D. Buri (Steaua) 
2:13,6, 2. Corneenco (Steaua) 2:15,0, 
3. Ruseva (Ț.S.K.A.) 2:20,2; K 2 F
— 500 m: 1. Steaua (D. Buri — M. 
Gîrlacu) 2:02,7, 2. Ț.S.K.A. “
— Gulîbova) 2:12,0;
STEAUA": K 1: 1. Terente 
3:59,7, 2. Matache (Portul
4:01,4, 3. A. Vorobiov (lot) 
C 1 : 1. L Patzaichin (lot) 
L. Vorobiov (lot) 4:1»,1, 3. 
sov (Steaua) 4:21,7; K 2 : : 
(Serghel — Malîhin) 3:37,9, 
monenco — Chirilă (lot) 
Steaua (Ștefan — Soare) 3:43,6; C 2: 
1. Steaua (Danielov — Simionov)1 
3:58,0, 2. Cozlov — Marcov (lot).
3:59,8, 3. Munteanu — Serghel (lot) I 
4:00,3; K 4: Coșniță — Pavel — Ma-j 
carenco — Sciotnic (Steaua 4- lot) < 
3:17,4; K 1 F : 1. Sadovnic (Steaua) 
2:11.5, 2. A. Orlov (lot) 2:12,5, 3. V. 
Denesiuc (S.C. Tulcea) 2:13,0; K 2 F: 
1. Sadovnic — Orlov (Steaua 4- lot) 
1:59,9, 2. F. Petrușel — N. Buri (lot) 
2:01,1, 3. S.C. Tulcea (Benesiuc — 
Șchiopu) 2:02.5. Concursul continuă 
azi, cu probele de fond. (VI. Bl.)

(Ruseva 
„CUPA 

! (Steaua) 
Brăila) 
4:03,0 ;

4 :14,2, 2. 
G. Deni- 

1. Steaua 
2. V. Si- 
3:40,6, 3.

2.



Ăslâzî, în turneul internațional de polo

O PASIONANTA FINALA
ROMANIA IUGOSLAVIA

Hotdrîri importante ale Congresului î. 1. R. A.

MECIUL DE RUGBY FRANȚA - ROMÂNIA
LA 23 NOIEMBRIE 1975

TURNEUL DE TENIS

întilnirea ROMÂNIA — IUGO
SLAVIA programată astăzi, de la 
ora 18, la bazinul Dinamo. în pro
gramul reuniunii de închidere a 
turneului internațional de polo, 
promite să fie un meci de zile 
mari. Ambele echipe s-au detașat 
destul de clar în zilele precedente 
de restul participantelor în com
petiție, ajungînd neînvinse în ziua 
finalei. E drept, românii, cu un 
golaveraj mai bun, au o șansă în 
plus de a-și adjudeca trofeul pus în 
joc — „Cupa orașului București", 
dar meciul de astăzi, a cărei con
ducere a fost încredințată renumi
tului arbitru internațional Alphon
se Angella (Franța) se anunță de
osebit de echilibrat și deschis ori
cărui rezultat. Poloiștii iugoslavi, 
nelipsiți în ultimii ani de pe po
diumul de premiere al marilor tur
nee, au de partea lor avantajul 
experienței și al gabaritului ; ro
mânii. un plus de viteză și inven
tivitate, cu care adesea au pus in 
dificultate pe cele mai bune echi
pe din lume. In perspectivă, deci, 
o partidă de mare interes, pe care 
iubitorii sportului din Capitală, 
sîntem

Ieri, 
neului, 
cut un 
pania fragilei formații de juniori 
a țării, în poarta căreia a înscris 
de 10 ori consecutiv (Cl. Rusu 2, 
Olac 2, V. Rus 3. I. Slavei. D. Po
pescu, Răducanu), primind în ul
timele secunde doar un gol (A. 
Munteanu). La fluierul final al 
lui A. Angella. oficialii au con-
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convinși, n-o vor scăpa, 
în penultima rundă a tur- 
selecționata României a fă- 
galop de sănătate în com-

semnat scorul de 10—1 (1—0, 3—0, 
4—0, 2—1).

Formația Iugoslaviei, în schimb, 
a trebuit să se întrebuințeze se
rios în ultima repriză pentru a 
infringe ambiția jucătorilor din se
lecționata R. S. S. Ucraineană. 
„Plavii" au învins cu 5—2 (1—0, 
1—1, 1—1, 2—0) prin punctele 
lizate de Lozica 2, Savinovici, 
dici și Dabovici. Realizatorii 
mației ucrainene : Vojtovici 
Sergheev. Arbitru : 
(Grecia).

Un meci pasionant, cu 
sântă evoluție a scorului 
echipele Olandei și Bulgariei, 
landezii au condus cu 1—0, bulga
rii cu 2—1 și 4—2. în final însă, 
tabela de marcaj a indicat scor 
egal : 4—4 (1—2, 1—2, 2—0, 0—0), 
rezultat neașteptat de bun pentru 
sportivii bulgari. Au marcat : To- 
mov 3, Popov (B) și Zeeland 2, 
Tooncn și Stroboer (O). Clasamen
tul înaintea ultimelor meciuri 
Bulgaria — România juniori (nu 
contează în clasament), de la ora 
16, Olanda — R.S.S. Ucraineană și 
România — Iugoslavia :
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România 3
Iugoslavia 3
R.S.S. Ucraineană
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5. Bulgaria

3
3

0
0

0
0

19— 8
18— 8

6
6

1
0
0

0
1
1

2
2
3

12—20
7—12
18—26

2
1
1

Adrian VASILIU

Recent, la Copenhaga, a avut loc 
Congresul Federației internaționale de 
rugby, care a adoptat o serie de ho- 
tărlri Importante, dintre care unele 
vizează direct sportul cu balonul 
oval din România.

a Meciul vedetă al grupei A a 
Campionatului european ediția 1975/ 
76, organizat sub egida F.I.R.A., 
Franța — România, se va disputa pe 
terenul primei echipe, la 23 noiembrie 
1975. Celelalte partide ale tricolorilor 
noștri : 2 noiembrie 1975, cu Polonia, 
acasă ; 28 martie 1976, cu Olanda, in 
deplasare ; 25 aprilie, cu Italia, in 
deplasare ; 2 mai, cu Spania, acasă. 
De remarcat că cea mat puternică 
grupă va avea, o dată cu noua edi
ție a C.E., 6 componente, cu una mai

SCRIMERII ROMANI
IN ITALIA

La Padova s-a disputat tradi
ționalul turneu internațional de sa
bie dotat cu trofeul Luxardo. Din
tre sportivii români prezenți, AI. 
Nilca a ajuns pînă în semifinale, 
în timp ce I. Pop, C. Marin și 
M. Frunză au fost eliminați în 
sferturile de finală. în finală, po 
primele trei locuri s-au clasat. în 
ordine, sovieticii Nazlimov. Kro- 
vopuskov și italianul

La. sfîrșitul acestei 
desfășoară, la Como. 
„Floretei de argint", 
ticipă și scrimerele noastre Ecate- 
rina Stahl, Magdalena Bartoș și 
Elena Pricop.

mult decît pînă acum (promovatele 
de anul acesta fiind Polonia și Olan
da).
• Grupa B îșl va desfășura între

cerile in două serii : 1. Belgia, Ma
roc, R.F.G.; 2. Elveția, Cehoslovacia, 
Iugoslavia. Cîștigătoarele prelimina
riilor vor disputa un meci de baraj 
pentru promovarea în „A“, la Ma
drid.

• Celelalte țări membre ale 
F.I.R.A. (U.R.S.S., — primită la re
centul Congres — Bulgaria, Dane
marca, Suedia, Portugalia, Tunisia, 
Senegal, Mexic, R.D.G., Luxemburg) 
vor susține meciuri pe care federa
țiile respective le vor stabili de co
mun acord.

O Ca o apreciere a meritelor țării 
noastre în dezvoltarea rugbyului. an
trenorul federal Valeriu Irimescu a 
fost reales vicepreședinte al F.I.R.A., 
iar secretarul general al F.R.R., Ovi- 
diu Marcu, a fost ales prim-vicepre- 
ședlnte al Comisiei tehnice F.I.R.A. 
De asemenea, Vaslle Clșmaș a fost 
confirmat ca arbitru internațional, 
urmînd sfi debuteze în această cali
tate chiar la viitoarea ediție a cam
pionatului european.

DE LA HAMBURG
Turneul internațional de tenis de 

la Hamburg a continuat cu dispu
tarea optimilor de finală ale pro
belor de dublu. Ilie Năstase (Ro
mânia) și Guillermo Vilas (Argen
tina) au întrecut cu 6—4, 6—4 pe
rechea maghiară Taroczy — Be- 
nyi. Alte rezultate : Orantes, Gis
bert (Spania) — Ganzabal, Alvarez 
(Argentina) 6—4, 6—2; Panatta,
Bertolucci (Italia) — Gebcrt, Els- 
chenbrolch (R.F.G.) 6—1, 6—4 ;
Fassbender. Pohmann (R.F.G.) — 
Munoz. Higueras (Spania) 6—4, 
3—6, 7—5.

în sferturi de finală : Năstase. — 
Taylor 6—1, 7—5 ; Kodes — Vilas 
6—2, 6—3 ; Orantes — Parun 6—3, 
6—4 ; Bertolucci — Fibak 7—6, 7—6.

în semifinale, Ilie Năstase îl 
va întilni pe spaniolul Manuel 
Orantes.

în proba de dublu femei, jucă
toarele românce Virginia Ruzici și 
Mariana Simionescu au învins în 
trei seturi, cu 7—5, 6—7, 6—2
cuplul Maria Neumanova — Mi
roslava Kozeluhova (Cehoslovacia).' 
într-o altă partidă, perechea vesț- 
germană Helga Masthoff — Katia 
Ebinghaus a dispus cu 5—7, 6—4, 
6—4 de Florența Mihai (România) 
— Naoko Sato (Japonia).

A 28-a EDIȚIE A „CURSEI PĂCII"
Maffei, 
sâptămîni se 
ediția 1975 a 
la care par-

IN CLASAMENTE RETROSPECTIVE

CONFERINȚA SPORTIVĂ EUROPEANĂ DE LA DRESDA

SPORTUL ÎN VIAȚA OAAAENILOR Șl A POPOARELOR
Cu doi ani în urmă, la Viena. 

participanții la prima Conferință 
sportivă europeană s-au despărțit 
consemnînd în declarația lor fina
lă că „tocmai în epoca actuală, in 
care popoarele Europei tind să rea
lizeze cooperarea și securitatea eu
ropeană, a crescut necesitatea ea 
cercurile sportive din toate țările 
europene să înfăptuiască misiunea 
umanitară și socială a sportului, 
fntr-un mod atotcuprinzător și a- 
profundat, și să contribuie eficace 
Ia înțelegerea reciprocă, la coope
rarea prietenească".

Peste cîteva zile, între 27 și 30 
mai, la Dresda, Conferința sporti
vă europeană se întrunește în cea 
de a doua sa ediție, urmînd nu 
numai să constate în ce măsură 
organismele sportive de pe conti
nent au fost la înălțimea acestei 
nobile misiuni a sportului, ci și să 
găsească noi căi, noi posibilități de 
a onora prin fapte o vocație ex
cepțională a sportului, aceea de a 
reuni, sub flamura întrecerilor 
pașnice, oameni de pretutindeni.

Importanța unui asemenea fo
rum continental stă în însăși în
trunirea. în aceeași sală, a repre
zentanților mișcărilor sportive din 
toate țările Europei, care capătă 
conștiința faptului că interesele 
lor sînt comune și pe acest plan, 
și că experiența unora poate fi 
folositoare celorlalți, într-o perma
nentă circulație de idei în interes 
reciproc. De multă vreme se știe 
că sportul in sine este o limbă u-

niversală. Cu atit mai mult este 
necesar ca această limbă să fie 
utilizată în spiritul cooperării.

Conducători sportivi din Europa 
vor aborda la Dresda probleme ac
tuale, ce reies din însăși deviza 
conferinței : „Sportul în viața oa
menilor și a popoarelor". Cele 
trei teme principale alese de co
mitetul de organizare marchează 
domeniile de actualitate in care 
s-a simțit nevoia unui larg schimb 
de păreri. Iată cele trei teme : 1. 
Contribuția sportului la înțelege
rea internațională ; ~ ~ 
ducație ; 3. Sportul 
conjurător.

Simpla lectură a 
sugerează rolul tot 
pe care sportul a 
joace în viata oamenilor, 
că adesea problematica este 
mună mai multor colectivități, da
că nu chiar mișcărilor sportive de 
pe întreg continentul. Iată de ce, 
urmînd principiile de politică ex
ternă ale statului nostru, delegația 
română la conferința de pe malu
rile Elbei va atrage atenția asu
pra importanței colaborării regio
nale și în domeniul sportului, dînd 
exemplul binecunoscut al activi
tății mișcării sportive din zona 
Balcanilor, unde, încă din 1928, dar 
mai ales în ultimele două decenii, 
Jocurile Balcanice multidisciplinare 
cunosc o remarcabilă înflorire.

Conferința de la Dresda se ține 
paralel cu strădaniile popoarelor 
de a lărgi cooperarea multilatera-

2. Sport și e- 
și mediul in-

acestor titluri 
mai important 
început să-1 

Firește 
co-

lă, pentru asigurarea securității și 
păcii în Europa. In același scop, 
delegația română va propune ca 
documentele forumului sportiv 
continental să fie înaintate, de 
către organizatori, Conferinței ge- 
neral-europene pentru securitate și 
cooperare, spre informare și pen
tru integrarea realizărilor pe plan 
sportiv în ansamblul operei de asi
gurare a spiritului colaborării paș
nice pe continentul nostru.

Fără îndoială, Conferința spor
tivă europeană de la Dresda poa
te da un nou impuls mișcărilor 
sportive de pe continentul nostru 
și, prin aceasta, celei mondiale. în 
orașul de pe Elba sînt așteptați 
delegați din 30 de țări europene 
(față de 25, la Viena, în 1973), ceea 
ce reprezintă în sine un progres.

Victor BANCIULESCU

VARȘOVIA. 23 (Agcrpres). — 
Cea de-a 28-a ediție a competiției 
internaționale cicliste „Cursa Pă
cii" s-a încheiat la Varșovia cu 
succesul meritat al rutierului polo
nez Ryszard Szurkowski.

Campion mondial și cîștigător a 
numeroase mari curse internațio
nale, Ryszard Szurkowski, în 
vîrstă de 29 de ani, reușește pen
tru a patra oară performanța de 
a termina învingător în această 
tradițională întrecere rezervată ce
lor mai buni cicliști amatori din 
lume. Szurkowski a mai cîștigat 
„Cursa Păcii" în anii 1970, 1971, 
1973.

Pe locurile următoare în clasa
mentul general individual, după 
cum s-a mai anunțat, s-au situat 
Ilans Joachim Hartnick (R. D. Ger
mană) — la 46 sec., Aavo Piikkus 
(U.R.S.S.) la 1 :04 ; Valeri Cea- 
plîghin (U.R.S.S.) — la 2:20,
Aleksandr Gusiatnikov (U.R.S.S.) 
— la 3:07, Karl Dietrich Diers 
(R. 1J. Germană) — la 3 :24. Vlas- 
timil Moravec (Cehoslovacia) — la 
4 :30, Antonin Bartonicek (Ceho
slovacia) — la 5:37, Thorleif An
dersen (Norvegia) — la 6 :38 și 
Tadeusz Mytnik (Polonia) — la 
7 ; 27.

Dintre cicliștii români s-au re
marcat tînărul Ion Cojocarii, care 
a terminat această dificilă cursă în 
primii 25 (cl s-a clasat pe locul 
24, la 10 : 50 de cîștigător) și Nico- 
lae Gavrilă, sosit în unele etape 
cu plutonul fruntaș.

Iată clasamentul final pe echipe : 
1. U.R.S.S. ; 2. R. D. Germană — 
la 8 :39 ; 3. Cehoslovacia — la 
10 :43 ; 4. Polonia — la 11 :44 ; 
5. Norvegia ; 6. Spania ; 7. Bulga
ria ; 8. R. F. Germania ; 9. Italia ; 
10. România — la 35 : li : 11. An
glia ; 12. Danemarca ; 13. Olan
da ; 14. Belgia ; 15. Cuba ; 16. Un
garia ; 17. Iugoslavia.

Din cei 102 concurcnți care au 
luat startul la Berlin. 97 au reușit 
să termine cursa, desfășurată la 
actuala ediție în 13 etape, însu- 
mînd 1 930 km. A fost cea mai ra
pidă ediție a „Cursei Păcii", media 
orară generală fiind de 43,100 km.

PE SCURT

SPORTIVELE NOASTRE EVOLUEAZĂ IN CEHOSLOVACIA
PRAGA, 23 (Agerprcs). — Parti

dele disputate în ziua a treia a 
turneului internațional feminin de 
baschet de la Bratislava s-au în
cheiat cu următoarele rezultate : 
Selecționata de junioare a Ceho
slovaciei — Vojvodina Novi Sad 
87—76 (40—39) ; Slovan Bratislava 
— I.E.F.S. București 94—69 (51 — 
42) ; V.S.J. Praga — Slavia Bratis
lava 77—43 (32—26) ; M.T.K. Buda-

pesta — Universitatea Humboldt 
Berlin 87—85 (după prelungiri).

Tn cadrul competiției internațio
nale feminine de volei care se des
fășoară la Praga, selecționata se
cundă a României a pierdut cu 
0—3 partida susținută cu reprezen
tativa orașului Moscova. într-un 
alt joc, echipa Cehoslovaciei a în
trecut cu scorul de 3—2 formația 
R. D. Germane.

AFIȘUL OFICIAL

Comitetul de orqanizare a 
Jocurilor Olimpice de iarnă de 
la Innsbruck 1976 a prezentat 
public, la Viena, primul afiș 
oficial al competiției. Este vor
ba de un tablou, conceput și 
realizat de pictorul suprarealist 
austriac Leherb, care reprezin
tă, do fondul unul peisaj de 
Iarnă, cu munți înzăpeziți, un 
cap de fată cu trăsături gre
cești, purtind cască șl ochelari 
de protecție obișnuițl la schi. 
..Capul" este așezat pe un 
cronometru electronic, leqat 
prlntr-un cablu de casca schi
oare!. Simbolul, destul 

duce cu qîndul 
evidenta Insinuare 
în sport.

care încă in 1975 pot alerga 
100 m — cu cronometrai elec
tric — în 10,0 sau 10,1. Tot așa, 
dupâ prognoza sa, la J.O. de 
la Moscova, în 1980, nu vor 
putea reuși decit băieții de 
15-16 ani care aleargă de pe 
acum 10,5 sec pe 100 m.

tăritî și apoi obligați să plă
tească biletul de intrare In 
funcție de... greutatea corpo
rală propriei

unul sistem audio-vizuol. Ele 
vor putea urmări simultan evo
luțiile 
dicînd 
cundâ.

mai multor atleți, In- 
timpii la sutimi de se-

PANOURI URIAȘE

„ELEFANȚII" ȘUTEAZĂ...

In orașul 
pe malurile 
o ciudată

vest-qerman Ulm. 
Dunării, evoluează 
echipâ de fotbal.

Comitetul de organizare a 
Jocurilor Olimpice de la 
Montreal a achiziționat două 
uriașe ecrane — unice In lu
me — care vor servi la afi
șarea rezultatelor în incinta 
Stadionului olimpic. Echipate

TENTATIVĂ

Un agent de poliție din ora
șul american Freeport (Long 
Island), Ben Hugqard, in 
vîrstă de 35 de ani, încearcă 
stabilirea unui nou record 
mondial de rezistența la înot.

cazul
cușca speciala portativa. El va 
avea, 
turn 
chinului", pentru a atrage cit 
mai puțin atenția voracelor 
răpitoare marine. Intr-o scurtâ 
declarație de presa, Bon Huq- 
gard a apreciat câ a parcurs 
înot, pînâ acum, distanța de 
aproximativ 60 000 km, ovînd 
înscrisa printre performanțele 
sale traversarea Canalului Mi- 
necil.

apariției rechinilor, o

de asemenea, un cos- 
de baie ,,culoarea re

CIRMACE LA HENLEY !

pru. 
mol 
nicii

de os
lo tot 
a teh-

El urmează sâ traverseze strîm- 
toarea dintre Peninsula Flo
rida și Insulele Bahamas, pe 
o distanță de 317 km. Dacă 
temerarul înotător american va 
reuși să reziste curentului 
,,Gulf Stream", foarte puternic 
in zona respectivă, ca și re
chinilor șl oboselii, el va do
borî actualul record de re
zistență, stabilit pe distanța 
de 146 km, In aceeași re
giune, în urmă cu trei ani. 
de către Walter Poenlsch. 
Ben Hugqard va utiliza, In

PROGNOZELE 
LUI BORZOV

5

g
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Celebru! sprinter sovietic »l 
campion olimpic Valeri Borzov 
se pricepe la alerqâri nu nu
mai din cauza titlurilor sale 
sportive, cl și pentru câ tezo 
sa, la Facultatea de pedagogie 
din Kiev, se ocupâ de proble
mele vitezei în atletism. Potri
vit spuselor Iul Borzov, sonse 
in sprintul olimpic, la Mont
real. vor avea numai atletli

care poaită numele de ,.Ele
fanții". Jucătorii acestei vo
luminoase formații cintâresc — 
în parte — cel puțin 100 kg. 
Cel mai greu dintre el atinge 
130 kg. Iar întreaga echipă a 
ajuns la un total de 1180 kg. 
Adversara acestei insolite for
mații este o echipâ alcâtultâ 
din... foști obezi, porniți pe ca
lea slâbirii; aceștia doresc, fi
rește, sâ dovedească avanta
jele siluetei normale. $i încă 
o originalitate : Io intrarea pe 
stadion, spectatorii sînt cin-

cu cite 21.000 de becuri de 
40 W cu rezistența variabilă 
(puțind da nouă nuanțe di
ferite de gri), panourile vor 
fl late de 19,8 m șl înalte 
de 9,9 m. Instalate la cele 
două extremități ale stadi
onului, ele vor putea prezenta 
— întocmai unui ecran de te
leviziune
de imagini fixe 
vizibile pinâ la 
Aceste tablouri, 
americană, vor 
de un ordinator și

o mare varietate 
sau animate, 

de metri, 
concepție 
controlate 

anexate

300 
de 
fl

Celebra regată de canotaj 
de la Henley se dispută de 
135 de ani, fiind una dintro 
cele mai vechi competiții spor
tive din lume. Cu toate aces
tea, și aci o tradiție va fi anul 
acesta ruptă. Recent s-a anun
țat câ, pentru prima oară la 
întrecerile de la Henley, anul 
acesta vor fi admise și feme
ile. Dar nu în ambarcațiuni 
feminine, ci doar în calitate 
de cîrmacl, întrucît Introduce
rea unor curse feminine nu 
este încă prevăzută. Se amin
tește că, In 1974, cîrmacea 
echipajului de 44-1 al uni
versității americane din Santa 
Clara, pe numele ei Mîmt 
Sherman, a fost exclusă de 
la întrecerile de la Henley I

i

g

ATLETISM • Continuîndu-șl tur
neul în R.P. Chineză, echipele S.U.A. 
au participat la un concurs desfășu
rat la Șanhai în prezența a peste 
30 300 de spectatori. Cu acest prilej, 
tinăra atletă chineză Li Hsla (17 ani) 
a stabilit un nou record național la 
aruncarea suliței, cu 57,72 m. Sprin
terul american Don Merrick a fost 
cronometrat pe 200 m cu 20.7. « Iji 
Pulman (S.U.A.) : săritura în înălți
me — Rory Kotinek și Tom Woods 
— 2,21 m; 220 y — J. Gilkes 20.5; 
120 yg — C. Jackson 13,6; 440 y — K. 
Randle 45,5; triplusalt — T. Cochee 
16,65 m.

BASCHET • Echipa feminină a 
S.U.A. a evoluat la Riga, în compa
nia selecționatei de tineret a U.R.S.S.,’ 
care a cîștigat cu 76—50 (36—27). •
Selecționata feminină a Universității 
din Tașkent a susținut la Rangoon 
două întilnlri în compania reprezen- 
tativei Birmaniei. In ambele jocuri, 
baschetbalistele sovietice au terminat 
învingătoare : 10U—41 și 96—42.

CICLISM » Etapa a 7-a a Turului 
Italiei, radula—Sorrento (80 Y km), a 
revenit la sprint belgianului’ Roger 
de Vlaeminck — în 2h 14:26. Lider al 
clasamentului general se menține spa
niolul Francisco Galdos.

NATAȚIE • La Winnipeg a luat 
sfîrsit concursul de selecție al înotă
torilor canadieni, în vederea apropia
telor C.M. de la Caii (Columbia). Au 
fost stabilite patru noi recorduri na
ționale : 200 m soaie bărbați — 
Stephen Pieckell 2:07,70: 100 m bras 
femei — Marion Stuart 1:14.98; 200 ni 
bras bărbați — Graham Smith 2:26.14: 
800 m liber femei — Shannon Smith 
9:01.66.

MOTO • în cadrul concursului de 
motocros desfășurat la Bratislava, 
sportivii cehoslovaci au obținut trei 
victorii, prin Stodulka — la clasa 250 
cmc, Maskita — 350 cmc șl Zlokh — 
500 cmc. La motocicletele de 125 cmc 
a cîștigat vest-germanul Witgoft.

ȘAH • Turneul de la Varna s-a 
încheiat cu victoria marilor maeștri 
Pîdevski (Bulgaria) și Vukici (Iugo
slavia) — 9Vj p din 13 posibile. Pe 
locurile următoare : Gurghcnidze 
(U.R.S.S.) 9 p, Spasov (Bulgaria) 8 p, 
Mihai $ubă (România) și Popov 
(Bulgaria) — 7 p. Mtiller (R.D.G.) 
6’/j p, Szymczak (Polonia) si Ermen- 
kov (Bulgaria) — 6 p, Fernandez 
(Cuba) 5‘/? p, Lengyel (Ungaria) șl 
Kozma (Cehoslovacia) — 5 p. Nana 
Aleksandrla (U.R.S.S.) 4*/a p și An-
ghelov (Bulgaria) 2*/a p.

TENIS DE MASA • La Houston 
(S.U.A.) se desfășoară un turneu pe 
echipe. în grupa A conduce forma
ția Suediei, urmată de cea a Iugo
slaviei ; iar în grupa B, lideră este 
echipa Ungariei, care are în compo
nență pe campionul mondial Istvan 
Jonyer.

YACHTING • A luat sfîrșit regata 
„Țărmul de aur**, desfășurată în. 
R.P. Bulgaria. La clasa „Finn**, vic
toria a revenit sportivului bulgar V.’ 
Popov, urmat de compatriotul sAu 
K. Dimitrov și N. Opreanu (Româ
nia). Pe primul loc la (..Olandezul 
Zburător** s-a clasat N. Alexandrov 
(Bulgaria).
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