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Președintele 
liste România, 
CeaușesCu, și 
Ceaușescu au 
de 26 martie, 
Republica Elenă, 
președintelui 
stantin Tsatsos.

Această vizită se impune în 
conștiința opiniei publice din 
cele două țări ca un moment do 
niare însemnătate și semnifica
ție în dezvoltarea conlucrării 
multilaterale dintre România și 
Grecia, în întărirea relațiilor 
prietenești dintre popoarele 
român și elen, relații statorni
cite și adîncite în decursul is
toriei lor milenare în aceeași 
regiune geografică și ridicate 
astăzi, prin voința ambelor na
țiuni, pe o treaptă sunerioară.

întîlnirea româno-elenă ia 
nivel înalt de la Atena are loc, 
la mai puțin de un an, de la 
convorbirile rodnice purtate, la 
București, de șeful statului ro
mân și primul ministru grec, 
convorbiri incununaie prin sem
narea Declarației solemne co
mune și altor documente im
portante, care asigură o bază 
trainică și durabilă raporturilor 
dintre țările și popoarele noas
tre, intemeiate pe principiile 
egalității, respectului indepen
denței și suveranității națio
nale, avantajului reciproc. A- 
cest dialog fertil iși găsește a- 
cum continuarea firească prin 
vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Grecia, eveniment 
de seamă care reafirmă dorința 
României și a Republicii Elene 
de a intensifica pe viitor coope
rarea lor în toate domeniile, de 
a deschide o nouă etapă, mai 
activă și mai fructuoasă, a co
laborării lor.

Vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Grecia se desfă
șoară atit sub semnul acestor 
rezultate deosebite obținute in 
sfera relațiilor bilaterale, cit și 
în condițiile favorabile create 
de încheierea cu succes a Con
ferinței general-europene. Se 
poate aprecia că întîlnirea ro-

Republicii Socia- 
tovarășul Nicolae 

tovarășa Elena 
inceput, in ziua 
vizita oficială in 

la invitația 
Republicii, Con-

a vizitei a fost

mâno-elenă la nivel înalt de 
Ia Atena reflectă întru totul 
spiritul Actului final de Ia 
Helsinki, ea relevînd, încă o 
dată, hotărîrea României și a 
Greciei de a traduce în viață 
angajamentele asumate prin 
semnarea lui, de a-și spori e- 
forturile în vederea edificării 
unei securități reale pe conti
nentul nostru.

Prima zi
marcată de momente semnifi
cative ale 
româno-elene. Astfel, după pri
mirea sărbătorească de la Aero
portul Olimpic, în fața Porții 
lui Hadrian, pe traseul spre 
centrul orașului, primarul Ate
nei, Iannis Papatheodoru, în
mânează președintelui Nicolae 
Ceaușescu Medalia de aur și 
diploma de cetățean de onoare 
al orașului Atena. De asemenea, 
tovarășei Elena Ceaușescu i-a 
fost conferită Medalia de aur 
de onoare a Alenei, 
cursul după-amiezii, președin
tele Nicolae Ceaușescu a făcut 
o vizită președintelui Greciei, 
Constantin Tsatsos. Cu acest 
prilej, președintele României a 
înmînat președintelui Greciei 
Ordinul „Steaua Republicii So
cialiste România" clasa I. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu

bunelor relații
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s-a întîlnit, de asemenea, eu • 
președintele Consiliului de Mi- I 
niștri al Greciei, Constantin 1

I
Karamanlis. A avut loc un 
schimb de vederi in probleme 
de interes comun ale relațiilor 
româno-elene și vieții interna
ționale. In cadrul unei festivi
tăți organizate Ia Academia 
din Atena, tovarășei Elena 
Ceaușescu i-a fost conferit titlul 
de Membru corespondent al 
Academiei din Atena. în cursul 
serii președintele Republicii Ele
ne, Constantin Tsatsos, și doam
na Ioanna Tsatsos, au oferit, la 
Palatul prezidențial un dineu 
în onoarea președintelui Repu
blicii Socialiste România Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.
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HOCHEIȘTII ROMANI LA UN PAS DE GRUPA A

Un frumos succes în derbyul de

ROMÂNIA
BIEL, 26 (prin telefon) — Șl 

vineri seara s-a confirmat pe 
•deplin faptul că această ediție 
a C.M. — grupa B este cea 
mai agitată și plină de surprize 
din ultimii ani. De această 
dată surpriza — extrem de plă
cută — ne-a fost oferită de

Rezultata tehnice : Iugoslavia — 
Olanda 5—1 (2—1. 3-0 ,0—0), Nor
vegia —■ Bulgaria 7—2 (4—2, 3—0,
0—0), Japonia —............. ..
clasament :
1. ROMANIA
2. Japonia
3. Iugoslavia
4. Elveția
5. Norvegia
6. Italia
7. Olanda
8. Bulgaria

Astăzi se disputa ultima etapâ : 
România — Bulgdtia și Olanda — 
Italia (la Biel), iugoslavia — Norve
gia, Elveția — Japonia (la Aaraa),

Italia
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la Biel

ELVEȚIA 7-2!
reprezentativa țării noastre care, 
jucînd excepțional, a învins 
selecționata Elveției cu 7—2 
(4—0, 3—0, 0—2).

Meciul, urmărit de un "public 
vulcanic, apreciat de colegii 
elvețieni la peste 10 000 de 
spectatori, a fost in majorita
tea timpului la discreția ju
cătorilor români, care au im
primat jocului, de la început, 
un ritm extrem de rapid, cu 
combinații subtile, cu pase in
teligente și, din fericire de a- 
ceastă dată, fără ratări. La 
toate aceste valențe ofensive, 
trebuie să adăugăm și sigu
ranța în apărare, pe fondul u- 
nei depline mobilizări. Iată, de 
ce, chiar din primele minute, 
pe gheață părea că se află 
doar o singură formație, cea 
a României, care după 10 mi
nute conducea cu 4—0 ! în cea 
de a doua repriză lucrurile

s-au petrecut 
în primele 10 
mare a unor

aproape la feL 
minute, ca ur- 
șarje succesive, 

care de care mai spectaculoasă,
scorul a ajuns 7—0 pentru
România. Soarta meciului era 
pecetluită. în ultima parte, pe 
fondul unei scăderi a angaja
mentului fizic, a relaxării sur
venite în rîndurile formației 
române, gazdele au redus din 
handicap, înscriind două go
luri.

Punctele au fost marcate în 
ordine de : Tureanu 1—0 (min. 
2), I’isaru 2—0 (min. 3), Va- 
sile Huțanu 3—0 (min. 9), Hă- 
lăucă 4—0 (min. 10), Pană 5—0 
(min. 22), Varga 6—0 (min. 27), 
Tureanu 7—0 (min. 27), “’ 
Neunninger 7—1 (min.
B. Neunninger 7—2 (min. 57). 
Arbitri : Fisher (Norvegia) și 
Westreicher (Austria).

Valeriu CHIOSE

.'f 
B.
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Al treilea turneu al campionatelor de volei (grupa I)

REZULTATE SCONTATE ÎN PRIMA ZI
La București și Brașov au înce

put ieri partidele din cadrul celui 
de-al treilea turneu al campiona
tului diviziei A de volei, grupa In

iatîi valorică. Iată amănunte de 
aceste Intllniri.

MASCULIN
Debutul în penultimul turneu 

campionatului masculin, 
de sala Floreasca din

MI1NE, IN DIVIZIA A LA FC'tfBAX

0 ETAPA (A XXI-A) DE LA CARE AȘTEPTĂM 
UN REVIRIMENT PE PLAN TEHNIC-SPECTACULAR

l-au făcut Dinamo București și 
Politehnica Timișoara. Ce se poa
te spune despre acest meci în
cheiat in mai puțin de o oră ? 
Scorul, 3—0 (0, 4. 8) pentru Dl-

al 
găzduit 

Capitală,

mai agresiv și cu un atac mai vi
guros. steliștii acumulează punct 
după punct, în timp ce băimăre- 
nli nu se regăsesc, comițlnd erori 
puerile. In acest fel. Steaua îșl

După scurta întrerupere cau
zată de meciul România — 
Franța, din preliminariile olim
pice, mîine se reia, cu etapa a 
XXI-a, campionatul Diviziei A 
de fotbal, întrecere care avea 
și ea menirea să ajute mai 
mult la pregătirea componen- 
ților lotului reprezentativ și— 
n-a făcut-o. Să reamintim acest 
adevăr neplăcut și antrenorilor 
celor 18 divizionare A, in spe

PROGRAMUL ETAPEI
JIUL 
STEAUA

3
„POLI" TIMIȘOARA 
UNIV. CRAIOVA 
U.T.A.
DINAMO

C.F.R.
F.C. BIHOR 
POLITEHNICA IAȘI 

Toate partidele, cu excepția aceleia dintre Steaua și A.S.A. 
Tg. Mureș, vor începe la ora 16.

Citiți în paginile 4—5 amănunte despre pregătirile celor 
18 divizionare.

ranța că, poate, cel puțin de 
aci înainte își vor pregăti mai 
cu sîrg și cu o mai mare pri
cepere jucătorii, care, la rîndul 
lor, nu trebuie să uite că acti
vează în primul eșalon fotba
listic al țării.

Iată de ce este pe deplin 
justificată pretenția iubitorilor 
fotbalului, aceea ca meciurile 
programate etapă de etapă în 
Divizia A să cîștige In valoare

S.C. BACAU (0—3)A.S.A. TG. MUREȘ (1—1)
(Stadion Steaua, ora 11)

......... ................ ......... (0-6) 
(1-1) 
(3—4) 
(1-2)

(Stadion Dinamo)
(0—3)
(0-0)
(0-4)

„U“ CLUJ-NAPOCA 
SPORTUL STUD. 
F.C. CONSTANȚA 
F.C. OLIMPIA

RAPID
F.C. ARGEȘ 
F.C.M. REȘIȚA

tehnico-spectaculară. Este ceea 
ce așteptăm deci și miine de 
la cele 9 partide, cu precădere 
de la „capetele de afiș" ; jocu
rile Steaua — A.S. Armata Tg. 
Mureș, F.C. Bihor — F.C. Ar
geș, Politehnica Iași — F.C.M. 
Reșița și Universitatea Craiova 
— Sportul studențesc.

CLASAMENTUL
1. STEAUA 20 13 4 3 45-17 30
2. Dinamo 20 12 2 6 43—23 26
X „Poli- Tim. 20 9 4 7 30—29 22
4. XC. Bacâu 20 10 2 8 22—23 22
X F.C.M. Roți fa 20 10 2 8 24—27 22
X F.C. Bihor 20 9 3 8 24—23 21
7. F.C. Argeț 20 8 5 7 22—26 21
8. A.SA. Tg. M. 20 9 2 9 28—28 20
9. Polit. lăți 20 8 4 8 28—28 20

10. Sportul stud. 20 9 2 9 24—28 20
11. Jiul 20 8 3 9 30—32 19
12. Rapid 20 8 3 9 23—27 19
13. Univ. Craiova 20 7 4 9 26—22 18
14. F.C. Const. 20 8 2 10 24—23 18
IX U.T.A. 20 8 2 10 24—32 18
16. F.C. Olimpia 20 6 5 9 18—32 17
17. C.F.R. 20 4 6 10 16—29 14
18. „U" Cj-Nap. 20 5 3 12 23—25 13

Dumănoiu (Dinamo), urmărit atent de coechipierul său Oros, de
pășește blocajul format de Gîrleanu și Mathe (Politehnica) 

Foto : Vasile BAGEAC
namo, ne scutește aproape de orice 
comentarii. Formația antrenată de 
G. Eremia, care domină cu auto
ritate campionatul, a cîștigat fără 
nici un fel de dificultate, deseori 
misiunea sa limitindu-se doar La 
a trimite mingea în terenul ad
vers, unde studenții abia așteptau 
parcă... să greșească. Cele 12 
puncte acumulate de timișoreni pe 
parcursul a trei seturi sînt, de 
fapt, urmarea monotoniei care l-a 
cuprins. Ia un moment dat, pe 
dlnamovlștl. Dinamo a utilizat în 
acest med pe Dumănoiu, Enescu, 
Oro*, Păușescu, Udișteanu, Tuto- 
vau, Marinescu. Au condus : D. 
G&leșanu și C. Armășescu.

Cea de a doua partidă a zilei a 
adus față In față echipele Steaua 
și Explorări B. Mare. Meciul a 
fost ceva mal animat decît întîlni
rea anterioară, dar presărat la 
rîndul său cu numeroase greșeli 
comise de jucătorii ambelor echi
pe. După un inceput echilibrat, 
dovadă și faptul că primul set s-a 
terminat în prelungiri. Steaua și-a 
organizat mai bLne jocul, domi- 
nîndu-șl adversarii. Cu un blocaj

Emanuel FANTANEANU

adjudecă victoria cu 3—1 (—14, X 
12, 9), realizînd un succes pe de
plin meritat. Au condus : I. Co
vaci — V. Dumitru.

1. DINAMO 18 17 1 52: 6 35
2. Steaua 18 15 3 47:16 33
3. Explorări 18 12 6 38:21 30
4. Politehnica 18 7 11 28:41 25

FEMININ
BRAȘOV, 26 (prin telefon). In 

primul med, Dinamo a dis
pus cu 3—1 (7, 6, —14,Hi) de Pe
nicilina Iași, care a evoluat ine
gal. în fața unui adversar ce n-a 
excelat, ba. pe alocuri, a dez
amăgit. In prima jumătate a 
partidei, elevele antrenorului 
N. Roibescu au jucat sub va
loarea arătată în turneul de la

Sever NORAN

(Continuare în pag. a 7-a)

Azi și mîine, la „Dinamo»

ROMÂNIA - SPANIA LA GIMNASTICĂ MASCULINĂ
Astăzi și mîine, în sala Dinamo, 

reprezentativa masculină de gim
nastică a României intîlnește in
tr-un meci oficial echipa Spaniei, 
întîlnire în care oaspeții doresc să 
obțină punctajul necesar califică
rii la J.O. de la Montreal. în pri
ma zi, de la ora 16.30, sînt pro
gramate exercițiile impuse, iar du
minică, de la ora 11. exercițiile li
ber alese. Echipa noastră urmează 

a fi alcătuită din următorul lot : 
Ion Checiclieș, Nicolae Oprescu, 
Liviu Mazilu, Sorin Cepoi, Kurt 
Szilier, Gheorghe Păunescu, Con
stantin Petrescu și Gabriel Po
pescu (debutant în echipa A).

• Mioara Stanciu, Magda Logo- 
fătu. Radu Branca și Gheorghe 
Neagu participă, în aceste zile, la 
campionatele internaționale ale 
Ungariei.

A IX-A EDIȚIE
Mîine, în întreaga țară se va 

da startul în cea de-a IX-a 
ediție a „Crosului tineretului". 
Se estimează că la actuala edi
ție a tradiționalei competiții 
vor fi angrenați circa 3 000 000 
de tineri și tinere. Edițiile tre
cute, care s-au bucurat de un 
frumos succes, atestă posibili
tatea realizării acestei mobili
zări de sportivi și sportive în- 
tr-o ramură atit de atrăgătoare 
cum este alergarea pe teren 
variat. Organizatorii — C.C. al 
U.T.C., în colaborare cu alți 
factori cu atribuții — intențio-

A „CROSULUI
nează să însoțească aceste cro
suri de alte importante mani
festații care să facă din com
petiție o adevărată sărbătoare 
a sportului de masă. întrecerile 
vor fi organizate la trei cate
gorii de vîrstă : 15—16 ani, 
17—19 și peste 19 ani. Pot par
ticipa elevi, muncitori, stu- 
denți, tineri din mediul rural, 
militari și alte categorii de ce
tățeni. Eficiența acestor con
cursuri a fost dovedită și in 
ceea ce privește selecția pen
tru sportul de performanță, la 
„Crosul tineretului" afirmin-

TINERETULUI»
du-se inițial o serie de valoroși 
atleți de astăzi, cum ar fi 
Natalia Mârășescu, Gheorghe 
Ghipu, Rafira Lovin, Nicolae 
Onescu și alții.

Etapa de masă se va desfă
șura începînd de duminică 28 
martie. La 26 aprilie sînt pro
gramate etapele județene, iar 
la 2 mai, la București, finala 
pe țară, cu participarea a peste 
700 de alergători. Cu acest 
prilej vor fi organizate nume
roase manifestații sportive, la 
care vor fi angrenați peste 
25 000 de participant!.
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I AGENDA COMPETITIllOR DT MASA DIN CAPTTA1A ^UvSPDRTURILE TEHNICO APLICATIVE
B

£

$i acest sfîrsit de săptămînă >e onunță bogat tn competiții de masa 
organizate in sălile și pe terenurile de sport din Capitală. Dintre aces
tea am reținut :

• „Crosul tineretului", organizat duminică, de la ora 10,30, pe aleea 
Circului de Stat, faza pe Sectorul 2. Se vor disputa curse la toate ca
tegoriile de vîrstâ prevăzute în regulamentul celei de a lX-a ediții. 
Tinerii din Sectorul 8 se vor întilni duminică, la ora 10, la stadionul 
Voința, pentru a participa la același gen de întreceri.

• „Cupa tineretului" : faza pe municipiul București, duminică de 
la ora 9, la Palatul pionierilor — șah și tenis de masă pentru elevii 
din categoria de vîrstâ 10—14 ani. Tot duminică, de Fa ora 9, la 
Tehnic-club și în sala Aurora vor fi prezenți la întreceri cei din ca
tegoria 15—19 ani.

• Complexul „Sport și sănătate* : luni, de la ora 16, la baza 
sportivă P.T.T. — Sectorul 1 ; la „Flacăra roșie" — Sectorul 4.

® Alte competiții. Sectorul 2 : „Duminică sportivă", de la ora 9, 
la Liceul agricol și Școala generală nr. 44 ; Sectorul 3 : „Cupa primă
verii* la orientare turistică, de la ora 9, în pădurile Pcmtelimon și 
Brănești ; Sectorul 4 : deschiderea sezonului cicloturistic, ta ora 8,30, 
cu plecarea din fața complexului „Voinicelul".

f
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Ii ?

CĂRȚI NOI 

Un „manual beletristic" 
de tehnică fotbalistică

„Fotbal, tehnică și stil", vo
lum. recent apărut in Editura 
sport-Turism sub semnătura 
cunoscutului ziarist sportiv 
Mihai Ionescu, este una din 
puținele cărți de specialitate 
oare se adresează, aproape în 
aceeași măsură, antrenorului, 
jucătorului și... spectatorului 
nelipsit din tribunele stadionu
lui. Pentru că, dincolo de de
finirea cu rigurozitate atît a 
-tehnicii", cit și a „stilului" 
tn fotbal, dincolo de prezen
tarea detaliată a opt elemente 
fundamentale ale tehnicii (lo
virea mingii cu piciorul, pre
luarea, conducerea balonului, 
mișcarea înșelătoare, deposeda
rea, lovirea mingii cu capul, 
protejarea ei și aruncarea de la 
margine), autorul oferă pentru 
fiecare dintre acestea exem
ple vii, semnificative, din ga
leria figurilor reprezentative 
ale fotbalului nostru din ulti
mele două decenii .Ce-au re
prezentat Baratki și Humis 
pentru „profesorul" de pase 
Gh. Constantin ; cum orice 
degajare se poate transforma 
fai cel mai periculos contraatac 
(Ion Nunweiller) ; cît de plăcut 
e să centrezi cînd ai pentru 
<dne (Nicolae Tătaru); mingea 
poate fi lovită oricum, numai 
să fie trimisă în gol (Ion Io
nescu); curajul de a trage me
reu la poartă (Ion Oblemen- 
«o)t , lovirea balonului din 
plonjon (opțiunea lui Florea 
Dumitrache) și driblingul, In 
detrimentul golului (opțiunea 
lui Emil Dumitriu) ; un proce
deu de deposedare, tackling

(Ion Dumitru); pentru Mircea 
Dridea modelul de protejare a 
mingii a fost Ion Alexandrescu, 
etc., iată numai o parte din ar
gumentele aduse în sprijinul 
ideilor expuse, sau altfel spus, 
cîteva din „secretele" unor 
jucători ajunși în prim-planul 
fotbalului nostru, devenind 
maeștri neîntrecuți în arta con
ducerii și lovirii balonului, în 
fond subiectul acestui „manual 
beletristic de tehnică fotba
listică", cum este caracteriza
tă cartea de către cel care o 
prefațează, antrenorul emerit 
Ștefan Covaci. (L. D.).

ALTE APARIȚII
PEDAGOGIE : Emilia Ivan, 

Educație fizică în grădinițe, 
ed. a Il-a revăzută, 190 pag., 
6,25 lei.

GHIDURI : A. Radulescu, N. 
Ch. Georgescu, Muzeul arheo
logic din Constanța, editat în 
română, engleză, germană, 50 
pag., ilustrații.

Miine, la Zărnești și Sibiu

PRIMELE ÎNTRECERI DE MOTOCICLISM

0 TEMEINICĂ MUNCĂ EDUCATIVĂ 

DE LA VÎRSTÂ PIONIERIEI
Casa 

este, ca 
castel, înălțat intr-o rariște de 
brazi și platani. Zecile de încă
peri găzduiesc o adevărată lu
me a copiilor, în care aproape 
4 000 de purtători ai cravatelor 
roșii cu tricolor plămădesc vise, 
trăiesc bucuriile cele mai sin
cere, de neuitat, învață sa fie 
folositori societății. Cei mai 
mul ți activează în cercurile 
sportive : modelism. tenis de 
masă și de cimp, judo, radio
amatorism, și altele.

La intrarea în expoziția de 
modelism îl căutăm pe prof. 
Tiberiu Constantinescu, pentru 
un dialog 
pionierilor 
tive.

Menirea

pionierilor din 
edificiu, un

Brașov 
frumos

pe tema educației 
din cercurile spor-

noastră — ne spune

• După intense pregătiri efec
tuate în cadrul cluburilor și aso
ciațiilor sportive, alergătorii de 
dlrt-track și de motocros se vor 
alinia duminică la primele con
cursuri ale actualului sezon. Ast
fel, motocrosiștii de toate cate
goriile își vor disputa întîietatea 
pe traseul din Zărnești, în pro
gramul concursului inaugural fi
gurinei probe pentru seniori, ju
niori și posesori ai motoretelor 
^Mobra*. Specialiștii „pistelor de 

din București, Brăila, Sl- 
Arad se vor întîlni pe

Stadionul Voința din Sibiu. Men
ționăm că aceste întreceri au și

un caracter de verificare a pre
gătirilor celor 
blicane.

■ Asociația 
Cîmpina" va 
actualul sezon de 10 alergători 
de motocros. Alături de cunos- 
cuțli sportivi Mihai Banu. cam
pionul seniorilor. Nicolae Mur- 
goci, Constantin Goran si Gheor
ghe Oproiu au participat la an
trenamentele săptămlnale și o 
serie de tineri talentati. pe care 
maestrul sportului Ștefan Chițu» 
conducătorul tehnic al secției, l-a 
legitimat zilele trecute la forul 
de resort.

două loturi repu-

sportivă ,.Poiana 
II reprezentată In

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Unele 
■neduri de fotbal — de pildă Unlver- 
rftatea Cluj-Napoca F. C. Argeț

<— au început cu întîrziere din cauza 
arbitrilor :
Nu slnt cazuri fanteziste, 
Orițicine le observă. 
Deci, as spune să eziste 
Și arbitri... de rezervă.

SORIN CIOCIRLAN, FOCȘANI, t. 
Nu orice piesă, ci numai pionul a- 
Juns pe ultima linie poate fi trans
format în regină sau în altă piesă 
(cu excepția regelui) aflătoare sau nu 
pe tablă în momentul acela. 2. „Care 
este opinia dv. in privința primelor 4 
locuri s> a ultimelor trei în campiona
tul Diviziei A de fotbal t". Dațî vreun 
premiu ? Altfel, nu vreau să se uite 
urît la mine unele echipe. In plus, 
pronosticurile la fotbal prezintă tot 
atîteo garanții ca si.„ previziunile 
meteorologice. Să așteptam împreună 
ultima etapă. Pină atunci, multe se 
pot întlmpla.

IOAN CILEAN, BISTRIȚA-NÂSAUD. 
1. înainte de a veni la Petrolul, fra
ții Anton și Dumitru Munteonu eu 
Jucat la C.C.A. (Steaua). Dar fără a 

impune. La Ploiești, insă, ou avut

interlocutorul — așa cum ne-o 
înfățișează documentele parti
dului, așa cum ne-o cere con
știința noastră de pedagogi co
muniști, este aceea de a face 
totul pentru ca tinerele mlă- 
dițe pe care le îngrijim să 
crească drepte, viguroase, sănă
toase. Este pe deplin adevărată 
vorba bătrînească : „Copilul, 
cum îl crești așa îl ai". Noi 
avem nevoie, pentru societatea 
socialistă și comunistă, de oa
meni capabili. Ne străduim să-i 
formăm ca atare.

— Care slnt obiectivele pe 
care le urmăriți, dincolo 
instruirea propriu-zisă a 
piilor ?

— Prima condiție pentru 
pionierii' să poată activa aici

MAI MULTĂ ATENȚIE FORMĂRII
VIITORILOR RADIOTELEGRAFIST!1

Disputarea celor două competi
ții de radiotelegrafie — campio
natul republican șl concursul in
ternațional dotat cu „Cupa Du
nării" — a adus din nou In ac
tualitate. cu și mal multă ascu
țime, problema formării si pre
gătirii temeinice a viitorilor ra- 
dlotelegraflști sportivi. Este cu
noscut că țara noastră se numă
ră printre primele din lume In 
ceea ce privește astfel de com
petiții tehnico-sportlve și că mul
te organizații de radioamatori din 
alte țări au trecut la organiza
rea concursurilor de radiotele
grafie inspirîndu-se de la noi. 
Ca o recunoaștere a acestei pri
orități, Conferința regionalei I 
a Asociației internaționale a ra
dioamatorilor (IARU). care a a- 
vut loc anul trecut la Varșovia, 
a solicitat Federației române de 
radioamatorism să Întocmească 
un proiect de regulament pentru 
o competiție europeană de radio
telegrafie. După cum se preco
nizează. este posibil ca această 
primă întrecere europeană să fie 
organizată tot In țara noastră. 
Pentru forul nostru de speciali
tate și radiotelegrafiștii români 
există deci suficiente motive de 
satisfacție, dar și de îngrijorare. 
Pentru că, în mod normal, Ini
țiativele și meritele organizato
rice trebuie neapărat însoțite și 
de rezultate valoroase, de talie 
internațională. Șl în această di
recție lucrurile nu stau prea bi
ne. cel puțin la probele de trans
mitere șl recepție-viteză, unde 
unii radiotelegrafiștl străini au 
obținut rezultate uimitoare. Chiar 
șl la concursul nostru internațio
nal din anul trecut și din acest 
an sportivul sovietic S. Zelenov 
a recepționat radiograme cu o 
viteză de 420 semne (cifre) pe 
minut, în timp ce recordul nos
tru la aceeași probă, deținut de 
sportivul Gheorghe Cîmpeanu, 
este de numai 320 de semne. De
pășirea limitei — am spune a 
plafonării — la care s-au oprit 
unii dintre radiotelegrafiștii noș
tri se poate face cu mai multă 
ușurință numai de elemente ti
nere, cu o pregătire foarte tim
purie. După cum spunea D. Das
călii — unul dintre veteranii a- 
cestei discipline în țara noastră, 
care a antrenat și lotul național 
— vîrstâ cea mal potrivită pen
tru abordarea radiotelegrafiei În
cepe de la 12 ani, cele mal bune 
performanțe fiind obținute nu

de
CO-

ca

mai tîrziu de 20 de ani. Și 
această privință avem cîteva 
xemple de tineri — Mihai Bu- 
dișteanu din Ploiești. Floarea 
Gemănaru din Suceava și alții — 
ale căror rezuitate au crescut în- 
tr-un timp foarte scurt, ajun- 
gînd în unele probe la nivelul 
campionilor. Dar adevăratul salt 
calitativ se poate produce numai 
formîndu-se și selectîndu-se un 
număr marc de asemenea tineri.

Pentru formarea șl pregătirea 
temeinică a viitorilor radiotele- 
graflști pledează însă nu numai 
latura competițional-sportivă ci și 
partea aplicativă. Pentru că, cu 
tot progresul pe care l-a obținut 
tehnica în domeniul telecomuni
cațiilor, bătrînul alfabet Morse 
rămîne mai departe un mijloc 
de comunicație sigur și eficace 
din multe puncte de vedere.

tn 
e-

Ion HOABAN

este să fie buni la învățătură. 
Ce facem pentru aceasta ? Și 
eu și colegii mei ținem o strîn- 
să legătură atît cu școala de 
unde vin, cît și cu părinții. 
Știu ce note are fiecare dintre 
cei aproape 400 de elevi pe 
care-i instruiesc. Săptămînal ei 
îmi prezintă carnetele, de cele 
mai multe ori cu bucurie nespu
să, uneori mai puțin bucuroși. 
După note. Am organizat grupe 
formate din cei mai b’.'ții, care 
îi ajută la învățătură pe cei 
ce mai au necazuri. în procesul 
de educație a copiilor ne stră
duim, de asemenea, să-i facem 
să înțeleagă că mai presus de 
orice este cinstea, cinstea și a- 
devărul. Ne folosim de fiecare 
prilej pentru a le aduce amin
te aceasta. Cu cîțiva ani în ur
mă, ne-a vizitat marele savant 
Henri Coandă, care le-a vorbit 
copiilor despre virtuțile omului 
adevărat : dragostea de muncă 
și de patrie, hărnicia și drepta
tea, 
face.
fost profund 
povestesc și 
eveniment. De 
modelism a și 
Henri Coandă.

— Cum procedați în cazul 
unor abateri de la discipli
nă sau al altor greșeli ?

— Le judecăm și le sancțio
năm în colectiv. Ni se pare cea 
mai dreaptă, și mai eficientă 
măsură. Deciziile pot fi diver
se : suspendări din competiții, 
mustrări și altele. Cazurile sînt 
însă rare. Pot spune că sporti
vii noștri de vîrstâ pionieriei 
sînt exemple printre ceilalți 
copil, sînt harnici și cinstiți, nu 
au ieșiri necuviincioase, respec
tă cu grijă codul comportărilor 
pionierești. Aceasta este recom
pensa cea mai deplină pentru 
munca ce o depunem...

vrednicia în tot ceea ce 
Micii noștri sportivi au 

impresionați și 
azi despre acel 
altfel, cercul de 
luat numele lui

Viorel TONCEANU

ROBOTUL „S.U. 10“ JOACA TENIS DE MASA

te 100 de copii, este un adevă
rat partener de joc, capabil să 
trimită fără greșeală mingi în 
punctul stabilit, cu efectul și 
viteza dorită. El execută toate 
procedeele întîlnite în tenisul 
de masă modern, Inscriindu-se 
ca un foarte eficace instru
ment de antrenament. Cu a- 
ceastă construcție pionierii vor 
participa la concursul „Mini- 
tehnicus" în acest an.

Ioan VLAD — coresp.

Punînd la baza activității 
lor inventivitatea tehnică, mem
brii cercului uzinal al Casei 
pionierilor din Hunedoara au 
realizat recent — după ani de 
muncă și căutări — Robotul 
„S.U.10", după o ingenioasă 
concepție a tehnicianului Ni
colae Suciu, antrenor de tenis 
de masă.

Robotul, oferit în dar A. S. 
Constructorul, unde învață 
tainele tenisului de masă pes-

A ÎNCEPUT sezonulo contribuție decisivă Ta succesele e- 
chipeî petroliste : cucerirea doi ani 
la rînd a campionatului țărw. 2. Cas
sius Clay a fost condamnat pentru re
fuzul de a participa la războiul din 
Vietnam. Sentința s-a dovedit ne
dreaptă și, sprijinit de opinia publică 
americană. Clay, după o întrerupere 
de cîțiva ani, a putut urca din nou 
scările ringului, fără să fi ispășit a- 
ceastă pedeapsă nejustă.

CRISTIAN BACIU, SOVATA. Expre
sia englezească „hat-trick" ie referă 
ki înscrierea a trei goluri de către 
același jucător, fără ca, între timp, 
să se fi marcat vreun gol de către un 
coechipier sau un adversar. Este vorba, 
deci, de trei goluri consecutive. Du- 
du Georgescu n-a realizat un „bot- 
triclc" în meciul cu C.F.R. Cluj-Napoca, 
Intrucît după ce înscrisese de

ori, oaj urmat gal uri Ie Iul L Mlhoi
Dwnltrachg >1 abia după aceea cel 
de-al treilea gol al Iul Duda Geor- 
g.scu. Este dar T Presupun că da—

MARIAN CERNEANU, BUCUREȘTI. 
Ion Alexandrescu, secretarul general 
al Federației române de fotbal, și-a 
încheiat activitatea de Jucător în Di
vizia A (la C.C.A.), în 1961. El a Ju
cat de 14 ori și în echipa națională.

SIMON GABRIEL, ROMAN. Șpațjul 
nu ne 
partidele 
de către -------- T.. ----------
ciplîne sportive. Cred, de altfel, că 
asemenea materiale își au locul In
tr-o publicație de specialitate, cum 
este „Revista română de șah*. Pre
supun că această publicație s-a șl gîn- 
cM să redea partida în care Marga
reta Mureșan a realizat marea perfor
manță de a o învinge pe campioana 
mondială, Nona GaprindașvWi. Ori
cum, vom transmite rugămintea dv. șl, 
probabil, a multor altor Iubitori al 
șahului și ai Mwprlzelor șah Iste. Dar 
rezultatele bune ale șa hirtelor noas
tre împotriva unor adversare de va
loare nu mai sînt de mult o vurpriză I

permite 
susținute 
fruntașii

să publicăm 
în turneu 

acestei dis-

Ilustrații : N. CLAUDIU

DE AUTOMOBILISM Șl KARTING
Sezonul automobilistic a în

ceput. Mărturie stă prima 
cursă a anului desfășurată la 
mijlocul lunii martie, tradițio
nalul Raliu al Banatului. Calen
darul intern și internațional 
al acestui sport este foarte 
bogat în acest an. Am ce
rut cîteva amănute tovară
șului Paul Alexandrescu, se
cretarul Federației române de 
automobilism și karting.

La automobilism, în 
1976, . sînt organizate 
campionate republicane
raliuri (României, lașului, Ol
tului, Castanilor); de viteză în 
coastă (la Păltiniș, Cota 1400 
Sinaia, Gutîi, Oituz, Poiana 
Brașov); de viteză pe circuit 
(Timișoara, Brăila, Baia Mare, 
Cluj-Napoca, București), pre
cum și un campionat republi
can de indemînare a cărui fi
nală e6te prevăzută pentru zi
lele de 18—19 septembrie.

Și în acest an se va acorda 
o deosebită atenție dezvoltării

anul 
patru 
: de

kartingului, atît în rîndul co
piilor, cît și al tinerilor. O 
primă dovadă în acest sens 
este organizarea unui campio
nat republican de karting cu 
cinci etape s Arad (1—2 mai), 
Slobozia (22—23 mai), Constan
ța (19—20 iunie), Brașov (21— 
22 august) și Cluj-Napoca 
(11—12 septembrie).

Dintre cursele internaționale 
ale acestui an sînt de amintit 
etapele din „Cupa păcii și prie
teniei" (Raliul Volan — Unga
ria, Raliul „Nisipurile de Aur"
— Bulgaria, Raliul Poloniei, 
Raliul Dunării — România, Ra
liul Sachsenring — R.D. Ger
mană, Raliul Tatra — Ceho
slovacia, Raliul „Iarna rusă"
— U.R.S.S.), precum și etapa 
din cadrul campionatului bal
canic, ce se va desfășura In 
acest an în Bulgaria (6—7 no
iembrie). Sportivii români vor 
fi prezenți la startul cîtorva 
dintre cursele amintite. (M. F-).



SPORTIVI „OLIMPICI" Șl ANTRENORII LOR

DESPRE PREGĂTIRI Șl SPERANȚE PENTRU J. O.
^\\\\\\\\\\\\\^^^^ tWWWWWWWWWW.

IAu mai rămas doar 112 zile pînă Ia Jocurile Olimpice de 
vară de la Montreal, cea mai mare competiție a anului, 
așteptată cu mare interes de sportivii și iubitorii sportului 
din întreaga lume .

Pregătirile pentru marea întrecere s-au întețit, nu mai e de 
pierdut nici o clipă. Reporterii noștri au vizitat pe cițiva 
dintre candidații „olimpici", l-au aflat muncind cu sirguință 
și dăruire, animați de dorința fierbinte de a se dovedi vred
nici de cinstea de a reprezenta culorile sportive ale pa
triei noastre la Jocurile Olimpice, conștienți că acest lucru 
este posibil numai printr-o pregătire de excepție de cel mai 
inalt nivel.

Prezentăm in cele ce urmează cîteva din gindurile sporti
vilor olimpici și ale antrenorilor lor.

Bela Karol i (gimnastică) „FOLOSIM JUDICIOS
TIMPUL SCURT CARE A MAI RAMAS“

^WWWWWWWW

I

'WWWWWWWWWW?

Natalia Mărășescu (atletism)

ANUL TRECUT AM CISTIGAT LA>
„Crosul Balcanic de la Șumen a 

marcat încheierea unei etape de 
pregătire. O etapă de o impor
tanță deosebită. începută în luna 
noiembrie a anului trecut, etapă 
in care am făcut, cred, acumu
lările esențiale în vederea sezo
nului olimpic. Ca și „europenele* 
de sală de la Munchen. la care 
am participat fără o pregătire 
specifică, Crosul Balcanic nu a 
reprezentat un scop în sine, ci un 
mijloc de pregătire. De altfel, 
toate concursurile la care voi lua 
parte pînă în preajma J. O., in
diferent de tăria lor, de adver
sarele pe care le voi întîlni. nu 
vor constitui decît etape spre a- 
tingerea potențialului și formei 
maxime la ora Jocurilor. Desi
gur, toate aceste teste îmi vor 
arăta ce mai am de făcut și, 
respectînd liniile generale ale 
planului de pregătire. întocmit la 
sfîrșitul anului trecut, vor aduce 
corecțiile eventual necesare.

După crosul de la Șumen ur
mează o perioadă de aproximativ 
cinci săptâmîni în care voi pre
găti, propriu-zis, sezonul de pis
tă, în care ponderea antrenamen
telor specifice va crește treptat. 
Primul start — la începutul lui 
mai (4—5) la Atena. în cadrul 
meciului de semifond șl fond 
dintre reprezentativele Greciei, 
Belgiei, Angliei și României. Ur
mează, la 16 maij_ campionatele 
internaționale ale 
26 mai concursul 
(Crystal Palace). 
vede, 
chiar 
vedere 
cheie, 
lie_

Deși 
concura pentru a doua oară la 
Montreal ! Anul trecut am cîș- 
tigat la „preolimpice“ și pot spune

OU U

„Buna pregătire a echipei fe
minine pentru marea confrun
tare din luna iulie mă pre
ocupă în cel mai înalt grad, 
toate planurile de antrenament 
și activitățile competiționale fi
ind subordonate acestui scop 
important. împreună cu soția 
mea Marta, ne străduim să asi
gurăm o formă maximă pen
tru J.O. elevelor noastre, cele 
mal tinere componente ale lo
tului olimpic și în același timp 
speranțele noastre principale în 
lupta pentru medalii și puncte. 
Firește, nu poate fi un secret 
pentru nimeni, ne îngrijim cu 
prioritate ca Nadia Comăneci și 
Teodora Ungureanu, sportive 
care și-au afirmat cu virtuozi
tate clasa internațională, să aibă 
asigurate cele mai bune con-

diții de pregătire, astfel ca, al- 
ternînd perioadele de lucru in
tens cu concursuri de verifi
care sau scurte reprize de 
odihnă activă, ele să se afle 
în preajma Jocurilor Olimpice 
în cea mai bună formă spor
tivă.

Am folosit vacanța școlară de 
iarnă a sportivelor pentru pre
gătirea la altitudine și socotim 
că acumulările făcute ne-au 
ajutat să abordăm sub cele mai 
bune auspicii activitatea compe- 
tițională. Meciurile cu Anglia 
și Olanda, de la București, și 
mai ales turneul întreprins în 
Canada, Statele Unite și R. F. 
Germania, în condiții destul de 
apropiate celor pe care echi
pele noastre le vor întîlni în ..----- . . ------- —că

gimnastele tinere fac față cu 
succes solicitărilor și eforturi
lor pe care noi, antrenorii, le 
impunem. Acest fapt ne face 
să credem că planurile noas
tre de pregătire vor putea fi 
realizate integral. Ne-am dat 
destul de bine seama de 
retușurile pe care va trebui să 
le mai operăm în exercițiile 
liber alese și nutresc speranța 
că vom ști să folosim cît mai 
judicios timpul scurt care ne-a 
mai rămas pînă la startul Jocu
rilor Olimpice. Mă bucur că 
atit Nadia Comăneci cît și Te
odora Ungureanu au atins un 
bun nivel de pregătire, după

timpul J.O., ne-au arătat

Dragomir Cioroslan (haltere)

KILOGRAM! l'IAIUU
bucurat mult, firește, 
recorduri naționale sta- 

.. . .Cupa
315 kg la total. 137,5

O MEDALIE!

României și la 
de la Londra 

Dupâ cum se 
tari și multe, 

la început, avînd în 
faptul că sezonul se In- 

practic, la sfîrșitul lui iu-

Natalia Mărășescu și antrenorul 
Ștefan Popescu

concursuri 
de

voi debuta la J. O., voi

că orașul gazdă a Olimpiadei îmi 
priește I Ara avut, anul trecut, 
un sezon bun. Am hotărit să 
respect întrutotul cleiul din 1975 
si, dacă l-am realizat si depășit, 
pînă acum, tn pregătire, vreau 
ca șl rezultatele să fie „simetri
ce". Anul trecut, cel mai „slab" 
loc al meu Intr-un concurs in
ternațional a fost locul II... Dar 
la Montreal am cîștigat I".

„M-au 
cele trei ___
bilite recent la Galați, la 
Dunării" t -2 * „ 
kg la smuls și 177,5 la aruncat. 
Aceste rezultate îmi dau dreptul 
să sper într-o clasare printre 
fruntașii categoriei semimijlocie 
la Montreal. Știu însă că pentru 
a putea urca pe podiumul olim
pie îmi mal trebuie vreo 10 ki
lograme. Este greu, dar nu 
imposibil. Pentru a cîstiga ceie 
10 kilograme nu precupețesc insă 
nici un efort la antrenamente ; 
nu mă limitez la activitatea cu 
bara de oțel, 
vallu monoton 
creșterea rezultatelor. Diferite e- 
xercițil de gimnastică, alergările 
sl săriturile fac parte din pro
gramul meu zilnic de pregătire. 
De altfel, această pregătire mul
tilaterală explică In bună parte 
progresul destul de rapid ne 
care l-am înregistrat în cei a- 
proape 6 ani de cînd practic 
sportul halterelor. In această pe
rioadă am trecut prin mai multe 
categorii de greutate (de la mus
că la semimijlocie) si mă stră
duiesc să mă stabilesc la aceasta 
din urmă, a cărei limită este de 
75 de kilograme. Sînt convins că 
slăbirea înainte de
e recomandabilă și ca atare un 
surplus de greutate este dăună
tor.

O primă ocazie de a îmbună
tăți recordurile obținute la Ga
lați o constituie apropiatele cam
pionate europene și am să fac 
tot posibilul pentru a mă 
pe un loc cit mai bun".

clasa

Cio- 
avis"

deși acest tra- 
este esențial in

concurs nu

Ion Popa (hoxi DUPĂ „CENTURA DE AUR" 
ECHIPA PENTRU JOCURILE

VOM ALCATUI
OLIMPICE

NADIA COMANECI : .Fireș
te că mă bucur pentru punc
tajele mari pe care le-am rea
lizat ta Canada, S.U.A., R. F. 
Germania șl chiar la Bucu
rești, tn meciul cu Olanda. 
Știu însă că se poate și mai 
bine, că unele dintre exerciții
le mele pot fi îmbunătățite. 
Este ceea ce-mi propun pen
tru perioada următoare : să-mi 
perfecționez ta continuare 
atît exercițiile impuse, cit și 
cele liber alese, astfel ca 
prima zi a Jocurilor Olimpice 
să mă găsească foarte bine 
pregătită".

N. R. Despre Dragomir 
roslan, o adevărată „rara 
în sportul halterelor la noi. ar 
mai fi de spus următoarele : in 
ultimii doi ani a progresat 55 
de kilograme 1 La antrenamente 
el dovedește o sirguință și o 
tenacitate 
intr-un 
pe 100 
ambiția 
ne fac 
deplini
propus.

exemplare, ridicînd 
ciclu săptămînal aproa- 
de tone 1 Modestia Și 
care îl caracterizează 

să credem că-si va <n- 
îndrăzncțul obiectiv

cum la fel de îmbucurător este 
faptul că Mariana Constantin se 
arată în progres de la un con
curs la altul, iar Georgcta Ga
bor ne dă și ea speranțe in
tr-o evoluție promi țătoare.

Am convingerea că. m<dstînd 
pe continua perfecționare a 
programului impus, ca și pe fi
nisarea exeicițiilor liber aiese 
— obiective prioritare in etapa 
următoare — vom putea realiza 
acea pregătire care să ne asi
gure obținerea unor rezultate 
foarte bune la

Cornel iu Ion (tir) PRIMA DORINȚAV

SA CONCUREZ LA OLIMPIADA!

„Pentru acest an ne-am pro
pus să repetăm planul de an
trenament efectuat anul trecut 
în vederea participării Ia cam
pionatele europene. După ce 
majoritatea selecționabililor au 
realizat o bună pregătire fizică 
la cluburi, am început să le 
organizăm meciuri de antrena
ment pentru a putea intra în 
perioada competițională. Apoi, 
cînd candidații la titularizarea 
în echipa națională au fost apți 
pentru concurs, am început să-i 
programăm la diferite compe
tiții. O parte dintre selecțio
nați au efectuat cite două me
ciuri în R. F. Germania, altă 
echipă s-a deplasat în Tunisia 
pentru două întilniri, iar alții

au efectuat deplasări la diferite 
turnee, în Iugoslavia. Grecia 
etc. Trei dintre componenții lo
tului au fost înscriși și la „Tur
neul primăverii" : Calistrat Cu- 
țov, Costică Dafinoiu și Mircea 
Simon. Pînă în prezent, majori
tatea selecționabililor au susți
nut între 2 și 6 meciuri ami
cale. Pentru cei care au urcat 
de mai puține ori pe ring vom 
organiza în zilele de 3 și 4 
aprilie două reuniuni, la Ga
lați, în compania unor boxeri 
dintr-o selecționată sindicală. 
După cum vedeți, ne aflăm în 
perioada în care verificăm po
tențialul de luptă al celor mai 
buni boxeri, pentru a ne putea 
forma o părere despre forma

Sergiu Zelinschi și Stelian Petrov (canotaj)

lor sportivă în acest moment 
și, firește, pe acest argument 
ne bazăm în alcătuirea lotului.

Pînă în prezent avem prea 
puține certitudini. Dar cel mai 
important test la care vor fi 
supuși fruntașii boxului nostru 
îl constituie turneul internațio
nal „Centura de aur", la care 
așteptăm o participare va
loroasă. Acest turneu constituie 
principalul criteriu de selecție 
a Iotului care va intra apoi în 
pregătirea finală pentru Jocu
rile Olimpice.

în momentul în care va fi 
stabilit lotul res’rins vom în
cepe antrenamente ci, un pro
nunțat caracter tehnico-tactic, 
vom lucra mai mult individua
lizat, astfel ca la Montren. bo
xerii români să aibă o com
portai e cit mai bună, pentru a 
ne mdeplini astfel obiectivele 
stabilite".

Printre sportivii români care 
se pregătesc pentru marea con
fruntare de la Montreal se nu
mără și Corneliu Ion, unul din
tre cei mai buni trăgători, deți
nătorul recordului național la

pistol viteză cu 598 p — echiva
lent cu cel mai bun rezultat 
mondial oficial. „Prezența mea 
in Iotul olimpic — spune C. Ion 
— alături de încă cinci „vi- 
teziști", constituie un puternio 
stimulent în pregătire. Dorința 
mea este ca Ia sfîrșitul perioa
dei de antrenamente să fiu ales 
de tehnicienii federației în cu
plul care va fi trimis in Cana
da". (După cum se știe, 
probă de tir la * ~ 
ticipa cel mult 
dintr-o țară).

După cum ne 
șui trăgător, după o pregătire 
în sală, cu exerciții specifice și 
de pregătire fizică generală, a 
trecut la 
liber, pe 
pentru a 
condiții 
test l-am 
Ia Sofia, 
țional de 
prietene, unde au fost prezenți 
țintași de prima mină, ca de 
exemplu Zapedski (Polonia) — 
dublu campion olimpic, Torșin 
(U.R.S.S.) și alții. Am ocupai 
locul 6 cu 591 p, la două puncte 
de cîștigător".

la o
J. O pot par- 
doi concurenți

spunea valoro-

antrenamente în aer 
mai multe poligoane, 
se obișnui cu diferite 
de tragere. „Primul 
susținut zilele trecute 
la Concursul interna- 
pistol al Armatelor

ÎNCREDERE ȘI OPTIMISM
„Așteptăm timpul prielnic pen

tru a ieși pe apă. în condiții de 
concurs. Adică, fără treninguri 
și căciulite de care — oricît de 
bine le-ar sta — fetele s-au să
turat î Așteptăm, cu alte cuvin
te, sezonul nautic în mijlocul că
ruia sint programate întrecerile 
J. O. Firește, ne pregătim iu 
toată răspunderea, iar viitoarele 
concursuri (de la Moscova și 
Griînau, ca și celelalte regate 
internaționale la care vom pat- 
ticipa) vor spune cît de bine ani 
lucrat. Avem încredere, ne pu
nem speranțe în 3—4 echipaje 
pentru Montreal. Printre acestea, 
desigur, se numără și schiful de 
2 f. c. alcătuit din Marietta Pre- 
descu șl Angelica Chertic. Nota 
de optimism, de pildă în această 
probă o dau frecvența și inten

sitatea antrenamentelor pe care 
le efectuează medaliatele cu 
bronz la C. M. de la Nottingham. 
Nota de Încredere — faptul că 
ele se pregătesc exigent pentru 
regatele amintite. Dar mai ales 
pentru concursurile interne — 
care, în final, vor decide cea 
mal bună barcă de 2 f. c. — și ia 
startul cărora se vor alinia mai 
multe echipaje de reală valoare.

Vom debuta în noul sezon la 
Orșova, cu prilejul unui con
cura de verificare. Federația de 
specialitate a programat această 
întrecere-test în perioada 19—24 
aprilie, invitînd canotoarele din 
toate secțiile nautice din țară la 
o întrecere di~ectă și deschisă 
cu... „lotul*. Va fi punctul de 
plecare către noi verificări in 
vederea formării celor mai bune 
echipaje pentru Montreal*.

Constantin Alexandru (tuple) „...CEA MAI IMPORTANTA
PERIOADA DIN VIAȚA MEA SPORTIVĂ!“

„Deși abia am împlinit numai 
22 de ani, pot spune că am tre
cut peste cîteva etape impor
tante în activitatea mea sporti
vă. Trei dintre acestea le-am 
încheiat cu bine (locul I la 
campionatele mondiale de ju
niori și de două ori campion 
continental de seniori la greco- 
romane), iar Una cu o perfor
manță cu care alții s-ar mindri, 
dar care nu i-a satisfăcut total 
pe iubitorii sportului : locul TI 
la campionatele mondiale de la 
Katowice.

Victoriile însă aparțin trecu
tului. Acum trăiesc cea mai im
portantă perioadă din viața

mea sportivă, o perioadă de 
muncă intensă pentru că doresc 
sa-i conving pe selecționeri că 
sint demn de încrederea de a 
participa la Jocurile Olimpice.

Am însă toate condițiile : con
ducerea clubului Steaua mă spri
jină, antrenorii (atît cei de la 
club, cît și cei de la lot) se ocupă 
cu multă atenție de pregătirea 
mea ; fac antrenamente specia
le în funcție de caracteristicile 
fiecăruia dintre cei mai valoroși 
adversari de la categoria 48 kg. 
De altfel, trebuie să spun că 
m-am întilnit de mai multe ori 
cu flecare dintre ei. Doar cu 
campionul mondial Vladimir

Zubkov am luptat numai o dată 
și am terminat nedecis. Pe toți 
ceilalți i-am intrecut în repe
tate rînduri și mă simt capabil 
să-i mai înving o dată. Faptul 
că antrenorii îmi acordă acum 
mai multă atenție și simt că 
am șanse să fiu selecționat in 
echipă, constituie pentru mine 
un deosebit stimulent în pregă
tire și sînt convins că aceasta 
mă va ajuta să am o compor
tare bună la Jocurile Olimpice".
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„Turul României" 

in file de reporter

TG. SECUIESC
Șl „ÎNTÎLNIREA DE

înaintea etapei

de miine

LA ORA 6" *

DEB

VESTI DE LA ECHIPELE DIVIZIONARE A
Am intrat în Tirgul Secuiesc 

gindindu-ne că, la fel ca în 
atîtea alte orașe mici, fotbalul 
— prin cele două reprezen
tante din Divizia C, Forestie
rul și Metalul — acaparează pa
siunile și interesul prea mul
tora dintre locuitori. Și că 
sportul cel mai iubit n-ar mai 
lăsa loc și altor discipline. Dar 
n-a fost așa. Nimeni la Tg. 
Secuiesc nu ne-a vorbit de fot
bal. Am aflat în schimb că în 
cel de al doilea oraș al jude
țului Covasna se practică in
tens alte cîteva sporturi, prin
tre care atletismul, handbalul 
(Comerțul în Div. B), voleiul, 
hocheiul. Cel mai tînăr sport 
ar fi tenisul de masă, cu cele 
două grupe ale sale, înființate 
in septembrie ’75. Ștefan Far- 
kaș, prim-vicepreședinte al 
C.O.E.F.S., se mîndrea că 1790 
din cei 16 000 de locuitori par
ticipă regulat la campionatele 
orășenești organizate la 11 ra
muri sportive. Foarte curînd 
aveam să intrăm în „focul" u- 
nei asemenea competiții...

Era ger mare în ziua aceea
și totuși, pe una din străzile 
orașului ne-am încrucișat cu 
trei tineri — păreau elevi — 
care pedalau unul în spatele 
altuia. Ne-au atras atenția ghe
tele cu patine care atîmau de 
ghidoanele celor trei biciclete. 
I-am urmărit pe bicicliștii-ho- 
cheiști și am ajuns la patinoa
rul din parcul orașului. L-am 
lntîlnit acolo pe Bela Kicsid, 
fratele handbalistului de la 
Steaua, Gabriel Kicsid. E pro
fesor de educație fizică la Șc. 
gen. nr. 1. Una dintre cele două 
echipe ale sale susținea un 
meci de hochei cu selecționata 
Șc. gen. nr. 3. Ne-a dat ex
plicații : „Inspectoratul școlar 
și Organizația pionierilor an in
stituit, dc mai mulți ani, o 
competiție inlerșeoli. Participă 
la ea șase formații din cele trei 
școli ale orașului. Nu-i o pro
blemă chiar să mărim numă
rul echipelor : hocheiști aveni 
destui !“ L-am remarcat pe u- 
nul din tinerii sportivi : G. 
Bertolon, din clasa a Vlî-a. 
Patinează „curat", mînuiește 
crosa corect, e iute și are vitali
tate. Marcase deja două goluri 
pentru Șc. gen. nr. 3. Am între
bat: „Undeva continua să se 
formeze Bertolon?". Am înre
gistrat o oarecare tristețe pe 
chipul interlocutorului : „Nu la 
Tg. Secuiesc. Poate în sită 
parte, dacă vrea să facă mare 
performanță:..". Există pasionați 
în orașul pe care îl vizităm. 
Există și o echipă în Divizia B, 
cane nu reușește, insă, să se 
afirme distinct. Hocheiul din 
Tg. Secuiesc se dezvoltă în cea 
mai mare măsură, la nivelul 
sportului de masă și, uneori,

A apărut 
REVISTA

mai furnizează elemente al
tor echipe. Dar atît... Și P<ja- 
te faptul că la modă sînt 
crosele „tip Muszlinger", du
pă numele timplarului local
nic care a făcut cum s-a pri
ceput multe din crosele cu 
care-și jucau copiii pasionantul 
lor meci. Sau carnavalul pe 
gheață anual, cu 300 de parti
cipant copii, îmbrăcați în cos
tume făcute de părinți, cu de
filare și dansuri populare pc 
patine... Sint toate lucruri re
marcabile, din care sportul 
nostru de performanță ar putea 
să profite mult mai mult...

Există la Tg. Secuiesc o pre
ocupare notabilă, de a se _ con
strui prin muncă patriotică ba
zele sportive de care orașul are 
nevoie. Exemplele cele mai 
bune le constituie terenurile 
multifuncționale de zgură de la 
fabricile de confecții si de șu
ruburi. Cele 5 asociații sportive 
sindicale pot trece la capitolul 
realizărilor acțiunile de autodo- 
tare a bazei materiale a spor
tului. Am atins acest subiect 
pentru că intre preocupările or
ganelor de resort se află. Ia a- 
ceastă oră, studiul posibilității 
de a se amenaia pe plan local, 
după modelul unei hale indus
triale. o sală dc atletism, nea
părat necesară. Dc atletism, 
pentru că această clasică dis
ciplină este calea principală 
prin care orașul Tg. Secuiesc 
pătrunde în sportul de perfor
manță. Există aici un antrenor 
de cat. a IlI-a. Atila Kolith, 
merceolog de meserie și res
ponsabil al magazinului de tri
cotaje. El este omul care, prin 
eleva sa, Judith Szakacs, a cu
cerit. în 1963. la semifond, pri
mul titlu balcanic al orașului. 
După alți campioni naționali 
de juniori a urmat apoi, în 
1970, titlul balcanic de juniori 
al lui Zoltan GaȘpar, la 800 Hi
lar în momentul de fată, spe
ranțele antrenorului în vîrsță 
de 50 de ani se leagă de Eli- 
sabeta Ambruș, de 16 ani. o 
demnă urmașă — se nare — a 
Nataliei Mărășescu. „Știți — ne 
intîmpină cu vorba antrenorul 
Kolith — ce frig este la 6 dimi
neața ?" Am ridicat din sprîn- 
cene. „Facem antrenamente — 
continuă — Ia această oră pen
tru că elevii mei trebuie să se 
ducă, după aceea, la școală. 
După masa continuăm cu eea 
de a doua ședință de pregătire. 
Renunțăm la ce] care nu vine 
la antrenamentul de dimineață, 
înseamnă că nu vrea să devi
nă un bun atlet". Așa stind lu
crurile. forța de atracție a 
atletismului trebuie să fie foar
te mare la Tg. Secuiesc de vre
me ce au reușit să supraviețu
iască „întîlnirii de Ia ora 6“ 
peste 200 de atleți și atlete, a- 
dică atît cît numără cele 6 gru
pe ale centrului.

...La plecare, am trecut, din 
nou prin Imeni, satul lui Ga
briel Kicsid. Fratele său, Bela, 
ne povestise cu cită emoție 
urmărește mama lor handbalul 
pe micul ecran. Citi dintre e- 
levii lui Kolith vor ajunge să 
provoace părinților lor emoții 
asemănătoare ? Sau dintre ho- 
cheistii Școlii generale nr. 3 ?

Radu TIMOFTE

I

i
I
I 
I
I
I
I
I

I • JIUL a avut un program 
intens de pregătire, punctat și 
de trei partide de verificare :

I duminică. la Cluj-Napoca, cu 
Universitatea (scor : 1—4). marți 

I cu „ținoretifl", joi cu divizio
nara C Minerul Lupeni (scor : 
4—1). Tot lotul este apt de joc, 
cu excepția fundașului Nieu- 
lescu, care, cumulînd trei car- 

I tonașe galbene, nu va putea fi 
folosit duminică • S.C. BA- 

I CAU a urmat ciclul normal de 
pregătire, cfectuînd și cite două 
antrenamente pe zi. Joi a avut 

I loc un joc „in familie", obiec- 
I tivul său principal fiind găsirea 

celei mai bune formule de e-
I ehipă. Fierea nu va. putea juca 
| duminică, fiind suspendat o 

etapă pentru trei cartonașe gal-
I bene.

ARBITRU : Nicolae Cursaru 
(Ploiești). ‘

I
I
I
1
I
I
I
I

• STEAUA. Jucătorii din lotul 
său — care au făcut parte din 
selecționatele naționale partici
pante la .ultimele întâlniri — 
s-au reunit ieri, după o firească 
pauză pentru recuperare. Deci, 
vineri, un antrenament de re- 
acomodare. Nu vor figura în 
echipă Troi, în continuare acci
dentat. și Zahiu, suspendat 
pentru trei cartonașe galbene. 
Nici Iordănescu nu este anun
țat ca cert, el acuzînd o con
tuzie la genunchi, pentru vin
decarea căreia Se fac eforturi, 
o A.S.A. a disputat joi un joc- 
școală cu Viitorul Tg. Mureș. 
Pleacă astăzi la București. Toți 
jucătorii 
Boliini, după 
dării.

ARBITRU : 
(Bîrlad).

I
I

I
I
I

Reintră 
suspen-

sint. valizi, 
ispășirea

HaineaNicolae

• U.T.A. a efectuat progra
mul obișnuit de antrenamente. 
Joi a avut loc un meci la două 
porți „in familie", fiind utilizați 
și jucători din lotul de tineret- 
speranțe. Antrenorul N. Dumi
trescu a făcut observații asupra 
modului cum s-a desfășurat 
fiecare acțiune. Nu există nici 
un accidentat în lotul arădeni
lor, așa că se contează pe for- 
mația-standard din ultimele e- 
tape • F.C. CONSTANȚA a 
evoluat joi la Tulcea cu echipa 
locală Sport club. Vineri dimi
neață a avut loc un nou antre
nament al elevilor antrenorului 

Comăniță. La Arad nu va 
sus-

I
p.
evolua I. Constantinescu, 
pendat pe două etape.

ARBITRU : Constantin
trea (București).

Pe-

I
« DINAMO, din cauza dis
persării jucătorilor la loturile 
reprezentative, s-a rezumat, în 
zilele de întrerupere a campio-

I
 natului, la antrenamentele obiș

nuite. în dimineața zilei de ieri, 
antrenorii D. Nieolae-Nicușor și

!I. Nunweiller au supus „echi
pa probabilă" la un joc-școală 
cu formația de ti ncret-speranțe. 
Incertitudini : Lueescu, ușor

I
 răcit, și Dinu, care acuză un 

traumatism 0 F.C. OLIMPIA 
a făcut, la începutul săptămînii,

1
0 suită de ședințe de instruire 
la Satu Mare, după care, în 
drum spre București, s-a oprit 
la Buzău, jucînd joi cu divizio- 

| nara B F.C. Gloria, în fața 

căreia a pierdut cu 2—0. Este 
posibilă reintrarea lui Hațeganu 
în linia de atac.

ARBITRU : Ion Rus (Tg. 
Mureș).

• C.F.R. CLUJ-NAPOCA s-a 
antrenat cu mare atenție pen
tru dificila partidă cu Rapid. 
Miercuri, C.F.R. a susținut un 
„amical" cu divizionara B, Sti
cla Turcia (3—0). Nu se anunță 
modificări față de formația care 
a evoluat la Arad o RAPID a 
jucat joi cu echipa de tineret- 
speranțe, antrenorii I. Motroo 
și V. Copil căutînd soluții pen
tru „unsprezecele“-le de miine. 
Există multe dificultăți in alcă
tuirea echipei. în mod cert, 
Pop și Leșeanu nu pot juca, 
fiind accidentați ; Grigoraș este 
suspendat, pentru cumularea a 
3 cartonașe galbene ; Rontea, 
Pctcu și FI. Marin urmează tra
tamente intense pentru recu
perare.

ARBITRU : Mihai Moraru 
(Ploiești).

• F.C. BIHOR. Antrenorul 
R. Cosmoc ne-a spus că echipa 
sa a urmat ciclul obișnuit de 
pregătiri, cu antrenamente în 
fiecare zi. Condițiile de lucru 
au fost foarte grele, din cauza 
timpului nefavorabil. S-a lucrat 
numai pe terenul de zgură. în 
privința jucătorilor, Kun și 
Ghergheli acuză ușoare trauma
tisme musculare. în rest, toți 
sint apți de joc • F.C. ARGEȘ, 
în drum spre Oradea, plteștenii 
au evoluat joi la Rm. Vîlcea, 
unde au întilnit pe Chimia 
(Divizia B), pe care au În
vins-o cu 2—0 (1—0), prin go
lurile înscrise de Cîrstea și 
Radu II. Antrenorul FI. Hala- 
gian a folosit în acest meci un 
lot de 15 jucători, din care 
n-au lipsit Olleanu, Iovănescu, 
Dobrin, Radu II, Jercan, Doru 
Popescu, Radu III.

ARBITRU : Mihai Fediuc
(Suceava).

• POLITEHNICA IAȘI s-a 
antrenat zilnic In această săp- 
tămină, iar joi a susținut un 
meci de verificare în oompania 
divizionarei C Petrolul Moi- 
nești, pe care a întrecut-o cu 
soorul de 1—0 (a marcat Ro- 
milă TI). în privința formației 
de miine, antrenorul Hie Oanâ 
are de rezolvat problema liniei 
mediane, in care nu va juca 
Simionov, suspendat pentru 
cumularea a trei cartonașe gal
bene • F.C.M. REȘIȚA a ju
cat miercuri cu Gloria Reșița, 
in fața căreia a cîștigat cu 7—0. 
întreg efectivul echipei este 
apt de joc și se contează pe a- 
ceeași formație care a evoluat 
în etapa precedentă, in meciul 
cu JiuL

ARBITRU : Marcel Buzea 
(București).

• UNIVERSITATEA CRAIO
VA — care a fost lipsită în a- 
ceastă săptămînă de câțiva 
titulari, selecționați in loturile 
reprezentative — a susținut joi 
un meci amical cu C.F.R. Cra
iova (din Divizia C), echipă pe 
care a întrecut-o cu scorul de 
8—2. Antrenorul Cernăianu în

tâmpină dificultăți în alcătuirea 
formației, Oblemenco, Strîm- 
beanu și Bălăci fiind acciden
tați (se speră, totuși, in recu
perarea celui din urmă), iar 
Cămătarii chemat la lotul de 
juniori. în meciul de miine își 
vor face, însă, reintrarea Pur- 
caru și Mărcii o SPORTUL 
STUDENȚESC a jucat marți, 
la Satu Marc, meciul, restanță 
din „16“-imile „Cupei Româ
niei", după care și-a continuat 
pregătirile obișnuite. Lotul stu
denților bucureșteni, în care 
sint, de asemenea, cîteva indis
ponibilități (Olleanu, Cliihaia), 
se va deplasa azi Ia Craiova.

ARBITRU : Otlo Anderco 
(Satu Mare).

• POLITEHNICA TIMIȘOA
RA s-a pregătit asiduu pentru 
partida cu „U“. Au avut loc 
antrenamente zilnice, iar joi 
studenții timișoreni au susținut 
un meci de antrenament eu 
Constructorul Timișoara (scor : 
5—3). O singură indisponibili
tate în lot, aceea a lui Crîn- 
gașu. La Timișoara vremea este 
frumoasă și se contează pe o 
mare afluență de public e „U“ 
CLUJ-NAPOCA a încheiat se
ria pregătirilor printr-un joc la 
două porți cu formația de tine- 
ret-speranțe ; Uifăleanu conti
nuă să fie indisponibil. Cluje
nii au plecat spre Timișoara 
vineri după-amiază cu autoca
rul.

ARBITRU : Nicolae Petri- 
ceanu (București).
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CLASAMENTE
TINERET - SPERANȚE

1. DINAMO 20 12 4 4 51—21 28
2. F.C. Argeș 20 13 2 5 34—21 28
3. F.C. Const. 20 11 5 4 29—15 27
4. Univ. Craiova 20 10 6 4 33—14 26
5. Steaua 20 11 3 6 29—23 25
6. Sportul stud. 20 10 4 6 37—29 24
7. „Poli* Tim. 20 11 0 9 33—18 22
8. F.C. Bihor • 20 9 4 7 36—32 22
9. S.C. Bacâu 20 9 1 10 32—31 19

10. Polrt. lași 20 8 2 10 30—32 18
11. „U- Ci-Nap. 20 8 2 10 25—27 18
12. U.T.A. 20 7 4 9 16—21 18
13. F.C.M. Reșița 20 8 2 10 22—33 18
14. A.S.A. 20 6 4 10 25—34 16
15. Rapid 20 4 6 10 21—34 14
16. C.F.R. 20 3 7 10 16—23 13
17. F.C. Olimpia 20 4 5 11 26-41 13
18. Jiul 20 5 1 14 17—43 11

„CUPA A+T-
1. STEAUA 40 24 7 9 74—40 55
2. Dinamo 40 24 6 10 94—44 54
3. F.C. Argeș 40 21 7 12 56—47 49
4. F.C. Const. 40 19 7 14 53—38 45
5. Univ. Craiova 40 17 10 13 59—36 44
6. „Poli* Tim. 40 20 4 16 63—47 44
7. Sportul stud. 40 19 6 15 61—57 44
8. F.C. Bihor 40 18 7 15 60—55 43
9. S.C. Bacâu 40 19 3 18 54—54 41

10. F.C.M. Reșița 40 18 4 18 46—60 40
11. Polit. lași 40 16 6 18 58—60 38
12. A.S.A. 40 15 6 19 53—62 36
13. U.T.A. 40 15 6 19 40-53 36
14- Rapid 40 12 9 19 44—61 33
15. „U" Ci-Nan. 40 13 5 22 48—52 31
16. F.C. Olimpia 40 10 10 20 44—73 30
17. Jiul 40 13 4 23 47—95 30
18. C.F.R. 40 7 13 20 32—52 27
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Spicuiri din cuprins :

• NADIA COMANECI CU
CEREȘTE AMERICA..." — 
fotoreportaj prilejuit de evo
luția gimnaștllor români în 
S.U.A. și Canada a ..TRO
FEUL CARPAȚI" — ultima 
repetiție importantă făcută de 
handbaliști înaintea J.O. a 
Handbalistele de la „U“ TI
MIȘOARA PENTRU A OPTA 
OARA CAMPIOANE ! a In 
așteptarea J.O., CORNELIU 
ION PREGĂTEȘTE ,TIRUL" 
PENTRU O MEDALIE OLIM
PICA 7 o Albumul fotbalistic 
vă prezintă echipele F.C.M. 
REȘIȚA șl C.F.R. CLUJ-NA
POCA • „PENURIA DE VIR- 
FURI“ în fotbalul nostru, a 
„CUPLAJUL DE MARTIE" — 

un amplu fotoreportaj de la 
cuplajul interbucureștean. a 
RUGBY LA CEL MAI ÎNALT 
NIVEL — comentariu la în
cheierea Turneului celor 5 
națiuni, e Faceți cunoștință 
ou cel trei scrimerl MON
TANO, din reprezentativa 
Italiei, a Șl în acest număr 

— obișnuitele rubrici „SPOR
TUL A DOUA PASIUNE", 
„SPORT MAGAZIN", „VIATA 
SPORTIVA", etc.

S1MBATA DUMINICA
ATLETISM. Sala ^23 Au

gust", de la ora 16 : ..Cupa 
speranțelor olimpice". con
curs organizat de C. S. Șco
larul.

BASCHET. Sala Giulești, de 
la ora 17,15 : Rapid — Pro
gresul (fem. ,,Cupa F.R.B."), 
I.E.F.S. — Politehnica (fem. 
..Cupa F.R.B.") ; sala Olimpia, 
de la ora 17,15 ; Olimpia 
C.S.U. Tg. Mureș (fem. 
pa F.R.B.).

GIMNASTICA. Sala Dinamo, 
ora 16,30 : România — Spa 
nia (m). exerciții impuse.

POPICE. Arena Antrefrig 
de la ora 15 
ința Galați ; 
de Ia ora 
ria ; arena 
15 : Voința 
meciuri în 
minine A.

RUGBY.
ora 16 : Steaua — Grivița Ro
șie ; teren Gloria, ora 16 : 
Gloria — Dinamo, meciuri în 
cadrul ..Cupel F.R.R.".

SCRIMA. Sala Floreasca H, 
de Ia ora 8 : Diviziile A și 
B la floretă (masculin șl fe
minin).

ATLETISM. Sala .,23 Au
gust" de la ora 9 și strada 
Maior Coravu de la ora 11 : 
„Cupa speranțelor olimpice", 
concurs organizat de C. S. 
Școlarul.

BASCHET. Sala Olimpia, de

Arena
Frigul — Vo- 

arena Giulești, 
15 : Rapid — GIo- 
Voința. de Ia ora 

— Metrom Brașov, 
cadrul Diviziei fe-

Ia ora Voința
versitatea CJuj-Napoca (fem.

Olimpia — 
„Cupa F.R.B."). 

Grivița 
gală în 
munici-

Stadionul Steaua,

F.R.B.“), 
(fem.

Sala clubului 
de la ora 10 : 
campionatului 
juniori.

„Cupa 
Cri șui

BOX.
Roșie, 
cadrul 
pal de .. __ .
FOTBAL. Stadionul

ora 9: Steaua — A.S.A. Tg. Mu
reș (tineret-speranțe), ora 11: 
Steaua — A.S.A. Tg. Mureș 
(Div. A) : stadionul Dinamo, 
ora 14 : Dinamo — F. C. O- 

Iimpia Satu Mare (tineret-spe- 
ranțe). ora 16, Dinamo — F. C. 
Olimpia Satu Mare (Div. A) ;

stadionul Voința, ora 11 : Vo
ința — Tractorul Brașov (Div. 
B) ; stadionul Progresul, ora 
11 : Progresul — Chimia Tr. 
Măgurele (Div. B) ; teren 
T.M.B., ora 11 : T.M.B. — Si
rena (Div. C) ; teren Triumf, 
ora 11 : Triumf — Rapid Fe
tești (Div. C) ; teren Electro
nica. ora 11 : Electronica — 
Tehnometal (Div. C) ; teren 
Danubiana, ora 11 : Unirea 
Tricolor — ICSIM (Div. C) ; 
teren Automatica (str. B. 

Văc&rescu), ora 11 : Automa
tica — Flacăra roșie (Div C).

GIMNASTICA. Sala Dinamo, 
ora 11 : România — Spania 
(m). exerciții liber alese ; sala 

8 : concurs 
S. Școlarul 
de cat. a

LOTO - PRONOSPORT li
AZI, ULTIMA ZI PENTRU PROCUR^ 

LA TRAGEREA LOTO

Steaua,

Tineretului, ora 
organizat de C. 
pentru gimnaști 
ni-a și IV-a.

LUPTE. Sala Dinamo, de Ia 
ora 10 - -
C.S.M. 
cadrul 
mane.

POPICE, 
de Ia ora 
inta. Div.

SCRIMA.
de Ia ora _______  __
B la floretă (masculin și fe
minin).

i Metalul — Farul — 
Pitești, întrecere în 
Diviziei de greco-ro-

Arena Republica, 
8 : Gloria — Vo- 

A (m).
Sala Floreasca H» 
8 : Diviziile A și

Tragerile Loto 2 au trezit — 
încă de la lansare — un viu 
interes în rîndul maselor de 
participant! datorită formulei 
avantajoase și a numeroase
lor cîștiguri oferite : autotu
risme și bani.

La tragerea Loto 2 de inli
ne se poate cîștiga și cu 2 
numere din 4 și cu 3 din 12 
extrase. Cîștigurile 
sînt de 200 și 100 lei.

Tragerea Loto 2 de mîine, 
are loc la București. în sala 
clubului Finanțe-Bănci dîn 
str. Doamnei nr. 2. cu înce
pere de la ora 17,45. în con
tinuare va rula un film ar-

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA

minime

tlstlC. H 
fi trans] 
levlziund

Retine 
mal mi)

MIERCl 
UN IN'

Inforrr 
Loto-Pr<

NU U 
mAverj 
TURISM 
VARIAT 
BANI.

Fond general de cîștigurl r 1.049.737 lei.
EXTRAGEREA I : 60 22 61 46 84 15 64 85 8
EXTRAGEREA a II-a : 58 88 5 75 50 31 49
Plata cîștigurilor de la aceasttă tragere 

municipiul București de la 5 aprilie pînă 
de la 8 aprilie pînă la 26 mai 1976 ; prin mi 
de la 8 aprilie 1976.
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JUNIORILOR NOȘTRI
PRELIMINARIILE
EULUI U. E. F. A

.ară in ulti- 
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unei partide 

e reprezenta- 
iniori în ca- 
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tadion, miinc, 
i noștri „tri- 
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iră a Ceho- 
n mod cert, 
de greu ca 

nit (cu echi- 
cel de acum 
R.F. Germa
in prelimina- 
(cu echipele 

lei). Ca orice 
se joacă nu 

c^și pe go- 
nulte goluri, 
ficarea. Nu-i 
■at, însă, că

echipei noastre i s-au creat 
bune condiții de pregătire, că 
din iotul promoției 1976 fac 
parte și cîțiva jucători care, la 
numai 17—18 ani, au ajuns să 
evolueze in prima noastră divi
zie — Cămățaru, Vesa, Chitara 
— așteptîndu-ss de la ei, cu 
pretenții justificate, un randa
ment maxim. Ca și de la toți 
ceilalți componenți ai „U“-ului 
pe care antrenorul Constantin 
Ardeleanu îl va alinia mîine, o 
formație destul de închegată, 
care, pe parcursul celor 5 par
tide amicale de verificare sus
ținute în ultima lună, a de
monstrat că are potențialul 
necesar realizării atît a unui 
joc bun, cit și — consecință 
firească — a unui rezultat li
niștitor pentru a doua manșă a 
confruntării, programată ta 14

Cei doi... Popa : Ion (fundașul stingă) și Ștefan (mijlocașul stingă)
— ai „11“-lui care va fi aliniat mîine in partida cu Cehoslovacia
aprilie în localitatea Ncratovice, 
de lingă Praga.
• Cele două echipe vor fi alcătuite 

din următoarele loturi : ROMÂNIA — 
Sper ia tu, Ene, Cîric, loader, Sirbescu, 
I. Popa, Aldea, Fcrkaș, Chitaru, $un- 
da, Șt. Popa, Irimescu, Palea, Lupău, 
Cămățaru, Vesa, Cernescu, Ignat. 
CEHOSLOVACIA - Barto, Barto?, Fe- 
dorisin, Hazucho, Chovanec, Jarolim, 
Korejcik, Kotrba, Kvckaj, Lukes, Mat- 
kobis, Mihalik, Moravele, Nemcicky, 
Nemec, Nesvacil, Scasny, Kramai is, 
Tabor, Pizer.
• Arbitrul partidei : luri Serghienko 

(U.R.S.S.), ajutat la linie de Maximilian 
Popescu șl llie Urdea.

o DISPUTA DIN FRUNTEA CLASAMENTELOR
în lipsa e- 
irile Diviziei 
itrul atenției 
ort. Din nou 
m recorduri

în cea mai 
spuns aștep- 
au remarcat 
unele dintre 

întîlnlri. e- 
1 onorat po- 

Dar. n-au 
In acest 

mat rezulta- 
Steagul roșu 
Rm. Vîlcea, 
se terenurile 
ii, respectiv, 
■ fi omis nici 
i Mare (0—0 
care a pro- 
in-a, F. C. 

aflat în pre
rie 5 puncte 
clasate. F.C. 
Șoimii Sibiu.

ce privește 
doar în a- 
re o poziție, 
oment, con- 

serii — și 
resul față de 
rine tot mai 
tapă la alta, 
doar două 
F. C. Brăila 
puternică a 

•iești. Chiar 
e două der- 

Galați $1 
..strîngă“ 
superioa- 
se cuvin 
F.C.M. și

cum arată 
Sh. Retezau, 
ferit un joc 
ite. In care 
le avertizări 
■a adus con- 
îdine foarte

la 
:ă 
sa 
ă

a n-a. aici 
r pe dlstan- 
auă „caru- 
;ie pe care 

Tîrgoviște. 
fi înfierbîn- 

de la Ale- 
ucătoril e- 
Icea au pro- 
rtidei, și la 
gazdele au 

turi au fost 
rvatorul le- 
dar arbitrul 
tiția sa fer- 

mînă.
ntransigența

rll vor
Si te-

bilete, 
dștig I

1976 
CURS

ințiile

PRI- 
\UTO- 
100 ȘI

ÎN

TIE

el : în 
n țară 
cepînd

MARGINALII LA DUBLA ÎNTÎLNIRE 
DE TINERET ROMÂNIA - R. 0. GERMANĂ

arbitrilor, atît de necesară, tre
buie să subliniem că în afara 
celor trei eliminări consemnate 
în relatările din ziarul de luni 
au mai fost acordate 36 de car
tonașe galbene (12 în seria 1.16 
în seria a n-a și 8 In seria a 
HI-a), ca urmare a jocului dur 
și a protestelor ! Recordmane în 
această privință — F. C. Brăila 
Si Victoria Călan, cu cite trei ju
cători avertizați, dintre care n-a 
lipsit Prepurgel (F. C. Brăila), 
care a fost chemat de nenumăra-

te ori în fața Comisiei de dis
ciplină. Mergînd pe acest drum, 
el va fi din nou obligat să pri
vească jocul din tribună.

Mîine. vor avea loc partidele 
etapei a XXI-a (programul și 
arbitrii slnt prezentați mal jos), 
din care ies în evidență cele de 
la Ploiești, Brașov, Moldova No
uă, Cugir. Sighet și chiar cel de 
U Mija.

ACTUALITĂȚI
• SELECȚIONATA U.G.S.R. — 

RAPID. In întâmpinarea Congre
sului U.G.S.R., in cadrul unor am
ple manifestări sportive, la 3 a- 
prilie, ora 16 30, pe stadionul Re
publicii din Capitală se va dis
puta partida dintre selecționata 
U.G.S.ți. și Rapid București. An
trenorul selecționatei, Ion Rein
hardt, va convoca în vederea a- 
cestei întâlniri pe următorii jucă
tori : I. Gabriel și Constantin — 
portari ; Lupu, Ciocan, vi șan, 
Hergane și Gal — fundași ; Mul- 
țescu, Al. Moldovan, Domide și 
Broșovschi — mijlocași ; Atodire- 
sei, Bojin, Roznai, Florea si Cura 
— atacan-ți.
• EXCURSIE LA SOFIA. Cu 

prilejul meciului pe care echipa 
de fotbal Sportul studențesc a va 
susține la 14 aprilie la Sofia, cu 
formația locală Akademik, în ca
drul ..Cupei Balcanice44, se orga
nizează o excursie în capitala Bul
gariei. Informații se pot obține la 
clubul Sportul studențesc (telefon: 
49.74.30).

DE LA COMISIA

Constantin ALEXE 
Pompiliu VINTILA

PROGRAMUL SI ARBITRII MECIURILOR»
SERIA I : ®S C. Tulcea — Prahova 

Ploiești : C. Manușaridu (București) 
• Ceahlăul P. Neamț — C.F.R. Paș
cani : C. Bizinîchi (București) • U- 
nirea Focșani — Gloria Buzău : Gh. 
Retezan (București) • C.S.M. Bor- 
zești — Viitorul Vaslui : Gh. Vasi- 
lescu II (București) • C. S. Botoșani
— C.S.U. Galați : Gh. Vasilescu I 
(București) • Cimentul Medgidia — 
Metalul Plopenl : C. Niculescu (Bucu
rești) • F. C. Petrolul Ploiești — F.C. 
Brăila : C. Dinulescu (București) O 
F.C.M. Galați — Celuloza Călărași : 
C. Ghiță (Brașov) •
— Victoria Tecuci : 
Maro).

SERIA a ll-a : O
— Tractorul Brașov : . _ ____
zău) • Steagul roșu Brașov ___
troputere Craiova : t. Angheliu (P.
Neamț) • F.C.M. Giurgiu — Metalul

■ ___ ~ •
Chrmta Rm. Vîlcea — Nitnamonîo Fă
găraș : I. Haidu (Caransebeș) •
$. N. Oltenița — Minerul Motru : Oh.

Ispas (Constanta) • Metalul Mija — 
C. S. Tîrgoviște : T. Oniga (lași) • 
Progresul București — Chimia Tr. Mă
gurele : L Storoj (Bacău) • Metrom 
Brașov — Autobuzul București : N. 
Moroianu (Ploiești) ® Dinamo Slatina 
— Unirea Alexandria : Gh. Mano le 
(Constanța).

tn ședința de joi. Comisia de 
disciplină a luat următoarele ho- 
tărlrl :

Constantinescu (F. C. Constanța) 
a fost suspendat pe 2 etape. In 
Divizia B, Tănăsescu și Dumitres
cu (Prahova Ploiești) au fost 
sancționați cu 5 șl, respectiv, 4 
etape de suspendare. Vor sta, de 
asemenea, pe tușă 4 etape Bivolan 
(C.F.R. Pașcani) și 3 etape Mun- 
teanu (Autobuzul București)..

Acumulind 3 cartonașe galbene, 
nu vor juca duminică : Florea 
(S. C. Bacău). Niculescu (Jiul),

C.S.M. Suceava
VI. Trifu (Baia

Voința București 
V. Pîrvescu (Bu- 

Elec-

București : I. Râileanu (Pitești)

SERIA o ill-o: • Mureșul Deva — ind. 
sirmei C. Turzii : V. Gheorghe (Cra
iova) * Gaz metan Mediaș — Gloria 
Bistrița : N. Stoiculescu (Rm. Vîlcea) 
• Minerul Moldova Nouă — F. C. 
Corvinul Hunedoara : F. Coloși (Bucu
rești) • Sticla Turda — Victoria Că
rei : C. Braun (Brașov) • Victoria 
Călon — Unirea Tomnatic : A. Szilagy 
(Tg. Mureș) • Metalurgistul Cugir — 
F. C. Șoimii Sibiu : I. Chilibar (Pi
tești) • C.I.L. Sighet — F. C. Bala 
Mare : N. Dinescu (Rm. Vîlcea) • 
U. M. Timișoara — Dacia Orăștie : 
S. Drăgulici (D robe ta Tr. Severin) • 
Rapid Arad — C.F.R. Timișoara : 
A- MOnich (București).

Din

LA
activitatea centrelor de copii și juniori

SIBIU, IN CURIND, TERENURILE
MULT AȘTEPTATE

fost ani cînd sibienii, pe 
dreptate, se lăudau cu ju

• LA SCHWEDT, COMPARTIMENTUL OFENSIV A AVUT O PRES
TAȚIE NESATISFĂCĂiOARE • JUCĂTORII NOȘTRI SE DEMARCA 
GREU IN FAȚA UNUI ADVERSAR CARE APLICĂ BINE MARCAJUL 

„OM LA OM".
După cum se știe, lotul de 

tineret (21 de ani) al țării 
noastre a întâlnit miercuri, in 
localitatea Schwedt, selecțio
nata similară a R.D. Germane, 
partidă pe care jucătorii noș
tri au pierdut-o la limită 
(0—1). Amănunte despre aceas
tă confruntare ne-au fost fur
nizate oe antrenorul Octavian 
Popescu : „Din lotul preconizat 
inițial nu au putut face depla
sarea Cristian, Custov, Zamfir 
și, in ultima clipă. Radu II .— 
accidentați. Acesta din urmă 
putea face, insă, cu un efort 
de voință deplasarea. Am în
ceput jocul cu următoarea for
mație : Lung — Zahiu, Dumi
trescu, Constantinescu, Onuțan 
— I. Marin, Agiu, Florea — 
Grosu, Nemțeanu, Vrînceanu. 
Din min. 80, Petcu și Moldo
van i-au înlocuit pe Grosu și 
Nemțeanu. Ținind seama de 
calitățile fizice ale adversari
lor noștri — cu un gabarit 
impresionant, adepții unui joc 
combativ — am aplicat o tac
tică cu care să putem contra
cara avîntul lor ofensiv. Deși 
am pierdut intiinirea, ne pu
tem declara mulțumiți de mo
dul în care jucătorii noștri au 
respectat indicațiile, acționind 
grupat in apărare, unde Agiu 
fi-a îndeplinit bine rolul de 
mijlocaș de acoperire, efec-

tuînd o 
Ionului 
tactică ______ .__
scos din ritm pe partenerii de 
întrecere. Nu aceiași lucru îl 
putem spune, insă, despre com
partimentul ofensiv, care a 
avut o prestație nesatisfăcătoa
re. Jucătorii din R.D. Germa
nă, negăsind breșe pe unde să 
pătrundă, au fost obligați să 
Paseze mult lateral, fără să 
pericliteze aproape deloc poar
ta apărată de Lung. După pau
ză, după ce Florea și Nemțea- 
nu aU șutat în bară, în min. 
79, gazdele au reușit să în
scrie golul victoriei în urma 
unei acțiuni simple, inițiate de 
fundașul^ dreapta, infiltrat in 
atac, scăpaț de sub suprave
gherea iui Vrînceanu, care avea 
sarcina să-I urmărească, infil
trare care s-a soldat cu o 
centrare de care a profitat 
Haydel, înscriind din apropie
re".

bună circulație a ba
la mijlocul terenului, 
cu care adesea (-am

DE DISCIPLINA
Grlgoraș (Rapid), Simionov (Poli
tehnice Hași), Zahlu (Steaua), Bă- 
buț șl Stingă (A.S.A. Tg. Mureș), 
Andrieș (C. S. Botoșani), 
Cioară (El ectroputere Craio
va). Sturza șl Stoica (Minerul Mol
dova Nouă), Bădăluț* (Chimia 
Turnai Măgurele), Nedelcn (Meta
lul București), Colculescu *1 
Schmidt (Victoria Călan), BUgn- 
rcanu jl Manciu (Unirea — fostă 
Automatica — Alexandria), Kelzer 
(Victoria Cărei), Borș (Unirea Foc
șani), Tănase (C. S. Tirgovlște) șl 
Mănăitu (Minerul Metru).

★
Cu o zi înainte, la Tîrgoviș

te selecționatele de tineret (23 
de ani) ale celor două țări au 
terminat partida la egalitate 1 
2—2. Cu acest prilej s-a văzut, 
o dată în plus, că jucătorii noș
tri se descurcă foarte greu în 
fața unui partener de între
cere care dispune de capacita
tea fizică necesară pentru a 
aplica un marcaj sever „om 
la om", eu un pressing insis
tent care, la un moment dat, 
devenise enervant pentru ju
cătorii noștri, puși mereu în 
imposibilitatea de a se des
prinde de adversarii direcți.

Un alt aspect care a sur
prins neplăcut a fost acela de 
la sfîrșitul meciului. Atît an
trenorul Ion Nunweiller, cit și 
ceilalți reprezentanți al F.R.F. 
au părăsit rapid stadionul din 
Tîrgoviște, doar doctorul Mir
cea Ciortca fiind acela care a 
însoțit jucătorii la înapoierea 
spre Capitală.

IN PAUZA DINTRE SFERTURILE Șl SEMIFINALELE CUPELOR EUROPENE

Au 
bună 
cătorii de fotbal crescuți aici. 
Oană, Apolzan, Roman, Greavu, 
Văcaru sînt doar cîteva exem
ple. Mai tîrziu însă, din aceeași 
greșeală atît de des întâlnită, 
de a se alerga după rezultate 
imediate, s-a încercat aducerea 
unor jucători cu nume sonore 
și a fost neglijată munca cu co
piii și juniorii, dacă nu chiar 
dată uitării. Ca o floare' în de
șert a apărut performanța ju
niorilor de la Școala sportivă 
din Sibiu, deveniți, în mod ne
așteptat, campioni ai țării, dar 
echipa se pregătea în condiții 
dificile. Nu de mult, însăși 
existența actualului centru de 
copii și juniori 
mii a fost pusă 
trebării. Pentru 
bază materială 
rația, pe bună dreptate, nu și-a 
ascuns intenția de a desființa 
aoest centru ! Și atunci, în fața 
acestei perspective neplăcute, 
organele locale au luat, în sfîr- 
șit, măsuri concrete 
a centrului respectiv 
materială necesară 
de instruire la copii

Mai intîi, centrul și-a amena
jat prin muncă patriotică (ex
cepțional aportul părinților și 
al copiilor !) un sediu al său, 
cu vestiare curate, cu o încă
pere unde se pot desfășura ac
tivități de instruire teoretică, 
cu dușuri. în vecinătatea sediu
lui, aflat în „Parcul de sub 
arini", adică lingă stadion, au 
început să se deslușească con
tururile viitoarelor terenuri 
antrenament. Este vorba de 
teren gazonat, de 110 m x 70 
de un altul, cu zgură,

de la F.C. Șoi- 
sub semnul în
că nu avea o 

adecvată, fede-

de dotare 
cu o bază 
procesului 
și juniori.

de 
un 
m, 
de

95 m x 55 m. Au și fost dislo
cați peste 1000 m c de pămînt 
dintr-un teren denivelat și nefo
losit. O altă suprafață de 
70 m x 10 m va fi acoperită cu 
bitum, iar intr-o perspectivă nici 
ea îndepărtată se prevede darea 
în folosință și a altor spatii 
pentru tinerii fotbaliști.

Altfel nici nu se putea ! Fără 
o bază materială, fără terenuri, 
formarea de noi jucători ar fi 
rămas doar o iluzie. Cit privește 
materialul uman, el există. „Nu 
ne piingem de copii, de posibi
lități de selecție, cum se intim- 
plă în alte orașe, ne spunea 
prof. Viorel Mureșan, responsa
bilul centrului. Chiar în prezent 
avem 100 de copii și juniori în 
pregătire, adică o grupă de 
16—18 ani, alta de 14—16 ani și 
trei grupe pină la 14 ani. Re
zultatele promit. Nicu 
fost chemat 
juniori, ca 
Titus Orza, 
perspectivă.
împlini speranțele și formarea 
unui jucător ca Gabel nu va 
rămine un caz izolat în ultimii 
ani.

Peste două luni, juniorii vor 
avea două terenuri ale lor, iar 
în vară va fi dat in folosință 
un al treilea. în această con
junctură favorabilă, n-ar fi rău 
ca secțiile de fotbal de la Școa
la sportivă și Șoimii să se uni
fice în acest centru. Altfel, a- 
ceastă dispersare ar constitui, 
în continuare, o piedică pentru 
angajarea tuturor forțelor (an
trenori, copii) în formarea și 
promovarea tinerilor fotbaliști 
din Sibiu.

Odată cu sosirea primăverii, 
programul cupelor europene 
pentru echipele de club intră 
in fazele finale. La 31 mar
tie sînt programate jocurile tur 
ale semifinalelor în cele trei 
competiții, urmind ca peste alte 
două săptămîni — miercuri 14 
aprilie — să aibă loc meciu- 
rile-retur, cînd vom 
finalistele actualelor 
C.C.E., Cupa cupelor 
U.E.F.A.

După tragerea la 
partidelor din semifinale 
înaantea disputării lor) se cu
vin cîteva comentarii. Din 
programul celor 6 meciuri, 
cele mai atractive și fără în
doială considerate ca adevăra
te finale ale 
pective se 
Real Madrid 
chen (C.C.E.) 
— F. C.

cunoaște 
ediții în 
ți Cupa

sorți a
(?i

competițiilor res- 
anunță partidele
— Bayern Miin- 
și C.F. Barcelona 
Liverpool (Cupa

U.E.F.A.), „Madrilenii — scrie 
ziarul „Sport" din Ziirich — 
vor căuta să-și apere presti
giul cucerit de-a lungul celor 
două decenii in fața deținătoa
rei titlului, Bayern MUnchen*. 
Revenind, însă, la meciul re-

tur, dintre Real Madrid și 
Borussia Mdnchengladbach din 
„sferturile" C.C.E., comentari
ile presei subliniază faptul că 
arbitrul olandez Van der Kroft 
nu a acordat (la scorul de 
1—1) două goluri marcate de 
formația vest-germană. Pri
mul dintre ele pe motiv de 
ofsaid — pe care arbitrul de 
linie nu l-a semnalizat — deși 
conducătorul jocului se afla la 
mijlocul terenului (!) și, deci, 
tn impasibilitate să aprecieze 
poziția de „afară din joc" a 
atacantului vest-german. Ba 
mai mult, meciul filmat ^ca 
încetinitorul* a arătat clar 
valabilitatea golului marcat_de 
Jensen, întrucît spaniolul 
ri, pe post de „libero", șe 
în careul de 16 m, între 
priul portar și adversarul 
Asupra celui de-al doilea _ 
înscris de Wittkamp, există 
controverse. Ziarul 
din Paris susține 
fost marcat după 
mis de atacantul 
In timp ce ziarul „ 
ZURICH scrie că, dimpotrivă, 
a fost vorba de o obstrucție

Pir- 
afla 
pro- 
săut 
gol.

„L’EQUIPE" 
că golul a 
un fault eo- 
vest-german, 
„SPORT* —

Corespondentă din Italia
ETAPA DERBY-URILOR

Aron
la lotul național 
și Stelian Popa 
acum în lotul 

Poate

a 
de

de
că se vor

AI. C.

După cîteva săptărhîni de 
liniște, furtuna declanșată de 
„judecătorul" Barbă s-a abă
tut asupra echipelor din prima 
divizie a fotbalului italian : 
șase jucători au fost suspendați 
după etapa de duminică : Lo 
Gozzo (Ascoli), Massinelli (Bo
logna), Niccolai (Cagliari), 
Marini (Inter), Merlo (Fioren
tina) și Macchi (Verona). 
Dar mai e ceva: ultima nouta
te la Juventus se referă la 
Anastasi, la care s-a renunțat 
pentru un timp, oficializîndu- 
se astfel și transferul lui — 
dat ca sigur — la sfîrșitul 
campionatului.

Pornind de la această si
tuație, să ne referim la unele 
partide de duminică. începînd 
cu cea de la Ascoli, în 
gazdele joacă 
face și 
pentru a scăpa de retrograda
re. Como, adversara Iui Ascoli, 
nu va putea beneficia de Cap- 
pellini și de fundașul Boldini,

din cauza accidentării acesto-

care 
cum o vor 

de acum încolo —

ra.
Duminică este etapa derby- 

urilor, printre care : Bologna 
— Cesena, Inter — Milan și 
Torino — Juventus. Neaștepta
ta înfrîngere a campionilor la 
Cesena a relansat campionatul 
și un eventual al doilea pas 
greșit în fața celor de la To
rino (fără fundașul central 
Caporale) ar pune in discuție 
cucerirea titlului de campioană. 
O altă întîlnire de atracție 
este Cagliari — Sampdoria, un 
meci care interesează In pri
mul rînd echipa genoveză (la 
care reintră centrul atacant 
Magistrelli) și mai puțin pe 
Cagliari (fără Nitcolai șl Vio
la). Partida Roma — Fiorenti
na încheie seria derby-urilor de 
mare tradiție. Gazdele vor 
juca fără Marini și Santarini, 
iar Fiorentina fără căpitanul 
ei, Merlo

CESARE TRENTINI

comisă de un apărător spanioli 
Borussia a înaintat forului eu
ropean o contestație, care insă 
a fost respinsă.

Referlndu-se la erorile de 
arbitraj comise în meciurile 
din „sferturi", ziarele și agen
țiile de presă consemnează 
faptul că la meciul St. Etien
ne — Dinamo Kiev, la scorul 
de 0—0, arbitrul italian Sergio 
Goneila nu a acordat în favoa
rea oaspeților un penalty, iar 
fai partida de la Eindhoven 
austriacul Erich Linemayr i-a 
refuzat formației iugoslave 
Hajduk Split un 11 metri clar, 
cînd rezultatul era alb (0—0). 
Iată, deci, trei greșeli flagran
te, comise de arbitri cu repu
tație, față de care, probabil, 
U.E.F.A. va lua măsuri dar, fi
rește, rezultatele rămîn cele de 
pe teren.

Revenind la un alt derby 
din semifinale, vom menționa 
meciul dintre C.F. Barcelona și 
F.C. Liverpool, din Cupa 
U.E.F.A. Palmaresul celor do
uă echipe, poziția 
sament, faptul că 
cucerit trofeul în 
cedente, pledează 
partidă de mare interes.

In fine, se cuvine să dăm 
cîteva explicații privind cali
ficarea în semifinalele Cupei 
Cupelor a echipei Sachsenring 
Zwickau. In campionatul R.D. 
Germane, echipa uzinelor care 
fabrică automobilele „Trabant" 
ocupă un loc în a doua parte 
a clasamentului, avînd jucă
tori oarecum anonimi, cu o 
singură excepție î portarul 
Jiirgen Croy, titularul echipei 
reprezentative. Acesta a fost 
tn repetate rinduri eroul unor 
partide importante, oueîndu-și 
echipa pină în semifinalele 
Cupei cupelor. In finala „Cu
pei R.D. Germane", cu Dyna
mo Dresda, Croy a apărat un 
penalty și a transformat apoi 
(în prelungiri) o lovitură de 
la 11 metri ! Același lucru l-a 
repetat în turul al doilea al 
Cupei cupelor, în meciul cu 
Fiorentina ! Tn fine, dacă la 
Glasgow Celtic nu a reușit să 
învingă 
meritul 
te din 
Nu va 
echipa 
S.C. Anderiecht ! Va fi 
nou Croy „eroul"

lor în cla- 
ambele au 
ediții pre- 
pentru o

pe Sachsenring (1—1), 
aparține în mare par- 
nou lui Jiirgen Croy. 
fi nici o mirare dacă 
sa va elimina și pe 

din 
meciului ?

L O.



"CUPA TINERETULUI" p^ftELE ÎNTRECERI. in județul Neamț

O FRUMOASĂ REUȘITĂ A SPORTULUI DE MASĂ OAMENII FĂURESC
La jumătatea acestei luni s-a 

declanșat o nouă ediție, de vară, 
a celei mai ample competiții de 
masă din țara noastră : „Cupa 
tineretului". Pretutindeni în 
școli, facultăți, întreprinderi, 
instituții și cooperative mește
șugărești, în comune s-au făcut 
din vreme pregătirile necesare 
pentru buna organizare a în
trecerilor din prima etapă a 
popularei competiții și, acolo 
unde vremea bună a permis, 
s-au inițiat primele concursuri.

START, LA CLUBUL META
LUL BUCUREȘTI. Tinerii din 
întreprinderea „Republica" sînt 
prezenți, în număr mare, și în 
noua ediție a „Cupei tineretu
lui". Debutul a fost făcut prin- 
tr-un cros de amploare (la sfîr- 
șitul căruia s-a desfășurat și o 
mică festivitate sportivă : s-au 
inmînat peste 250 de diplome 
„Prieten al sportului" celor 
care, în anul trecut, au partici
pat la cel puțin zece competiții 
de masă), după care s-au des
fășurat întreceri de fotbal „în 
6“ (22 de echipe), de fotbal
„în 11“ (20 echipe) și de șah. 
Mîine va avea loc prima acțiu
ne turistică — la Predeal — 
unde se vor deplasa peste 2 000 
de iubitori ai mișcării în aer 
liber.

APRILIE, LUNA CROSURI
LOR IN JUDEȚUL NEAMȚ. 
După cum ne spunea secreta
rul C.J.E.F.S., în toată luna 
aprilie se vor organiza nu
meroase crosuri în ora
șele și comunele județu
lui. Pînă acum, în cele două 
săptămîni de la începerea edi
ției de vară, au avut loc între
ceri de handbal, fotbal, tenis 
de masă, șah, tir la P. Neamț, 
Roman, Tg. Neamț, Bicaz, co
munele Pîngărați și Hangu.

LA ACADEMIA DE STUDII 
ECONOMICE DIN BUCU
REȘTI. în această mare unitate 
de învățămînt superior, o aten
ție deosebită s-a acordat între
cerilor din noua ediție a „Cupei 
tineretului". După cum ne-a 
spus lectorul Adrian Vasiliu 
startul in prima fază a marii 
competiții a fost marcat de 
întreceri la nivelul grupelor și 
anilor, la care au fost angrenați 
peste 6 300 de studenți și stu
dente. Rezultate bune au fost 
înregistrate la atletism, baschet, 
fotbal, handbal și orientare tu
ristică.

VEȘTI DIN JUDEȚUL AR
GEȘ. Este de remarcat prezența 
unui mare număr de partici
pant! din școlile generale nc. 
1, 9, 10, 11, 14 (Pitești), 1 (To- 
poloveni), liceele Agricol (C. 
Argeș), Pedagogic (C. Lung), 
Mecanic agricol (Costești), D. 
Golescu, N. Bălcescu (Pitești)

și de tineri din comunele Corbi, 
Tițești, Recea, Miroși, Oarja 
ș.a. la cros, handbal, volei, 
oină, orientare turistică.

„FESTIVAL DE MINIBAS- 
CHET". O frumoasă inițiativă 
în Sectorul 4 al Capitalei : or
ganizarea (de către Casa pio
nierilor din sector, împreună cu 
asociațiile „Voinicelul" și „Tita

tineretului", au concurat alături 
de oaspeți : elevi de la Liceul 
de chimie nr. 2 și de la Grupul 
școlar materiale de construcții.

PRIMELE STARTURI ÎN 
JUDEȚUL MUREȘ. Prof. E. 
Kosza, secretar ai C.J.E.F.S. 
Mureș, ne-a comunicat că pen
tru momentul de start al com
petiției, accentul principal a

In Capitală, primele crosuri în cadrul ediției de vară a „Cupei 
tineretului". Aspect de la întrecerea ce a avut loc pe bulevar
dul Expoziției Foto : Al. VENA

SERVICII
SAU

nii") a unui „festival de mini- 
baschet" pentru fete la Școala 
generală nr. 69. Participă 15 e- 
chipe — un total de 210 eleve 
din clasele V și VI — ale șco
lilor generale din sector. Festi
valul, care a început de curînd, 
va dura circa două luni.

„CROSUL PRIMĂVERII" LA 
MOTRU. In această localitate a 
județului Gorj competiția a a- 
tras la start circa 600 de tineri 
și tinere de la asociațiile spor
tive Voința, Știința și Minerul 
Motru.

ELEVII SUCEVENI LA PRI
MELE ÎNTRECERI. La Casa de 
cultură a sindicatelor din Su
ceava s-au organizat atractive 
dispute la șah și tenis de masă, 
întreceri similare au avut loc 
și la Clubul stațiunii V. Dornei. 
La Rădăuți a avut loc un cros 
la care au participat peste 500 
de elevî. De altfel, după cum 
ne spunea M. Andrioi, activist 
al C.J.E.F.S., programul mani
festărilor viitoare în cadrul a- 
cestei competiții este foarte bo
gat- O primă acțiune, mîine : 
un mare cros la Suceava.

MUNCITORII DE LA 
I.R.E.M.O.A.S., ALÂTURI DE 
OASPEȚI. în cunoscuta unitate 
bucureșteană s-a organizat 
„Crosul primăverii". Fetele și 
băieții din întreprindere, care 
au luat startul în această pri
mă întrecere din cadrul „Cupei

TINERI
ÎN

fost pus pe concursurile de cros 
— larg accesibile participanți- 
lor și cu tradiție — precum și 
pe competiții la unele jocuri 
sportive (baschet și volei în 
principal), mai ales acolo unde 
există și terenuri corespunză
toare. în această perioadă s-au 
inițiat primele concursuri.

★
Din știrile care ne-au sosit 

la redacție in ultimele zile se 
desprinde faptul că pretutin
deni s-au făcut pregătiri inten
se pentru un start bun în edi
ția de vară a „Cupei tineretu
lui", că participanții s-au an
gajat cu entuziasm în întreceri. 
Se impune, de aceea, ca și în 
perioada următoare, profitând 
de timpul favorabil, competi
țiile în aer liber să cunoască o 
amploare din ce in ce mai 
mare.

DESERVICII ? DEPLASARE...

ZESTREA SPORTULUI
Anii au trecut cu rodnicie 

pe pămîntul aflat pe văile Bis
triței, Șiretului și Moldovei, 
rodnicie care se străvede în si
luetele modernelor construcții 
edilitare și industriale, în hăr
nicia de fiecare zi a locuito
rilor județului Neamț. Și, între 
toate, pentru sănătatea și re
crearea oamenilor, își găsesc 
un loc însemnat și spațiile des
tinate sportului și agrementului.

„Cind am venit in Piatra 
Neamț, visul meu a fost ca 
elevii și tinerii din oraș să 
dispună de condiții optime pen
tru practicarea sportului pre
ferat. Mă gîndcam, de aseme
nea, la ncbănuitcle frumuseți 
ale locurilor aflate la poalele 
Ceahlăului, in zona de la Du
rau" — ne spune profesorul 
C. Săvinescu, acum director td 
Școlii sportive din P. Neamț.

Ni se arată un plan de sistema
tizare. Pe locul actualului obor 
din cartierul Dărmănești se vor 
înălța, într-o primă etapă, trei 
săli de gimnastică, tere
nuri bituminate pentru hand
bal, tenis, volei, baschet. Dar 
aceasta nu e totul. în viitor 
sînt prevăzute a se construi un 
patinoar și un bazin de înot. 
Stăm de vorbă cu Ion 
Balciza, prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. „Acest complex va fi 
rampa de lansare spre rezul
tate din ce in ce mai bune 
ale sportului pe aceste melea
guri" — ne spune. Și simțim 
cum, vorbind cu însuflețire, se 
gîndește de pe acum la ge
nerațiile de posibili campioni, 
ce vor deprinde tainele disci
plinei îndrăgite în acest com
plex. „Dar, să știți, nimic nu 
ar fi fost posibil dacă nu am 
fi primit un substanțial spri
jin din partea organelor locale 
de partid și de stat, care ne-au 
ajutat mult in îndeplinirea do
rințelor..."

...Ceahlăul străjuiește mîndru 
din înălțime. Vîrful Toaca se

Ia In municipiul Tg. 
Mureș funcționează 

primul centru de gim
nastică medicală și d» I Întreținere fizică în ca
re pe lingă combaterea 
unor tulburări de nu
triție, neuro-motoril, I precum șl a sechelelor 
lăsate de traumatisme 
șf Îmbolnăviri ale a- 
paratului locomotor 

Ise efectuează exerci
ții pentru cardiaci. Cen
trul. care funcționează 
sub egida clubului I sportiv Voința, dispune 
de serviciile unul re
putat specialist, dr.

. Paul Kîkcly.

INIȚIATIVE
a Trei apreciat! an

trenori 91 profesori de 
educație fizică din Tg. 
Mureș dau un spri
jin deosebit activității 
sportive de masă. Es
te vorba de prof. Ion 
Ehedi, antrenor de at
letism și volei, de 
prof. Ioan Balint, an
trenor de tenis de ma
să si de Levente Sza
bo, student în ultimul 
an al Institutului pe
dagogic din localitate, 
Facultatea de educație

• ••
vede limpede, de jos, de la 
Durau. Cîteva echipe de mun
citori lucrează la executarea u- 
nor fundații. Viitoarea stațiune 
turistică Durău a început să 
prindă viață. Constantin Ver- 
nica, secretar al C.J.E.F.S., care 
ne însoțește, ne oferă primele 
detalii : „Se vor inălța, in a- 
ceste locuri, hoteluri, cabane, 
vile, se vor da in folosință un 
teleschi și un teleferic pentru 
a facilita urcarea pe masivul 
Ceahlău. Sportul va fi prezent, 
la început, prin terenurile bi
tuminate de handbal, volei și 
tenis, prin pîriia de schi. în 
viitor, un patinoar natural și 
un bazin de inot". Realizarea 
acestui important obiectiv tu
ristic, care în final va dispune 
de 1000 locuri, a fost încre
dințată întreprinderii județene 
de construcții-montaj. Să con
semnăm și un angajament : 
primele șase vile urmează să 
fie predate beneficiarilor pînă 
la sfîrșitul anului.

...La Roman, pe apa Moldo
vei, complexul sportiv este mtn- 
dria locuitorilor. Stadionul, cu 
20 000 de locuri, l-au ridicat cu 
mîinile lor, prin muncă volun
tară. In jurul lui, terenuri de 
baschet, volei, tenis. „Vrem să 
mărim perimetrul sportului și 
agrementului — ni se destăi- 
nuie E. Grosu, prim-vicepre
ședinte al C.M.E.F.S. — prin 
realizarea unui teren de antre
nament și a unui ștrand pe ma
lul apei". Notăm și aici aju
torul oferit de Consiliul popu
lar (primar Ion Vlad) la mate
rializarea eforturilor cetățenilor 
în direcția asigurării unor noi 
spații de joacă pentru copii in 
cartierele orașului, precum și la 
amenajarea și intreținerea ba
zelor sportive existente.

...In județul Neamț, oamenii 
făuresc zestrea de mîine a 
sportului.

Emanuel FANTĂNEANU

MUREȘENE
fizică șl sport, specia
list in calac-canoe.-

a Dună ce a activat 
aproape 50 de ani ca 
sportiv șl antrenor de 
scrimă prof. Andrei 
Kakucs, fostul res
ponsabil al catedrei 
de educație fizică 
și sport a I.M.F. 
Tg. Mureș (cel care 
l-a descoperit și for
mat pe spadasinul An
ton Pongraț. compo
nent al lotului olim

pic) își continuă acti
vitatea ca îndrumător 
al copiilor ce doresc 
să îmbrățișeze sportul 
mușchetarilor.

a Pe spațiile pe ca
re în lunile decembrie 
1975-februarie 1976 a 
funcționat patinoarul 
natural al clubului 
sportiv Mureșul pentru 
inițierea pionierilor șl 
școlarilor (beneficii pes
te 15 000 lei), acum se 
’’/or amenaja terenuri 
de tenis, sport foarte a- 
great de cetățenii de 
toate vîrstele din mu
nicipiul Tg. Mureș.

I 
I 
I
I 
I
I

NOTE

IN ATELIER Șl PE TERENUL DE SPORT,
ACEEAȘI DISCIPLINĂ Șl MUNCA ENTUZIASTĂ

„Munca de educație în rîndul 
sportivilor nu poate fi despărți
tă de întregul proces ce-1 desfă
șurăm pentru ca toți tinerii noș
tri să aibă o comportare demnă, 
atît în munca de zi cu zi în ate
lierul unde lucrează, cit și pe 
stadion". Aceste cuvinte aparțin 
tovarășului Ion Gheorghe, secre
tarul Comitetului de partid al 
marii întreprinderi bucureștene 
„Vulcan44. Ele sintetizează. de 
fapt, o stare de lucruri care de
termină si rezultatele bune obți
nute de asociația spo-rtivă. Dar și 
mai demnă de relevat este ati
tudinea sănătoasă fată de sport 
pe care chiar și cei mai tineri 
muncitori o manifestă în orice 
împrejurări. Un tinăr de 16 ani,

cum este Vasile Marcel, elev în 
anul II lâcătușerie la Grupul șco
lar al întreprinderii, nu concepe 
să vină la vreun antrenament al 
echipei de fotbal mai înainte de 
a-și fi pus la punct, pînă în 
cele mal mici detalii, lecțiile 
pentru a doua zi. El și colegul 
său Gheorghe Velicu (absolvent, 
acum matrițer) sînt și cei mai 
punctuali la pregătire și la în- 
tîlnirile oficiale. De la instruc
torul lor, muncitorul tevar Gheor
ghe Comăneanu, aveam să aflăm 
că tatăl lui Vasile Marcel, care 
este tîmplar tot la Vulcan. îi a- 
trage mereu atenția să nu-i to
lereze fiului său nici o abatere 
de la disciplină. Președintele a- 
sociației sportive, inginerul Paul

Răspunzînd cerințelor numero
șilor turiști, I.A.P.I.T. București 
(întreprinderea de agrement și 
producție industrială pentru tu
rism), aparținînd Ministerului Tu
rismului, a amenajat la Predeal 
(Clăbucet-sosire), în toamna tre
cută, o cabană-vestiar destinată 
să găzduiască un centru de în
chiriat echipament. Toate bune 
pînă în momentul cînd aceasta 
a fost dată în folosință. Aici au 
început marile necazuri. Mai în- 
tîi. necazuri provenite din faptul 
că respectiva cabană nu a fost 
racordată la rețeaua de curent 
electric. Motiv pen
tru care centrul de 
închiriat nu poate 
funcționa decît pînă 
la căderea amurgu
lui. Apoi, nu a fost 
prevăzut nici un sis
tem de încălzire. 
După cum ne spu
nea responsabilul 
centrului, Gh. Matei.
„este aproape imposibil să lu
crezi în asemenea condiții, fără 
a mai vorbi de alte aspecte : bo
cancii sînt permanent uzi sau 
pur și simplu înghețați, incit cei 
care ar dori să-i închirieze con
stată că nu-i pot utiliza și ii re
fuză. Neglijența celor de la 
I.A.P.I.T. nu se oprește aici : be
tele pentru schiuri fie că nu 
au rondele, fie că acestea sînt 
deteriorate ; lipsesc schiurile 
mici, pentru copii; in sfirșit, 
cine ar avea curajul să ia a- 
ceastă. hrubă drept vestiar ?"

Cabana nu a fost racordată 
nici la conducta de apă. nu are 
instalații sanitare, în schimb pre
tențiile sînt foarte mari în pri
vința realizării planului de în
casări din... asemenea prestări 
de servicii sportive către popu
lație. Poate cuiva îi va veni 1- 
deea să controleze cum NU 
FUNCȚIONEAZĂ centrul de în
chiriat echipament si material 
sportiv de la Predeal... (I« Gv.).

O echipă sportivă în deplasa
re are întotdeauna dezavantaje: 
adaptarea grea cu mediul nou 
și condițiile noi de joc. riscurile 
cazării și alimentației nefamili
are etc. Știm toate acestea. Dar 
o conducere de lot plină de în
țelepciune va găsi oricînd și ori
unde suficiente posibilități pen
tru a face șederea într-o loca
litate străină plăcută și instruc
tivă, utilă pregătirii fizice și psi
hice înainte de întîlnirea spor
tivă care a determinat deplasarea. 
Asemenea inițiativă reclamă însă 
un minim efort pedagogic, pe 

care — fără îndoială 
— antrenorii Costel 
Crăciun și Mihail Le- 
porda au refuzat să-1 
facă. Săptămîna tre
cută, echipele de vo
lei, de fete și băieți 
ale Școlii sportive 
din Bacău, s-au de
plasat. sub conduce
rea celor doi pro

fesori, la Brăila, unde au fost 
cazați la modernul hotel ,, Tra
ian*4. Toată sîmbăta — meciuri
le avînd loc duminică — a stat 
la dispoziția școlarilor băcăuani. 
Menționăm că orașul Brăila o- 
ferea în acea zi o interesantă 
expoziție de grafică, un specta
col de teatru cu feeria ,,Tran
dafirii roșii44 de Zaharia Bârsan, 
cîteva filme dintre cele mai po
trivite vîrstei elevilor și destule 
alte obiective culturale de vizitat. 
Ei bine, cu sau fără voia das
călilor lor. foarte tinerii sportivi 
din Bacău au preferat timp de 
mai multe ore să transforme un 
culoar de hotel în fumoar (ca să 
nu spunem tavernă), tolănin- 
du-se pe jos, stingînd țigările 
direct pe mochetă și degradîn- 
du-le. pentru a continua apoi 
zaiafetul în camerele jucătoare
lor de la etajul 4. Crede oare ci
neva că acesta este cel mai in
dicat mod de a educa noile ge
nerații de sportivi ? (vib)

ACȚIUNI DE MUNCĂ PATRIOTICA
ÎN SECTORUL 4 AL EAIHIALEI

Deschiderea sezonului spor
tiv în aer liber a determinat, 
în vederea asigurării unui ca
dru propice desfășurării com
petițiilor, organizarea a nume
roase acțiuni de muncă patrio
tică pentru amenajarea și în
treținerea bazelor sportive. în 
astfel de acțiuni au fost angre
nați în aceste zile și tinerii 
sportivi de la asociațiile și șco
lile din Sectorul 4 al Capita
lei. ,

După cum ne spunea Dan 
Ionescu, secretar al C.E.F.S., 
cei peste 500 de participanți 
au muncit cu spor, astfel că

terenurile sînt pregătite să 
găzduiască întrecerile în cele 
mai bune condiții. Asemenea 
acțiuni au avut loc la „Timpuri 
Noi**, „Flacăra Roșie**, „Polico- 
lor“ și în comuna Glina. Din
tre cei care au lucrat cu mult 
sîrg am reținut pe S. Pușcă, 
N. Ahdreescu, M. Crîngașu, C. 
Dumitrescu, C. Toader, E. Ior
dan, T. Iozu, I. Stan, M. Ion, 
M. Iorga, E. Stănescu, I. Flo- 
rea. De asemenea, elevii de la 
Școlile generale nr. 69, 70, 75, 
86, 89, 195, 196 și 200 au efec
tuat lucrări de întreținere la 
bazele „Voinicelul44 și „Titanii**,

Constantin, ne spunea că atunci 
cînd trebuie să evidențieze com- 
ponenții unor echipe nu o face 
pînă nu se consultă cu maiștrii 
sau șefii lor de echipă. „Dacă 
joacă bine Ia un meci, dar lip
sește de Ia lucru, pe noi nu poa
te să ne mulțumească" — pre
ciza președintele asociației. Re
cent. la adunarea generală a aso
ciației sportive Vulcan, a fost 
subliniat în mod deosebit faptul 
că tinerii sportivi ai întreprin
derii dau, în număr tot mai ma
re. dovadă de disciplină, con
știinciozitate și seriozitate în 
muncă, ceea ce le-a atras apre
cierea și prețuirea întregului co
lectiv.

— ★

La o altă asociație sportivă din 
Sectorul 6 al Capitalei — Unirea 
Tricolor, a întreprinderii d® 
transporturi auto, ni s-au ofe
rit alte exemple de sportivi care 
știu că numai prin muncă se 
pot realiza. Astfel. Constantin 
Scorțeanu joacă fotbal (aceasta 
presupune prezența la meciuri 
și la antrenamente) dar, în ace
lași timp, este permanent evi
dențiat ca impiegat de mișcare și 
obține note mari la examenele 
pe care le susține ca student în 
anul V (fără frecvență) la 
LE.F.S.

Iată doar cîteva „momente1! 
din activitatea unor asociații ale 
sectorului. „Nu vrem să facem 
nici un fel de rabat de la disci
plină" — ne preciza tovarășul 
Petre Dudescu. prim-vicepre
ședinte al C.E.F.S. al Sectorului 
6. „Credem — adăuga interlocu
torul — că am izbutit să impri
măm, lucru esențial, spiritul de 
autodiscipllnă".

Ion GAVR1USCU



Mîine, la Hilversum, în campionatul european

ECHIPA DE RUGBY A ROMÂNIEI
ÎNTÎLNEȘTE OLANDA

Plecați joi din București, 
rugbyștii români au sosit după 
cîteva ore de zbor cu avionul, 
In Olanda. Acum, ei sînt oas
peții orașului Hilversum, un im
portant centru industrial, pe al 
cărui teren de sport se va dis
puta duminică prima întîlnire 
oficială dintre rugbyștii Româ
niei și Olandei. Partida are 
Ioc în cadrul campionatului 
european (grupa A) și este 
importantă pentru ambele for
mații. Sportivii noștri au ne
voie de victorie pentru a pu
tea spera, în continuare, la 
situarea lor pe locul 2 în cla
samentul final, în timp ce o- 
landezii vor viza și ei un e- 
ventual 
ultimele două locuri, care duc 
automat la retrogradare. Așa
dar, o întîlnire cu „mize“ di
ferite. Desigur, rugbyștii ro
mâni păstrează prima șansă, 
experiența lor competițională 
fiind net superioară, ca și va
loarea lor de ansamblu.

Antrenorii V. Irimescu și P. 
Cosmănescu vor trimite în te
ren un XV modificat față de 
trecutele întîlniri, dar suficient 
de puternic, credem noi, pen
tru a se impune. Iată formația 
cu care sportivii noștri vor 
Începe partida : fundaș — Si- 
mion (Grivița Roșie); treisfer-

succes spre a evita

ACTUALITĂȚI
DIN SPORTUL

turi — Fuicu (Steaua), Nica 
(Dinamo), Motrescu (Farul), 
Constantin (Dinamo) ; mijlo
cași — Bucos (Farul), Paras- 
chiv (Dinamo), căpitanul echi
pei ; înaintași — Daraban (Fa
rul), Dumitru (Universitatea 
Timișoara), Murariu (Steaua); 
Postolachi (Steaua), Malancu 
(Universitatea) ; Dinu (Grivița 
Roșie), Munteanu (Steaua), 
Scarlat (Grivița Roșie). Rezer
ve vor fi : Suciu (Steaua) pen
tru linia de treisferturi, Cioa- 
rec (Steaua) și Ortelecan (Ști
ința Petroșani), pentru înainta
re. Dintre titulari 5 (Simion, 
Fuicu, Murariu, Malancu și 
Scarlat) sînt debutanți. Arbi
trul întîlnirii este spaniolul 
Segurola, același care acum 
doi ani a condus finala cam
pionatului european de juniori, 
de la București.

Palmaresul celor două echi
pe in actuala ediție a Cupei 
F.I.R.A. : OLANDA cu Italia 
0—24 ; cu Spania 4—4 ; cu 
Franța 6—71 ; ROMANIA cu 
Polonia 20—9 ; cu Franța 12 — 
36. în afara partidei de mîine, 
rugbyștii români vor mai juca 
cu Italia (25 aprilie), în depla
sare și cu Spania (2 mai), a- 
casă, iar olandezii mal au de 
susținut un singur meci, cu 
Polonia (11 aprilie), în depla
sare.

Pentru tricolori, partida de 
la Hilversum va fi cea de a 
106-a din palmares.

în primele două decenii ale 
secolului nostru și-a făcut loc 
printre sporturile existente pe 
meleagurile românești și scri
ma cu pumnii, cucerind tot 
mai mulți simpatizanți și sus
ținători. Activitatea acestora 
s-a concretizat mai întii prin 
înființarea Comisiei centrale 
de box din cadrul Federației 
Societăților Sportive din Româ
nia și apoi — la 26 martie 
1926 — prin întemeierea Fede
rației române de box. Sărbă
torim, deci, anul acesta 50 de 
ani de activitate a federației 
noastre de specialitate.

De-a lungul existenței sale, 
Federația română de box a 
avut de înfruntat numeroase 
greutăți, inerente anilor de în
ceput, dar mai ales determi
nate de lipsa de sprijin din 
partea trecutelor 
Boxul amator, in 
fost o adevărată 
să“, cu rare prilejuri de afir
mare pe plan internațional. 
Doar entuziasmul unor spor
tivi și suporteri a reușit să 
înfrîngă, uneori, vicisitudinile 
acelor ani. Dovada talentului 
tinerilor boxeri români sînt 
titlurile de campioni europeni 
profesioniști cucerite de Lu
cian Popescu și Toma Aurel.

După 23 August 1944, boxul 
românesc a cunoscut o epocă 
de continuă înflorire, rod al 
noilor condiții create de Partid 
întregii noastre mișcări spor
tive. Desființarea profesionis
mului în sport (1948), atenția 
ți sprijinul acordat dezvoltării 
sportului de masă, construc
țiile de noi și moderne baze

regimuri. 
special, a 

„cenușărea-

sportive au dat un nou avtnt 
tuturor sporturilor, deci și bo
xului. Se reiau campionatele 
naționale de seniori în 1948 și 
se creează cele de juniori în 
1952. Și tot în 1952, cu prilejul 
Jocurilor Olimpice de la Hel
sinki, boxerii români se im
pun în arena internațională, 
cucerind primele medalii la a- 
ceastă grandioasă competiție. 
Patru ani mai tîrziu, la ur
mătoarea ediție a J. O., în 
îndepărtata Australie, un flă
cău de la poalele Carpaților, 
Nicolae Linca, cucerește titlul 
de campion olimpic, perfor
manță inaccesibilă boxerilor 
români înainte de 1944.

...Și anii au trecut, 
românesc a urmat linia 
dentă a întregii mișcări 
tive din țara noastră, 
nîndu-se cu autoritate pe plan 
internațional. Mulți foști cam
pioni profesioniști au înțeles 
schimbările calitative petrecu
te și pe tărîm sportiv, punîn- 
du-și cunoștințele în slujba 
creșterii prestigiului sportiv al 
patriei. Și eforturile unor ma
eștri ca Lucian Popescu, Ion 
Popa, Constantin Nour, Cris
tian Panaitescu, Petre Mihai 
— ca să numim doar cîțiva — 
s-au concretizat în nenumărați

Boxul 
ascen- 
spor- 

impu-

campioni, mulți dintre ei lau- 
reați la Jocurile Olimpice și 
la campionatele europene. în 

- 1957, la Praga, Gheorghe Ne
grea a deschis seria boxerilor 
români campioni continentali. 
Azi. numărul lor (seniori și 
tineret) a ajuns la 12. La Bal
caniadele de box, sportivii ro
mâni au urcat de 40 de ori pe 
prima treaptă a podiumului, 
în zilele noastre nu există vreo 
mare competiție pugilistică in
ternațională în care românii 
să nu fie incluși printre favo- 
riți.

Coincidența face să aniver
săm 50 de ani de activitate a 
Federației române de box toc
mai in anul Jocurilor Olim
pice — ediția a XXI-a. Ce 
ne-am putea dori la sărbători
rea celor cinci decenii dc box 
organizat in țara noastră de- 
cît o comportare bună a spor
tivilor români pe ringul de Ia 
Montreal ? Numai în felul a- 
cesta vom putea contribui la 
creșterea prestigiului sportiv 
al patriei, dorință fierbinte a 
fiecărui sportiv, a fiecărui ac
tivist al Federației noastre.

care românii

GHEORGHE GURIEV
președintele Federației române 

de box

MASURI AMPLE PENTRU PROTECȚIA 
TINERILOR PUGILIȘTI

HANS HOFMAN

POPICELOR
Biroul F.R. Popice și Colegiul de 

antrenori, analizind situația lotu
rilor lărgite — oare se pregătesc 
pentru apropiatele campionate 
mondiale (Viena, 15—22 mai) —, au 
hotărlt să le reducă la câte 9 ju
cători și jucătoare. Acum, Sn cele 
două loturi reprezentative se află 
următorii sportivi — care se pre
gătesc in cadrul echipelor partici
pante la campionatul Diviziei A : 
Ana Petrescu, Elena Trandafir, 
Florira Neguțoiu, Mariana Con
stantin, Margareta Cătineanu, 
Vasilica Pințea, Ana Albert, Elena 
Goncear și Elena Lupoae (antre
nor — Alexandru Andrei), respec
tiv : Hie Băiaș, Iosif Tismănar, 
Petre Purge, Gheorghe Silvestru, 
Alexandru Cătineanu, Grigore 
Marin, Constantin Voicu, Gheor
ghe Dumitrescu șl Alexandru Tu
dor (antrenor — Roger Cernat). 
Selecționabtlii vor fi supuși unei 
noi verificări internaționale — to 
diubla partidă amicală cu puterni
cele reprezentative ale R.D. Ger
mane (10—11 aprilie, la SaafeM).

Azi șl mîine, se dispută etapa 
B xrv-a a campionatului Diviziei 
A, care programează o serie de 
jocuri importante, atât la femei 
cît șl la bărbați. Fruntașele scrii
tor. de exemplu, au de susținut 
meciuri dificile. în special Voința 
București și Rulmentul Brașov 
(m) care evoluează In deplasare.

P0L01ȘTII VOR JUCA
LA AMMERSFOORT
Prima verificare oficială a 

reprezentativei române de polo 
ce se pregătește pentru J.O. de 
la Montreal va avea toc între 
S și 11 aprilie în orașul oian- 
dez Ammersfoort, în cadrul 
unui mare turneu internațional 
la care mai participă selecțio
natele Ungariei, Iugoslaviei, Cu
bei, Spaniei și Olandei.

Conform programului stabilit 
de federația de specialitate din 
Olanda, echipa țării noastre va 
Juca pe rind cu Ungaria (9 a- 
prilie), Iugoslavia și Cuba (10 
aprilie), Olanda și Spania (11 
aprilie).

Din lotul ce se pregătește 
pentru acest turneu fac parte 
printre alții FI. Slavei și D. 
Spinu — portari, A. Nastasiu, 
C. Rusii, A. Schervan, V. Rus, 
L. Răducanu, Ilie Gheorghe, I. 
Slăvei ș.a.

IN BASCHET, JUCATOHII FRUNTAȘI EVITA
SĂ DEVINĂ ARBITRI!

Prin specificul său (viteză 
mare a acțiunilor, regulamen
tul destul de complicat și cu 
reguli interpretabile) baschetul 
solicită arbitrilor calități deo
sebite și în primul rlnd de
plina cunoaștere a regulamen
tului, spontaneitate în luarea 
deciziilor și o bună pregătire 
fizică. în general, arbitrii din 
țara noastră îndeplinesc aceste 
cerințe și ca atare se bucură 
de frumoase aprecieri cînd con
duc dificilele meciuri ale com
petițiilor europene, cum sînt 
C.C.E., Cupa campionilor, Cupa 
„Liliana Ronchetti", precum și 
marea majoritate a partidelor 
Diviziei A. Și, totuși, în 
ciuda unor aprecieri măguli
toare, Colegiul central al arbi
trilor .consideră că încă nu a 
făcut suficient pentru ca nive
lul arbitrajelor să atingă o cotă 
perfect mulțumitoare, că arbitrii 
mai au defecte care trebuie 
eliminate cît mai grabnic. Preo
cupările manifestate în ultima 
vreme în scopul îmbunătățirii 
calității arbitrajelor au fost des
tul de numeroase, una dintre 
ele fiind, de pildă, organizarea 
testului de pregătire fizică a 
„cavalerilor fluierului" din Ca
pitală și din principalele cen
tre ale țării : Cluj-Napoca, Ti
mișoara, Oradea, Brașov, Iași 
și Ploiești. O altă acțiune, cu 
eficacitate neîndoielnică, este a- 
naliza sistematică a arbitraje
lor făcută cu prilejul fiecărui 
turneu divizionar A, a tur
neelor zonale și finale ale cam
pionatului școlarilor și junio
rilor.

într-o convorbire purtată cu 
prof. George Chlraleu, pre
ședintele Colegiului central, am 
aflat despre o inițiativă inte
resantă, experimentată eu pri
lejul unui meci de antrenament 
desfășurat între lotul reprezen
tativ de juniori și echipa Li
ceului nr. 35, campioana șco
lară și de juniori a țării. Prof. 
Chiraleu ne-a explicat că par
tida a constituit un joc-școală 
pentru arbitrii bucureșteni, care 
l-au urmărit pe cel doi arbitri 
din teren ; Nicolae Iliescu și

Augur Atanasescu. Principalele 
obiective : deplasarea în teren, 
intervenția la minge în atac și 
în apărare, interpretarea regulii 
pașilor, interpretări privind pro
cedeele noi ivite în tehnica jo
cului, blocarea la minge, 
cursivitatea jocului etc. Adică, 
problemele care mai provoacă 
nemulțumiri, datorită interpre
tării nesatisfăcătoare a fazelor 
în cauză.

In mod special am cerut pre
ședintelui Colegiului central a- 
mănunte asupra metodei de 
promovare a arbitrilor, mai ales 
a celor proveniți din rîndul foș
tilor jucători sau a celor aflați 
în pragul despărțirii de activi
tatea competițională. Am insis
tat asupra acestei probleme, 
deoarece socotim că numărul 
arbitrilor ridicați din rîndul 
performerilor este foarte mic.

— Intr-adevăr, ne-a răspuns 
interlocutorul nostru, prea pu
țini baschctbaliști fruntași au 
ajuns in ultimii ani arbitri di
vizionari, printre aceștia numă- 
rîndu-se Alexandru Fodor, Mi
hai Dimancea și Ion Antonescu. 
Noi, membrii Colegiului central, 
regretăm această stare de lu
cru, cu atit mai mult cu cît 
am încercat diferite mijloace 
pentru rezolvare. Așa, de 
exemplu, jucătorii fruntași nu 
au mai fost obligați să parti
cipe la cursuri de durată, ei 
avînd doar îndatorirea de a se 
prezenta la un examen 
și practic. în zadar, 
formulă asemănătoare 
cercat-o cu studenții 
I.E.F.S., invitați la un___ ___
numai două luni de zile. Tot 
în zadar. Noi ne vom strădui, 
totuși, în continuare, deoarece 
volumul mereu sporit al activi
tății competiționale solicită un 
număr tot mai mare de arbi
tri. (D. Șt.).

Declarațiile președintelui A. E. B. A.,
Zilele trecute s-a întrunit la 

București, din inițiativa Asocia
ției europene de box amator 
(AEBA), o comisie ad-hoc în
sărcinată să studieze reguli și 
măsuri noi pentru protecția ti
nerilor pugiliști. Pregătirea reu
niunii și coordonarea propune
rilor au fost încredințate pre
ședintelui F.R. Box, Gheorghe 
Guriev, în calitatea sa de pre
ședinte al Comisiei de tineret 
din AEBA. Lucrările s-au des
fășurat in prezența președinte-

EVOLUȚII MERITORII ALE TINERILOR ÎNOTĂTORI LA TRENTO
Zilele trecute s-a desfășurat la 

Trento (Italia) în bazin de 25 m 
un important concurs internatio
nal de înot rezervat sportivilor 
născuți în 1961 (și mai tineri), 
care au dreptul de a participa 
In acest an la campionatele eu
ropene de juniori de la Oslo. 
După cum am mal anuntat. A- 
lexandru Szabo (100 m bras) ți 
Carmen Bunaciu (100 tn spate) 
au obținut frumoase victorii cu 
«n timp identic 69,39 sec. în a- 
tara acestor succese merită a 
«nai fi relevate și alte rezultate 
înregistrate de reprezentanții noș
tri în concurs : Horațiu Neagrftu 
67,22—100 m liber. 4:14,67—400 m 
!lber (locul 3). 63,64—100 m del
fin. 2:20,77—200 m mixt: Alex. 
Szabo 65,57—100 m delfin. 2:24,77— 
200 m mixt ; Carmen Bunaciu 
5.-05,19—400 m liber; Dan ținea

(născut 1963) 1:14,58—200 m liber, 
2:27.54—200 m mixt, 69,37—400 m 
delfin, 68,00—100 m spate.
• In zilele de 4 șl 5 aprilie, 

la Budapesta va avea loc con
cursul international dotat cu 
„Cupa capitalelor". 81-au anun
țat participarea selecționatele o- 
rașelor Moscova, Berlin, Fraga, 
Varșovia, București, Sofia ?1 Bu
dapesta. Din selecționata capita
lei noastre vor face parte, prin
tre alții. Daniela Georgescu. Ml- 
baela Costea, Ilarlon Svet, Va
leria Vlăsceanu, Camelia Hoțes- 
cu ș.a.
• Intre 1 si 11 aprilie va avea

toc la Plovdiv un concurs inter
național Ia care vor participa 4 
sportivi români : Alex. Szabo,
Lucian Orel, Valeria Vlăsceanu 
șl Dorina Baranyai,

teoretic 
însă. O 
am În

de la 
curs de

TENISPRIMUL CONCURS DE 
IN AER LIBER

Duminică, tncepînd de 
8,30, pe terenurile de la 
club București se va da ______
In prima competiție în aer liber 
a sezonului. întrecerea — rezer
vată copiilor — va reuni concu
rent! de la categoria de vîrstă 
11—14 ani. legitimați și nelegitl- 
mati. Se va disputa cite un sin
gur set. cîștigător fiind cel care 
va realiza primul șase ghemuri. 
Tot la Tenis-club se primesc în
scrieri pentru inițierea în tenis a 
copiilor șl adultllor. Relații su
plimentare se pot obține la te
lefon 14.88.59, zilnic între orele 
8—17,30.

la ora 
Tenis- 
startul

ARBITRI ROMANI 
LA MECIUL DE HOCHEI 

POLONIA — U.R.S.S.
La sfârșitul acestei săptămtol, 

to localitatea Nowy Târg, va avea 
loc o diublă confruntare totre pri
mele selecționate de hochei ale 
Poloniei șl Uniunii Sovietice. Par
tidele reprezintă ultima verificare 
înaintea C.M. grupa A. Ele vor fi 
conduse de un cuplu de arbitri 
români : Gh. Mureșan și Florin 
Gubernu.

lui AEBA, Hans Hofman (Olan
da), asistat de președinții co
misiilor de specialitate din forul 
pugilistic european. Cu acest 
prilej, am solicitat președintelui 
Hans Hofman un scurt inter
viu, rugindu-1 să ne precizeze 
cele mai importante măsuri 
preconizate a fi supuse apro
bării Comitetului executiv 
AEBA, care se va întruni, la 
1 mai, la Paris.

— înainte de toate, aș dori 
să subliniez meritele colegilor 
noștri români, oare au întocmit 
un foarte interesant proiect de 
măsuri. Dintre acestea voi men-

ționa cîteva. Tinerii boxeri ur
mează a fi grupați în trei ca
tegorii de vîrstă : copii (11—14 
ani), juniori (15—16) și tineret 
(17—19). Firește că pînă la 13 
ani nu pot fi prevăzute decît 
exerciții pugilistice, iar la 13—14 
ani — meciuri fără categorii, 
dar și fără diferențe mai mari 
de 2 kg între adversari, partida 
lncheindu-se 
Pentru juniori 
propune o
+90 kg (supergrea), măsură pe 
care o vom recomanda și pen
tru seniori la Congresul AIBA 
de la Bangkok, în 1978. Obli
gatorie devine proteza dentară; 
precum și menținerea ei pe 
toată durata meciului (abando
narea el voită atrăgînd un a- 
vertisment). La tineret, după 
două k.d.-uri, meciul ia sîirșit. 
în campionatele rezervate tine
rilor, se permite portul căști
lor (deși personal nu sînt a- 
deptul acestei măsuri, pentru 
că astfel se înmulțesc k.o.-urile 
provenite din exagerata senza
ție de siguranță pe care o con
feră casca). Medităm și la do
tarea ringului cu 4 rinduri de 
corzi în loc de 3.

— Pentru că sintem la doar 
4 luni înaintea Jocurilor de la 
Montreal, vă rugăm să ne spu
neți ce șanse acordați boxeri
lor europeni la turneul olim
pic ?

— Prin funcția mea sînt o- 
bligat să am o ținută neutrală ; 
pot să vă spun însă că la 
Montreal lupta mare pentru 
medalii, în ringul de box, se 
va da, cred, între reprezentan
ții U.R.S.S., Cubei și S.U.A., 
cu participarea și a pugiliștilor 
din România sau Ungaria, care 
obțin în mod curent rezultate 
foarte bune.

Victor BĂNC1ULESCU

la primul k.d. 
și tineret ®e 

nouă categoric :

CAMPIONATELE DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

București. Revenirea lor In par
tea a doua a meciului a entuzias
mat publicul, dindu-i impresia 
că vor realiza o mare surpriză. 
In setul L la 11—0 pentru Dina
mo. Introducerea în echipă a 
Aureliei Ichlm a schimbat as
pectul jocului. Ieșencele au a- 
vut apoi o puternică revenire, 
dar tardivă. Setul al n-lea a 
început sub semnul echilibrului, 
însă dlnamovistele s-au impus

repede, distanțîndu-se. Setul al 
Hl-lea, foarte disputat, a fost 
cîștigat pe merit de ieșence, care 
au evoluat excelent. Au arbitrat 
bine : M. Albuț șl V. Arhire.

întâlnirea dintre Rapid șl I.E.F.S. 
a fost deosebit de disputată. Giu- 
leș ten cele, ou Mariana Baga șl 
Constanța Bălășolu într-o formă 
excelentă, si-au adjudecat detașat 
primele două seturi. In cel de al 
treilea, ele aiu avut o perioadă de 
relaxare, de care au profitat 
prompt studentele, pentru a re
veni, însă, în cel de al patrulea,' 
pe care l-au cîștigat destul de de
tașat. Scor : 3—1 (6, 8, —13, 9).

.....................................V.
„CUPA F. R. CICLISM"

între 4 și 11 aprilie se va 
disputa, pe șoselele din îm
prejurimile Capitalei, prima în
trecere ciclistă internațională a 
anului : „Cupa F.R. Ciclism". 
La această întrecere de fond, 
care programează 8 etape (5 cu 
start în bloc, două pe circuit 
și una de contratimp indivi
dual) însumind 678 km, și-au 
anunțat participarea 6 rutieri 
din Polonia, 6 din Cehoslovacia 
și 9 din Ungaria. Sportul nostru 
cu pedale va fi reprezentat de 
lotul pentru „Cursa Păcii" 
(competiția este și un criteriu 
de alcătuire a echipei care între 
21 și 25 aprilie participă la 
„Tuiul Mediteraneean"), pre
cum și de cei mai buni aler
gători de la cluburile din Ca
pitală și din provincie.

—------------------ _ ... 13,
Foarte bun arbitrajul cuplului 
Moraru — Em. Costoiu.
1. DINAMO
2. I.E.F.S.
X Rapid
4. Penicilina

18 17 
18 12
18 11
18 11

1
6
7
7

35
30
251
23

JOCURILOR
(masculin) 

de la ara 17:

PROGRAMUL
BUCUREȘTI

sala Floreasca,
AZI : Politehnica — Ex

plorări, Dinamo — Steaua.
MIINE : Explorări — Di

namo, Steaua — Politehnica.
BRAȘOV (feminin), Sala 

sporturilor, de la ora 17 s
AZI : Penicilina — Rapid, 

Dinamo — i.E.F.S.
MIINE : Rapid — Dinamo, 

I.E.F.S. — Penicilina.

Sportul Pa g.q 7-a



Simbătâ încep campionatele europene de tenis de masă

ROMÂNIA - SUEDIA IN PRIMUL MECI
AL COMPETIȚIEI FEMININE PE ECHIPE

PRAGA, 26 (prin telefon). La 
Fraga e frig și plouă, în îm
prejurimi persistă petice albe 
de zăpadă, dar în noua sală 
de sport „Fucik" (14 000 locuri), 
unde vor începe — sîmbătă 
după amiază — campionatele 
europene de tenis de masă, 
este lumină și cald.

Și-au anunțat participarea 
26 de reprezentative naționale. 
Majoritatea delegațiilor au și 
60Sit (sportivele noastre au 
ajuns joi noaptea) și au și 
luat cu asalt dis-de-diminea- 
ță cele 16 mese pe care vor 
avea loc întrecerile. Este vor
ba de acomodarea cu sala și, 
în cazul celor care au călă
torit mult, ca și fetele noas
tre, de altfel, de a înlătura e- 
fectele drumului.

Pe tabelele de concurs figu
rează aproape toate vedetele 
tenisului de masă de pe con
tinent. Sîntem bucuroși să ve
dem în programul editat de 
organizatori că printre prime
le 10 sportive prezente aci fi
gurează și Maria Alexandru, 
ca și partenera ei la dublu 
Wiebke Hendriksen (R.F.G.), 
alături de Hammersley (An
glia), Magoș și Lotaller (Unga
ria), Antonian, Ferdman, Rud- 
nova (U.R.S.S.), Uhlikova (Ce
hoslovacia). După cum am 
mai anunțat sportivele noastre 
participă în probele de sim
plu, dublu și echipe, ca de alt
fel și reprezentantele Ungariei, 
țară care nu a deplasat for
mația masculină cu Jonyer — 
campion mondial la simplu în 
1975 și Gergely — campion 
mondial la dublu în același an.

Startul întrecerilor va fi dat

sîmbătă, la ora 17 (ora Bucu- 
reștiului), după ceremonia des
chiderii festive a campionate
lor europene, cu probele pe 
echipe. România va juca în 
primul meci al categoriei I — 
fete, la ora 21 cu echipa Sue
diei, formată din Hellmann, 
Olsson și Stroemval. Duminică, 
în jurul orei 12, urmează me
ciul cu Olanda, iar după a- 
miază, cel cu Polonia. Luni 
spre prînz va avea loc meciul 
cu puternica echipă a U.R.S.S. 
— favorita principală a pro
bei pe echipe, iar după amia
ză ultima partidă din grupă, 
cu Anglia.

Proba de simplu femei va 
începe la 2 aprilie. Alexandru 
este favorită împreună cu An
tonian (U.R.S.S.) pe tabelul de 
32, în timp ce Mihuț și Zaharia 
figurează pe celălalt tabel, 
unde sînt favorite englezoaica 
Hammersley și suedeza Hel
lmann. întrecerile la dublu 
fete vor începe în aceeași zi, 
la ora 23, cînd Maria Alexan
dru și Hendriksen vor susține 
cel mai greu meci al lor cu 
principalele favorite, Ferdman- 
Antonian (U.R.S.S.).

Mircea COSTEA

In turneul de șah 
ÎN FRUNTE:

GHIȚESCU Șl PAVLOV
O rundă (a 12-a) prilejuind 

un veritabil asalt al maeștrilor 
români, în confruntări directe 
cu șahiștii oaspeți, l-a desem
nat ca principal beneficiar pe 
Theodor Ghițescu, învingător 
într-o frumoasă partidă de a- 
tac (32 mutări) asupra ceho
slovacului J. Augustin. Aceasta 
face ca acum să avem doi re
prezentanți pe primele două 
locuri ale clasamentului, celă
lalt fiind Mircea Pavlov, care 
a cîștigat (în 36 mutări) în fața 
unuia dintre codași, elvețianul 
P. Hammer. Bine, dar parcă 
mai puțin inspirat, a jucat Tr. 
Stanciu cu sovieticul E. Sveș- 
nikov, care s-a apărat exact și 
a obținut remiza la mutarea 
37. Egalitate și în partida lui 
C. Radovici, cu norvegianul L. 
Ogaard, consemnată la a 28-a 
mutare. La fel, în partida E. 
Ungurcanu — J. Barle (32). în 
fine, punct important pentru 
V. Stoica, învingător (cu ne
grele) asupra bulgarului G. A- 
tanasov (27).

Clasamentul, înaintea rundei 
a 13-a, de azi : Ghițescu și 
Pavlov — 8 p, Ogaard și Sveș- 
nikov — 7*/3 p, Barle 7 p, Pin
ter 6*/2 p (1), Augustin și Ra
dovici — 6l/j P> Stoica 6 p (1).

Mîine, în aula Bibliotecii 
Centrale Universitare. între
ruptele (ora 9) și runda a 14-a 
(ora 16).

ILIE NĂSTASE ÎN „SFERTURI" LA PALM SPRINGS
NEW YORK, 26. — în opti

mile de finală ale turneului 
internațional de tenis de la 
Palm Springs (California), Ilie 
Năstase l-a eliminat în trei 
seturi, cu 3—6, 6—0, 7—6, pe

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

americanul Dick Stockton. 
Australianul Rod Laver a dis
pus cu 6—1, 6—2 de Mike Es
tep (S.U.A.), iar Jimmy Con
nors a cîștigat cu 6—2, 6—4 în 
fața compatriotului său Bob 
Lutz. Alte rezultate : Ashe — 
Richey 6—3, 6—4 ; Tanner — 
Fairlie 6—3, 6—3 ; Newcom
be — Drysdale 6—2, 7—6.

FARMECUL OLIMPIC ELEN
Unul din culoarele de ateri

zare ale aeroportului din Atena 
trece pe deasupra orașului și 
călătorii care au șansa cerului 
însorit pot vedea ca in palmă 
panorama încintătoare a orașu
lui, cînd albă, cînd violetă, in- 
tinzîndu-se spre mare, spre 
Pireu. Ei rămîn cu ochii ațintiți 
la vestigiile emoționante ale 
Partenonului care se înalță din 
centrul orașului, apoi totul dis
pare la contactul cu pista de 
beton.

Cine se întîlnește prima oară 
cu Atena intră in istorie, in 
virtejul amețitor al secolelor și 
eroilor legendari, pentru ca a- 
poi să descopere modernismul, 
viața orașului de azi. După ce 
setea de a cunoaște, ce-a fost 
și ce a rămas din secolul lui 
Pericle, a fost potolită, stadio
nul olimpic din Atena urmează 
in mod logic pentru cine iubește 
sportul. Intîlnirea a fost totuși

regulamentele lor. Pe anticul 
stadion panatenian care se afla 
pe acest loc, clădit in anul 329 
i.e.n., un tînăr grec se antrena 
in aruncarea discului. Un soli
tar ce lega parcă firul nou de 
firul vechi al dragostei dintot- 
deauna a elenilor pentru atle
tism. Ne așezăm pe băncile de 
marmură și încercăm să reîn
viem în minte imaginea clasică 
din 1896, reprezentind stadionul 
plin. Cit de romantice au fost 
acele jocuri, cit de mult s-au 
modernizat cele actuale, in pas 
cu progresul biologic omenesc 
și creșterea potențialului tehni- 
co-industrial. Atenția ce o cap
tează din nou Partenonul lumi
nat care împrăștie în jur raze 
de diamant, ca și înalta colină 
Likovitos, tot luminată, ce pare 
că privește, departe, spre 
Olympia, acolo unde acum peste 
2 500 de ani se disputau jocu-, 
rile antice.

Stadionul olimpic de la Atena, în zilele Jocurilor din 1896

AUTO • Duminică pe circuitul 
de la Long Beach (California) se 
va desfășura „Marele premiu al 
SALA.**, probă contînd pentru cam
pionatul mondial, formula L La 
startul cursei vor fi prezenți nu
meroși piloțl de renume, in frunte 
cu campionul mondial Niki Lauda, 
elvețianul Clay Regazzoni, brazi
lianul Emerson Fittipaldi, argenti
nianul Carlos Reutemann si alții.

BASCHET • La Zagreb, în 
meci-retur pentru finala „Cupei 
Liliana Ronchettl". echipa femini
nă „Industromontaj“ a întrecut cu 
78—63 (41—25) Slavia Praga. învin
gătoare cu 68—51 în primul joc, 
baschetbalistele cehoslovace au cu
cerit trofeul.

CICLISM • După 2 etape în 
'„Marele Premiu Annaba" conduce 
Kalis (Cehoslovacia), care a cîști- 
gat etapa a 2-a Azzaba — Annaba 
(160 km) cu timpul de 3 h 33:35,0. 
• «Turul Catalaniei" a fost cîștl- 
gat 51 la această ediție de Eddy 
Merckx. Ultima etapă (Hospitalet- 
De Konsana, 187 km) a revenit 
spaniolului Tamames în 4h 55:50,0.

După etapele de campionat 
desfășurate sîmbătă și dumi
nică, clasamentul „Ghete: de 
aur" se prezintă astfel : 1.
Kaiafas (Omonia Nicosia) 27 
goluri (22 jocuri), 2. Bradley 
(Finn Harp) 26 g (23) ; 3. 
lordao (Benfica) 26 g (25) ;
4. Bianchi (Reims) 25 g (26) J
5. Nene (Benfica) 23 g (25) j 
& DUDU GEORGESCU (Di
namo București) 22 g (20) ; 
7. Posthumus (Lierse) 22 g 
(28) ; 8. Geels (Ajax) 22 g 
(28) ; 9. Fernandez (Sporting) 
22 g (25) ; 10. Cubillas (F. C. 
Porto) 22 g (25) etc.

FOTBAL • Selecționata Finlan
dei a susținut un joc la Reggio 
Emilia, in compania formației lo
cale, care activează în divizia se
cundă a campionatului italian. 
Gazdele au obținut victoria cu 
scorul de 4—0 (3—0). • în etapa 
a 29-a a campionatului belgian : 
Beeringen — F. C. Bruges 0—1, 
Racing White Molenbeek — An
vers 0—o, F. C. Malines — Lokeren 
0—2, Beerschot — Charleroi 4—1, 
F. C. Liâge — Standard Lifege 4—2, 
8. K. Lierse — Anderlecht 0—0, 
Beveren — Racing Malines 2—1.

HANDBAL • In orașul Larvik 
s-a disputat intîlnirea dintre se
lecționatele feminine ale Norvegiei 
și U.R.S.S. Handbalistele sovietice 
au terminat învingătoare cu 21—3 
(13-5).

HOCHEI ® La Nowy Târg, se
lecționata secundă a Cehoslovaciei 
a învins cu scorul de 5—2 (0—1, 
3—1, 2—0) echipa Poloniei. • Se
lecționatele Suediei și U.R.S.S. 
s-au întllnit în cel de-al doilea 
meci care a fost programat la Go., 
teborg. Jocul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 2—2 (0—0, 
2—1, O—l).

ÎNOT • în prima zi a campio
natelor universitare ale S.U.A., la 
Providence, Tim Shaw a stabilit 
un nou record național în proba 
de 500 yarzi (457,20 m) liber cu 
timpul de 4:19,05. Alte rezultate : 
50 yarzi liber — Joe Bottom 20,08 ; 
200 yarzi mixt — Lee Bngstrand 
1:50,13.

PENTATLON • Campionatele 
internaționale ale Franței s-au în-

chelat la Auch cu victoria sporti
vului sovietic Pavel Lednev — 
5 242 p, urmat de francezul Gue- 
gen — 5 206 p și maghiarul Kanc- 
sal — 5 187 p.

SCHI • In campionatul unional, 
la Murmansk, proba masculină de 
50 km a fost ciștigată de campio
nul olimpic Serghei Saveliev cu 
2 h 32:13,0. In proba de 30 km 
victoria revenise de asemenea. Iul 
Saveliev, cronometrat în lh 30:22,0. 
• Slalomul uriaș de la Como 
Scale (Italia) din cadrul „Cupei 
Europei" a revenit sportivei fran
ceze Perienne Perlen. In clasa
mentul general al „Cupei Euro
pei" se menține lideră austriaca 
Gabi Hauser cu 85 p. • Concursul 
de sărituri de la Puijo (Finlanda) 
a fost cîștigat de Reinhoîd Bachler 
CU 247 p.

SCRIMA • La Varșovia au con
tinuat întrecerile competiției inter
naționale de sabie pentru „Trofeul 
Wolodjowski". Echipa României a 
învins cu același scor : 9—7 selec
ționatele Poloniei I și Poloniei H. 
Alte rezultate înregistrate : 
U.R.S.S. — Bulgaria 13—3 ; Polonia 
H — Mexic 16—0; Cuba — Polonia 
III 11—5; Italia — Polonia I 10—6; 
Bulgaria — R.F. Germania 8—8 
(63—63) ; U.R.S.S. — Cuba 15—1 ; 
Polonia 111 — Mexic 13—3.

ȘAH • După 6 runde in turneul 
de la Erevan conduc Romanișin, 
Vaslukov și Tukmakov (toți 
U.R.S.S.) — cu cite 41/, p, urmați 
de Gulko (U.R.S.S.) — 4 p. •
Runda a 5-a a turneului de la 
Uljma (Iugoslavia) s-a încheiat cu 
următoarele rezultate : Radulov — 
Nlkolin 1—0 ; Matulovici — Popov 
1—0 ; Kapelan — Vukid ;
Kniezevici — Rodriguez 'A—1/, i

TENIS • In turneul de la Bos
ton, Evonne Goolagong a învins 
cu 6—3, 6—2 pe Kerry Melville, Iar 
Rosemary Casals a dispus cu 6—4, 
6—4 de Lesley Hunt • Turneul de 
la Valencia : Edmondson — Munoz 
6—1, 6—2 ; Gimenez — Feaver 7—8, 
4—6, 6—3 : Phillips Moore — Mo
lina 6—3, 6—4

SCRIMERII ROMANI LA 
IMPORTANTE COMPETIȚII 

INTERNAȚIONALE
Luna aprilie reprezintă o pe

rioadă competițională de virf 
pentru scrimerii noștri fruntași, 
care vor fi prezenți la numeroa
se întreceri-test în vederea J.O. 
Intre 1 șl 4 aprilie, floretiștll 
iau parte la „Cupa Gaudini" (la 
Budapesta), iar floretistele la 
„Cupa Bielorusiel" (la Minsk). 
O săptămînă mal tlrzlu (10—11 
aprilie), echipa de spadă a Româ
niei participă la „Turneul celor 
7 națiuni" (Tauberbischofsheim— 
R.F.G.).

Pentru reprezentanții generației 
în formare, Poznan (16—19 apri
lie) constituie principalul mo
ment sportiv de referință al a- 
nulul : campionatele mondiale de 
scrimă rezervate tineretului.
In finalul lunii viitoare (23—25) 

alte două evenimente sportive re
marcabile : „Cupa campionilor
europeni", la Budapesta pentru 
sabrerl. iar la Heidenheim, In 
R.F.G., pentru spadasini, in am
bele cazuri cu participarea tră
gătorilor clubului Steaua.

întîmplătoare. Seara, intr-o 
plimbare, citeva reflectoare 
ne-au descoperit potcoava alun
gită a stadionului pe care s-a 
disputat in 1896 prima ediție 
modernă a Jocurilor Olimpice. 
Întregul stadion este de mar
mură adusă din muntele Pen- 
teli, de lingă Atena. Marmură 
albă pentru 80 000 de locuri, 
pentru ciți spectatori au fost 
prezenți la 24 martie 1896, a- 
cum 80 de ani, la inaugurarea 
primei Olimpiade moderne, cu 
311 sportivi din 13 țări partici
pante. De mulți ani stadionul 
nu mai poate fi folosit decît 
pentru serbări și demonstrații 
sportive. Au evoluat sporturile,

Prietenii care ne însoțesc; 
Christos Svolopoulos și Elie 
Sporidis, președintele și secre
tarul Asociației presei sportiva 
din Grecia sînt flatați de emo
țiile unui coleg de breaslă față 
de farmecul olimpic elen. In a- 
celași timp, constatăm împreu
nă că relațiile și intîlnirile din
tre sportivii greci și români de 
azi, ca și relațiile dintre orga
nizațiile sportive ale celor două 
țări, se desfășoară pe linia tra
diționalelor legături de priete
nie dintre popoarele român și 
elen, in mod ascendent și 
fructuos.

Aurel NEAGU

LOTUL HALTEROFILILOR NOȘTRI PENTRU C.E.
între 3 și 11 aprilie se vor 

desfășura la Berlin campiona
tele europene de haltere. La a- 
ceastă a 35-a ediție a campio
natelor continentului vor parti
cipa cei mai buni halterofili 
europeni, care de altfel, sînt și 
cei mai buni din lume. La C.M. 
de la Moscova, toate cele 9 
titluri au fost cucerite de spor-

LUPTĂTORII ÎN R.F. GERMANIA Șl UNGARIA

tivi ai continentului nostru. De 
altfel, campionatele de la 
Berlin vor constitui ultima ve
rificare importantă înaintea 
Jocurilor Olimpice de la Mont
real.

Următorii halterofili români 
vor fi prezenți la Berlin Ion 
Hortopan (cat. muscă); Co. ,an- 
tin Chiru (cat. cocoș) ; Marian 
Grigoraș (cat. pană); Alexandru 
Kiss (cat ușoară) ; Dragomir 
Cioroslan (cat. semimijlocie) ; 
Iosif Szalma (cat. grea).

MUGURII 
SPORTULUI ANGOLEZ

Pe stadionul central 
din Luanda s-au des
fășurat festivitățile a- 
niversînd împlinirea a 
15 ani de la începerea 
luptelor pentru elibe
rarea Angolei de sub 
jugul colonialist. în 
prezența lui Agostinho 
Neto, președintele R. P. 
Angola, a avut loc un 
bogat program de de
monstrații artistice șl 
sportive. în asistență 
se aflau ostași ai ar
matei de eliberare, 
precum și delegați ve- 
niți din toate colțurile 
țării în frumoasele și 
pitoreștile lor costu
me. A fost remarcată 
și evoluția unor oas
peți sportivi de peste 
hotare. S-au desfășurat 
întreceri de 
baschet și un 
fotbal între 
Nigeriei și

atletism, 
meci de 
echipele 
AngoleL

• La Aschaffenburg are loc, 
astăzi și mîine, turneul inter
național de lupte greco-roma- 
ne al R. F. Germania, compe
tiție care reunește sportivi 
fruntași din 16 țări printre 
care și România. Iată lotul ro
mân : C. Alexandru (cat. 
48 kg), N. Gingă (52 kg), L 
Păun (62 kg), Șt. Kusu (68 kg), 
Gh. Ciobotaru și A. Popa 
(74 kg), L Enache (82 kg).

P. Dicu (90 kg), N. Martinescu 
(100 kg) și V. Dolipschi 
(+100 kg).
• Alți luptători din lotul re

prezentativ concurează, astăzi 
și mîine, la Budapesta, la tur
neul internațional ai Ungariei: 
M. Boțită și L Dulică (57 kg), 
I. Tecuceanu și P. Arcadie 
(62 kg), K. Hupcă (68 kg), I. 
Preda (100 kg) și R. Codrean» 
(+100 kg).

CINCI SPORTIVI ROMANI 
LA TURNEUL DE JUDO 

AL R. D. GERMANE
Astăzi șl mîine, la Postdam, are 

loc un turneu internațional de 
judo, la care participă sportivi 
fruntași din 12 țări. Printre concu- 
rențl se află și cinci judoka ro
mâni : Marcel Nuțu și Ștefan Pop 
(cat. ușoară), Toma Mihalache și 
Ionel Lazăr (cat. mijlocie). Con
stantin Știrbu (cat. semigrea).

terminat la egalitate 
(3-3).

JUBILEU
Data de 26 februarie 

a. c. a fost sărbătorită 
în mod deosebit în re
dacția confratelui nos- 

francez. cotidian j1 
sport „L’Equipe

făcut o escală în O- 
landa, fiind 
participe la 
simultane. - 
dintre ele, 
la Amsterdam, 
trecut un fapt insolit. 
Printre cel 23 de ad- 
versari ai campionului 
mondial se numărau șt

invitat să 
o serie de 
La unul 
desfășurat 

s-a pe-

face cunoscutul schior 
austriac Franz Klam
mer. De cînd a cîștigat 
proba de coborîre la 
Jocurile Olimpice de la 
Innsbruck, el primește 
zilnic, la locuința sa 
din Mooswald (Carin- 
tia). In medie 400 de 
scrisori. Factorul

după ÎS reprize, 
fața columbianului 
tonio Cervantes, în 
ciul desfășurat la 
Juan. In vîrstă de 
mai 17 ani (neînvins 
în cele 25 de meciuri 
susținute pînă acum), 
Benitez este cel mai 
tînăr campion mondial 
din istoria boxului pro
fesionist.

în 
An- 
me- 
San 
nu-

împlinit atunci 
exact 30 de ani de ia 
apariția primului nu
măr al ziarului, care 
lua locul fostei publi
cații de specialitate 
„L’AUtO“.

PRIMAR COMBATIV
înainte de a lua star

tul la turneul interna
țional de șah de la 
Skoplje (Iugoslavia), 
marele maestru sovie
tic Anatoli Karpov a

cîteva notabilități ale 
marelui port olandez. 
Dintre aceștia, o ade
vărată revelație a 
fost primarul orașului, 
Samkalden, care a re
zistat timp de 4 ore 
subtilelor combinații 
ale lui Karpov, pînă a 
se hotărî să cedeze !
FLUX DE SCRISORI

Celebritatea poate a- 
duce și ponoase... Este 
constatarea pe care o

tal trebuie să 
cursă specială pentru 
aceasta, iar Klammer 
își pune întrebarea : 
„Cum sâ răspund tu
turor admiratorilor V*.

LA 17 ANI
Noul campion mon

dial de box la cate
goria mijlocie-mică
(„superwelter") este 
portoricanul Cocky 
Wilf redo Benitez, în
vingător la puncte,

HULIGANISM
în fotbalul italian 

continuă să fie semna
late numeroase acte de 
huliganism, nu numai 
în partidele din pri
mele ligi, ci și în cele 
din categoriile Inferi
oare. La un meci dis
trictual. desfășurat la 
Palmi. 9 spectatori au 
lovit oamenii de ordi
ne și pe arbitrul me
ciului. Tribunalul din 
localitate i-a condam
nat pe vlnovați cu pe
depse între 6 și 8 luni 

închisoare corecțională.
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