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CONTINUÎNDU-ȘI CU INTENSITATE ANTRENAMENTELE

A TINERETULUI SPORTIV
Începutul lunii viitoare este marcat de dopa evenimente 

cu multiple semnificații în viața politică a țării : cea 
de a 55-a aniversare a creării Partidului Comunist 
Român și sărbătorirea zilei de 1 Mai. A intrat în tra- 
întregului nostru popor ca marile evenimente să fiediția 

intimpinate cu entuziasmul caracteristic făuritorilor noii so
cietăți, cinstite cu importante realizări în toate domeniile 
activității sociale. In aceste zile premergătoare unor sărbă
tori scumpe lor, oamenii muncii îșl sporesc eforturile in 
producție, în activitatea științifică șl cultural-educativă, con
tribuind astfel la creșterea continuă a avuției naționale, la 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor trasate prin mărețul Pro
gram adoptat de Congresul al XI-lea al partidului, cartă 
fundamentală a făuririi societății socialiste multilateral dez
voltate. Totodată, evenimentele începutului de Mai sînt ilus
trate pretutindeni de ample manifestări cu caracter de masă 
prin care se aduce un vibrant omagiu partidului, conducă
torul încercat al poporului în opera de transformare revo
luționară a societății, stindard și călăuză in tot ceea ce 
înfăptuim.

Tineretul sportiv al țării este, ca întotdeauna, alături cu 
elan și dăruire la eforturile generale, angajindu-se cu fermi
tate atit in activitatea pe care o desfășoară la locurile de 
mupcă — in întreprinderi și instituții, in școli și facultăți, pe 
ogoare — cit și pe terenurile de spori. Pretutindeni, la orașe 
și sate, sint programate in această perioadă numeroase ac
țiuni și competiții omagiale, in care sint îmbinate activități 
cultural-educative cu concursuri de masă și demonstrații ale 
sportivilor fruntași —, excursii la obiective istorice, econo
mice și locuri de mare atracție turistică. Tinerii participă cu 
însuflețire la acțiuni de muncă patriotică, contribuind astfel 
la dezvoltarea continuă a bazei materiale a sportului de 
masă, prin amenajarea unor terenuri simple sau recondițio- 
narea celor existente. In același timp, sute de mii de tineri 
și tinere se întrec in competiții dedicate celor două eveni
mente, manifestindu-și astfel dragostea față de partid, care 
asigură generației viitorilor constructori ai comunismului con
diții din ce în ce mai bune de pregătire și afirmare, pre
cum și sentimentele de adincă prețuire a sărbătorii celor ce 
muncesc. *

Totodată, sportivii de frunte ai țării, sub îndrumarea 
antrenorilor, iși intensifică pregătirea in vederea reprezen
tării cu cinste a culorilor patriei în întrecerile internațio
nale la care urmează să ia parte. In mod cu totul deosebit 
reprezentanții sportului românesc se pregătesc cu sirguință 
pentru a realiza succese de prestigiu în marile confruntări 
din cadrul Jocurilor Olimpice de vară de la Montreal.

Ultimele turnee de volei ale grupei I valorice

JOCURI MAI ATRACTIVE IN ÎNTRECEREA MASCULINĂ

t

Amatorii voleiului din Capi
tală au avut ieri după-amiază 
prilejul să urmărească în sala 
Floreasca, în program conti
nuu, echipele masculine și fe
minine participante la ultimul 
episod al luptei pentru primele 
poziții în actuala ediție a cam
pionatelor Diviziei A.

Meciurile de debut în ulti
mul tumdU masculin au oferit 
celor citeva sute de spectatori 
suficiente motive de satisfacție, 
generată de jocul spectaculos 
practicat deseori de cele patru 
competitoare. Chiar și întîlnirea 
dintre Dinamo și Politehnica 
Timișoara a furni^t faze de a- 
tracție, deși diferența de va
loare, experiența mai vastă și 
talia superioară a virtualilor 
campioni pledau pentru o do
minare clară a acestora. A plă
cut îndeosebi setul al treilea, 
în care elevii prof. Gh. Bo- 
descu (îndeosebi Lucaci și Ar-

„Cupa primăverii" la tir N. ROTARU
600 p DIN 600 POSIBILE 

CULCAT!LA 60 f
Poligonul Tunari a fost ieri 

locul desfășurării unui eveni
ment deosebit : cu prilejul con
cursului .republican de tir, 
„Cupa primăverii", Nicolae Ro
taru (I.E.F.S.) a stabilit un nou 
record național la armă liberă 
60 f culcat : 600 p. din 600 po
sibile ! De menționat că cifra 
este superioară recordului mon
dial oficial care se ridică „doar" 
pînă la 599 p. Rod al experien
ței vaste de concurs, al muncii 
ae peste 20 de ani, talentului 
și orientării tactice, performan
ța elevului lui T. Paladescu se 
înscrie în aria restrînsă a re
zultatelor absolute din tir. Re
marcăm, în cadrul aceleiași 
probe, situarea pe locul 3 a lui 
T. Florescu (Medicina Cluj) cu 
596 p. în paralel cu proba ofi
ciala, sportivii din lotul olim
pic de pușcă au participat la o 
probă de control, intreeîndu-se 
de-a lungul urței serii de 40 
focuri. O bună comportare au 
avut E. Sataia și N. Oncică 
(ambii 399 p), în special, și I. 
Codreanu (396 p).

Dlnamovistul L. Giușcă s-a

meciului. 
E. Cos-

fost par-

mion), angajîndu-se cu curaj în 
lupta la fileu, au șters orice 
diferență, ajungînd chiar în si
tuația de setbol. Este drept 
însă că Dinamo n-a folosit doi 
dintre echipierii de bază Schrei
ber și Dumănoiu — iar coor
donatorul C. Oros a fost și el 
schimbat la mijlocul 
Arbitraj foarte bun : 
toiu — M. Marian.

Și mai frumoasă a 
tida dintre Explorări Baia Mare 
și Steaua, care a abundat in 
faze lungi și spectaculoase ce 
au „încălzit" tribunele. Era și 
firesc, avînd în vedere faptul 
că aceste echipe sint mai a- 
propiate ca valoare. Prin ur
mare, confruntarea lor a dat loc 
unei dispute interesante, mar
cată la început de acțiuni în 
viteză, cu combinații spectacu
loase la fileu, dar mai apoi de 
unele momente de fluctuație de 
o parte și de alta. Victoria a 

impus, mai clar decit se pre
vedea, în proba de pistol liber, 
60 f. Cu cele 561 p realizate, 
el s-a situat primul în clasa
mentul final, la doar 2 p de 
recordul național (563 p) care îi 
aparține. lui și lui Dan Iuga, 
încă din 1974. Notabil este și 
recordul personal al tînărului 
D. Ciobanu (I.E.F.S.) — 555 p. 
In proba de talere aruncate din 
turn (skeet)_ a seniorilor, con
duce după 
Senoovici 
doborite.

5 serii a 25 f. AI. 
(Olimpia) cu 147 t

Radu TIMOFTE
REZULTATE TEHNICE : pușcă 

liberă, 60 f culcat : 1. N. ROTA
RU (I.E.F.S.) 600 p (nou record 
national) ; 2. C. Codreanu, (Di
namo) 597 p ; 3. T. Florescu (Me
dicina Cj-Napoca) 596 p; 4. M. An
tal (I.E.F.S.) 595 p ; 5. M. Marin 
(Steaua) 593 p ; pistol liber, 60 f;
1. L. GIUȘCA (Dinamo) 561 p.
2. D. Ciobanu (I.E.F.S.) 555 p. 3.
D. Iuga (Dinamo) 553 p ; talere, 
juniori (100 buc) : 1. P. COJOIA 
(Vînătorul Timișoara) 88 t ; 2.
E. Gamentzi (C. S. Baia Mare) 
86 t ; 3. G. Zaharia (C. S. Baia 
Mare) 82 t.

COMPONENȚII LOTULUI OLIMPIC DE FOTBAL 
AȘTEAPTĂ CU ÎNCREDERE MECIUL CU OLANDA

„„ga la

Numai 
part pe 
nostru olimpic de fotbal de me
ciul cu echipa Olandei din ca
drul preliminariilor olimpice.

In plin fuleu, trei dintre componenta 
dreapta ;

lotului.
Foto : S. BAKCSYMulțescu, Răducanu și Crișan. 

trei zile îi mai des- 
componenții lotului

revenit, pe merit, băimărenilor, 
de la care s-au remarcat Bă- 
găian, Arbuzov, Stancu și Ba
laș. In ultima parte a meciului, 
Steaua a evoluat șters. Au ar
bitrat foarte bine Gh. Ferariu 
— A. Dinicu.

Programul ultimelor două 
zile ale turneelor finale. 
S1MBATĂ (sala Floreasca. 
de la ora 15,30) : Dinamo — 
Steaua (meci ce se va trans
mite pe micul ecran) și 
Explorări — Politehnica Ti
mișoara (masculin) ; Peni
cilina — Rapid . și Dinamo 
— I.E.F.S. (feminin). DUMI
NICA (sala Floreasca, de 
la ora 16.30) ; Steaua — 
Politehnica și Dinamo — 
Explorări.

Partidele programate în cea 
de a doua zi a ultimului tur
neu feminin s-au situat la un 
nivel mai scăzut. Studentele 
de la I.E.F.S. au făcut figura
ție în partida cu Rapid, care 
a cîștigat categoric. Foarte 
bun arbitrajul C. iMușat — V. 
Ranghel.

Aurelian BRE3EANU
Rezultate : Dinamo — Politehni

ca 3—0 (3. 3. 15) ; Explorări — 
Steaua 3—2 (13, —6, 5, —12, 4) ; 
Rapid — I.E.F.S. 3—0 (1, 10, 4) și 
Dinamo — Penicilina 3—1 (5, —9. 
12,9).

Clasament (masculin) : 1. Dina
mo 41 p. 2. Steaua 37 p. 3. Explo
rări 35, 4. Politehnica 28 p.

Clasament (feminin) : _
mo 42 p. 2. Rapid 36 p, 3. I.E.F.S. 
35 p, 4. Penicilina 34 p.

1. Dina-

Astă-seară, la Galafi PRIMA EVOLUȚIE
A LOTULUI OLIMPIC DE BOX

candidați i la titularizarea 
echipa ce va evolua la J.O. 
la Montreal și o selecționa- 
sin-dicală. Competiția dotată 
„Cupa in întimpinarea Con- 

constituie un 
a for-

Astă-seară, de la ora 18, Sala 
sporturilor din Galați găzdu
iește o interesantă reuniune de 
box la care participă cîțiva din
tre 
în 
de 
tă 
cu 
greșului U.G.S.R.' 
bun prilej de verificam 
mei sportive a fruntașilor boxu- 

în acest puțin timp disponibil, 
o deosebită atenție este acor
dată procesului de instruire. Se 
lucrează susținut, se cristali
zează ideea tactică Cu care va 
fi abordată partida de marți 
seară, de la Roosendaal.

I-am revăzut pe componenții 
lotului ieri dimineață, pe sta
dionul Dinamo, la primul antre
nament al zilei. Sub directa 
îndrumare a antrenorului echi
pelor reprezentative, Ștefan 
Covaci, vicepreședintele F.R.F., 
și a ajutoarelor sale, antrenorii 
Cornel Drăgușin și Gheorghe 
Constantin, ca și sub privirile 
atente ale unor antrenori ti
neri — ca Jenei, Motroc, I. Nun- 
weiller, Mateianu, Pîrcălab, D. 
Popescu —, convocați special 
pentru a urmări această ședin
ță de instruire a lotului olim
pic, selecționabilii au executat 
un program complex de antre-

MÎINE, DOUĂ DERBYURI LA RUGBY 
DINAMO -,,U" TIMISOARA

SI SPORTUL STUDENȚESC - STEAUA
Sfîrșitul acestei sâptămini 

programează în campionatul de 
rugby o extrem de atractivă 
etapă (a Xl-a) cu două „capete 
de afiș" : Sportul studențesc — 
Steaua (seria I) și Dinamo — 
„U“
Sînt două 
importanță 
toate cele 
neapărată 

Timișoara (seria a Il-a). 
meciuri de maximă 
pentru clasamente, 

patru echipe avînd 
nevoie de victorie !

Teren Tei, ora 9 : Dinamo — ,,U" Timișoara. Arbitru : Th Witting.
DINAMO : Dâiciulescu — Constantin, Nica, Dragomirescu, Aldea — 

Marghescu, Paraschiv — Roman (Zafiescu). Borș, Marin — I. Aurel, C. 
Gheorghe — Baciu, Cara-iman, Jurlea. „U“ : Dutâ — Suciu. Peter, 
Matei, Bogheanu — Comânici, Florescu — Tâtucu, Dumitru, Râșcartu 
(Panainte) — Malancu, Vollmann — lonițâ, Popovici, Florea.

Teren Tei, ora 10,30 : Sportul studențesc — Steaua. Arbitru : Al. Lem- 
neanu.

SP. STUD. : Chiciu — lonitâ, A Hariton, C. Hariton, Batter — Nicolescu, 
Bujor — Fugigi, Al. Atanasiu, FI. Atanasiu — Galanda, lene — Drâ- 
gulescu, Sofronie, Căinaru. STEAUA : Durbac — Braga, Enache, 
Zafiescu, R. lonescu (Fuicu) — D. Alexandru, Suciu — Achim, M. 
lonescu, Murariu —- Postolachi, Pin tea — Cioarec, Munteartu, Corneliu.

lui românesc, care urmează să 
ia parte și la turneul interna
țional „Centura de aur“, ce va 
avea loc la București, între 19 
și 25 aprilie.

In cele două gale, pe ringul 
gălățean vor urca, cu foarte 
puține excepții (Victor Zilber- 
man — accidentat și Faredin 
Ibrahim), majoritatea celor mai 
valoroși pugiliștl ai țării, în 
frunte cu frații Simion și Ca-

I

• Zamfir, D. Georgescu ți
Dumitru, ușor accidentați • Fot
baliștii noștri pleacă mîine spre
Olanda.

o durată de 90 de 
timp ce Gheorghe 
se ocupa de pregă-

nament cu 
minute. In 
Constantin . . _
tirea portarilor Răducanu șl 
Iorgulescu, ceilalți, jucătorii de 
cimp, erau solicitați din plin 
de Cornel Drăgușin.

O primă remarcă a fost aceea 
că pe toată durata antrenamen
tului s-a urmărit menținerea 
unui ritm susținut, fiecare e- 
xercițiu solicitîndu-i la maxi
mum pe jucători, obligindu-1 să 
execute totul în viteză.

„De altfel — ne spunea Ște
fan Covaci — plecăm în Olanda 
cu gîndul să abordăm jocul in
tr-un tempo ridicat, cu care să 
surprindem adversarii. Numai 
așa vom putea să obținem o 
victorie care să ne mai acorde, 
în meciul retur, de la Bucu
rești, șansa minimă, dar nu 
imposibilă, a calificării. Fotba
lul olandez — la toate nivelele 
— se caracterizează, în primul 
rînd, printr-un mare travaliu 
și angajament fizic. Sînt infor
mat că în tribunele stadionu
lui din Roosendaal vor fi pre- 
zenți foarte mulți antrenori ai 
unor renumite echipe de club 
din „țara lalelelor", inclusiv se
lecționerul federal Knobel, ori
ginar chiar din orașul care găz
duiește partida. Este clar că, 
în fața unei asemenea asisten
țe de elită, olimpicii olandezi 
vor căuta să lase o impresie 
cit mai bună".

Odată încheiate cele 90 do 
minute de lucru efectiv, debu
tantul Marcel Răducanu, care

Gheorghe NERTEA

(Continuare in pag. 4—5)

Lupta totală pe care o antici
păm nu va trece, sperăm, pe 
planul secund rugbyul... Și 
Constanța găzduiește un derby, 
de astă dată local : Farul — 
T.C. Ind. Restul partidelor (toa
te cu miză !) : Minerul G. Hu
morului — C.S.M. Sibiu, Rul
mentul Birlad — Gloria, Poli. 
Iași — Agronomia Cluj-Napoca, 
Olimpia — Vulcan, Știința Pe
troșani — Grivița Roșie- 

listrat Cuțov, Alee Năstac, Con
stantin Grucscu, Gabriel Po- 
metcu, Mircea Simon, Alexan
dru Turei, Remus Cozma, Costi- 
că Dafinoiu etc. Din selecțio
nata sindicală fac parte o se
rie de boxeri cu frumoase pal- 
marese sportive ca Sandu Tîrîlă, 
Petre Ganea, Constantin Văran, 
Costică Chiracu etc., care, cu 
siguranță, îi vor solicita serios 
pe selecționabili.



Sportul SPORT A B C :
t ATLETISMUL

EVOCĂRI OLIMPICE

DESCHIZĂTOR DE PIRTIE
Erau 57 de concurenți. din 

peste 35 de țări, din Suedia în 
Filipine și din Brazilia în E- 
Kipt. Trecuseră doar cîtiva ani 
de la încheierea celui de al 
doilea război mondial si desco
pereau cu toții deliciile tirului 
alb, fără victime omenești. în 
vizor apăreau ținte și dincolo 
de ele o singură țintă, supre
mă : titlul de campion olim
pic. Țintele nu erau nici pe a- 
tunci prea mari : pe o supra
față valabilă cu diametrul de 
20 cm, cercuri concentrice cu 
un miez de foc, cu un punct 
negru de doar 2 cm. iar în 
mijlocul acestuia, o altă rotun
jime de doar un centimetru 
care simbolizează atit de cara
ghios și totuși atît de suges-

ultra" : 400 de punc- 
posibile. Și totuși in-

„nec plus 
te din 400 
ventivitatea umană găsește mo
dalitatea de departajare : nu
mărarea „muștelor". Iosif Sâr- 
bu are 33 (din 40 posibile), iar 
Andreev doar 28. Sportivul ro
mân primește medalia de aur. 
Atunci, Ia 29 iulie 1952, pentru 
prima oară în arena olimpică 
s-a ridicat steagul patriei noas
tre pe catargul cel mai înalt, 
iar imnul nostru a răsunat, tot 
pentru întîia oară. în cadrul u- 
nei ceremonii de premiere o- 
limpică.

Victoria aceasta nu a încu
nunat. cum se spune, o carie
ră. ci piramida de sîrguință, 
seriozitate, voință, și stăpînire 
de sine, clădită de copilandrul

Sportul sporturilor... Vine de 
prin milenii. (Și nu e doar o 
metaforă). în Creta, la Cnossos, 
păstorii regelui Minos săreau 
cu prăjina peste grumazul tau
rilor, făcind să se nască cea 
mai tehnică probă a atletismu
lui, care a cunoscut epoca lem
nului, a bambusului, a alumi
niului și a fibrei de sticlă. A 
urmat Homer. Și odată cu el, 
celebrele întreceri atletice din 
cadrul funeraliilor lui Patrocle. 
A urmat Coroebos, primul sprin
ter olimpic (776 î.e.n.), predece
sorul lui Owens. A urmat Phi
lippi des, prima jertfă a cursei 
contracrono me irului.

A urmat evul cel lung al tur- 
nirurilor. Atletismul avea să 
renască abia în secolul trecut. 
Se spune că data lui de naș
tere e anul 1866, în prima în- 
tîlnire Oxford — Cambridge. 
Englezii au dăruit atletismului 
vestitul lor cross-country, adică 
alergarea prin iarbă, de-a lun
gul cîmpici. Și i-au mai dat în 
dar măsurătorile lor atit de

ciudate pentru un om crescut 
la aritmetica continentului. Ei 
au hotărit ca greutatea să mă
soare 16 livre, motiv pentru 
care bila continentului cintăreș- 
te 7,257 kg. Ei au hotărit că 
alergarea trebuie să graviteze 
in jurul milei engleze, 
pentru care cursa de 
este un sfert de milă, 
de 800 — jumătatea ei.

Englezii ar fi vruf să 
ze atletismul doar pentru ei. 
Dar a venit Pierre de Coubertin 
și a făcut din el, prin renaște
rea Jocurilor Olimpice, un sport 
al intregului glob. Tot un fran
cez, profesor de filologie, a 
avut ideea de a renaște legen
dara cursă a maratonului. Așa 
se face 
vară, la 
alergat 
cetății 
goale, sfidind parcă viermuiala 
secolului XX, in amintirea stră
moșului său etiopian de la 
curtea lui Amonasro, care a

motiv
400 m 

iar cea

pășire-

că intr-o noapte de 
Roma, Bikila Abebe a 
maratonul, pe străzile 

eterne, in picioarele

văzut-o, cu milenii in urmă, pe 
frumoasa Aida.

Atletismul, sportul sporturi
lor... Sportul care bate toate 
recordurile și care înfruntă pa
radoxurile. Pină mai 
ierul trebuia să fie 
culoare, adică omul 
rapide. într-o bună 
Harry a redus cu o 
secundă cursa piciorului de start 
pină la primul contact cu pă- 

. mintul. Intr-o bună zi, la Mun- 
cheh, în cadrul Jocurilor, atle
tismul s-a reconfirmat ca un 
sport al tuturor posibilităților : 
Borzov se dovedea mai bun 
decît americanii la sprint, iar 
americamtl Shorter ciștiga cursa 
lui Bikila sau a lui Zatopek.

Atletismul este cel mai fru
mos sport din lume — a spus 
cindva I olanda Balaș. De ce ? 
„Pentru că ultima ștachetă cade 
întotdeauna, simbolizînd parcă 
dorința neînfrîntă a omului de 
a se întrece pe sine însuși".

ieri, sprin- 
un om de 
reflexelor 

zi, Armin 
zecime de

loan CHIRILA-

SARBUIOSIF

.musca". vinătoarea
de astfel de „muște" au por
nit. în 1952, cu prilejul Jocuri
lor Olimpice de vară de la 
Helsinki, trăgătorii cu arme de 
calibru redus, cărora li se per
miteau 40 de focuri, din pozi
ția culcat, de la 50 m distanță 
de pătratul de carton subțire. 
S-au tras 4 serii de cîte 10 
focuri și pe poligonul de la 
MalmS emoția n-a cunoscut de
cît cote în creștere. După trei 
serii, doar patru concurenți 
realizaseră punctajul maxim : 
de 3 X 100. Dar canadianul 
Boa ratează un foc în ultima 
serie, iar elvețianul Horber — 
două. Singurii care-și stăpînesc 
nervii și care tintesc cu ră
ceala care aici devine sumumul 
concentrării sînt românul Iosif 
Sârbu și sovieticul Boris An
dreev. Ei obțin în final acel

din Șibotul ardelenesc, de pe 
malul Mureșului, ajuns profe
sor de tir în Dealul Soirii din 
capitala tării. Primul nostru 
campion olimpic își amintea 
totdeauna că drumul învățăce
lului a trecut cu spor si folos 
prin fata bancului de armurier 
al tatălui său, Dănilă Sârbu. 
Pină în ultima clipă a prea 
scurtei sale vieți. Iosif Sârbu 
s-a antrenat cu fervoare și 
perseverență, chiar si cînd țin
tele se vedeau greu prin sita 
ploii.

Iosif Sârbu a fost primul 
campion olimpic român și pri
mul maestru emerit al sportu
lui din țara noastră. El poate 
fi deci socotit 
de 
tru

pîrtie" în 
olimpic.

un „deschizător 
palmaresul nos-

Victor BANCIULESCU

TUREANU

O®

MARE
de coresoondenți

BAIATUL DE AUR"Sportivul zilei

DORU
Șl

CEL
Peste 100 

presă, radio și televiziune, 
zenți la Biel și Aarau, l-au de
clarat pe Doru Tureanu, centrul 
primei linii a echipei României, 
drept cel mai bun jucător al ac
tualei ediții a grupei B a Cam
pionatului mondial de hochei. în 
vîrstă de 22 de ani (1.80 m înăl
țime. 80 kg), membru al clubu
lui Dinamo București (antrenori: 
M. Flamaropol și G. Cosman). 
Doru Tureanu a impresionat pu
blicul, pe specialiști, prin pati
najul său impecabil, printr-o 
mare măiestrie tehnică, prin in
teligenta și rafinamentul com
binațiilor sale. „Eroul" turneului 
este interlocutorul nostru.

REP. Se spune că ești un marc 
Îndrăgostit de dribling...

D. T. Sînt un mare 
tdt de hochei, iar 
reprezintă partea lui 
frumoasă.

îndragos- 
driblingul 
cea mai

cele maiREP. Care au fost 
grele meciuri ale campionatului?

D. T. înainte 
Elveția ; după 
vegia.

REP. Și care 
ușoare ?

cu furia și cu înfumurarea, 
hochei ești adesea chemat să 

faci totul atunci cînd al senzația 
că nu mal poți face nimic...

la, 
în

REP. Care sînt obiectivele tale 
apropiate ?

D. T. Să recîștigăm. cu Dinamo, 
titlul de campioni ai tării.

REP. Și cele mal îndepărtate T
D. T. 

diile.
Multe. In primul rînd

rep. : 
zenta < 
pa A ?

In sfîrșit, cum vezi 
echipei României in

«tu

pre- 
fFU-

de meci, cel cu 
meci, cel cu Nor-

D. T. înainte 
Norvegia, după 
veți a.

au fost cele rnai

de meci, cel 
meci, cel cu

cu 
El-

REP. Ce reprezintă hocheiul in 
viziunea ta ?

D. T. In 
minunat. Dar. mai presus de 
ceasta, o permanentă 
propriile 
nești. Lupta cu frica, cu obosea-

primul rînd. un joc
* _ a- 

luptă cu 
tale slăbiciuni ome-

ALARMA! VINE TARZAN!
Orice îndrăgostit de nata- 

ție, ale cărui tîmple încep 
să încărunțească, simte desi
gur un gust amar ori de cîte 
ori află despre un nou re
cord mondial. Recent, o fe
tiță a înotat mai repede de
cit John Konrads în 1960 (!), 
în timp ce Kornelia Ender 
doboară, la fiecare sfîrșit de 
săptămînă, cîte un record 
mondial, amintind de Johnny 
Weissmiiller, „invincibilul" 
anilor ’20, Înainte ca acesta 
să fi pătruns la Hollywood, 
pentru neuitata serie 
Tarzan.

Fabulosul Tarzan al 
matografului, cu ale 
57,8 secunde din 1927, nu 
s-ar putea califica astăzi 
nici în finalele campionate
lor Franței. In momentul de 
față există mii de înotători 
care înoată mai repede decît 
acest semizeu. în mod firesc, 
bătrinul s-ar putea întreba : 
„Și atunci, epoca mea n-a 
reprezentat nimic ?“

Și totuși...
Pe vremea sa, Weissmuller 

înota intr-un maiou greu, 
care îi strîngea nu numai 
șoldurile ci și pieptul, fri- 
nînd înaintarea. Acest maiou, 
care cîntărea ud 4 kilogra
me, reprezenta cel puțin o 
secundă și jumătate pe 100 
m. Cu alte cuvinte, dacă 
scădem acest „handicap" din

totalul lui 57,8, ajungem la 
un nou Weissmuller : 56,3 !

în vremea lui Tarzan, apa 
nu era încălzită la 24 de 
grade, ca astăzi, iar cînd 
Johnny ciștiga titlul olim
pic, în 1924, temperatura ei 
nu depășea 19 grade. Deci, 
alte 0,5 secunde. 56,3 minus 
0,5 - 55.8 !

în 1927, tehnica ,„sparge- 
valului" nu exista. Astfel, se

a lui

cine- 
sale

mic 
Dar,

LABIRINTUL SPORTULUI

mai pierdea o secundă : 
54,8 !

în fața acestei cifre, bă- 
trînii încep să-și umfle piep
tul. Se cunoaște astăzi im
portanța desenului 
fundul 
pulsarea
0,5 secunde ar fi o cifră 
minimă. Iată-1 deci pe Weiss
miiller la 54,3 !

Eroul nostru folosea in 
cursele sale virajul plonjant 
Mc Gillivrey : era procedeul 
nec plus ultra. între timp, 
prin intermediul „culbutei" 
și avînd — începînd din 1965 
— dreptul de a nu atinge 
peretele cu mina ci cu orice 
parte a corpului, ceea ce 
rotunjește într-o oarecare 
măsură distanța cu un me-

de pe 
piscinelor în pro- 

înotătorului. Un

tru, ca să nu mai vorbim 
despre tehnica modernă a 
agățării 
start" - 
își dă seama că 
dut o secundă, 
vinte, 54,3 — 1

Iată, deci, o 
manță pentru 
care ignora 
ciclic, interval-training-ul și 
rezistența în regim de vite
ză, ca sa nu mai vorbim de 
faptul că antrenorul său, 
William Bachrach, cînd îl 
vedea înotînd în zig-zag, de
oarece liniile de apă nu 
existau sau nu erau marcate 
pe fundul piscinelor, ca as
tăzi, își punea șapca la o 
extremitate a bazinului și-i 
spunea : „Acum, băiete, ca 
să mergi drept, uită-te Ia 
șapcă".

Fără îndoială, dacă l-am 
fi încredințat pe omul-mai- 
muță unor mari antrenori ca 
Haines, Counsilman sau 
Jochums, am fi avut un 
mare campion olimpic la 
Montreal. Spunem asta fără 
a diminua meritele marilor 
înotători ai vremii noastre, 
pe care-i sfătuim însă să se 
antreneze mai dur : o even
tuală revenire a lui Weiss
muller s-ar putea încheia cu 
destule necazuri.

blocului — „grab- 
Tarzan al nostru 

a mai pier- 
Cu alte cu- 

-= 53,3 !
bună perfor- 
un înotător 

antrenamentul

(După ,,1’Equipe’ Paris)

LA GALAȚI

D. T. Mă simt ca un elev 
în fata unul profesor uriaș, 
oricum, este mal bine să pendu
lezi între grupele A sl B decît 
între B și c. Pasul cel mare a 
fost făcut !...

„Băiatul de aur”, piesa 
dramaturgului american Clif
ford Odets, inspirată din lu
mea boxului profesionist, a 
văzut lumina rampe-i la Tea
trul dramatic din Galați în 
regia lui George Rada. De-ă 
lungul celor trei acte se dez
văluie lupta fără menajamen
te ce are loc dincolo de 
perimetrul careului magic, a- 
dicâ în culisele boxului pro
fesionist, devorat de corupție 
și nu rareori de gangsterism.

Joe Bonaparte, un tînâr cu 
înclinații spre muzică, dar și 
cu certe calități de boxer (evi
dent ca pretext), nu-și . poate, 
realiza aspirațiile artistice și 
în ciuda fondului său sănă
tos, alunecă încet-încet — da
torită climatului nociv din lu
mea aparent mirifică a boxu
lui profesionist — pe toboga
nul abrutizării morale și 
fizice.

Cu toată complexitatea și 
dificultatea piesei, colectivul 
Teatrului dramatic a reușit să 
pună în valoare intențiile au
torului, oferindu-ne • — 
tacol agreabil și plin 
vățăminte. Am reținut 
prestații ale actorilor 
Foescu-Cosmin, Liliana 
Dimilrie Bitang. Mihai 
in rolul lui Joe ” 
face risipă de virtuți actori
cești ; din păcate, el a fost 
însă vizibil handicapat de cei 
21 de ani ai personajului.

„Băiatul de aur" se înscrie 
pe lista reușitelor Teatrului 
dramatic din orașul dunărean.

un spec- 
de în- 
bunele 
Eugen 

Lunon, 
Mihail. 

Bonaparte,

T. SIRIOPOL, 
coresp. județean

Valeriu CHIOSE

I. NASTASE, BALERIN LA OPERA 
ROMANA DIN BUCUREȘTI. Fiind 
vorba de uo balerin, nu na surprinde 
faptul câ sînteți tori în... poonte I 
Deci, o epigramă inspirată de ascen
siunea hocheistilor noștri :

Se mirară microbiști i/Și-i firesc 
fîe-așa — /C-alfabeful, hocheiștii/ 
L-au făcut cu... C, B, A I

MIRELA BRESTIAN, BUCUREȘTI. 
Vreți să cunoașteți adresa „cit se poate 
de exactă" a tenismanului Jimmy 
Connors ? Notați-o : Independent
Playres Association, 115 Riversside 
Drive, Salysbury, Maryland, S.U.A. 
Este cea mai sigură adresă. Cea de- 
acasă, nu v-ar folosi la nimic, fiind
că e greu de ghicit cînd ajunge și- 
acasă Jimmy Connors. Ca și alti tenis- 
mani de frunte, de altfel, angajați în 
atîtea turnee.

GHEORGHE GATINA, SATU MARE. 
„Cine a fost singurul învingător al 
lui Ray Sugar Robinson, în întreaga 
lui activitate sportivă Fără în
doială, mijlociu! Ray Suaar Robinson

2

UN CITITOR DIN REȘIȚA. Este an 
punct de vedere just : arbitrii trebuie 
să sancționeze nu numai faulturile... 
reușite, ci și pe cele încercate dar 
nerealizate. Este ceea ce prevede și 
regulamentul. Ca atare, arbitrul N. 
Cursaru a greșit, neintervenind 
nici un fel la atacul Iul 
asupra jucătorului reșițean 
chiar dacă acesta din urmă, 
săritură, a evitat faultul.

RADU ARISANU, BRAN. Ațî vrea 
să deveniți arbitru de fotbal sau 
de handbal. Dacă ați împlinit 18 ani, 
faceți un dr * la Brașov — e

în 
Dumitru 
Florea, 
prlntr-o

lnteresatî-vă Ia 
în cînd, C.J.E.F.S.- 

cursuri. 
pentru

aproape
CJ.E.F.S. Din cînd 
urile organizează astfel de 
Eu, în orice caz, vâ felicit 
curaj I

DUMITRU BRUNESCU, INVATATOR, 
COMUNA ISVERNA, MEHEDINȚI. 
Primul numâr a! ziarului nostru a 
apărut în martie 1945.

să

a fost unul dintre cei mai buni ou- 
giliști din istoria acestui sport. .Dar 
el n-a pierdut numai un singur 
meci (Gindiți-vă că a boxat pînă la... 
45 de ani). El a susținut 202 meciuri, 
ieșind învingător de 175 de ori (de 
109 ori prin k.o.). A pierdut 18 me
ciuri, fiind făcut k.o. o singură dată 
(în meciul cu Joe Maxim, disputat la 
25 iimie 1959).

V. T. ADJUD. „Vâ trimit aceste 
rînduri (versuri)". Dacă n-ar fi fost 
precizarea din paranteză, nu ne-am fi 
dat seama.

G. IANCU, SALCIA-TELEORMAN. 1. 
Cristian Gațu are 31 de ani (nu i-a 
împlinit încă), li urați să mai joace 
2—3 ani handbal. Eu aș vrea să 
mai joace încă zece I 2. „Am auzit 
că fotbalistul Petcu de la Rapid ar 
fi originar dintr-o localitate din ju
dețul Teleorman". Nu. S-a născut la 
Bicaz, județul Neamț, la 6 martie 
1957. El n-a mai jucat la altă echipă 
decît Rapid, unde a încălțat primele 
ghete de fotbal, ca pitic, în 1967.

Ilustrații : N. CLAUDIU



Stadionul, SLoală a educației
300000 DE LEI ECONOMII

• Exemplul personal al antrenorilor de la clubul sportiv „Progresul"

250 000 Iei economii prin ac- 
parcu- 
Staico-

țiunea de întreținere a 
lui sportiv din str. dr.

viei, anul trecut Iată' roadele 
unei frumoase acțiuni de mun
că voluntară efectuată de spor-

tivii, activiștii și antrenorii clu- 
bului sportiv Progresul din 
București. O acțiune care, înce
pînd din luna martie a acestui 
an se repetă, avînd drept o- 
biectiv economii și mai sub
stanțiale : 300 000 lei.

Pentru realizarea ei. de două 
ori pe săptămînă, marțea și 
sîmbăta (cite trei ore), cei de 
la Progresul București pot fi 
întîlniți pe multiplele minișan- 
tiere ale parcului sportiv din 
str. dr. Staicovici, la sortarea 
zgurei, curățirea aleilor, drena
jul terenurilor de tenis, ame
najarea încă unui teren pentru 
tenis (al 5-lea), reamenajarea 
pistei de atletism, extinderea 
tribunelor terenului de fotbal 
(cu încă șapte rînduri de gra- 
dene, echivalentul a peste 1 000 
locuri) etc. Am revăzut în a- 
ceastă lăudabilă activitate ob
ștească o serie 
fruntași, 
Gurău (atletism), Arnoulf 
Schmidt și Ecaterina Koșianu 
(tenis), Nicolae Gorgorin, Nico
lae Kluge și Viorel Matcianu 
(fotbal), Dumitru Pirvulescu 
(lupte), Cornel Georgescu și 
Victor Teodorcscu (scrimă) și 
bineînțeles întreaga conducere 
a clubului. Tuturor, sincere fe
licitări ! (t. st.)

de antrenori 
printre care Nicolae 
(atletism),

GALAȚI TG. MUREȘ

ÎNTĂRIREA DISCIPLINEI,
FERMITATE FAȚA DE ABATERI!

Recent, într-o atmosferă de înaltă responsabi
litate, a avut loc plenara C.J.E.F.S. Galați cu pri
vire la munca politico-ideologică și cultural-edu- 
cativă în rindul celor ce activează în domeniul 
sportului. La lucrările plenarei au participat antre
nori, activiști, profesori de educație fizică și un 
mare număr de sportivi ai secțiilor de performanță 
din județ. De la început trebuie relevat faptul 
că atit informarea prezentată de tovarășul Teodor 
Oprică, prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S., progra
mul de măsuri privind îmbunătățirea activității 
de educație a celor ce lucrează în domeniul spor
tului, cit și discuțiile purtate, prin conținutul lor 
concret și autocritic, și-au atins pe deplin scopul.

Au fost arătate deschis tendințele de carierism 
și vedetism, de realizarea cu orice preț a unor 
avantaje materiale necuvenite (în special la fot
baliști), abaterile de la etică și actele de indisci
plină. Printre cei vizați s-au aflat voleibaliștii de 
la C.S.U., cîțiva fotbaliști de la F.C.M., Ancora 
Galați, Victoria Tecuci, unii profesori de educație 
fizică și sport de la Șc. sp. 1 Galați și Școala 
sportivă Tecuci, fostul luptător Gh. Ciuntu de 
la Dunărea Galați, antrenori ca Apostol Justin, 
Ion Donose și C. Tănase, pentru faptul că vin 
deseori — la antrenamente și meciuri — în stare de 
ebrietate etc.

Aceste atitudini retrograde, vizavi de comporta
rea fără reproș, demnă, a majorității sportivilor 
din județ, au fost criticate cu vehemență, apre- 
ciindu-se ca principală cauză a apariției și mani
festării lor, slaba muncă de educare politico-ideo
logică care s-a desfășurat pină acum în unele 
cluburi și asociații sportive.

în încheierea lucrărilor, la care a luat cuvîntul și 
tovarășul Miron Olteanu, secretar al C.N.E.F.S., par- 
ticipanții au adoptat un amplu program de măsuri, 
în concordanță cu documentele de partid, menit să 
ducă la eradicarea tarelor care frinează procesul 
de instruire, de formare și pregătire multilaterală 
a sportivilor gălățeni.

Tclcmac SIKIOPOL — coresp. județean

CURSURI DE PERFECȚIONARE
PENTRU ÎNVĂȚĂTORI

Tematica —probleme de educație 
fizică la clasele l-IV

Din inițiativa Ministerului 
Educației și învățămîntului și a 
Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, între 6—10 
aprilie vor fi organizate. în fie
care reședință de județ, cursuri 
de perfecționare în probleme de 
educație fizică pentru învățăto
rii care predau la clasele I—IV. 
La aceste cursuri județele vor 
fi reprezentate de cite circa 
100 de învățători.

Programul cursurilor, deose
bit de complex, cuprinde lecții 
teoretice privind organizarea și 
desfășurarea lecțiilor de edu
cație fizică, organizarea activi
tății sportive de masă cu elevii, 
probleme legate de preocuparea 
pentru selecția, inițierea și în
drumarea copiilor , cu aptitudini 
către unitățile sportive specia
lizate, dotarea și autodotarea 
unităților școlare cu material 
și echipament necesar bunei 
desfășurări a lecțiilor și activi
tăților sportive extrașcolare. 
Sint prevăzute, de asemenea, 
lecții practico-metodice și lecții— 
model desfășurate cu elevii.

I bucurești CUM St DESFĂȘOARĂ
I EDIȚIA DE VARĂ A „CUPEI TINERETULUI *?
I După cum se știe, la 15 martie s-a declanșat o nouă ediție, 

de vară, a competiției de masă cu caracter republican „CUPA TI
NERETULUI". în dorința de a pune la dispoziția cititorilor noștri 
amănunte referitoare la modul in care se desfășoară întrecerile din 
cadrul primei etape a competiției, am întreprins un raid prin 
Capitală. Și iată constatările noastre :Capitală. Și iată constatările

IN UNITĂȚILE DE 
ÎNVAȚÂMÎNT, UN 
ÎNCEPUT BUN

. * 
Noi, Flacăra Roșie și Policolor — 
sint si ele pregătite, mîine ur- 
mînd să găzduiască concursurile 
din prima etapă a „Cupei tinere
tului*.

.VEDETELE'' NU MAI FAC | 
PARTE DIN ECHIPĂ

//

o perioadă 
ani, Aurel 
Ernest Csi- 
dintre spor- 

bază ai clu-

Pentru 
de doi 
Crețu și 
szer, doi 
tivii de
bului Mureșul Tg. Mu
reș nu vor mai face 
parte din colectivul 
secției de lupte. Hotă- 
rîrea a fost luată la 
recenta plenară a clu
bului în care s-a ana
lizat activitatea poli
tico-ideologică și cul- 
tural-educativă.

Măsura, evident, a 
provocat vii comenta
rii, cunoscîndu-se va
loarea celor doi luptă
tori, unul la 48 kg., 
celălalt la 100 kg. Doi 
pioni în echipa Mure
șului (pînă mai ieri 
participantă la cam
pionatul Diviziei A), 
sportivi de numele 
cărora au fost legate 
multe victorii. Mai 
mult, valoarea lor îi 
recomanda chiar și 
lotului republican. An
trenorul care îi pregă
tea, Ștefan Gyorgy, 
era fericit să lucreze 
în secție cu asemenea 
sportivi de nădejde.

Dar, deodată, rela
țiile antrenor-sportivi 
au ieșit din făgașul 
normal. Ștefan Gyorgy, 
pedagog recunoscut, 
n-a fost înțeles de 
cei doi luptători din 
secție. Faptul că le-a 
tolerat, cîteodată, u- 
nele scăpări a fost a- 
preciat ca o slăbiciu
ne. Mai mult : știind

ce aport aduceau ei 
în echipa Mureșului 
s-au considerat sena
tori de drept. .

Calculul a dat greș. 
In pofida sentimente
lor părintești pe care 
antrenorul le-a nutrit 
față de cei doi spor
tivi, cu multă mihni- 
re totodată pentru 
hotărîrea de a-i scoa
te din echipă, el a 
înțeles să fie ferm, să 
nu facă rabat disci
plinei. lipsei de atașa
ment față de culorile 
clubului. Fiindcă, de 
fapt, aceste minusuri 
au < 
de acuzare ale ____
doi luptători. Aurel 
Crețu a refuzat să se 
prezinte la o competi
ție dintre cele mai 
importante. în același 
timp, ~ ’
prezent în 
avut o 
nesportivă, 
tru care a 
nat.

Acum,
Ștefan Gyorgy (afec
tat multă vreme de 
aceste cazuri care l-au 
pus într-o lumină ne
meritată) va lua mun
ca de la capăt. Va 
încerca să reintre în 
eșalonul de frunte al 
echipelor de lupte, 
dar cu sportivi care 
înțeleg să fie serioși, 
modești, atașați trup 
Și suflet de club.

Tiberiu STAMA

I

, aceste minusuri I 
constituit capetele I 
acuzare ale celor *

I
Ernest Csiszer, 

concurs, a 
comportare 
fapt pen- 

fost elimi-

antrenorul

în vacanța de primăvară I
SPORT, TURISM, MIȘCARE ÎN AER EIDER I

...Iată cadrul în care se va desfășura activitatea a zeci de mii 
de tineri din școlile de toate gradele, odată cu vacanta de primă
vară. Startul ei, astăzi, după ultima oră de curs.

în acest sens, pretutindeni in școli s-au făcut intense pre
parative. O parte dintre elevi vor participa la tabere și excursii 
(modalitate excelentă pentru sport), alții vor fi prezenți la multi
plele acțiuni inițiate pe plan local de organizațiile de pionieri și 
ale UX.Q.

I

...Școala generală 120. Primii 
întrecere, concurenții la cros, 
efectivul total al școlii, pînă acum 
au luat parte la concursuri aproape 
500 de elevi și eleve. Paralel au 
început campionatele la sporturile de 
echipă Debutul, cu fotbalul. Merită 
a fi remarcat șl felul cum 
organizate concursurile de 
că.

...Liceul „Mihai Viteazul**, 
de 70 la sută dintre elevii 
sînt prezenți în campionatele de
baschet, handbal și fotbal, pe
clase. Pînă la finele anului școlar vor 
fi cunoscute șl campioanele liceului. 
Ele vor fi desemnate în urma unui tur
neu final care va cuprinde cile doua 
echipe (băieți și fete) de fiecare 
grupă de ani. Totul — ne-a dat să în
țelegem prof. Mihai Petrescu, direc
tor-adjunct — se desfășoară sub sem
nul unui interes deosebit.

...Grupul școlar profesional „Elec
tromagnetica”. La ordinea zilei — în
treceri de tenis de masă (7 mese) și 
șah (40 de garnituri). Cifra celor 
induși — curent — în întreceri Ia cele 
două discipline depășește 50 la sută 
din efectivul școlii. Colectivul cate
drei de educație fizica, conducerea 
școlii (director, prof. ing. Ion Stan) 
și comitetul de părinți stimulează pe 
cei mai buni la sport și învățătură, 
organizînd pentru ei, începînd 
luni, tabere de odihnă (activă) 
Cheia și Predeal. Prilej pentru 
doi profesori de specialitate. Maria 
Nicolau și Aurel Ișoveanu, de a alcă
tui pentru elevi un program sportiv 
cit mai complex și ma4 atractiv...
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IN DOUĂ SECTOARE 
ALE CAPITALEI

CI vizită In două sectoare ale 
Capitalei — 3 și 4 — ne-a ajutat 
să tragem concluzia că în cele 
două săptămînl care au trecut de 
la declanșarea „Cupei tineretului* 
s-au initlat multe acțiuni intere
sante, reușite. Iată de pildă în 
sectorul 3 : în majoritatea unită
ților școlare au început competi
ții de handbal, baschet, volei, 
fotbal (cele mal bune rezultate

MII DE MEȘTEȘUGARI 
BUCUREȘTENI 

PE STADIONUL VOINȚA
Președintele clubului „Voința" din 

Capitală, tovarășul Puiu Anghel, pre
cum șl vicepreședintele cu activitatea 
sportivă de masă. Constantin Furcela, 
ne oferiseră, Ia începutul săptâmtnil, 
programul întrecerilor din „Cupa ti
neretului", ediția de vară. Luni, pa 
stadionul Voința, la primul cros- al 
sezonului, au participat tinerii de la 
cooperativele „Radio-progres" și 
Igiena* ; marți, mai mult de 150 da 
lucrători de la ,,Arta lemnului' 
populară” și „Automecanica" 
treceri de atletism și jocuri 
Sondajul nostru l-am făcut 
de 30 martie. La ora 15, 
Vîlcov, secretara asociației 
împreună cu instructorii 
Elena Ciobanu și Gh. Lupu, 
tau pe cei aproape 100 de 
de la „Igiena*. O jumătate de 
mai tîrziu reprezentanții __
5, 13, 39, 106, 139 și 176 se și aflau 
in sectoarele complexului unde urmau 
să-și desfășoare întrecerile î terenul 
de fotbal, terenurile de handbal și 
pista de atletism...............
cipat, o întreagă 
probe de triatlon 
greutate), precum 
ciuri de handbal , _____
joi, apoi vineri, alături de 
de la „Arta încălțămintei", „in>taro
torul" și de alte cooperative, cei de 
la „Igiena" (cea mai mare asociație 
a clubului Voința, numârind aproape 
4 000 de membri) au fost prezenți 
pe stadion, participînd la numeroase 
întreceri...

„Arta 
’ la în- 
sportive. 

in ziua 
Profira 

„Igiena*', 
voi un tărl 
îi aștep- 
lucrâtorl 

oră 
unităților

Igieniștii au parti- 
dupâ amiaza. la 
(100 m, lungime șl 
și la atractive me- 
și fotbal. Miercuri, 

lucrători 
..Inita la-

AMPLE ÎNTRECERI 
IN ÎNTREPRINDERI

La întreprinderea de utilaj chi
mic, ca si la întreprinderea de 
material rulant „Grivița Roșie* 
din București declanșarea prime
lor întreceri a fost precedată de 
o largă activitate de popularizare 
a programului acțiunilor, a pro-

Tinere de la cooperativa „Igiena", la

s-au obținut la Liceele Mihai Vi
teazul» Gh. Coșbuc, Al. Sahia șl 
industrial Electroaparataj, școlile 
generale nr. 53» 54 și 64, precum 
și cele din comunele Dobroicști 
și Pantelimon). RemarcabLl Începu
tul la întreprinderile Metalurgica, 
Luxor, F.R.B., Uzinele Republica 
precum si grija manifestată pen
tru pregătirea bazelor sportive 
ale asociațiilor F.R.B., iPROLAM, 
Frigul, ÎNCERC ș.a. pe 
vor 
lara 
cate 
sub 
prinderi dintre care amintim__
întreprinderea de panificație Ti
tan, I.P.A. Hale, T.C.I.A.Z. ș.a.

O activitate bună se desfășoară 
și în sectorul 4 ; au început între
ceri în unitățile școlare si se vor 
intensifica în vacanta de primă
vară (un exemplu : 
minibaschet fete, cu 
160 de participante, 
Școala generală nr. 
va desfășura etapa 
bazele pentru copii 
și ,,Titanii* sînt din 
rate ,,furnicare*4, pe 
zîndu-se multe întreceri : bazele 
sportive ale celor 3 mari unități in
dustriale din sector — Timpuri

I

3

_ , _ _ care se
disputa Întrecerile în popu- 
competitie de masă. Din pă
un început nesatis^ăcător, 
posibilități» la unele între- 

de

turneul de 
14 echipe și 
început la 

69) cînd se 
pe scoală ;

..Voinicelul* 
nou adevă- 
ele organi-

LA FOCSANI

startul întrecerii de cros.
Foto : V. BAGEAC

din cadrul „Cupei tincre- 
prin afișe, stația de am- 

sportivi

belor 
tului*, 
plificare și instructorii _____
din secții și ateliere. După cum 
ne informează secretarul asocia
ției „Grivița Roșie“, tovarășul 
Ion Gheorghe, actuala ediție a 
început, cu concursuri la volei, 
la care au participat, ptnă acum, 
zece echipe, fotbal, de asemenea 
cu zece echipe, orientare turis
tică, cros si alte discipline. De 
un succes deosebit s-a bucurat 
concursul de orientare, organizat 
la Predeal, cu care ocazie par
ticipantă au trecut și o parte 
din normele Complexului „Spprt 
și sănătate**.

Numărul celor care au partici
pat, pînă acum, la întreceri este 
de peste 500 și se preconizează 
ca, în viitor, peste 2 000 de tineri 
și tinere să fie angrenați în am
pla acțiune, cu 500 mai mult de- 
cît în ediția de iarnă. Pot fi evi
dențiate, în mod deosebit atelie
rele electric și tapițerie (in
structori sportivi electricianul Hie 
Vasile si tapiterul Ilie Novac), 
de la „Grivița Roșie**, mecano- 
energetic si metalurgic (instruc
tori Vasile Stanciu si Lazăr Za- 
haria). de la întreprinderea de 
utilai chimic.

Șl PITEȘTI,
G\\\\\\\\\\\\\\VJ

I
FINALE ÎN EDIȚIA DE IARNĂ

Cea de a treia ediție, de 
iarnă, a competiției de masă 
cu caracter republican „Cupa 
tineretului*4, se apropie de 
sfîrșit. începînd de astăzi și 
pînă marți, în două orașe din 
tară au loc finalele competiției

la tenis de masă : la Focșani 
(3-4 aprilie) pentru tineri din 
întreprinderi și instituții, iar 
la Pitești (5-6 aprilie) pentru 
elevi de 14-19 ani și tineri din 
mediul rural.



după ședința de lucru

CU ANTRENORII ECHIPELOR

DE DIVIZIA A

ÎN DIVIZIA B ATMOSFERA SPORTIVĂ TREBUI
CU TOATĂ FERMITATEA!

Miine se disputâ etapa a XXII-a

CARENȚELE DE ORDIN TEHNIC SI EDUCATIV ÎN PROCESUL 
DE PREGĂTIRE, CAUZELE NIVELULUI SLAB Al JOCURILOR

Joi dimineață a avut loc, la 
F.R Fotbal, o consfătuire la care 
au participat antrenorii principali 
al echipelor divizionare A.

A fost un prilej de serioasă a- 
r^aliză a comportării formațiilor 
din primul eșalon fotbalistic de-a 
lungul primelor cinci etape ale 
returului, comportare apreciată ea 
fiind, în ansamblu, total ne
satisfăcătoare. însăși concluzia 
trasă de Colegiul central al antre
norilor, care a prezentat referatul 
și măsurile tehnice de remediere 
a situației, a fost aceea că NIVE
LUL FOTBALULUI PRACTICAT 
DE MAJORITATEA ECHIPELOR 
6-A SITUAT CU MULT SUB CO
TA VALORICA A FOTBALULUI 
INTERNAȚIONAL, cu care repre
zentantele soccerului nostru, pe 
planul echipelor de club și al 
formiaițiilor reprezentative, se în
trec, de mai multe ori pe an in 
Importante competiții cu caracter 
oficial.

Au predominat jocurile de slabă 
factură tehnico-ta etică, a lăsat 
mult de dorit temp oul de joc, a- 
desea lent, de parcă în teren nu 
s-ar fi aflat cei mai buni jucători 
ai fotbalului nostru. CARE AU 
AFECTAT PREGĂTIRII FIZICE 
GENERALE ȘI SPECIALE UN 
TIMP ÎNDELUNGAT, ÎNTREGUL 
SEZON DE IARNA.

în privința nivelului general al 
actualei ediții de campionat, a- 
preciat, cum spuneam, ca ne cores
punzător, elocvent este și faptul 
că doar cinci echipe — din 18 ! — 
posedă un golaveraj pozitiv, după 
cele 22 de etape desfășurate pînă 
fai prezent.

Antrenorii, cei care trebuie să-i 
Învețe pe fotbaliști, nu ie cer 
constant șl metodic jucătorilor 
lor — aprecia Ștefan Covaci, vice
președinte al F. R. Fotbal, 
și antrenor al echipelor 
naționale — să aplice jocul 
cu libero (în accepțiunea modernă

la toți factorii lui : fizic, tehnic, 
tactic.

Față de această situație și în 
spiritul ideii de reconsiderare și 
redimensionare calitativă a fotba
lului nostru, F.R.F. a stabilit ca
drul în care urmează a se des
fășura, în viitorul imediat, activi
tatea echipelor divizionare din 
primul eșalon. Elementele de 
structură tehnico-metodică ale 
acestui cadru, menit să contribuie 
ia situarea fotbalului românesc — 
sub aspectul jocului — la nivelul 
pretins pe plan internațional, au 
fost sintetizate de Colegiul central 
al antrenorilor și prezentate de 
vicepreședintele acestui for, prof. 
N. Petrescu, astfel :

1 Concepția de joc, res
tructurată și reactualizată, 

a echipelor de performanță, ple- 
cînd de la stadiul actual al dez
voltării fotbalului nostru, de la 
trăsăturile specifice majorității 
jucătorilor români —- care posedă 
un ansamblu de calități, dar și 
defecte —, de la obiectivele către 
care se tinde a se ajunge chiar în 
perspectiva apropiată. S-a spus 
despre concepția de joc că ea 
trebuie să devină un element de 
real progres al fotbalului nostru 
și, in acest scop, este necesar ca 
adaptarea și trânspunera ei în 
practică să pornească de la idei 
clare și realiste pentru ca și jocul 
propriu-zis să poată fi organizat 
corect și eficace. în această idee 
se înscriu și cele șase caracteris
tici principale ale concepției de 
joc, enunțate după cum urmează : 
spirit colectiv, constructiv/ atît In 
acțiunile de atac, cit și în cele de 
apărare ; spirit ofensiv pentru ob
ținerea victoriei ; dinamism și 
combativitate din partea tuturor 
jucătorilor și In toate acțiunile cu 
și fără minge ; echilibru și elas
ticitate în realizarea plasamentu
lui ; participarea Întregii echipe, 
asemenea unui flux și reflux co-

supra respectării lui in conținut, 
eventualele modificări putîndu-se 
face, do la caz la caz și bine, jus
tificate, numai la intervenția an
trenorului și a medicului echipei.

3 Analiza concretă, cu 
date obiective, a jocului re

prezintă cel de-al treilea element 
obligatoriu de structură a cadru
lui, capabil să potențeze, din 
punct de vedere calitativ, modul 
de exprimare a jucătorilor în te
ren în condițiile mizei competi- 
ționale.

Acestui ansamblu de factori, 
care constituie — așa cum am mai 
spus — cadrul tehnico-metodic al 
pregătirii echipelor noastre divizi
onare, antrenorii vor trebui să îl 
adauge mijloacele de concretizare 
a principiilor de pregătire in ideea 
jocului modern. Altfel spus, este 
vorba de modalitatea proprie fie
cărui tehnician de a-și pune în 
valoare arta și experiența peda
gogică în folosul adevăratei per
formanțe sportive.

Un proces de instruire-antrena- 
ment nu poate fi, Insă, conceput 
fără o muncă temeinică și sub 
aspectul laturei sale EDUCATIVE. 
Or, și din acest punct de vedere 
— a remarcat, în finalul ședinței 
de lucru, tov. Mircea Angelescu, 
vicepreședinte al F.R. Fotbal — 
— pregătirea divizionarelor A a 
lăsat mult de dorit. Așa se expli
că, desigur, superficialitatea mani
festată la antrenamente de o bu
nă parte dintre fotbaliștii echipe
lor noastre, stare de spirit dăună
toare care,’ apoi, în timpul parti
delor, a luat, în mod aproape fi
resc, forma unei accentuate stări 
de blazare.

Făcîndu-se ecoul unor hotărîri 
luate recent de Biroul federal, tov. 
Mircea Angelescu a solicitat, între 
altele, corpului de tehnicieni să 
Întreprindă totul pentru a deter
mina o rapidă schimbare de 
atitudine din partea elevilor lor ; 
în care scop, să se treacă urgent 
la măsuri exemplare, de genul a- 
celora luate, nu de mult, la F.C.M. 
Reșița, unde antrenorul Iosif 
Reinhardt — în dorința de a în
trona disciplina — a renunțat, 
temporar, la serviciile unora din
tre cei mai buni jucători ai echi
pei, cum sînt Beldeanu si Gabel.

Dar, pentru ca lucrurile să se 
îndrepte și în fotbalul nostru — 
și pe planul tehnic și pe cel edu
cativ — federația de specialitate 
va trebui să-și exercite mai preg
nant rolul său de Îndrumare a 
întregului proces de instruire- 
antrenament, de permanent și 
temeinic control al „producției* 
divizionarelor A.

Numai astfel iubitorii sportului 
cu balonul rotund din țara noas
tră vor putea înregistra saltul 
de calitate al echipelor pe care le 
simpatizează, îndreptîndu-se cu 
toată inima, duminică de dumini
că. spre locul de desfășurare a 
tntîlnirllor fotbalistice.

Au trecut doar patru etape 
de la reluarea . campionatului 
Diviziei B. Regretabil, însă, ca
litatea multor partide a început 
să sufere foarte serios din cauza 
actelor nesportive, a nervozită
ții din teren și... din tribune. 
Actele iresponsabile ale unor 
huligani pălează munca și o- 
noarea unor jucători, echipe și 
cluburi de la care se așteaptă 
o contribuție sporită la ridica
rea nivelului fotbalului practi
cat in eșalonul secund.

în ziarul nostru de ieri s-au 
făcut cunoscute măsurile luate 
de Comisia de disciplină a fe
derației, printre care suspen
darea, pe două etape, a tere
nurilor din Ploiești (la meciu
rile Petrolului) și Cugir. Dar, 
în ședința sa de joi, comisia de 
disciplină a avut de rezolvat 
un dosar încărcat cu rapoarte 
ale arbitrilor și observatorilor 
care se refereau la jocul dur,

PROGRAMUL Șl ARBITRII 
MECIURILOR

1 : • Glorie Buzâu — Ceo- 
Neomț : C. loniță II (Bucu- 
C.S.U. Galați — C.S.M. Bor-

SERIA 
hlâul P. 
rești) • ----------------
xești : I. Puia (București) • Prahova 
Ploiești — Celuloza Câlârași : A. 
Munich (București) • C.S. Botoșani
— C.S.M. Suceava : V. Topan (Cluj- 
Napoca) • Metalul Plopeni — Petro
lul Plodești : Tr. Moarcâș (Brașov) • 
Victoria Tecuci — F.C.M. Galați : Gh. 
Ionescu (Brașov) • Viitorul Vaslui — 
Cimentul Medgidia : Gh. Popovici 
(București) • C.F.R. Pașcani — Uni
rea Focșani : N. Petriceanu (Bucu
rești) • F.C. Brdila — S.C. Tulcea : 
Al. Grigorescu (București)

SERIA A ll-A : • Chimia Tr. Mă
gurele — phimia Rm. Vîlcea : C. Teo- 
dorescu (Buzâu) • Autobuzul Bucu
rești — Progresul București : M. Buzea 
(Buc.) O Dinamo Slatina — Metrom 
Brașov : A. Tudor (Sibiu) • Minerul 
Motru — Electroputere Craiova :
L. Vescan (Aiad) • Metalul Bucu
rești — Voința București : D. Ghețu 
(București) • Tractorul Brașov — 
Steagul roșu Brașov : N. Rain ea (Bîr- 
lad) • Nitramonia Fâgăraș — F.C.M. 
Giurgiu : N. Raab (C. Turzii) ® 
Unirea Alexandria —
M. Vasiliu (Ploiești) 
vîște — S.N. Oltenița 
(Constanța)

SERIA A III-A : •
Corvinul Hunedoara M. Moraru 
(Ploiești) • Minerul Moldova Noua
— F.C. Baia Mare : Al. Ene (Craio
va) G Victoria Câlan — Victoria 
Corei : I. Chilibar (Pitești) G C.F.R. 
Timișoara — Metalurgistul Cugir :
N. Barna (Tîrnăveni) G Dacia Orâș- 

“ Fodor
Turzii

Metalul Mija :
• C.S. Tîrgo-

Gh. Manole

Rapid Arad
M. Mar

tie — Mureșul Deva : G. 
(București) • Ind. Sîrmei C.
— C.I.L. Sighet : Gh. Manta (Bucu
rești) • F.C. Șoimii Sibiu — Gaz 
metan Mediaș : S. Drâgulici (Drobeta 
Tr. Severin) • Gloria Bistrița — 
Sticla Turda : N. Dinescu (Rm. 
Vtlceo) • Unirea Tomnatic — U.M. 
Timișoara : T. Vass (Oradea).

Gaz

alela atitudinile nesportive 
multor fotbaliști. Ca urmare, 
miine, șase jucători vor sta pe 
tușă pentru că au acumulat cîte 
trei cartonașe galbene. Este de 
reținut că numai la un singur 
meci (Minerul Moldova Nouă 
— F. C. Corvinul Hunedoara) 
s-au acordat trei cartonașe gal
bene și unul roșu. Conducerea 
cluburilor și asociațiilor trebuie 
să se sesizeze de situația exis
tentă și să se preocupe mai 
mult in a lua măsuri de prein- 
timpinare a actelor care alte
rează întrecerea sportivă. De 
asemenea, se face necesară tot 
mai mult prezența unor obser
vatori cu autoritate ai federa
ției la meciurile cele mai im
portante, oameni care să nu se 
limiteze doar de a constata, ci 
și de a preveni actele de indis
ciplină !

In ceea ce privește întrece
rea propriu-zisă, meciurile din 
etapa a XXI-a au confirmat 
pașii siguri pe care-i face F.C. 
Corvinul Hunedoara spre reali
zarea țelului propus — promo
varea —, cîștigînd acolo unde 
greu se poate obține măcar o 
remiză (la Moldova Nouă). F.C. 
Corvinul conduce tot cu cinci 
puncte avans, căci și F.C. Șoi
mii Sibiu a cîștigat, de aseme
nea. în deplasare. Etapa de du
minică a adus eliminarea, mo
mentană, a Petrolului Ploiești

Cozarec va înscrie un nou gol la capătul unei faze bine desfășurate. 
Asemenea acțiuni ofensive am dori să înregistrăm cit mai multe 
in jocul divizionarelor A. (Secvență din meciul „U“—Politehnica 

Iași). Foto ; Ioan LESPUC — Cluj-Napoca
a termenului : un libero construc
tor), permițînd, în continuare, fo
losirea apărării, desuete, în 
Itoic ; de asemenea, divizionarele 
▲ nu folosesc, la nivelul cerut, 
Jocul fără minge (care în nici un 
caz nu trebuie confundat cu no
țiunea de demarcaj) în ambele 
faze, de atac șl de apărare ; în 
•firșât, nu se face simțită schimba
rea de ritm, care (în loc să creas
că pe măsură ce acțiunile ofensive 
»e apropie de momentul finaliză
rii) devine tot mai lent.

Toate aceste principii — abor
date de foarte multă vreme la 
toate consfătuirile cu antrenorii 
divizionari —• vor trebui puse în 
practică Imediat, începînd chiar 
cu etapa a șasea a returului. Nu
mai prin corecta lor aplicare 
echipele noastre de Divizia A, a 
concluzionat responsabilul tehnic 
al formațiilor reprezentative, își 
vor putea duce la îndeplinire și 
obiectivul competițional pe care-1 
urmăresc : obținerea de puncte 
prețioase în clasamentul întrecerii, 
prin practicarea unui joc valoros

lectiv, în toate acțiunile ofensive 
și de apărare ; angajament total 
tn joc, spirit de disciplină și falr- 
Play.

Pornind de la acest mic cod de 
principii generale șl avlnd obliga
ția Încadrării perfecte în spiritul 
lor, antrenorilor le revine sarcina 
de a-și structura propria idee de 
joc — în funcție de jucătorii pe 
care îi au la dispoziție — valori- 
ficînd integral în practică poten
țialul uman sub raport tempera
mental, valoric și social. pentru 
obținerea unor rezultate la nivelul 
celor mai exigente cerințe ;

O Ciclul săptămînal de 
pregătire, sintetizat și a- 

dapbat la nevoile fotbalului nos
tru, rezultat al unor îndelungate 
experiențe pedagogice și în strînsă 
corelație cu concepția și ideea de 
joc. în scopul de a veni tn aju
torul antrenorilor și pentru reali
zarea unul mod unitar de acțiune 
pe planul instruirii și educației, 
s-^a recomandat un ciclu de an
trenament de bază pentru perioa
da oompetițională, insistîndu-se a-

COMPONENȚII LOTULUI OLIMPIC
(Urmare din pag. 1)

după toate probabilitățile va 
fi folosit Jn centrul liniei de 
atac, făcea remarca : „Nu cu
noaștem valoarea adversarilor, 
dar, indiferent cine vor fi ei, 
avem datoria să intrăm pe te
ren cu un singur gind, acela al 
victoriei. Eu, unul, vreau ca prin 
randamentul meu să răsplătesc 
cinstea care mi s-a făcut de 
a fi selecționat. Din discuțiile 
purtate cu băieții rezultă că 
toți gîndesc la .fel ca mine. 
Cu toții sîntem hotărîți să 
facem la Roosendaal un joc 
bun, pe măsura posibilităților 
noastre".

Dumitru, puțin abătut din

cauza unei ușoare leziuni 
musculare contractată chiar In 
primele minute ale antrenamen
tului, Își afișa și el optimis
mul 1 „Avem cu toții datoria 
să ne unim eforturile și să 
prestăm un joc superior, in 
continuă mișcare, care pînă la 
urmă să ne asigure succesul și 
să ne ofere premisele califi
cării".

Pînă miine dimineață, cînd 
este prevăzută plecarea,, pe 
calea aerului, spre Amsterdam, 
medicul Dumitru Tomescu a- 
cordă îngrijiri lui Zamfir, D. 
Georgescu și Dumitru, ușor 
accidentați, tn speranța că a- 
ceștia vor fi complet refăcuți 
pînă la ora jocului.

ASPRE SANCȚIUNI DICTATE
Ședința de joi a Comisiei de 

disciplină a durat pînă seara 
tîrziu, pe ordinea de zi figu
rând discutarea a numeroase a- 
bateri înregistrate mai ales în 
Divizia C,

N-a fost scutită de „cazuri" 
nici Divizia A. Astfel, după ter
minarea meciului F.C. Constan
ța — F.C.M. Reșița, jucătorul 
constănțean Mărculescu, care ar 
fi avut toate motivele să aibă 
o comportare frumoasă, întru
cât echipa sa repurtase prima 
victorie din retur, a lovit, în 
drum spre cabină, un adversar. 
Gestul lui a fost surprins de 
observatorul federal Florea Tă- 
năsescu, secretar general al 
F.R.F., care i-a reținut carnetul. 
Pe bună dreptate, Comisia de 
disciplină l-a suspendat pe ju
cătorul constănțean pe 3 etape. 
Tot 3 etape nu va juca Mantale, 
din echipa de tineret-speranțe 
a Politehnicii Iași, iar Costinaș 
(Minerul Moldova Nouă) a fost 
suspendat și el pe 3 etape.

în Divizia C, ploaie de sus
pendări, care au mers pînă la 
6 luni : Pop (Soda Ocna Mu
reș). Cîte 8 etape de suspendare 
au primit Papucică și Drăgoi 
(Carpați Nehoi), iar M. Tokoli 
și Z. Tokoli (Gloria Șimleul 
Silvaniei) vor sta împreună pe 
tușă 6 etape. Au mai fost 
suspendați : Stoian (Petrolis
tul Boldești) — 6 eta
pe, Petre Gheorghe (Petro
lul Berea) — 5, Szabo (Rapid 
Jibou) și Iordache (Locomotiva 
Adjud) — 4, Honciug (Doma 
Vatra Dornei), Ludușan (Cimen
tul Medgidia), Salcău (C.I.L. 
Blaj), Stoenescu (Azotul Slobo
zia), Otic (Laminorul Roman), 
Condurachi (Progresul Fălticeni) 
— 3 etape, Surlaru (Forestra 
Bistrița) — 2 etape.

S-a ridicat dreptul de orga
nizare pe teren propriu echipe-

DE COMISIA DE DISCIPLINĂ
lor Soda Ocna Mureș pe 4 eta
pe și C.I-E. Blaj pe 2 etape.

Acumulînd 3 cartonașe galbe
ne, nu vor juca duminică ur
mătorii divizionari B : Ionescu 
(Victoria Tecuci), Magyar (Glo
ria Buzău), Șulea (Steagul ro
șu), Niculi (Metalul Mija), Ne- 
culce (Dinamo Slatina), Nica 
(Chimia Turnu Măgurele), Mus
că (Gaz metan Mediaș).

Mulți jucători din Divizia C 
au fost și ei suspendați pe cîte 
o etapă, primind al treilea car
tonaș galben, iar alții, avînd a- 
cum două cartonașe, stau rab 
amenințarea suspendării, în ca
zul unor noi abateri.

SIMBĂȚA
BASCHET. Sala Dinamo, 

de la ora 16 : I.C.E.D. — Po
litehnica Iași (m. A). Dinamo 
— C.S.U. Brașov (m. A) ; 
sala Giulești, de la ora 17,30 : 
LE.F.S. — A.S.A. (m. A), Ra
pid — I.E.F.S. (fem. „Cupa 
F.R.B.") ; sala Politehnica, de 
la ora 18 : Politehnica — 
Steaua (m. A), Politehnica — 
Olimpia (fem. „Cupa F.R.B."); 
sala Olimpia, ora 16 : Olim
pia II — Universitatea (f. B), 
ora 19,15 : P.T.T. — Mine-E- 
nergie (m. B) ; sala Arhitec
tura, ora 17 : Arhitectura — 
Universitatea (m. B) ; sala 
Progresul, ora 16 : Automa
tica — UREM (m. B).

POPICE. Arena Laromet, de 
Ia ora 15 : Laromet — Rapid 
București (f. A).

RUGBY. Stadionul Olimpia, 
ora 16 : Olimpia — Vulcan

TIR. Poligonul Tunari, de 
Ia ora 9 : „Cupa primăverii", 
întreceri la armă liberă, pis
tol viteză și talere (trap).

VOLEI. Sala Floreasca.
Ia ora 15,30 : meciuri în ca
drul turneelor finale ale Di
viziei A (prima grupă valo
rică).
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Din viața secții

PREOCUPĂRI SI D 
BULA VOINȚA

Ne aflăm într-o scurtă vizită 
la una dintre cele patru divi
zionare B din Capitală, Voința 
(președintele clubului : Puiu 
Anghel), reprezentînd 32 de co
operative meșteșugărești bucu- 
reștene și aproximativ 40 000 de 
cooperatori. Interlocutorii noș
tri : președintele secției de fot
bal, Gh. Bulgaru, și antrenorul 
formației de seniori, Petre Ga
vrila.

„Echipa este tînără (media de 
vîrstă 22 de ani) — ne spune 
antrenorul P. Gavrilă — și se 
bazează, in principal, pe muncă 
multă, disciplină și spirit colec
tiv. Ne străduim să depășim 
condiția echipei dc ariergardă și 
sperăm să reușim ca la sfirșitul 
actualei ediții de campionat să 
fim în rindul primelor zece for
mații din seria noastră". Deo
camdată, Voința ocupă poziția 
a 11-a în clasamentul seriei a 
doua, dar și aceasta reprezintă, 
intr-un fel, o performanță dacă 
ținem seama de faptul că după 
etapa a 14-a echipa se afla pe 
ultimul loc. A urmat de atunci 
o serie de meciuri bune, 7 la 
rînd, în care Voința nu a mai 
părăsit terenul învinsă, a acu
mulat 12 puncte din 14 posibile 
și a cîștigat șapte locuri în cla
sament, sporind încrederea tu
turor in obținerea unor rezulta
te superioare.

„Toți jucătorii noștri sînt co
operatori — precizează preșe
dintele secției de fotbal, Gh. 
Bulgaru. Avem un activ volun
tar de oameni pasionați și har
nici. Stăm foarte slab, însă, cu 
veniturile, deși dispunem de o 
bază proprie destul de mare și 
frumoasă. Avem, totuși, veni
turi mici pentru că duminica la
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DUMINICĂ
AUTOMOBILISM. Circuitul 

Complexului expozițional de 
la „Casa Scînteii*. ora 10,30 : 
„Memorialul Jean Calcianu", 
concurs de viteză pe circuit.

BASCHET. Sala Dinamo, de 
la ora 8,30 : I.C.E.D. — Poli
tehnica Iași (m. A). Dinamo
— C.S.U. Brașov (m. A) ; 
sala Giulești, ora 10 : LE.F.S.
— A.S.A. (m. A) ; sala Poli
tehnica. ora 11,30 : Politeh
nica — Steaua (m. A).

CICLISM. Strada CImpinei, 
de Ia ora 11 : „Cupa F.R.C.*, 
prima etapă pe circuit.

FOTBAL. Stadionul Repu
blicii, de la ora 9,30 : Meta
lul — Voința. Autobuzul — 
Progresul, meciuri în cadrul 
Diviziei B ; teren IV „23 Au- 
gust“, ora 11 : I.O.R. — Au
tomatica ; teren ICSIM, ora 
11 : ICSIM — Avîntul Urzi-
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Astăzi, de Ia ora 16,30, sta
dionul . Republicii oin Capitală 
va . găzdui o atractivă. întîlnire, 
între . selecționata U.G.S K. și 
Rapid București, partidă care 
se înscrie în cadrul amplelor 
manifestări sportive organizate 
în întîmpinarea 
Congres U.G.S.R. 
acestui meci. Ion 
antrenorul selection t i U.G.S.R., 
a convocat joi în Capitală ur
mătorii jucători : I. Gabriel, 
Constantin — portari, Lupu, 
Ciocan - . (C.F.R. Cluj-Napoca), 
Vișan, Hergane, Gali — fundași, 
Moldovan (Jiul), Domidc. Bro- 
șovschi — mijlocași, Atodircsei,
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S-A RELUAT CAMPIONATUL REPUBLICAN DE JUNIORI
Rezultatele primei etape a returului

Duminica trecută s-a reluat și 
campionatul republican de juni
ori. Prima etapă a returului s-a 
desfășurat, din păcate, sub sem
nul acelorași carențe care dăi
nuie de ani de zile, fără ca or
ganele locale competente, clubu
rile și asociațiile să ia măsurile 
necesare. Este vorba, înainte de 
toate, de faptul că marea majo
ritate a meciurilor campionatului 
continuă să fie programate pe 
cele mai proaste terenuri. în 
condiții improprii, într-un ano
nimat deprimant. Cîteva exem
ple oferite de etapa a XlV-a. 
Partida Jiul Petroșani — Șc. sp. 
Curtea de Argeș s-a jucat la A- 
ninoasa, pe un teren total im
practicabil. Arbitrul meciului 
F. C. Brăila — Steaua „23 Au
gust" a trebuit să caute cu dis
perare terenul pe care urma să 
se joace, acesta aflindu-se la... 
Lacul Sărat, la vreo 15 km de 
Brăila ! O altă partidă. Liceul 
nr. 1 Caracal — Universitatea 
Craiova, nici măcar nu s-a mai 
disputat, arbitrii considerînd 1- 
nadmisibile condițiile organizato
rice oferite de echipa locală : te
ren denivelat, noroios. nemarcat, 
lipsa unor vestiare etc.

Iată rezultatele primei etape a 
returului :

Seria I : Ceahlăul P. Neamț — 
Liceul de fotbal Bacău 0—4, Șc. 
sp. Tecuci — Liceul nr. 2 Iași 
1—1. C.F.R. Pașcani — Unirea 
Focșani 0—1. Gloria Buzău — 
Rulmentul Bîrlad 1—1. 'Politehni
ca Iași — Șc. sp. Gh. Gheor
ghiu-Dej 2—0, S. C. Bacău — 
C. S. Botoșani 2—1 ; Seria a Il-a: 
F. C. Constanța — C.S.U. Galați 
1—1. F. C. Brăila — Steaua „23 
August" 1—0, S. C. Tulcea — 
Șc. sp. 2 București 1—2. Metalul 
București — Flacăra roșie Bucu
rești 4—1, Sportul studențesc — 
Șc. sp. Călărași 3—0, Rapid Bucu
rești — Azotul Slobozia 4—0, 
F.C.M. Galați — Autobuzul Bucu
rești 1—0 ; Seria a IlI-a : Ș. N. 
Oltenița — Progresul București 
1—1, Poiana Cîmpina — T. M. 
București 2—2, Flacăra .Moreni — 
Voința București 0—3. Chimia Tr. 
Măgurele — F.C.M. Giurgiu 0—0, 
Steaua București — Petrolul Plo
iești 1—1. Dinamo București — 
Șc. sp. Alexandria 5—1. Liceul 
„Mihai Viteazul" București — 
C. S. Tîrgoviște 2—2 ; Seria a

ITATI • ACTUALITĂȚI
derea completării grupelor de la 
centrele lor de copii și juniori. 
Selecțiile (dintre copiii născuți 
între anii 1960—1966) vor avea 
loc după cum urmează :

• Dinamo — stadionul din 
șos. Ștefan cel Mare : luni 5 
aprilie, marți 6 aprilie și miercuri 
7 aprilie, de la ora 11.
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AZI ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR LA TRAGE- 
PRONOEXPRES-OLIMPICREA EXCEPȚIONALA
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Se atribuie :
• Autoturisme Dacia 1300, Sko

da S 100.
• Excursii la Montreal-Canada 

cu prilejul Jocurilor Olimpice de 
vară, in U.R.S.S., Austria, Unga
ria, Italia.

• Cîștiguri fixe șî variabile în 
bani.

în total se extrag 44 de nume
re în 8 extrageri.

Se cîștigă și cu 3 numere.
Tragerea are loc mîine.. la

le la 
îrii", 
lard, 
Libru

APRILIE 1376

de 
I ca- 

Di- 
ralo-

9 : Cra- 
isca, 
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NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 2
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 874. 124 lei

Extragerea I : 10 87 35 15 1 25 5 72 34
Extragerea a H-a : 33 55 54 8 83 32 75 89 56

Plata cîștigurilor de la această tragere se va face astfel : În munici
piul București de la 12 aprilie pînă la 2 iunie 1976. In țară de la 15 
aprilie pînă la 2 iunie 1976, prin mandate poștale începînd de la 15 
aprilie 1976.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI PRONOSPORT DIN 31 MARTIE 1976
Categoria I (13 rezultate) 50,90 variante a 1209 lei.
Categoria a H-a (12 rezultate) 366,05 variante a 166 lei.

tntrucît valoarea cîștigului de eateg. a m-a a fost sub 20 lei, fondul res
pectiv (conform regulamentului) s-a atribuit categoriilor I și a H-a.

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

Roznai, Bojin, Cura, Florea 
(F.C.M. Reșița) — atacanți. Com
ponență selecționatei U.G.S.R. 
au efectuat joi și vineri ședjnțe 
de pregătire, caracterul prin
cipal al acestor antrenamente 
constituindu-l realizarea unei 
cît mai bune omogenizări.

La rîndul lor, rapidiștii, după 
partida de miercuri, au urmat 
un ciclu normal de pregătire, 
antrenorii I. Motroc și V. Copil 
avînd la dispoziție întreg lotul. 
Se preconizează folosirea for
mulei dc echipă care a evoluat 
în meciul cu U.T.A.

Intîlnirea va fi condusă de 
arbitrul Constantin Petrea.

IV-a : Liceul nr. 1 Caracal — 
Universitatea Craiova 0—3, Ci
mentul Tg. Jiu — Șc. sp. Știința 
Petroșani 0—2, Minerul Motru —1 
F. C. Argeș 0—0, Electroputere 
Craiova — Chimia Rm. Vîlcea
1— 1, Minerul Lupeni — Dinamo 
Slatina 1—4. Jiul Petroșani — Șc. 
sp. Curtea de Argeș 0—2, Șc. sp. 
Craiova
Seria a 
Metalul 
Șc. sp. _ _.  .
Gloria Arad 0—0, U.T.A.
sp. Jimbolia 3—0, F.C.M. Reșița
— C.F.R. Timișoara 0—0, Strun
gul Arad — Viitorul Timișoara
2— 1, „Poli" Timișoara — Rapid
Arad 1—0, Dierna Orșova — Șc. 
sp. Lugoj 0—1 ; Seria a Vl-a î 
Șc. sp. Victoria Cărei — F. C. 
Bihor 1—2, Gloria Bistrița — 
C.F.R. Cluj-Napoca 0—1. Armă
tura Zalău — Șc. sp. Baia Mare 
0—2, Șc. sp. Oradea — Ind. Sîr- 
mei C. Turzii 2—0. „U“ Cluj-
Napoca — C.I.L. Sighet 5—0, 
F. C. Baia Mare — Olimpia Satu 
Mare 6—1, Minerul Cavnic —
— Sticla Turda 2—1 ; Seria *
VH-a : Șc. sp. Tg. Mureș — 
Steagul roșu Brașov 1—0. Oltul 
Sf. Gheorghe — Tractorul Bra
șov 3—1, Șc. sp. Mediaș — Șc. 
sp. Tg. Secuiesc 5—0, Șc. sp. M. 
Ciuc — A.S.A. * ".
Șc. sp. Odorhei — Metalul Sighi
șoara 2—1, Șc. sp. Brașovia — 
Gaz metan Mediaș 1—0, Șc. 
sp. Brașov — Șc. sp. Gheor- 
ghieni 6—1 : Seria a vm-a : 
Liceul nr. 2 Deva — Șoimii Si
biu 0—3, Chimica Tîmăveni — 
F. C. Șoimii Sibiu 1—2, Corvinul 
Hunedoara — Metalurgistul Cu- 
gir 3—0, Unirea Alba lulia — 
Mureșul Deva 1—1, Metalul Aiud
— C.F.R. Simeria 2—1, Șc. sp. 
Sibiu — Șc. sp. Hunedoara 2—1, 
Inter Sibiu — Nitramonia Făgă
raș 0—0.

Precizăm că meciurile din eta
pele intermediare de la 7 și 14 
aprilie se vor disputa la ora 16.

— Șc. sp. Drâgășani 3—0; 
V-a : U. M. Timisoara — 
Drobeta Tr. Severin 2—0. 
Caransebeș — Șc. sp.

------- Șc.

Tg. Mureș O—5,

0 INIȚIATIVĂ MERITUOASĂ

din raza județului 
Articolele dedicate 
la Divizia A, F.C. 
reprezintă, firesc,

Colegii de la gazeta „Pentru 
socialism", din Bala Mare, edi
tează, periodic, o broșură in
titulată „Agenda fotbal". Ne-a 
căzut în miini cea mai recentă, 
datată martie 1976. Salutînd ini
țiativa în sine, consemnăm, după 
lectura ultimei ediții, calitatea 
deosebită a acestei întreprin
deri. Agreabilă în formă, densă 
în conținut, „Agenda" se vrea, 
în primul rind, o oglindă clară 
a fotbalului 
Maramureș, 
pretendentei 
Baia Mare, 
centrul de greutate al publica
ției. în jurul lui gravitează, în 
echilibru și cu farmec, materia
le cu profil beletristic, sau sta
tistic, vizînd, deopotrivă, fot
balul local, cel național și in
ternațional. Consemnăm această 
apariție, felicitîndu-i pe auto
rii ei.

București, în sala Clubului Fi
nanțe Bănci din str. Doamnei 
nr. 2 cu începere de la ora 17.45. 
în continuare rulează un film ar
tistic.

Participînd cu cît mai multe 
bilete la tragerea de mîine vă 
măriți șansele de a cîștiga auto
turisme, excursii peste hotare 
și bani.

Rețineți ! Numai
15 lei participă la 
gerile.

variantele de 
toate extra- 1

0

„Virfurile de atac“ au cuvintul holăritor

EXPLICAȚII ALE CRIZELOR Șl ASCENSIUNILOR UNOR ECHIPE 
IN SEZONUL INTERNAȚIONAL ACTUAL

Moment din disputata partidă Eintracht Frankfurt — West Ham 
United (din Cupa cupelor) cîștigată la limită de formația vest-ger- 
mană (2-1).

Agitatul sezon fotbalistic in
ternațional continuă să presare 
cu scoruri surprinzătoare bilan
țul marilor competiții. Echipe 
reprezentative care își continuă 
căderea. în multe cazuri ma
nifestată îndată după Welt- 
meisterschaft, fără să găsească 
o soluție a crizei (vezi cazu
rile echipelor Italiei sau Po
loniei) ; cluburi care nu mai 
pot să revină acolo unde au 
strălucit cîndva (situația for
mațiilor italiene, a lui Ajax sau 
Celtic Glasgow), deși se zbat 
din răsputeri să părăsească 
umbra rezultatelor mediocre. în 
contrast cu asemenea cazuri, 
găsim selecționate sau echipe 
de club care regăsesc drumul 
marii performanțe sau — si
tuații și mai fericite — nu 
coboară nici un moment din 
prim-planul performanței.

Nu șe putea ca înmulțirea 
situațiilor de cădere de pe fir
mament, produsă în mod ma
siv în ultimele sezoane, să nu 
stîrnească interesul specialiști
lor. Analizele atente au cerce
tat aproape fiecare caz și re
zultatele acestor investigații 
constituie o preocupare neîn
cetată a presei de specialitate. 
Din punctul nostru de vedere,

DE PRETUTINDENI
CUNOSCUTUL internațional

cehoslovac, căpitanul echipei 
Spartak Trnava. Josef Adamec, 
care activează în prima ligă a 
campionatului, a marcat recent 
cel de-al 1 000-lea gol în activi
tatea sa fotbalistică. Cu această 
ocazie, după meciul cu Jednota 
Trencin (3—0), Adamec a fost 
sărbătorit Intr-un cadru festiv.

CAMPIONATUL Ungariei a 
continuat cu etapa a 19-a. Fe- 
rencvâros — Bekâscsaba 2—0, 
M.T.K. — Csepel 4—0. Vasas — 
Szeged 3—0. Haladăs — Honved 
0—0, Videoton — Zalaergerszeg 
1—1, Diosgyor — Salgotarjăn 0—0, 
Tatabânya — Kaposvăr 1—0, Raba 
Eto — Ujpești Dozsa 2—0. In cla
sament conduce Ferencvaros — 
32 p, urmată de formațiile Video
ton — 28 p și Ujpesti Dozsa — 
27 p.

INTR-UN MECI contând pentru 
preliminariile campionatului mon
dial de fotbal, la Alger selecționa
ta Algeriei a învins cu 1—0 repre
zentativa Libiei.

ECHIPA Argentinei își va în
cheia turneul In Europa la 8 a- 
prilie. cînd va susține ultima 
partidă cu Spania, la Sevilla. 
Pînă în prezent, argentinienii, cu 
o echipă tînără. au obtlnut două 
victorii (la Kiev 1—0 cu U.R.S.S. 
ți la Chorzow 2—1 cu Polonia) 
șl au suferit două Infrîngeri 
(O—2 la Budapesta cu Ungaria și 
1—2 în Berlinul Occidental cu 
echipa Hertha).

IN ACEASTA lună se încheie 
meciurile tur-retur din sferturile 
de finală ale campionatului eu
ropean de tineret. La 20 aprilie: 
Franța — U.R.S.S. ; 21 aprilie :
Bulgaria — Iugoslavia (meciul va 
li condus de arbitrul român C. 
Ghîță) ; 25 aprilie : U.R.S.S. — 
Franța și 28 aprilie : Iugoslavia — 
Bulgaria.

ÎN PRELIMINARnLE turneului 
olimpic, echipa R. D. Germane 
susține la 7 aprilie un meci de
cisiv cu Cehoslovacia, la Leip
zig. Pentru a se califica în tur
neul final al J. O. de la Mont
real, selecționata R. D. Germane 
are nevoie de un singur punct 
în acest meci.

ÎN MECI AMICAL, la Soci, e- 
chlpa de tineret a U.R.S.S. a în
trecut cu 4—1 (3—0) selecționata 
similară a Bulgariei.

Telefoto : A. P. — AGERPRES 
o reală explicație — fie a pră
bușirilor. fie a reaparițiilor in 
arena performanței — stă in 
existenta „oamenilor de gol", a 
veritabililor centri înaintași, a 
acestor vîrfuri de atac, cum

CORESPONDENTE DE PESTE HOTARE

FOTBALUL SUD-AMERICAN
ÎNCEARCĂ SĂ IASĂ DIN IMPAS...

Incercînd să grăbească refa
cerea echipelor lor reprezenta
tive, care traversează, în totali
tate, o prelungită perioadă de 
criză, federațiile din America 
de Sud au decis — de comun 
acord — să reînființeze unele 
dintre competițiile rezervate 
selecționatelor naționale, între
ceri abandonate de o bună bu
cată de vreme. Așa se face că 
a reînviat „Cupa Atlanticului", 
care nu se mai organizase din 
anul I960. Prin tragere la sorți 
s-a stabilit un program care a 
prevăzut, pînă acum, disputa
rea următoarelor partide : 
Uruguay — Brazilia (la Monte
video) 1—2 ; Argentina — Bra
zilia Ga Buenos Aires) 1—2 ; 
Paraguay — Argentina (la As- 
suncion) 1—3. Cum se vede, 
nici o victorie a gazdelor ! Dar 
ce constatări ascund aceste re
zultate ?

Prima și cea mai decepțio- 
nantă rămîne aceea că cele trei 
reprezentative-fanion ale conti
nentului sud-american (Brazilia, 
Argentina, Uruguay) s-au pre
zentat, mai departe, la un nivel 
modest. Brazilia a prezentat o 
echipă nouă, lucru pe care l-am 
mai anunțat. Numai Rivelino, 
Marinho (Botafogo) și Nelinho

EPILOG LA DERBYUL TORINEZ...
Duminica trecută s-a petrecut 

in Italia un episod care nu a 
mai avut dccît un precedent in 
ultimii 30 de ani : suspendarea 
terenului echipei Juventus. Cu 
prilejul meciului cu Torino, din 
tribună a fost aruncată în teren 
o petardă, care a rănit la ochi 
pe portarul Castellini de la To
rino, obligîndu-1 pe antrenorul 
Rădice să-I înlocuiască cu re
zerva Cazzaniga. Arbitrul Me- 
nicucci a observat bine acest 
fapt și l-a relatat cu fidelitate 
în raportul trimis judecătorului 
Barbe. Și, astfel, pedeapsa apli
cată Iui Juventus a fost agra
vată Ia masa verde prin omolo
garea rezultatului intilnirii cu 
2—0 pentru Torino, nu cu 2—1 
cum se terminase meciul.

In etapa care va avea loc du
minică, „derbyurile încrucișate", 
cum sînt numite partidele Inter 
— Juventus și Torino — Milan, 
se anunță deosebit de intere
sante. In ceea ce privește acest 
ultim meci, trebuie notat faptul 
că Torino va apărea fără Zacca- 
relli (accidentat la antrena
ment), în timp ce Milan nu-1 
va prezenta pe Scala (bolnav).

In legătură cu celelalte par
tide, menționăm faptul că echi
pa Cagliari joacă ultima carte 

sînt numite în fotbalul modern, 
curajoase,' întreprinzătoare, do
tate cu calități de atleți în 
adevăratul înțeles al cuvîntu- 
lui, șuteri temuți, săritori ex- 
celenți Ia mingile înalte. Dis
pariția sau ieșirea din formă 
a acestor jucători-cheie a în
semnat criza de performanțe 
pentru respectivele echipe, re
venirea lor în formă sau afla
rea unor jucători perfect do
tați pentru asemenea posturi a 
fost sinonimă cu regăsirea dru
mului performanței. Cazurile 
lui Gerd Muller și lioness (pen
tru Bayern Munchen). Blohin 
(Dinamo Kiev), Heynckes (Bo
russia Monchengladbach), Cruyff 
(pentru Ajax și, apoi, Barce
lona). Toshack (autorul perfor
manțelor lui Liverpool și ale 
echipei Țării Galilor), Van der 
Elst și Rensenbrinck (actualii 
golgeteri ai lui Anderlecht), 
Herve Reveili (St. Etienne) etc., 
ilustrează teoria noastră : cînd 
ei joacă bine, cind sînt în 
formă, performanțele vin una 
după alta. Cînd „vîrfurile de 
lance" obosesc, se accidentează, 
au conflicte cu antrenorii sau 
cluburile, criza produsă e mai 
profundă decît aceea provenind 
de la oricare alt titular din 
formație. Cea mai recentă do
vadă o constituie meciurile din 
cupele europene, unde curba 
rezultatelor se confundă aproape 
cu realizările marilor golgeteri.

Ef. I.

au mai rămas din lotul depla
sat în 1974 la Weltmeisterschaft. 
Dar iată formația de bază : 
Valdir Perez — Nelinho, Getu- 
lio, Amarai, Marinho — Rive
lino (Falcao), Chicao, Flecha — 
Zico, Geraldo, Lula. Se poate 
spune că singura veritabilă spe
ranță a acestui „unsprezece" 
este Zico ; el are 23 de ani și 
joacă la echipa America, din 
Rlo. Atacant de finețe, demon
strează o tehnică deosebită, 
fiind singurul jucător, de la 
Didi încoace, care execută 
„folha seca", acea lovitură înșe
lătoare, în fazele fixe, care de
vine imparabilă pentru portari 
prin traiectoria ciudată a balo
nului. Uruguay a aliniat pînă 
acum o formație destul de sla
bă. Noii titulari sînt departe de 
ceea ce au reprezentat cîndva 
Mazurkiewicz, Forlan, Rocha 
etc. In fine, Argentina, și ea cu 
multe figuri noi, a demonstrat 
un bun joc de apărare, dar o 
tactică veche în atac, cu pase 
multe și scurte, cu driblinguri 
și acțiuni individuale inutile. 
Eforturile pentru scoaterea din 
impas a fotbalului sud-american 
continuă.

PEDRO VILLA ( 
Sao Paulo, 1 aprilie i!

pe terenul Cesenei, unde va 
prezenta cel mai bun „11" al 
său, din care continuă să lip
sească însă Gigi Riva. La Ce
sena nu va juca Zuccheri (sus
pendat ca urmare a eliminării 
sale .de duminica trecută), dar 
vor reintra Bitolo și Mariani. 
Tot în etapa trecută a mai fost 
eliminat Cresci de la Bologna, 
echipă care se va deplasa, deci, 
la Perugia (la care au reintrat 
Scarpa și Curi) fără cel mai 
bun apărător. Un alt meci, 
Lazio — Verona, poartă am
prenta tentativelor de salvare 
de la retrogradare. La Lazio 
reintră Cecconi, Ghedin Lopez, 
Martini și Garlascheili, în timp 
ce Verona rămîne neschimbată. 
Și la Genova un meci pentru 
evitarea retrogradării de către 
echipa locală Sampdoria On 
formație completă), care pri
mește vizita echipei Roma (fără 
dirijorul De Sisti). Dar mai ales 
la Ascoli, unde localnicii, fără 
absențe, încearcă să acumuleze 
puncte în dauna lui Napoli 
(fără Bruscolotti). In ultimul 
meci al etapei, Fiorentina va 
primi acasă replica lui Como.

CESARE TRENTINI
Bologna, 2 aprilie



CE PROBLEME AVEȚI PE AGENDA DE LUCRU 
TOVARĂȘE ANTRENOR FEDERAL?

In angrenajul mișcării noastre sportive, antrenorii fede
rali reprezintă piloni importanți in organizarea și des
fășurarea activității pe baza unor criterii profund ști

ințifice. Aleși, de regulă, dintre cei mai buni tehnicieni ai 
ramurii de sport respective, antrenorii federali îndrumă și 
controlează diferitele laturi ale activității sportivfe de perfor
manță, participă efectiv la procesul instructiv-educativ din 
cluburi și, mai ales, de la echipele reprezentative. In sfîrșit, 
antrenorii federali sînt cei care dirijează procesul general de 
descoperire și de selecție a juniorilor, ocupindu-se totodată 
de continua perfecționare a antrenorilor, precum și de unele 
aspecte — deloc neglijabile — ale activității sportive de 
masă, sursă principală pentru sportul de performanță.

Pagina noastră de astăzi și-a propus să prezinte cititorilor 
citeva dintre aspectele muncii complexe pe care o desfășoară 
antrenorii federali.

i
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Ca și în celelalte discipline 
olimpice, în lumea canotajului 
se face simțită, la această oră, 
o activitate febrilă, o concen
trare a tuturor forțelor și capa
cităților pentru asigurarea unei 
cit mai valoroase participări a 
echipajelor românești la marile 
confruntări de la Montreal. 
Multitudinea problemelor este 
atent dirijată de către federa
ția de specialitate, antrenorul 
federal, prof. Victor Mociani 
fiind unul dintre pionii cei mai 
importanți în munca aceasta 
intensă, de zi cu zi, în care ori
ce neatenție, orice greșeală 
poate costa la Olimpiadă foarte 
mult.

L-am abordat pe antrenorul 
federal, solicitindu-i răspunsuri 
la citeva întrebări legate de ac
tivitatea sa actuală.

— Care sînt problemele 
de cea mai stringentă ac
tualitate în preocupările an
trenorului federal ?

— In primul rină cele legate 
de asigurarea etapei de ieșire 
pe apă a echipelor reprezenta
tive. Concret, este vorba mai 
ales de asigurarea bazei teh- 
nico-materiale cit mai aproape 
de nivelul exigențelor. Loturile 
vor efectua antrenamente la 
Snagov. In acest timp, ne pre
ocupăm de găsirea unui loc 
propice de antrenament, care 
să îndeplinească, fie și numai 
parțial, caracteristicile canalului 
olimpic și se pare că acest loc 
va fi un canal din sudul Olte
niei, la Dăbuleni. Urmează, insă, 
și aici amenajarea unei baze, 
balizarea pistei și toate celelal
te probleme legate de asigu
rarea unor condiții optime de 
pregătire.

— Ne mai desparte doar 
puțin timp de debutul noului

FAȚĂ
Mai pregnant poate ca nicio

dată, federația de baschet are 
în prim plan perspectiva îmbu
nătățirii performanțelor loturi
lor reprezentative și în acest 
sens prof. George Chiraleu, ac
tualul antrenor federal însărci
nat cu problemele juniorilor și 
tineretului, ne-a vorbit, spi
cuind din agenda sa de lucru :

„Ne interesăm în momentul 
de față de finisarea organiza
torică a pregătirilor în vederea 
participării la competițiile ofi
ciale din acest an, rezervate 
juniorilor și junioarelor : cam
pionatul european de junioare 
II (aflat la prima ediție). „Cupa 
Prietenia" la juniori II, cam
pionatele balcanice de juniori 
și junioare I. Pentru un viitor 
ceva mai îndepărtat, urmărim 
formarea unui lot de seniori 
capabil să se califice pentru 
Jocurile Olimpice din 1980, ba
za lui constituind-o jucătorii 
foarte tineri și valoroși ai ac
tualei echipe naționale de se
niori (Cernat, Niculescu), unii 
juniori afirmați de pe acum ca 
baschetbalist! cu mari posibili
tăți (Căpușan, Tecău), precum 
și cei care în 1976 își încheie 
activitatea ca juniori. Referitor

va»

Sportul
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complexe pe care o desfășoară
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START HOTĂRÎTOR
sezon internațional. Cum ați 
pregătit acest debut ?

— Chiar in aceste zile reve
dem și căutăm să punem la 
punct criteriile de selecție a lo
tului și de alcătuire a echipa
jelor. Vor fi criterii foarte pre
cise, la baza cărora stă numai 
și numai valoarea sportivă. In 
momentul de față mă preocupă 
foarte mult sporirea eficienței 
etapelor de pregătire care au 
mai rămas pînă la Jocurile O- 
limpice. Căutăm ca totul să fie 
minuțios pus la punct, pentru 
a nu mai avea surprize neplă
cute ca anul trecut.

— Ce competiții mai im
portante, cu caracter inter
național, figurează in calen
darul preolimpic al schifiști- 
lor români ?

— Voi aminti, in ordine, de 
regatele Mannheim (R.F. Ger
mania), Pancearevo (Bulgaria), 
Moscova, Grunau (R.D. Germa
nă). Duisburg (R.F. Germania). 
Toate acestea sînt la fel de im
portante, pentru că de fiecare 
dată sportivii noștri vor evolua 
in compania unor adversari ex
trem de puternici, campioni 
mondiali și europeni, preten- 
denți la. medaliile olimpice ale 
Montrealului.

— Ce ne puteți dezvălui 
in legătură cu obiectivele 
schifiștilor români în anul 
1976 ?

— Practic, este vorba de un 
singur obiectiv — obținerea 
unor medalii olimpice, care să 
contribuie la întărirea presti
giului sportului românesc pe 
plan internațional și, implicit, 
la confirmarea valorii canotaju
lui nostru.

Al. HORIA

ATENȚIE SPORITA 
DE TINERII BASCHETBALISTI

Ia obiectivele din acest an, am 
izbutit — cu juniorii din Bucu
rești — să efectuăm două an
trenamente comune în fiecare 
săptămînă (indiferent de perioa
da de pregătire sau competițio- 
nală care interesează direct 
echipa de club de proveniență) 
și sîntem pe cale să organi
zăm centre de antrenament 
pentru juniorii din alte orașe 
vizați să facă parte din loturile 
naționale, ca, de pildă, Cluj- 
Napoca și Constanța. Ținînd 
seama că nu avem posibilita
tea să prezentăm jucători (sau 
jucătoare) giganți, am alcătuit 
planuri de antrenament în care 
ponderea principală o au pre
gătirea fizică (viteză, detentă, 
rezistență), precizia aruncărilor 
la coș (actualele apărări agre
sive au făcut ca talentul să fie 
insuficient, procentajele ridica
te la aruncările de la distanță 
fiind determinate de numărul 
mare al aruncărilor la coș exe
cutate, la antrenamente, în con
diții cit mai apropiate de joc) 
și desăvîrșirea pregătirii teh- 

. nico-tactice individuale pînă la 
1 un nivel care să permită jocul 
în mare viteză, cu cit rrfei pu
ține greșeli de tehnică. Un ca
pitol special al ansamblului de 
măsuri îl constituie disciplina 
la antrenamente și în timpul 
competițiilor, încălcarea ei pro- 
vocînd, în mod automat, exclu
derea din lot și suspendarea

CONTROL EFICIENT, PARTICIPARE EFECTIVA 
LA PREGĂTIREA ÎNOTĂTORILOR FRUNTAȘI
Activitatea înotăto

rilor este in plină 
desfășurare în aceste 
zile. Aceasta și expli
că de ce agenda de 
lucru a antrenorului 
federal Tiberiu Mun- 
teanu este bogată, ea 
avînd o gamă varia
tă de probleme.

— Care este pre
ocuparea dv. pre
dominantă în a- 
ceste săptămini ?

— Ne aflăm într-o 
perioadă în care prac
tic se pun bazele per
formanțelor din vară, 
cînd trebuie să alcă
tuim loturile ce ne 
vor reprezenta în com
petițiile internaționale 
din iulie și august. 
Iată de ce sînt în per
manență în mijlocul 
sportivilor. urmărind

PREOCUPARE PERMANENTĂ PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA 
PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV

Despre antrenorul federal de 
handbal, Gabriel Zugrăvescu se 
poate spune, fără exagerare, că 
are agenda de lucru plină me
reu cu probleme la ordinea zi
lei. Cu toate că, în principiu, 
sfera sa de activitate este le
gată numai de handbalul femi
nin, aria problemelor pe care 
le coordonează este mult mai 
largă și mult mai complexă. 
Din suita preocupărilor sale 
ne-am propus să ne oprim 
astăzi asupra celor legate de 
instruirea și perfecționarea an
trenorilor și dc îmbunătățirea 
procesului instructiv-educativ la 
echipele divizionare, cu toate că 
la această oră antrenorul fede
ral Gabriel Zugrăvescu are ca 
sarcină principală supraveghe
rea pregătirilor reprezentativei 
feminine a României în vede
rea participării la J.O.

Să vedem, însă, cum își rea
lizează concret sarcinile pe linia 
instruirii și perfecționării an
trenorilor, antrenorul federal 
Gabriel Zugrăvescu.

Nu o dată, am avut posibili
tatea să asistăm la dialoguri 
interesante, purtate între an
trenorul federal și antrenori al 
unor echipe divizionare. Dinco
lo de solicitările, destul de nu
meroase, ale antrenorilor — la

»
împricinatului in echipa de 
club. Se cuvine să precizez că 
viitoarele performanțe ale re
prezentativelor de juniori de
pind nu atît de volumul și de 
calitatea antrenamentelor co
mune din cadrul loturilor, ci în 
primul rînd de respectarea pla
nurilor individuale de pregătire 
ce vor fi trimise formațiilor de 
club din care fac parte selecțio
nații. Normele absolut obliga
torii introduse, începînd din a- 
cest an, vor fi edificatoare a- 
supra îndeplinirii planurilor de 
antrenament. Mai doresc să 
menționez revitalizarea loturilor 
de tineret, care vor avea cu a- 
devărat viața intensă de pre
gătire și competițională fără de 
care nu văd puntea de legă
tură dintre loturile de juniori 
și cele de seniori. Doar junio
rii de excepție (și aceștia sînt 
foarte puțini) pot promova di
rect în reprezentativa de se
niori, celorlalți fiindu-le nece
sară o perioadă mai îndelun
gată de activitate competițio- 
nală internațională. Agenda 
noastră de lucru are un 
punct principal în organi
zarea și îndeplinirea acestui 
obiectiv, pe care-1 consider de 
extremă importanță pentru rea
lizarea țelului de a vedea re
prezentativa României la Jocu
rile Olimpice de la Moscova".

D. STANCULESCU

îndeaproape antrena
mentele lor zilnice.

— Către ce uni
tăți și secții v-ați 
îndreptat atenția in 
ultima vreme ?

— In primul rînd 
păstrez un contact 
permanent cu Școala 
generală nr. 54 din 
București, nucleu al 
primului Liceu de înot 
din țară. Am partici
pat efectiv la alcătui
rea planurilor de an
trenament, la organi
zarea pe grupe a 
sportivilor, la stabili
rea unor norme pre
cise de promovare 
dintr-o grupă într-alta. 
Am avut de luptat cu 
conservatorismul și cu 
rutina unor profesori 
și antrenori, dar pînă 
la urmă am reușit să

impun punctul de ve
dere al colegiului cen
tral de antrenori.

— Alte unități 
la care v-ați pro
pus să urmăriți 
pregătirea sporti
vilor ?

— Steaua și Dina
mo. două centre care 
ne asigură majorita
tea componenților e- 
chipelor naționale. Nu 
m-am rezumat — și 
așa. voi proceda și în 
continuare — la un 
simplu control, ci am 
participat efectiv la 
dirijarea antrenamen
telor. Totodată am 
căutat să realizez o 
mai bună colaborare 
cu reprezentanții Cen
trului de cercetări 
științifice „23 August" 
pentru obiectivizarea

care G. Zugrăvescu răspunde 
mereu cu promptitudine și bu
năvoință, găsind pentru toată 
lumea un sfat bun, o idee, o 
soluție — antrenorul federal 
poate fi întilnit destul de des 
la antrenamentele unor echipe 
divizionare, ătît din A și B, cît 
și din campionatul de juniori. 
Chiar și atunci cînd asistă la 
turneele de campionat, ca ob
servator federal, munca sa îm
bracă și aspectul instruirii, după 
jocuri el puțind fi văzut dis
cutând cu antrenorii pe margi
nea tacticii folosite, a evoluției 
unor jucătoare, fie că sint din 
lot; fie că sînt în vederile lo
tului.

Tot în sarcina antrenorului 
federal cade și organizarea 
cursurilor periodice de perfec
ționare a antrenorilor, cu toate 
aspectele pe care le ridică a- 
cestea : alegerea temelor, de
semnarea referenților și pregă
tirea acestora pentru o cît mai 
bună reflectare a sarcinilor pro
puse.

Alături de cursurile de per
fecționare, antrenorul federal se 
ocupă și de instructajele pe
riodice cu antrenorii loturilor 
de tineret și juniori ale țării 
(masculine și feminine), aspect 
deosebit de important, mai ales 
acum cînd se profilează la ori
zont o nouă ediție a Campiona
tului mondial de tineret In 
vederea participării echipelor 
României la acest campionat 
antrenorul federal împreună cu 
membrii Comisiei centrale de 
juniori a elaborat și definitivat 
planurile de pregătire.

In legătură cu participarea 
directă a antrenorului federal 
la îmbunătățirea procesului in
structiv-educativ la nivelul e- 
chipelor divizionare, vom aminti 
ca puncte principale pe agenda 
sa de lucru stabilirea probelor 
și normelor de control (care se 
vor efectua anul acesta intr-un 
mod mult mai organizat decît 
în anii precedenți); precum și 
realizarea unor filme cu carac
ter tehnico-metodic care urmea
ză să fie difuzate în; țară ca 
sprijin concret în îmbunătățirea 
pregătirii echipelor de handbal.

în sfîrșit, nu putem încheia 
aceste rînduri fără a sublinia 
că trialurile de selecție orga
nizate pentru juniori sînt co
ordonate și supravegheate în

Din discuțiile purtate cu antrenorii federali, precum și 
din aspectele surprinse de redactorii noștri in cadrul 
muncii pe care acești tehnicieni o desfășoară, reiese 

clar câ aria preocupărilor lor este largă, cuprinzind o com
plexitate de probleme, toate foarte importante. Firește, în 
centrul atenției tuturor antrenorilor federali stă, la această 
oră, pregătirea olimpică a sportivilor români, eforturile tutu
ror de a se prezenta la Montreal la posibilitățile maxime și 
de a obține rezultate pe măsura tradițiilor și prestigiului de 
care se bucură mișcarea sportivă românească pe plan in
ternațional. in același timp, însă, antrenorii federali se pre
ocupă serios și de celelalte aspecte ale muncii lor, căutînd 
să asigure, dincolo de Olimpiada care bate la ușă, rezultate 
mereu mai bune, o cît mai viguroasă creștere a performanțe
lor sportului românesc.

antrenamentelor, pen
tru realizarea unei 
pregătiri cit mai efi
ciente. Am urmărit și 
voi continua să urmă
resc activitatea înotă
torilor clujeni, mai 
'ales că în grupa an
trenorului O. Mlsdin 
se află și tînărul spor
tiv Alexandru Szabo, 
una dintre marile 
noastre speranțe pen
tru campionatele eu
ropene de juniori din 
ac'est an. Relațiile de 
colaborare între fede
rația de specialitate 
și secțiile din țară 
s-au îmbunătățit sim
țitor în ultima vre
me și aceasta — sînt 
convins — va contri-, 
bui la creșterea re
zultatelor.

Adrian VASILIU

deaproape tot de antrenorul 
federal.

Am scris toate acestea pen
tru că iubitorii sportului s-au 
obișnuit să întilnească numele 
antrenorilor federali doar ală
turi de loturile reprezentative 
și olimpice, uitînd că există o 
activitate nu mai puțin dificilă, 
dar anonimă, de organizare, de 
selecție a sportivilor și tehni
cienilor, de pregătire și urmă
rire a tuturor acțiunilor.

Huria ALEXANDRESCU

LA ORDINEA ZILEI..
Iată și citeva alte declarații 

ale unor antrenori federali :
CORNELIU BIRSĂNESCU 

(caiac-canoe) : „Problema prin
cipală a momentului este, bine
înțeles, legată de următoarea 
etapă de pregătire a lotului 
olimpic. De aici decurg toate 
celelalte aspecte — selecția, 
planurile de antrenament, asi
gurarea bazei materiale etc."

SILVIU MAGDA (gimnasti
că) : „Mă ocup în primul rînd 
de apropiatele întîlniri pe care 
loturile olimpice ale țării le vor 
susține cu echipele similare ale 
Franței, la Rouen, și\ — apoi, 
cu cele ale R.P.D. Coreene, la 
București. Urmează, in ordinea 
importanței, problemele legate 
de pregătirile lotului masculin 
de tineret pentru meciul cu 
formația U.R.S.S., precum și de 
antrenamentele juniorilor în ve
derea „Concursului Prietenia".

NICOLAE NEDEF (handbal) 5 
„Principala preocupare a mea 
in acest moment este refacerea 
jucătorilor după recent încheia
ta ediție a „Trofeului Car păți", 
odihnirea tor și pregătirea pen
tru următoarele confruntări ale 
sezonului internațional care fac 
parte din planul de antrena
ment în vederea participării la 
J.O. de la Montreal".

LAZAR BAROGA (haltere) î 
„Ne preocupă specializarea spor
tivilor pe cele două stiluri la 
care se organizează acum con
cursurile Internaționale — smuls 
și aruncat. De aici decurg pre
gătiri de alt gen, al căror scop 
principal este concentrarea 
sportivilor pentru o mai bună 
performanță, intr-un timp de 
concurs mai scurt".



PREGĂTIREA OLIMPICĂ
IN DEZBATEREA

Societatea 73e medicina cul
turii fizice și sportului, exper
tizei și recuperării medicale, 
din U.S.S.M., în colaborare cu 
comisia de medicină sportivă a 
C.N.E.F.S. și Ministerul Sănă
tății, a organizat in ziua de 26 
martie a.c. o consfătuire știin
țifică pe terna pregătirii medi- 
co-biologice pentru Jocurile O- 
limpice de vară de la Montreal. 
Ea consfătuire au participat 
reprezentanți ai conducerii 
C.N.E.F.S., Ministerului Sănătă
ții, Academiei de științe medi
cale, I.E.F.S., medici, psihologi, 
antrenori.

Raportul prezentat (dr. I. Ște
fan „Aspecte medico-biologice 
in pregătirea 
ca și cele 3 
A. Demeter 
biologice in 
toare", dr. I. 
medico-biologice 
aclimatizării", dr. I. Ștefan 
„Aspecte medico-biologice in 
timpul competiției olimpice") au 
definit planul de măsuri medico- 
sportive și mijloacele ce trebuie 
aplicate în așa fel incit la 
Montreal sportivii noștri să se 
prezinte într-o stare deplină de 
sănătate și în formă sportivă 
maximă, iar in timpul compe
tiției pregătirea 
concurs, ca și 
competiționalâ, 
cel mai înalt 
citate.

Comunicările
A. Vasiliu și colaboratori) „In
fluenta produsului Calgam (vit. 
B15) la sportivi" ; dr. A. Po- 
povici „Nevoia de proteine in 
probele anaerobe" ; dr. I. Ște
fan „Deperdiție sau redistribu
te ionică" ; dr. A. Szogy „Ca
pacitatea aerobă la sportive de 
performantă" ; prof. M. Geor
gescu „Studierea concomitentă 
a nivelului capacității de efort

pentru Montreal") 
corapoarte (prof. 
„Aspecte medico- 
perioada pregăti- 
Drăgan „Aspecte 

■ in perioada 
dr. I. - ‘

biologică de 
refacerea intra- 
să decurgă la 
nivel de efica-

SPECIALIȘTILOR>

aerobe și anaerobe, mijloc im
portant de dirijare a pregătirii 
sportivilor de performantă", ca 
și discuțiile și intervențiile fă
cute de diverși specialiști (prof, 
dr. M. Epuran, prof. dr. doc. 
V. Stroescu și alții) au sinte
tizat măsurile ce se impun, mă
suri recepționate de medicii 
loturilor olimpice, prezenți la 
această consfătuire.

Astfel, indicațiile dietetice, 
cele farmacologice, indicațiile 
privind recuperarea după trau
matisme și îmbolnăviri, reface
rea după efort, combaterea do
pingului, metodica de antrena
ment în faza de aclimatizare la 
Montreal, au fost sintetizate in 
concluziile consfătuirii, și fac 
obiectul unui plan de măsuri 
diferențiat pe 
fiecare sportiv, 
litatea acestei 
care s-au putut confrunta pă
reri diferite in această proble
mă și, în același timp, s-a sta
bilit sinteza, strategia medico- 
sportivă pentru Jocurile Olim
pice de la Montreal, strategie 
care nu poartă amprenta soli
tară a medicului de lot ci este 
rezultanta opiniilor a numeroși 
specialiști, de diferite profiluri 
biologice, din mișcarea sportivă 
și rețeaua medicală.

E nevoie de transpunerea în 
practică a acestor concluzii care 
nu ridică nici o dificultate în 
aplicare, ci numai o participare 
conștientă a sportivilor, tehni
cienilor și cadrelor medico- 
blologice, pentru atingerea o- 
biectivelor de mare răspundere 
care stau în fața mișcării spor
tive din țara noastră la J.O. 
de '

fiecare lot, pe 
Apreciem uti- 
consfătuiri în

la Montreal ’76.

Dr. IOAN DRAGAN 
directorul Centrului 

de medicină sportivă
n

CLASAMENTELE DIVIZIEI A, LA POPICE
In campionatele Diviziei A, înain

tea etapei a XV-a (care se 
azi șl mîine) clasamentele 
arată astfel :

FEMININ
Sud

13 8
11 0

1 
0
1
1
1
0 
o 
o

disputa 
seriilor

9.
10.

Derma. Tg. M. 14
Voința Media; 14

CAMPIONATE, COMPETIȚII

Soria
1. VOINȚA Buc.
2. Gloria Bucuroșii
3. Laromet Buc.
4. Rapid București
5. Cetatea Giurgiu 
4. Metrom Brașov
7. Voința Galati
8. Petrolul Bâicoi
9. Voința Const. 

10. Frigul București

15 
15
14
14
14
14
14
14
14
14

2
4
3
5
6
8
8
9

11
13

19893 
17104 
17392
17234 
16263 
16731
14234
16719 
16279 
16929

26
22
21
18
15
11
11
10

6
2

1.
2.
3.
4.
5.
0.
7.
8.
♦.

10.

Seria 
VOINȚA Buc. 
Rulmentul Bv. 
Const. Galați 
Petrolul T. PI. 
Olimpia Buc. 
Gloria Buc. 
Flacăra Ci mp. 
Rafinorul PI. 
Metalul Roman 
Hidro. Bv.

4 0
2 0 

MASCULIN
Sud
14
14
15
14
14
13
15
14
13
14

10
12

16263
16557

8
4

io 
o
7
3 
3
3
3
1

Seria Nord
1. VOINȚA Tg. M. 14
2. Voința Cj.-Np. '
3. C.S.M. Reșița

Hidromeca. Bv. 
Voința Oradea 
Voința Timiș.
U.T.Arad
Voința Craiova

4.
5.
t.
7.
(.

14
14
14
14
14
14
14

11
10
10

I

0
0
0

9 0
8 0
6 0
6 0
4 0

3
4
4
5
6
8
8

10

17059
16888
16835 
14594 
16671
16428
15880 
16431

22
20
20
18
16
12
12

8

0 
0 
0
0

0 
0 
0
0
0

2
2
4
4
5
7

10 
11
12
13

36182 
36060 
37991 
35405 
36331 
35625 
40201
35488 
29691 
34736

24
24
22
20
18
12
10

6
4
2

12
12 
11
10

0
4
5
3
2
1

Seria Nord
1. VOINȚA Cj.-Np. 14- _ . - .. M

14
14
14
14
14

2.
3.
4.
5.
4.
7.

». 
te.

Electro. Tg. M. 
Metalul Huned. 
Olimpia Reșița 
Jiul Petrila 
Aurul Baia M. 
Electrica Sibiu 
Progres. Oradea 14 
C.F.R. Timiș. 14 
Gaz metan M. 14

o 
o 

9 0 
8 
7 
6 
6 
5 
5 
4

10
10

0 
0 
0 
o 
o 
o 
o

36297 
36145 
35663 
35058
35271 
35183

4
4
5
6
7
8
8 34424
9 35516
9 35256 

10 35541

CUPA DE PRIMĂVARA", LA HANDBAL
limpice de la Montreal, an
gajează intens reprezentativele 
țării noastre în diferite me
ciuri și turnee de verificare, 
in „Cupa de primăvară", divi
zionarele A vor evolua fără 
jucătorii și jucătoarele din lo
turi.

Iată componența celor patru 
serii : FEMININ, seria I : U- 
niversitatea Timișoara, Progre
sul București, Voința Odorhei, 
I.E.F.S., Constructorul Timișoa
ra și Rulmentul Brașov ; seria 
a II-a : Textila Buhuși. Ra
pid București, Universitatea 
București, Confecția, Mureșul 
Tg. Mures și Constructorul 
Baia Mare ; MASCULIN, se
ria I : Steaua, H. C. Minaur 
Baia Mare, Politehnica Timi
șoara, Universitatea Cluj-Na- 
poca, C.S.M. Borzești și A.S.A. 
Tg. Mureș ; seria a II-a : Di
namo București, Dinamo Bra
șov, Știința Bacău, C.S.U. Ga
lați, Universitatea București și 
Petrolul Teleajen.

Duminică se vor desfășura 
următoarele partide : Voința 
Odorhei — I.E.F.S., Progresul 
București — Rulmentul Bra
șov, Constructorul Timișoara— 
Universitatea Timișoara, Tex
tila Buhuși — Constructorul 
Baia Mare, Mureșul Tg. Mu
reș — „U“ București, Rapid-- 
Confecția; MASCULIN : Poli 
Timișoara — C.S.M. Borzești, 
Steaua — A.S.A. Tg. Mureș, 
Minaur — „U“ Cluj-Napoca,
C.S.U. Galați — Petrolul Te
leajen, Dinamo Brașov — Di
namo București, „U“ Bucu
rești — Știința Bacău.

»
După o pauză relativ scurtă 

în activitatea competiționalâ 
internă, handbalul va reintra 
în actualitate la finele acestei 
săptămîni, cînd ’ sînt progra
mate primele jocuri din cadrul 
„Cupei de primăvară", întrece
re organizată de federația de 
specialitate pentru echipele 
masculine ..........................~'
vizia A.

Intrucît
care

• pentru
și feminine din Di-

nai,
sczonul internațio- 

precede Jocurile O-

UN IMPORTANT 
CONCURS 

INTERNAȚIONAL : 
„CUPA F.R.C."

începînd de miine dimineață, 
fruntașii .................
alături
sportului cu pedale din Ceho
slovacia, Polonia și Ungaria se 
vor întrece, timp de 8 zile, în 
prima mare competiție de fond, 
pe etape, a sezonului : „Cupa 
F.R.C.".

Iată programul competiției : 
4 aprilie — ora 11 — cursă pe 
circuit (50 km), pe strada Cîm- 
pinei ; 5 aprilie — ora 15 — 
cursă pe șoseaua București — 
Oltenița (98 km) ; 6 aprilie — 
ora 15 — contratimp individual 
(30 km) pe autostrada Pitești ; 
7 aprilie — ora 14 — cursă pe 
șoseaua București — Alexan
dria (140 km) ; 8 aprilie — 
ora 15,00 — cursă pe șo
seaua București — Oltenița 
(80 km) ; 9 aprilie — ora 14,30
— cursă pe șoseaua București
— Alexandria (110 km) ; 10 a- 
prilie — ora 16 — cursă pe cir
cuit (50 km), pe strada Leontin 
Sălăjan ; 11 aprilie — ora 10
— cursă pe șoseaua București
— Ploiești, varianta Buftea (120 
km).

ciclismului nostru și 
de ei reprezentanții

AUTOMOBILISM : 
„MEMORIALUL JEAN 

CALCIANU"
Mîine, începînd de la ora 

10,30, pe aleile din preajma 
Pavilionului expozițional de ia 
Casa Scînteii se 
concursul de viteză 
„Memorialul Jean 
Cursa — ajunsă la 
IV-a ediție — organizată, de 
către Comisia, locală de auto
mobilism și karting a Filialei 
ACR București, este deschisă 
tuturor tipurilor de mașini, îm
părțite în 6 clase de concurs. 
Particlpanții sînt cîțiva din
tre cei mai buni automobiliști 
ai țării — din diverse orașe 
— cit și începători (cu licența. 
E sau fără licență).

Pentru decernarea Cupei 
transmisibile „Memorialul Jean 
Calcianu" se va organiza o 
cursă separată la care vor par
ticipa primii trei din clasa
mentul grupelor III și IV (res
pectiv, Dacia 1100, Dacia 1100 
S și Dacia 1300, grupele 1 și 2).

Iată acum cîteva amănunte 
referitoare la concursul de 
mîine : traseul din incinta Pa
vilionului are o lungime de 
1 500 m (lățime de 9—13 m); 
se va alerga cite 4 Jure (con
ducători cu 
licență) și 
I.A.B.C.D.) ; 
clasamente t 
dree I—IV, 
dree V—VI, și pentru 
chalange 
Calcianu. 
cial are loc tot mîine, între '< 
orele 9,15—10,15.

desfășoară 
pe circuit 
Calcianu4*. 
cea de a

licența E sau fără
6 ture (licențe 

se alcătuiesc trei 
pe clase de 
pe clase de

„Memorialul 
Antrenamentul

cilin- 
cilin- 
Cupa 
Jean 
ofi-

BOGATA ACTIVITATE LA HOCHEI
După suita de participări in

ternaționale din această iarnă, 
hocheiul revine pe primul plan

RELUAREA DIVIZIEI A LA BASCHET
o scurtă întrerupere, 

A la baschet masculin 
prin meciurile etapei a

După 
Divizia 
se reia 
21-a programate azi și mîine. 
Cele mai atractive partide se 
anunță Farul — Universitatea 
Timișoara (în tur 65—75 și 
72—91), I.C.E.D. — Politehnica 
Iași (76—66, 57—64) și Univer
sitatea Cluj-Napoca — Rapid 
(58—73 și 56—61). Celelalte în
tîlniri : Politehnica București — 
Steaua (55—105 și 53—120), 
Dinamo — C.S.U. Brașov (86—55 
și 121—69), I.E.F.S. — A.S.A. 
București (68—73 și 79—65).

In „Cupa federației" Ia bas
chet feminin se dispută urmă
toarele jocuri in cadrul etapei 
a 8-a (între paranteze, locul în 
clasament) : C.S.U. Tg. Mureș 
(12) — Voința București (11), 
Crișul (8) — Sănătatea Ploiești 
(7), Universitatea Timișoara (5) 
— Progresul (10). Rapid (9) — 
I.E.F.S. (6), Politehnica Bucu
rești (3) — Olimpia București 
(4). Meciul Universitatea Cluj- 
Napoca (1) — C.S.U. Galați (2) 
a fost amînat pentru 20 aprilie.

Clasamentul la zi
1. STEAUA 40 38 2 3677—2621 78
2. Dinamo 40 38 2 3905—2570 78
3. „U- Cj.-Np. 40 25 15 3137—2893 65
4. Rapid 40 21 19 2751—2816 61
5. Univ. Timiț. 40 20 20 2754—2845 60
6. Farul 40 20 20 3288—3303 60
7. „Poli* lăți 40 18 22 2990—3181 58
8. I.E.F.S. 40 18 22 2939—3248 58
9. I.C.E.D. 40 17 23 2937—3179 57

10. C.S.U. Bv. 40 15 25 3045—3344 55
11. A.S.A. 40 5 35 2618—3369 45
12. „Poli” Buc. 40 5 35 2692—3364 45

NOTE•NOTE•NOTE•NOTE•NOTE
ATLETICĂ ȘCOLARĂ440 frumoasă acțiune de selecție

IN DIVIZIA DE LUPTE
și mai ales o 

a calen-

la
internaționale.

„JOIA

Gh. Suciu 
I. Ghincea

în vacanța de 
primăvară a elevi
lor, pe stadioanele 
Dinamo, Voința, 
Tineretului. Olim
pia și Progresul 
din București sec
țiile de atletism 
ale cluburilor res
pective vor orga
niza concursuri de 
alergări, aruncări

și sărituri rezerva Iară", titulatura a-
te tuturor elevilor cestei acțiuni <—
din școlile bucu- iată o frumoasă
reștene care rămîn inițiativă care poa
în Capitală pe te atrage spre atle-
timpul vacanței. tism numeroase e-
Cei cu aptitudini lemente talentate.
pentru atletism vor
fi Încadrați în sec *
țiile de juniori ale
cluburilor amintite. Sezonul atletic în
„Joia atletică șco- aer liber se va

MULTE „PENALIZĂRI44
Duminică s-a disputat cea 

de-a doua etapă a Diviziei 
de lupte greco-romane, pri
lej cu care au fost con
statate unele nereguli pe 
care nu le mai dorim repe
tate. Una dintre ele este 
legată de necorespunzătoa- 
rea planificare a calenda
rului competițional, motiv 
pentru care două dintre ce
le nouă întîlniri programate 
(cele de la Craiova șl Ba
cău) au fost amînate, iar 
alta, cea din Capitală, nu 
s-a putut disputa în totali
tate datorită deplasării u- 
nor sportivi fruntași 
competiții ' ' 
Or, participarea luptători
lor din lotul republican la 
cea mai mare competiție pe 
echipe a țării sau la alte 
turnee internaționale făcea 
parte din planul de pregă
tire a acestora, alcătuit în
că de anul trecut... Apre
ciem că o planificare mai

judicioasă, 
corelare mai bună 
darului intern cu cel inter
național ar fi evitat o ase
menea situație neplăcută.

La triunghiularul disputat 
în Capitală, care a reunit 
formațiile Metalul, C.S.M. 
Pitești și Farul Constanța, 
am fost martorii unor ar
bitraje slabe, necompeten
te. Autori : 
(Ploiești) și 
(Brașov). In special ultimul 
(deși a fost luptător) a do
vedit serioase lipsuri în cu
noașterea și aplicarea re
gulamentului, creînd mari 
dificultăți șefului de saltea, 
Mircea Strulovici (Galați). 
La fel de slab s-a prezen
tat și băimăreanul Gh. Or- 
ha, la întîlnirea de la Satu 
Mare. Dar, Colegiul central 
de arbitri s-a văzut obligat 
să apeleze și la oameni mai 
puțin competenți datorită 
aglomerării de concursuri

inaugura în Capi
tală mîine dimi
neață pe stadionul 
Tineretului, unde, 
de la ora 9 se va 
desfășura — în ca
drul Cupei Tinere
tului — concursul 
atletic între echi
pele institutelor u- 
niversitare.

ECHIPA DE LUPTE LIBERE 
A R.S.S. BIELORUSE 

LA BRAȘOV
Azi și mîine, va avea loc __ 

Brașov un turneu de lupte li
bere la care vor participa, îm
preună cu sportivii din lotul 
reprezentativ al țării noastre, și 
componenții echipei R.S.S. Bie
loruse.

Din formația sovietică se de
tașează I. Gaidarbekov, cam
pionul european al categoriei 
68 kg. Printre luptătorii români 
care vor participa la acest tur
neu sint O. Rcnțea (cat. 48 kg),
E. Butu, I. Arapu (62 kg), G- 
Anghcl, G. Condrat (57 kg),
F. Coman, C. Moldovan (62 kg), 
CI. Zanier (68 kg), M. Pîrcăla- 
bu, T. Pancă (74 kg), V. Iorga, 
V. Tigănaș (82 kg), T. Seregely, 
S. Marcov (90 kg), E. Panaite 
(100 kg) și L. Șimon (+100 kg).

la

in actualitatea internă, progra- 
mînd, începînd de săptămîna 
viitoare, o serie de importante 
întreceri. Primele starturi vor 
oferi celor mai tineri hocheiști 
prilejul de a-și disputa titlurile : 
în cîteva competiții rezervate 
lor. Astfel, între 6 și 13 aprilie 
la București va avea loc turneul 
final al campionatului rezervat 
juniorilor mari (17—18 ani), la 
care iau parte echipele Școla
rul București, S.C. 
Ciuc, Șc. sportivă i 
Metalul Rădăuți.
timp, la Miercurea Ciuc au loc ; 
disputele juniorilor mici (14—16 
ani) și cele din cadrul „Cupei j 
Speranțelor", deschisă celor mai 
tineri jucători

Puțin mai tîrziu sînt progra
mate și ultimele tururi ale cam
pionatului Diviziei A, în ambe
le grupe valorice. La prima 
grupă s-a hotărît să se joace 
încă trei turnee cu tur și retur, 
care au fosț programate după 
cum urmează : primul la Bucu
rești intre 12 și 19 aprilie, cel 
de al doilea la Miercurea Ciuc 
intre 22 și 29 aprilie și ultimul, 
tot la București, intre 2 și 9 
mai. în ce privește grupa se
cundă a Diviziei A sînt prevă
zute doar două turnee : primul 
la Miercurea Ciuc intre 14 și 20 
aprilie, iar cel de al doilea la 
București intre 23 și 29 aprilie. 
Reamintim că în lupta pentru 
primul loc, Dinamo București a 
ciștigat ambele jocuri (5—3 și 
8—1) cu deținătoarea titlului, 
Steaua. Cele două echipe se vor 
mai întilni încă de 6 ori. ,

Miercurea 
Odorhei și 

In același

pe aceeași perioadă de timp 
căci concomitent cu etapa 
Diviziei se disputau și în
trecerile fazei de zonă a 
campionatului de juniori, 
competiție care a necesitat 
prezența unui mare număr 
de arbitri.

în aceeași etapă, la Ga
lați, s-a petrecut un fapt și 
mai neplăcut : Mircea Croi- 
toru, antrenorul care-i în
soțea pe sportivii de la S.C. 
Bacău, a venit în sala de 
concurs în stare de ebrie
tate și a adresat injurii o- 
ficialilor, bruseîndu-i și 
împiedicînd astfel desfășu
rarea concursului. Cum M. 
Croitoru nu se află la pri
ma abatere de acest fel, 
Biroul federal a hotărît să 
propună excluderea acestu
ia din viața sportivă I Evi
dent, o măsură firească. De 
asemenea „educatori" nu 
au nevoie tinerii noștri 
luptători. (M. Tr.).

ÎNCEPE „criteriul de 
PRIMĂVARĂ" LA TENIS
Din prima 

viitoare 
oficială 
In aer 
dispută 
vară", 
cu caracter republican, reunind 
majoritatea rachetelor noastre 
fruntașe, din întreaga țară. La 
masculin și feminin, se dispută 
turnee paralele pentru catego
riile de seniori, juniori mari 
(17—18 ani) și juniori mici 
(15—16 ani).

întrecerile sînt programate 
pe trei baze sportive bucureș- 
tene : Progresul, Tenis—Club 
București și Școala sportivă nr. 
3. Primele meciuri — luni, de 
la ora 8.

zi a săptămînii 
are loc deschiderea 

a sezonului de tenis 
Liber, în Capitală. Se 
„Criteriul de primă- 

importantă competiție

SEZON PLIN PENTRU 
SĂRITURILE IN APĂ

Așa cum ne-au obișnuit în 
fiecare an, săritorii de la tram
bulină dedică luna aprilie celor 
mai importante concursuri ale 
sezonului în bazin acoperit. A- 
nul acesta debutul va fi făcut 
de campionatele naționale ale 
juniorilor, programate săptămî- 
na viitoare la bazinul „23 Au
gust", astfel : luni de la ora 
10 și de la ora 16 : trambulină 
1 m juniori și junioare ; marți 
ora 10 : trambulină 3 m juniori,' 
ora 16 : platformă junioare ; 
miercuri ora 10 : trambulină 3 
m junioare, ora 16 : platformă 
juniori.

După 
rîndul 
titlurile 
sîmbătă ___
ca întrecerile seniorilor să aibă 
loe vineri 16 și sîmbătă 17 a- 
prilie.

o zi de pauză, va fi 
copiilor să-și dispute 

de campioni (vineri, 
șl duminică), urmînd

ANUNȚ
Universitatea populară Bucu

rești, în colaborare cu Centrul 
de cercetări pentru educație 
fizică și sport al CNEFS și 
Consiliul municipal pentru edu
cație fizică și sport București, 
anunță ținerea cursului de reci
clare cu tema : „HANDICAPA
TUL ȘI SPORTUL MODERN' 
Prelegerea, ținută de lector dr. 
Ion Știrbu de la Facultatea de 
istorie și filozofie a Universi-

tații Babeș-Bolyai — secția e- 
ducație fizică și sport Cluj- 
Napoca. va avea loc în sala 
Dalles, luni 5 aprilie 1976, ore
le 12,30.

Va urma un film artistic.

a



in C. E. de tenis de masă ÎN PREAJMA

MARIA ALEXANDRU Șl LIANA MIHUȚ
C. M DE HOCHEI

GRUPA A

A 31-a aniversare a eliberării Ungariei

CONTINUA CURSA LA SIMPLU
PRAGA. 2 (prin telex). în

trecerile Campionatelor euro
pene de tenis de masă au 
fost reluate vineri dimineață 
cu calificările în proba de 
dublu feminin. Mihuț și Za
haria au avut ca adversare 
pe Kneip și Simon (R. F. 
Germania), la care au pierdut 
în patru seturi. După două 
seturi, sportivele vest-germane 
conduceau cu 2—0 (14,
pentru ca al treilea set 
cîștigat de românce. 
Gel de al patrulea 
timul a dat cîștig 
adversarelor, care 
la 16, datorită unei 
colaborări și unei 
evident superioare.

în proba de dublu mixt Za- 
i avut ca 

tineri jucători
ei, Alexan- 

foarte bun.
au pierdut 
B. Orzsci, 

în trei se- 
A 

o partidă fără istoric, în 
doar cel de al treilea 

a suscitat oarecare inte- 
Alexandiridis cu Mihuț

. 14), 
să fie 
la 16. 
și ul- 
cauză 
învins

set 
de 

au
mai bune
experiențe

haria și Mihuț au 
parteneri doi 
turci, unul dintre 
diridis, 
Zaharia 
în fața 
Kishazi 
turi 
fost 
care 
set 
res.
au întîlnit în primul tur tot 
un dublu maghiar, format de 
astă dată din Frank 
(o foarte talentată 
de 19 ani). Sportivul 
pinește bine blocul, 
capace și topspinul , _ _. 
hand. Liana s-a înțeles bine 
cu partenerul său si, după ce 
au cedat un set la... 9, le-au 
cîștigat pe următoarele trei i 
la 18, 21 și 17. Evoluția aces
tui dublu, după cum jucase în 
primul meci, ne dădea spe
ranța ajungerii în partea su
perioară a clasamentului. 
Peste o jumătate de oră. A- 
lexandiridis și Mihuț au sus
ținut. partida din turul doi, 
în compania perechii ceho
slovace Dvoracek, Grofova. 
Primul set este cîștigat co
mod de dublul Alexandiridis, 
Mihuț (13), dar în cel de al 
doilea lupta se înăsprește. Se 
ajunge la 9—8. apoi la 16—13 
și spre final „ '
20 și la 22. Trage Mihuț o 
dată, iar Alexandiridis pune 
un „capac", 
nînd victoria 
merg binișor 
treilea, pină 
trage pripit 
trimițînd afară, apoi nu-i mai 
iese nimic nici partenerului 
ei și setul se încheie cu 16— 
21. O desfășurare aproape 
identică a celui de al patru
lea set se încheie cu un scor 
identic, Mihuț și Alexandiri
dis nemaigăsindu-și cadența în 
timp ce cuplul cehoslovac 
pune tot mai autoritar stă- 
plnire pe joc. Ultimul set este 
pierdut la 14. astfel că și acest 
dublu încheie competiția, cei 
doi sportivi vădind 
aceleași calități dar 
leași... defecte.

După-amiază au 
partidele de simplu 
Maria Alexandru nu 
probleme în partida 
coaica Fotini Galanou, 
care a învins-o la 5, 8

(la

foarte, 
cu Engin 
dublului 
(Ungaria) 
—7, —15, —18).

și Ivasko 
jucătoare 
turc stă- 
așa-zisele 

pe for-

apoi la 16—13
- egalitate la

cuplul lor obți- 
la 
și 

la 
de

22. Treburile 
în setul al

8—8. Mihuț 
cîteva ori,

aproape 
și ace-

început 
feminin.
a

cu
avut 
gre- 

pe 
și 9.

Fără probleme a cîștigat 
Liana Mihuț partida ei _
lulia Trendagilova (Bulgaria) i 
21—11, 21—16, 21—15. în acest 
timp Lidia Zaharia s-a văzut 
învinsă cu 3—0 de Gabriella 
Szabo (Ungaria), mai precis 
de infinitul topspin pe for- 
hand, cu care jucătoarea ma
ghiară a 
adversara 
Zaharia a 
și 19.

în turul 
lexandru cit și Liana Mihuț 
au obținut noi victorii. Maria 
Alexandru a întîlnit-o pe Va
lentina Popova (U.R.S.S.), ca
re o învinsese pe franțuzoaica 
Bergeret cu 3—2, obținînd un 
succes relativ ușor în trei se
turi : 12, 12, 11. Liana Mihuț 
a primit replica irlandezei 
Karen Snior, pe care a depă
șit-o în patru seturi : 16, 17, 
—15, 18. Jucătoarele noastre 
rămîn deci în cursă la simplu.

în primul tur al probei de 
dublu feminin Maria Ale
xandru șl Wiebke Hendriksen 
(R. F. Germania) urmează să 
întîlnească 
sovietic 
întrucît 
23 (ora 
publica 
viitor.

Și 
cu

reușit să-și reducă 
numai la apărare, 
pierdut la 22, 16

doi, atit Maria A-

puternicul cuplu 
Ferdman, Antonian, 

meciul începe la ora 
Bucureștiului) vom 

rezultatul în numărul

Mircea COSTEA

VARȘOVIA, 2 (Agerpres). — în 
Polonia au mal fost organizate 
campionate mondiale si europe
ne în diferite discpiline ale spor 
tului. dar campionatele mondiale 
de hochei pe gheață ce se vor 
disputa între 8 si 25 aprilie în 
sala „Rondo" din Katowice con
stituie cea mai mare 
sportivă organizată 
tară.

La campionate vor .__
echipe : U.R.S.S.» Suedia, 
slovacia, S.U.A., Finlanda. R. D. 
Germană. R. F. Germania si Po
lonia. In acest an. pentru prima 
dată, campionatele se organizea
ză pe baza unui alt sistem. In 
prima fază, pină la 19 aprilie, 
cele 8 echipe vor juca fiecare 
cu fiecare, după care primele 4 
clasate vor participa la turneul 
pentru medalii iar celelalte vor 
juca pentru a se menține în rîn- 
dui celor mai bune echipe din 
lume. Anul acesta vor retrogra
da din grupa A 2 echipe. In 1977 
la Viena. vor evolua în locul lor 
campioana grupei B. România, si 
echipa Canadei, care-șl va face 
reintrarea în arena campionate
lor mondiale.

Pregătirile < 
Katowice slnt 
Toate echipele vor ii cazate în 
noul hotel la 
este situat la 5 km de sala „Ron
do". La dispoziția ziariștilor ș! 
turiștilor vor fi puse hotelurile 
din Katowice situate la cîteva 
sute de metri de sală.

Sala „Rondo" are o capacitate 
de 10 000 de locuri. Toți posesorii 
biletelor de intrare vor avea 
locuri cu o foarte bună vizibili
tate. Sala dispune de baruri, res
taurante și holuri largi, unde 
vor fi deschise chioșcuri cu a- 
mintiri. între altele cu fanioane 
Si insigne. Acolo va ii organiza
tă, de asemenea expoziția utila
jului sportiv fabricat în Polonia.

manifestare 
în această

participa 8
Ceho-

organizatorice la 
deja terminate.

Sosnowiec care

$

e

De azi, la Berlin

CEI MAI BUNI HALTEROFILI
DE PE CONTINENT

BERLIN, 2 (prin telefon). 
Simbătă după-amiază vor în
cepe în sala „Werner Seelen- 
binder" întrecerile celei de a 
35-a ediții a campionatelor eu
ropene de haltere. De vineri, 
cei peste 150 de concurenți din 
26 de țâri, care vor lua startul 
în competiție au fost cazați în 
hotelul Stadt-Bevlin, în timp ce 
ziariștii, în număr de peste 100, 
locuiesc la hotelul „Berolina", 
unde se află și centrul de presă.

Halterofilii români, 
sosit vineri seară cu 
vor face în cursul 
de mîine (n.r. azi) un

care au 
avionul, 

dimineții 
ușor an-

LUPTĂTORI ROMANI
LA BUDAPESTA

Azi și mîine. la Budapesta va 
avea loc tradiționala competiție 
internațională de lupte libere 
„Cupa Eliberării-. La aceste în
treceri participă și cinci spor
tivi români : Gh. Rașovan (cat. 
48 kg). P. Cearnău (52 kg). P. 
Brindușan (57 kg). L. Șandor și 
O. Dușa (62 kg). Luptătorii ro- 
mîni sînt însoțiți de antrenorul 
AI. Geantă.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
BASCHET • Echipa italiană 

Mobilgirgi Varese a cîștigat 
„Cupa campionilor europeni- în- 
vingînd cu 81—74 (43—42) forma
ția Real Madrid.

BOX • In turneul de la Bu
dapesta : cat. ușoară — FI. Ghl- 
ță (România) b. p. Bacik (Ceho
slovacia) ; cat. muscă — Gonza
les (Cuba) b. p. T. Ghinea (Ro
mânia) ; cat. mijlocie 
Martinez (Cuba) b. p. 
chină (România) ; cat. „ 
Pakozdi (Ungaria) b. p. G. Axen- 
te (România) și Hussing (R.F.G.) 
b. p. Alekseev (U.R.S.S.) • Por- 
toricanul Alfredo Escalera și-a 
păstrat titlul mondial la categoria 
super-pană. învingînd prin k.o.t. 
6 pe japonezul B. Yamabe. • 
La Sverdlovsk (participanți 198 
de pugiliști) au cucerit titlurile 
de campioni ai U.R.S.S. în ordi
nea categoi iilor : Tkacenko. Na
dirov, Ribakov, Sakulin. Solo
min. Thorovski, Racikov. Jurav- 
lev, Rîskiev. Kvaciadzo. Ivanov,

CICLISM • Turul Belgiei a 
fost cîștigat de belgianul Michel 
Pollentier, urmat de W. David la 
4:40. Eddy Merckx s-a clasat pe 
locul 24 la 13:03. • Turul pro
vinciei Campania, disputat pe 
distanța de 249 km. a revenit 
belgianului Rick van Linden.

HOCHEI La Praga :■ 
slovacia — Finlanda 6—0 
4—0 1—0). o în vederea
pionatului mondial (grupa 
la Katowice. federația 
slovacă de specialitate a

mică — 
C. Cio- 
grea —

Ceho- 
(1-0, 
cam- 

A) de 
ceho- 
selec-

ționat 20 de jucători, printre care 
Holecek, Pospisil, Novak. Stastny, 
Cernik, Hlinka. Holik.

SCRIMA • La campionatele 
internaționale ale Budapestei, in 
proba feminină de floretă, tînă- 
ra Marcela Moldovan a obținut 
o meritorie performantă, clasîn- 
du-se pe locul 3, cu 3 victorii 
(asupra lui Bobis, Szolnoki și 
Gecsei), în urma lui Rejto (5 v) 
și Kovăcs (4 v), ambele din re- 

• prezentat!va olimpică a Ungariei.
ȘAH • în turneul de la Ere

van, după 12 runde lider se men
ține Romanișin cu 8*/a P (1), ur
mat de Savon și Smejkal cu cite 
7Vi P.

TENIS • La Caracas. în sfer
turile de finală : Ashe — Ray 
Moore 4—6, 7—6. 6—4 ; Ramirez
— Stockton 7—6, 3—6, 7 *-6. Năs- 
tase urmează să-1 întîlnească pe 
Van Dillen. • La Sao Paolo : 
Villas — Fillol 6—0. 6—4 ; Patti
son — Dent 1—6. 6—4. 6—1. • 
Rezultate de la Barcelona : Kuki
— Taroczl 6—4. 6—3 ; Gisbert —
Fibak 5—7. 6—4, 6—1 ; Panatta — 
Franulovici 7—6, 3—6, 8—6 ; Ber
tolucci — Pilici * 6—3. 6—0 ; Mo
lina — Proisy 6—4, 6—3. Tenisma- 
nul american Roscoe Tanner s-a 
calificat în finala turneului inter
național de la Toronto. El l-a eli
minat în semifinale cu 4—6, 6—1,
7—5 pe australianul Rod Laver 
și-l va întîini în finală pe Marty 
Riessen (S.U.A.), învingător cu 
7—6, 7—6 în fața australianului 
John Newcombe.

INCEP ÎNTRECEREA
trenament. Dintre ei va „lipsi" 
doar Ion Ilortopan, care după- 
amiază ia startul la categoria 
muscă. în schimb, el își va 
controla greutatea pentru a nu 
avea emoții la cîntarul oficial 
(52 kg). La categoria muscă, 
sînt înscriși 11 concurenți, prin
tre care polonezul Smalcerz, 
bulgarul Mustafov, ungurii Szucs 
și Kdszcgi. sovieticul Voronin, 
toți candidați la medalii. Cu 
un rezultat de 215 kg. Ion Hor- 
topan se poate clasa printre 
primii 6. Recordul lumii aparți
ne sovieticului Voronin cu 242,5 
kg, iar campionul mondial din 
1975, polonezul Smalcerz deține 
un rezultat de 237,5 kg ! Iată 
numărul celor înscriși și la ce
lelalte categorii (între parante
ze, numele concurentului ro
mân) cocoș : 15 (C. Chiru) ;
pană : 19 (M. Grigoraș) ; ușoa
ră 
cie 
cie 
21 (I. Zalma) ; supergrea 
La ora 16 încep întrecerile la 
cat. muscă.

27 (Al. Kiss) ; semimijlo-
24 (D. Cioroslan) ; mijlo-
26 : semigrea : 23 ; grea : 
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PORȚILE STADIOANELOR 
SÎNT DESCHISE TUTUROR

La 4 aprilie se împlinesc 
31 de ani de la eliberarea 
Ungariei de sub fascism, a- 
niversare care constituie cea 
mai mare sărbătoare a po
porului ungar. In cele peste 
trei decenii de viață liberă, 
Ungaria socialistă s-a dez
voltat in toate domeniile, iar 
succesele dobîndite pe tărî- 
mul culturii fizice și sportu
lui sînt edificatoare. Paralel 
cu sportul de performanță 
au fost consemnate mari 
realizări in domeniul sportu
lui de masă și al educației 
fizice ca factor activ pentru 
menținerea sănătății oame
nilor muncii. In toate orga
nizațiile sportive, cultura 
fizică ocupă un 
Sub ingenioase 
nizatorice, sute 
mii de tineri și 
atrași spre terenurile și 
Iile de sport.

Odată cu noul an au 
ceput in toate județele com
petițiile intitulate „Zilele 
sportului", care se află acum 
la cea de a 6-a ediție și se 
organizează la numeroase 
discipline olimpice, printre 
care atletismul, voleiul, hand
balul, înotul.

loc de cinste, 
forme orga- 
și sute 
virstnici

de 
sint 
să-

in-

pament. Asemenea săli spor 
tive (dotate in majoritatea 
cazurilor cu săli de forță), 
situate in diferite cartiere, 
au fost numite in mod su
gestiv : „Fortifică-te!" In 
timpul iernii, asemenea săli 
funcționează in centrul ora
șului, la demisolul clădirilor, 
unde cetățenii — indiferent 
de vîrstă — pot practica 
exerciții de gimnastică (ba 
chiar și gimnastică medicală), 
ridicări de haltere mici, a- 
decvate cerințelor culturis
mului ș.a.

Acum, odată cu sosirea 
primăverii și pină toamna 
tîrziu, activitatea sportivă 
se desfășoară mai mult în 
aer liber. Una dintre cele 
mai renumite baze, numită 
„Cu porțile deschise" se află 
in circumscripția XI din 
Budapesta și este patronată 
de către uzina constructoare 
de mașini „4 Aprilie". Aici, 
iubitorii sportului pot juca 
tenis, au la -dispoziție tere
nuri de volei și baschet, 
piste de alergări și, bineîn
țeles. un teren de fotbal. In 
proiect se află și construi
rea unui ' ' * ' ”

rienta
bazin de înot. Ex- 
făcută la această .
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Copiii de vîrstă preșcolară învață înotul în piscinele din 
Ungaria. Foto : KEPES SPORT

I

Este deosebit de semnifi
cativ faptul că, in ultima 
vreme, oamenii muncii se 
interesează tot mai mult de 
posibilitatea de a practica in 
mod organizat sportul, în 
scopul călirii organismului. 
Revista budapestantă „Kepes 
Sport", de pildă, publică pe
riodic adresele unor baze 
sportive, special amenajate, 
unde oamenii muncii din 
capitala Ungariei pot practi
ca zilnic, de dimineață pină 
seara, disciplinele preferate, 
in mod gratuit, sub indru- 
marea unor instructori cali
ficați și cu singura condiție 
de a-și aduce propriul echi-

uzină a dat roade si tocmai 
de aceea ea va fi extinsă 
nu numai in capitală, ci și 
in multe centre din țară. In 
stațiunile balneare de pe 
malul lacului Balaton ama
torii de sporturi nautice vor 
avea la dispoziție bazine de 
înot, diverse tipuri de am
barcațiuni și terenuri de 
tenis cu instalații necesare 
pentru jocuri in nocturnă.

Astfel, prin grija acorda
tă sportului de mase, tere
nurile și sălile de sport din 
Ungaria devin tot mai popu
late de către cetățeni de 
toate virstele.
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FLACARA OLIMPICA

Doi profesori din 
Quebec au cerut comi
tetului de organizare a 
J.O de la Montreal ca 
flacăra olimpică să fie 
aprinsă de Rosana 
Lanflamme. care a cîș- 
tigat recent un concurs 
sportiv al handicapati- 
lor fizici. Deși de la 
vîrstă de trei ani si-a 
pierdut într-un 
dent ambele 
Rosana 
practică 
sporturi, 
cesibile.

acci- 
plcloare, 

Lanflamme 
mai multe 

ce-1 sînt ac-

DUBLA „PREMIERA**

C

Pentru prima oară în 
Istoria S.U.A.. o feme
ie — și chiar o femeie 
de culoare — va con
duce activitatea unei 
comisii de sport din 
administrația federală. 
Autoarea acestei du
ble „premiere" nu es
te. însă, un nume nou 
pentru cel care frec
ventează stadioanele. 
Este vorba de celebra 
Althea Gibson, prima 
tenismană neagră cîș- 
tigătoare a Wimble- 
don-ului (1957). Acum 
în vîrstă de 48 ani. Al
thea revine în sport, 
după ce abandonase 
tenisul și mal făcuse 
o scurtă escală în golf, 
unde n-a ajuns la ma
rea performantă. Fosta

„regină neagră a teni
sului" a primit recent 
funcția de președintă a 
comisiei sportive a sta
tului New Jersey, unde 
locuiește. Decizia a fost 
semnată de guvernato
rul statului, Brendan 
Byme. De menționat, 
totuși, o curiozitate : 
în noua sa funcție, 
fosta campioană de te-

„TOPSPIN*

...Este numele unul 
simpatic fox-terner. 
proprietatea cunoscu
tei campioane france
ze de tenis Francoișe 
Durr. Ea l-a achizițio
nat în august 1972 și 
de atunci îi este ne
despărțit tovarăș de

circuitul de la Hocken
heim, în deschidere la 
„Memorialul Jim Clark"

CEI DOI „PANCHO"

nis va controla, deo
camdată, numai activi
tatea la... bcfx și lupte.

BILANȚ HIPIC

Făclnd bilanțul se
zonului competițiQnal 
din anul trecut, spe
cialiștii sportului hipic 
din U.R.S.S. evidenția
ză progresul cailor de 
trap participant! la 
cursele desfășurate pe 
hipodromurile din Mos
cova, Perm. Kiev și 
alte orașe. Recordul 
absolut pe distanța de 
1 600 m a fost coborît 
la 1:58,7. iar 22 de tră
pași au alergat sub 
timpul de 2:05. Tn 
fruntea clasamentului 
..driverilor- s-a situat 
Anatoli Kreidin, din 
Moscova, care a parti
cipat la 114 curse și a 
cîștigat 38.

drum, în lungile sale 
peregrinări. S-a calcu
lat că pină acum cre
dinciosul „Topspin- a 
acoperit, alături d« 
stăpîna sa, la diverse 
turnee, o distanță to
tală de nu mai puțin 
160 000 km.

în S.U.A. au loc pe
riodic turnee de „vete
rani- rezervate fostelor 
glorii ale tenisului 
mondial. Un asemenea 
turneu, desfășurat re
cent la Miami Beach 
(Florida), a fost cîști- 
gat de Pancho Gonza
les (47 ani) care l-a 
întrecut în finală cu 
6—1, 6—1 pe ecuadori- 
anul Pancho Segura 
(52 ani).

Tinerețea a trium
fat I...

STONES 
RAMINE AMATOR

LA VOLAN

Schioarea vest-ger- 
mană Kosl Mittermaier. 
dublă campioană la 
Jocurile Olimpice de la 
Innsbruck și clștigătoa- 
re a Cupei Mondiale, a 
anunțat că intențio
nează să participe în 
viitor la competițiile de 
automobilism. Debutul 
campioanei vest-ger- 
mane în noua disclpl'- 
nă sportivă va avea 
loc la 11 aprilie, cînd 
va lua startul într-o 
cursă programată oe

întrebat dacă, după 
Jocurile Olimpice de la 
Montreal. l-ar tenia 
profesionismul, record
manul mondial la să
ritura în înălțime 
(2,30 m), americanul
Dwight Stones respin
ge hotărlt ideea. „A- 
tletismul 
este un 
duzină 
pierzi 
venind 
rotită.
norma 
ceriștilor" — : 
el.

O atitudine 
vărat demnă.

hotărft ideea. 
profesionist 

spectacol ae 
în care îți 

demnitatea, d?- 
o neînsemnată 

angrenată în «*- 
mașină 

a
a ala- 

declarat

cu ade-
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