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La Palatul Republicii au în
ceput, în ziua de 8 aprilie, con
vorbirile oficiale intre tovarășul 
Nicolae Ccaușcscu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Luis Cabrai, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Guineea-Bissau.

La convorbiri au participat : 
Din partea română — iova- 

. rășii Manca Mănescu, prim-mi- 
nistru al guvernului, George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, Nicolae Ionescu, minis
tru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Co
operării Economice Internațio
nale, Ion Stanciu, adjunct al 
minjstrului agriculturii și indus
triei alimentare, Ion Bogdan, 
adjunct al ministrului minelor, 
petrolului și geologiei, Valeriu 
Georgescu, ambasadorul țării 
noastre în Republica Guineea- 
Bissau.

Din partea Republicii Guineea- 
Bissau — tovarășii Victor Saudc 
Maria, membru al Consiliului 
Executiv de luptă al P.A.I.G.C., 
comisar de stat pentru afacerile 
externe, Ignacio Esmedo, direc
tor general al Cooperării, Lore
na Santos, director general al 
Geologiei și minelor, Luiz Can
dido, director al serviciilor de 
statistică și economie agricolă.

Examinind evoluția relațiilor 
bilaterale, cei doi șefi de slot 
au subliniat cu satisfacție că 
între țările, partidele și po
poarele noastre s-au statornicit 
și se dezvoltă raporturi slrinse 
de prietenie trainică, soli
daritate și colaborare. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Luis Ca
brai au exprimat, in timpul 
convorbirilor, hotărirca comună 
de a extinde și adinei conlucra
rea dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul African al 
independenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Ver
de, de a ridica pe o treaptă 
superioară colaborarea dintre 
România și Republica Guineea- 
Bissau, pe plan politic, econo
mic, tehnico-științific, cultural 
și în alte domenii de activitate. 
S-a evidențiat, în acest context, 
interesul reciproc pentru promo
varea unei largi și rodnice co
operări in industrie, agricultură 
și în alte sectoare importante 
pentru progresul economic și 
social al celor două țări, in fo
losul și spre binele ambelor

popoare, al cauzei colaborării si | 

înțelegerii în lume.
Convorbirile au decurs inlr-o I 

atmosferă de caldă prietenie. I
★

Joi dimineață, i 
Consiliului de Stat : 
cii Guineea-Bissau, 
Luis Cabrai, împreună cu per
soanele oficiale carc-1 însoțesc 
in vizita in țara noastră, a de
pus o coroană de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului 
pentru socialism.

★
La scurtă vreme 

ierea primei runae 
biri oficiale la nivel înalt, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii socialiste 
România și tovarășul x.uis Ca
brai, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Guineea- 
Bissau, au făcut o vizită ia în
treprinderea „Semanatoarca" din 
Capitală.

Tot in cursul dimineții dc 
ieri, șeful statului Gumeea- 
Bissau a întreprins o scuiiă vi
zită prin noul cartier bucu- 
reștean Drumul Taberei. înal
tul oaspete a avut prilejul ast
fel să cunoască unele proiecte 
de sistematizare a Capitalei și 
a apreciat 
moâe.nă a 
locuințe.

președintele 
al Kepubli- 

, tovarășul

și a patriei,

după înche- 
ue convor-

linia armtecionică 
nci or ansambluri de

★
Joi după-amiază, in conti

nuarea vizitei pe care o face 
în țara noastră, președintele 
Consiliului de Stat ai Republicii 
Guineea-Bissau, tovarășul Luis 
Cabrai, a fost oaspetele Muzeu
lui de istorie al Republicii So
cialiste România. Șelul statului 
Guineea-Bissau a fost însoțit în 
această vizită de tovarășul 
Cornel Burtică, membru al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., de alte 
persoane oficiale.

La plecare, șeful Republicii 
Guineea-Bissau, Luis Cabral, a 
notat în Cartea de
„Lupta glorioasă a poporului 
român pentru eliberare și uni
tate națională, precum și pen
tru instaurarea dreptății sociale 
in țară este o sursă de inspira
ție pentru popoarele care, ca 
și al nostru, doresc să constru
iască pacea și progresul".

onoare :

„Cupa Federației Române de Ciclism“
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Michal Klasa (Cehoslovacia) pentru a treia oară învingător
Din nou pe șoseaua Olteniței. 

De data aceasta în etapa a V-a 
a „Cupei F.R.C." (pe aceeași 
rută s-a alergat și în etapa de 
debut a competiției). Joi dispă- 
amiază vremea s-a prezentat, 
însă, mai puțin surîzătoare. A 
bătut vîntul, a fost răcoare ; ba 
a mai și plouat. Caravana s-a 
pus în 
dreptul 
tonului 
gajat,

mișcare la ora 15, din 
km 13. în fruntea plu- 
îl distingem, rulînd de- 
pe cehoslovacul Klasa.

ta, gata să răspundă oricărui 
atac, pe Romașcanu, calm, pe- 
dalînd cu suplețea care-1 carac
terizează, pe T. Vasile alergînd, 
în dreapta plutonului și avîn- 
du-i în plasă pe Dulgheru și 
Savu. Se merge întins, cu 42—45 
km/h și, cu tot vîntul care bate 
din față, plutonul rămîne com
pact.

La 
face 
rești,

BOGAT PROGRAM 
DE ACȚIUNI 

ÎN JUDEȚUL VRANCEAkm 53, unde caravana 
cale întoarsă spre Bu.:u- 
primul sportiv înregistrat
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Un aspect din timpul desfășurării etapei a V-a a „Cupei F.R.C.' 
Foto : Dragoș NEAGU

învingător în etapele I și a 
IV-a ale competiției și dețină
torul locului II în proba de 
contratimp' individual ; apoi pe 
rutierii polonezi, toți cinci, de 
nedespărțit (cea mai omogenă 
echipă pe care am urmărit-o în 
ultimii ani). Alături de aceștia 
îi vedem și pe sportivii din 
lotul nostru național : pe V. 
Ilie, atent, în stînga și în dreap-

Marginalii după meciul de fotbal cu echipa olimpică a Olandei

SUCCESUL DE LA ROOSENDAAL
POATE FI ÎNTREGIT LA BUCUREȘTI

Selecționabilii îsi continuă

îtitîlnind un adversar ambi
țios, care reușise să înscrie 
patru goluri reprezentativei o- 
limpice a Franței, fotbaliștii 
noștri ne-au oferit marți sea
ra, la Roosendaal, satisfacția 
unei victorii la scor, care-i în
dreptățește să spere încă în 
posibilitatea calificării pentru 
Montreal. Sigur că succesul 
cu 3—0 obținut de ei ne bucu
ră, dar, așa cum remarcau și 
antrenorii lotului, cu mai mul
tă luciditate și mai ales con
centrare in fazele de finaliza
re, scorul putea fi dublat, ceea 
ce ar fi însemnat o ușurare 
pentru meciul retur de la 
București. Și așa însă, selec
ționabilii noștri 
calificare, 
meciul de la 14 aprilie, 
cîteva greșeli mai serioase, de 
felul celor comise în partida 
de la Roosendaal să fie evi
tate.

Nu le putem reproșa jucăto
rilor noștri că nu au luptat 
cu ambiție. Fiecare dintre ei a 
făcut eforturi/ vizibile, depu- 
nînd un mare travaliu, 
bind (uneori exagerat) 
în dorința cîștigării 
și a 
mai 
mai 
unii
rea 
cea 
săvîrșltă 
pe întreaga durată a partidei, 
dar care a exagerat în con-

pregătirile ia

ducerea mingii, Inghesuind 
astfel jocul în zona de fi
nalizare, acolo unde atacanții

vederea partidei retur de miercuri

■

au șanse de 
cii condiția ca, în 

cele

gră- 
jocul, 

timpului 
înscrierii unui număr cit 
mare de goluri. Dar, toc- 
această grabă i-a dus pe 
dintre jucători la comite- 

unor erori de ordin tactic, 
mai evidentă fiind aceea 

de Bolbnl, neobosit

• :

DINV

noștri aveau nevoie de spa
ții cît mai largi pentru a 
putea pătrunde printre funda
șii olandezi. De nenumărate 
ori Crișan, Răducanu și Hajnal 
au fost prinși în capcana jo
cului la ofsaid practicat • de 
adversarii noștri. Greșit au 
procedat și fundașii laterali, 
Anghelini și Cheran, care au 
exagerat în incursiuni ofensive, 
pierzînd cu ușurință balonul,

repliindu-se apoi 
și oferind astfel 
initași olandezi posibilitatea sâ

Gheorqhe NERTEA

cu întîrziere 
rapizilor îna- '

(Continuare în pag. 2-3)

de arbitri este 
cum, cu vîntul 
na se întețește, 
firă, ca imediat 
și orice tentativă 
este anihilată prompt. Abia cu 
15 km înaintea sosirii în Bucu
rești, reușește să se desprindă 
de pluton polonezul Bielski dar, 
bineînțeles, tentativa lui avea 
să eșueze. La fel va evada, 
apoi va 
colo, și 
bătălia 
dată de 
sprintul 
aceasta,
Michal Klasa. Sportivul ceho
slovac este înregistrat cu lh 
51:39 (medie orară 43 km). îl 
urmează 2. Grygianiec (Polo
nia), 3. Wozniak (Polonia), 4. 
T. Vasile (România), 5. G. Ne- 
goescu (Steaua), 6. Savu (Româ
nia), 7. Gavrilă (Steaua), după 
care urmează alți 76 de cicliști, 
toți cronometrați în același timp 
cu Klasa.

Astăzi are loc etapa a Vl-a, 
pe ruta București — Alexandria 
(110 km), cu plecarea din drep
tul km 6,5, la ora 14,30.

Romașcanu. A- 
din spate, goa- 
Plutonul se răs- 
să se regrupeze 

de evadare

iar 
în
că 
fi 
la

fi prins, ceva mai 
Romașcanu. Astfel 

pentru victorie va 
întregul pluton, 

final, unde și de data 
cîștigă spectaculos

Gh. ȘTEFANESCU

Programul competițiilor șl 
acțiunilor sportive alcătuit de 
C.J.E.F.S. Vrancea, în colabo
rare cu factorii cu atribuții în 
mișcarea sportivă, în întîmpi- 
narea aniversării partidului și 
a zilei de 1 Mai este deosebit 
de bogat. Tineretul sportiv din 
toate localitățile județului va 
fi angrenat în întreceri la a- 
tletism, baschet, lupte, fotbal, 
handbal, popice, tir, volei, toa
te competițiile fiind, dotate cu 
cupe omagiale. Printre acțiu
nile care vor fi organizate în 
această perioadă se numără : 
trecerea normelor Complexului 
„Sport și sănătate" (3 000 de ti
neri), 30 de manifestări cultu
ral sportive, excursii la locuri 
istorice și de interes turistic, 
amenajarea de baze sportive 
simple și altele.

în multe localități întrece
rile au și început.

„CROSUL TINERETULUI" 
LA VULCAN

Peste 400 de tineri și tinere 
din orașul Vulcan au partici
pat la „Crosul tineretului", de
dicat celor două apropiate e- 
venimente — aniversarea par
tidului și sărbătorirea zilei de 
1 Mai. Bucurîndu-se de o foar
te bună organizare, competiția 
a fost urmărită de numeroși 
spectatori. Iată și cîștigătorii i 
15—16 ani : Elena Copilucanu 
(Șc. gen. nr. 4) și Viorel Grigo- 
riță (Șc. gen. nr. 4), 17—19
ani ; Steluța Stratica și Dumi
tru Badea (Liceul real uman 
Vulcan) (S. Băloi-coresp.).

„CUPA PRIMĂVERII" 
LA GIMNASTICA

A intrat în tradiție ca la în
ceputul lunii mai, la Școala 
generală nr. 1 din Cluj-Napoca 
să se organizeze „Cupa primă
verii" la gimnastică. Anul a- 
cesta s-a disputat cea de a 
Vl-a ediție, iar competiția a 
fost dedicată celor două mari 
evenimente. Peste 150 de elevi 
și eleve din clasele V—VIII 
s-au întîlnit, zilele trecute, în 
sala de gimnastică a școlii 
unde au avut loc concursurile. 
Iată cîștigătorii, pe clase, fete: 
Monica Roșea, Rodica Pojar, 
Felicia Negru șl Iuika Cate
na ; băieți : Ovidiu Țepușe, 
Marcel Truță, Mircea Popa și 
Daniel Pop, (prof. Or. Rusii, 
coresp.).

EDUCAREA PERMANENTĂ A SPORTIVILOR. CONTRIBUIE
LA OBȚINEREA

Pe marginea Pleharei
Dezbaterea largă, prin parti

cipare și problemele puse în 
discuție, a scos în relief suc
cese, de altfel cunoscute, ale 
sportului din județul Iași, dar 
ea s-a -axat, așa cum era și fi
resc și pe „ceea ce mai tre
buie făcut", de la atragerea 
maselor la practicarea organi
zată a educației fizice și spor
tului pînă la dezvoltarea per
formanței.

Plenara Consiliului județean 
pentru educație fizică și sport 
Iași, s-a bucurat, fără îndoială, 
de un real succes. Informarea 
prezentată de tov. loan Șorca- 
ru, prim-vicepreședinte ai 
C.J.E.F.S. a fost cuprinzătoare, 
remarcabil de . combativă, ca 
și discuțiile multora dintre 
vorbitori.

REZULTATELOR
C. J. E. F. S. lași

SUPERIOARE
în condițiile unui județ cu o 

mare pondere urbană, a unui 
oraș de reședință în care in
dustria s-a dezvoltat covirșitor, 
iar, pe de altă parte, a devenit 
și un puternic centru universi
tar, normal, s-a insistat pe la
tura sportului de performanță, 
căci în județ există 530 de 
secții afiliate, 10 376 de spor
tivi legitimați, din care 1431 
cu clasificare, 60 fiind maeștri 
ai sportului sau sportivi de 
clasă internațională, iar 178 de 
categoria I. Așa stînd lucruri
le, estș firesc ca la Iași, așa 
cum a concluzionat și plenara, 
ștacheta exigențelor față de 
sportul de performanță trebuie 
să fie urcată cît mai sus.

Este adevărat, 110 sportivi 
ieșeni au fost chemați în a-

nul 1975 la loturile naționale 
de juniori, tineret și seniori. 
Este un fapt pozitiv, însă re
zultatele lor n-au avut o re
zonanță internațională. Din a- 
cest punct de vedere Dan Iri- 
miciuc constituie încă o... floa
re rară, un caz de excepție. O 
serie de echipe au avut com
portări bune în campionatele 
naționale (Politehnica la sabie, 
floretă și judo ; Nicolina și 
C.S.M. la lupte ; politehnica la 
baschet masculin). S-a spus, 
însă, în plenară că evoluțiile 
adestora puteau fi și mai bune. 
Așa este. Cazul voleibalistelor 
de la Penicilina este elocvent, 
căci acestea nu se mai află pe 
cea mai înaltă treaptă a po
diumului voleiului național.

Constantin ALEXE

(Continuare in pag. 2-3)



MEDIC
Șl ACTIVIST

OBȘTESC
IN SPORT

CAMPIONII LUMII 
PARTICIPĂ 

LA TURNEUL DE POLO 
DE LA CLUJ-NAPOCA

„Cupa României" la patinaj artistic xă\\\\\\\\\w;

JUNIORII AU OFERIT UN SPECTACOL AGREABIL VOR

Dialogul cu doctorul Emil Vlai
culescu — medicul șef al Poli
clinicii nr. 1 din Municipiul Plo
iești, fost sportiv de performan
ță și arbitru de fotbal divizionar 
A — a avut loc într-o duminică 
după-amiază, la locuința sa, stînd 
față în față la o masă de lucru 
pe marginile căreia se înălța un 
impunător careu de cărți și re
viste de specialitate.

Discuția a debutat cu probleme 
din aria preocupărilor profesio
nale ale medicului conducător de 
instituție. a cărui răspundere 
majoră este — am aflat cu a- 
oest prilej — organizarea și în
drumarea activității sanitare pe 
un teritoriu cuprinzînd 28 
unități medicale (8 
ții urbane, 15 dis
pensare rurale și 5 
dispensare de între
prindere) . Altfel 
formulată, o ase
menea răsoundere 
înseamnă grija per
manentă pentru să
nătatea unei popu
lații însumînd 
160 000 locuitori. Ceea ce. rapor
tat la scara realizărilor din anul 
1®75, ar putea fi exprimat, cu 
ajutorul unor indicatori, astfel: 
340 000 de consultații și 280 000 de 
tratamente medicale ; dezvolta
rea bazei materiale pe toată re
țeaua sanitară; înregistrarea ce
lui mai scăzut procentaj de mor
talitate infantilă din ultimii zece 
ani ; reducerea — cantitativ și 
ca efect — a bolilor transmisi
bile.

— Aceste realizări, tine să pre
cizeze dr. E. Vlaiculescu, reflec
tă, pe dc o parte, atenția deose
bită pe care o acordă partidul 
și statul nostru pentru ocrotirea 
sănătății 
triei. Pe . ....
rodul muncii pline de abnegație 
a întregului personal medical din 
raza policlinicii municipale.

Interlocutorul nostru ne vor
bește, în continuare, despre co
laborarea fructuoasă cu conduce
rea Spitalului nr. 1 (director dr. 
M. Alexandrescu). despre veghea 
sa de zi cu zi la căpătîiul bol
navilor, în calitate de medic 
principal al secției de oncologie 
a municipiului, condusă de dr. 
Alex. Pîrvulescu, despre marile 
obligații ale nobilei profesiuni 
de medic, despre realizarea sa 
pe acest tărîm în condițiile cre
ate de societatea noastră socia
listă și, în ceea ce-1 privește în

___  de 
circumscrip-

mod nemijlocit, despre dimen
siunile noi. calitativ superioare 
ale muncii sale în cel zece ani 
de curînd împliniți, de cind a 
Intrat în rîndurile membrilor de 
partid. In sfîrșit, dr. E. 
lescu ne vorbește cu 
despre multiplele sale 
obștești (propagandist în 
spitalului, vicepreședinte 
legiului medicilor și farmaciști
lor din orașul Ploiești, președin
tele colegiului județean de arbi
tri) șl mai ales despre marea șl 
vechea sa pasiune, sportul. Fos
tul jucător divizionar de fotbal 
în urmă cu trei decenii, de cu- 
rlnd retras și din activitatea de 
arbitru divizionar în lotul A. păs
trează, în

BIOGRAFII

aproximativ

tuturor cetățenilor pa- 
de altă parte, ele sînt

Vlaicu- 
căldură 
sarcini 
cadrul 

al co-

ciuda multiplelor sale 
obligații de servi
ciu, un strins con
tact cu fotbalul, cu 
activitatea sportivă, 
în general. Cum 
reușește acest lu- 
cru 7

— Cind iti place 
cu adevărat ceva, 

timpului nu se mai 
îmi iubesc profesiu- 

de medic căreia m-am de-

problema 
pune, 
nea < 
dicat de foarte tinăr. Iubesc și 
sportul care pentru mine, ca și 
pentru foarte mulți alții, a con
stituit o veritabilă școală a vie
ții. Pe amîndouă reușesc să Ic 
cuprind în limitele unei zile de 
muncă pentru că niciodată nu 
drămuiesc timpul și nici nu 
ocolesc efortul. Iar satisfacțiile 
au venit, de la sine, exprimate 
fie în zîmbetul de recunoștință 
al unui om vindecat, fie în re
zultatul aparent minor al unei 
competiții oarecare. Am consi
derat întotdeauna sportul ca cel 
mai bun medicament și l-am re
comandat tuturor pentru că eu 
însumi m-am tratat după o ast
fel de metodă, care întărește să
nătatea, influențează pozitiv 
comportamentul și stimulează 
gîndirea creatoare.

...In timp ce dr. E. Vlaiculescu 
vorbea, privirea ne-a fost atrasă 
de un colț al încăperii, unde — 
alături de câteva trofee și multe 
amintiri — am deslușit conturul 
și panglicile a două decorații : 
Ordinul „Meritul sanitar" și me
dalia „Meritul sportiv". Un ar
gument în plus în sprijinul Ideii 
de simbioză între nobila profe
siune de medic și munca de ac
tivist obștesc în sport.

Mihai IONESCU
•»

Bazinul acoperit din. Cluj- 
Napoca va găzdui între 4 și 

mare 
turneu internațional de pok>, 
la care și-au anunțat partici
parea pînă în prezent forma
țiile Uniunii Sovietice — cam
pioană olimpică și mondială, 
Ungariei — fostă campioană a 
lumii, Cubei — locul IV la ul
tima ediție a campionatului 
mondial, Australiei și Bulgariei, 
alături de două selecționate ale 
țării noastre.

• La turneul internațional 
de la Cluj-Napoca va oficia ca 
delegat 
natație 
sla vi a), 
tehnice 
L.E.N., 
fost invitați ca arbitri neutri 
francezul Angella, spaniolul A- 
senzio și vest-germanul Scheuer
mann.

• Săptămînă viitoare, între 
16 și 18 aprilie va avea loc la 
Cluj-Napoca un turneu inter
național organizat în cinstea 
„Congresului cooperației" și a- 
niversării a 25 de ani de Ia 
înființarea primelor asociații 
sportive Voința. Participă la 
întreceri : Arkonia Sezeczin — 
campioana Poloniei, Rapid 
București — campioana Româ
niei, Turbine Berlin și Voința 
Cluj-Napoca.

9 mai întrecerile unui

al Ligii europene de 
Ante Lambașa (Iugo- 
președintele comisiei 
de polo din cadrul 

trezorier al F.I.N.A. Au

Primii care au evoluat în ac
tuala ediție a „Cupei României", 
găzduită pe patinoarul artificial 
„23 August" din Capitală, au 
fost juniorii. Ei și-au prezentat 
programul de exerciții 
miercuri după-amiază, 
un spectacol agreabil, 
plăcut și prin surprizele produse 
de acest ultim test. Posesînd 
toată gama săriturilor duble, 
bucureșteanul Adrian Vasile a 
preluat pe merit conducerea în 
clasamentul final. De asemenea, 
Margareta Domokoș a cucerit 
sufragiile exigenților arbitri prin- 
tr-o ținută atrăgătoare și un pro
gram corect executat, devenind 
lideră incontestabilă la categoria 
respectivă. Li viu Ghîca și-a men
ținut avansul de la ..impuse", 
iar Irina Nichiforov a evoluat în 
nota ei obișnuită, adică bine. 
Intr-un cuvînt. juniorii — mai 
ales cei selecționați în lotul re
publican — au confirmat aștep
tările, prezentîndu-se 
progres.

libere 
oferind 
care a

In evident

juniori II
Domokoș 

2. Ma- 
Brașov) 
(Dinamo 
L. Ghi- 

Fl. 
69,44. 3. A.
Buc.) 69,34.

CLASAMENTELE : 
(f) — 1. Margareta
(S.C.M. Ciuc) 76,62 p, 
nuela Bădițoiu (Dinamo 
74,08, 3. Elena Ghiban 
Brașov) 73,86. (b) — 1. 
ca (Șc. sp. 2. Buc.) 75,92, 2. 
Gafencu (I.E.F.S.) 
Anghel (Șc. sp. 2 
Juniori I (f) — 1. Irina Nichifo
rov (I.E.F.S.) 88,68. 2. Mariana
Chițu (Dinamo Bv.) 84.48, 3. Dana 
Rădulescu (I.E.F.S.) 79,72. (b) 
1. A. Vasile (I.E.F.S.) 89,82, 2 
Krutti (Dinamo Bv.) 87 78.

Ieri au intrat în concurs 
aproape 50 de băieți și fete

Handbal la sfirșit de să pt amină

B.

cei 
m-

0 NOUA ETAPA IN CADRUL „CUPEI PRIMĂVERII"
„Cupa primăverii" la hand

bal programează slmbătă și 
duminică partidele celei de a 
II-a etape. La feminin rețin 
atenția jocurile I.E.F.S. — Pro
gresul (teren Tineretului, du
minică, ora 10,40), „U“ Bucu
rești — Rapid (sîmbătă, teren 
Constructorul, ora 16,30) și 
„U“ Timișoara — Voința Odor- 
hei, în timp ce întrecerile mas
culine sînt dominate de două 
derby-uri studențești, care vor 
opune, pe de o parte, pe „U‘J 
Cluj-Napoca și Poli Timișoara, 
iar pe de alta pe Știința Ba
cău și C.S.U. Galați. Iată și 
celelalte jocuri ale acestei e- 
tape : FEMININ, Seria I : Rul
mentul Brașov — Constructo-

rul Timișoara ; Seria a II-a : 
Confecția — Textila Buhuși 
(duminică, teren Steaua, de la 
ora 11,30), Constructorul Baia 
Mare — Mureșul' Tg. Mures ; 
MASCULIN, Seria I : A.S.Ă'. 
Tg. Mureș — H. C. Minaur 
Baia Mare ; Seria a II-a : Di
namo București — „U“ Bucu
rești (duminică, teren Dinamo, 
de la ora 17) și Petrolul Telea- 
jen — Dinamo Brașov.

Jocul C.S.M. Borzești — 
Steaua a fost amînat pentru 
data de 29 aprilie.

în „Criteriul de primăvară" la tenis Al EOSE DESEMNAJI „PRIMII 4“
AUTO T,M,$OARA zHele 

de 10—11 aprilie, se des
fășoară prima din cele cinci etape 
ole campionatului national de viteză 
pe circuit. Filiala A.C.R. Timiș, orga
nizatoarea concursului, a comunicat că 
la această etapă s-au înscris cei mai 
buni alergători 
țară.

Idin TOATE
L21QUO

SĂRITURI 
IN APĂ 
pînă duminică 
din Capitală, 
vineri : „1 m“
(ora 15) : sîmbătă : trambulină băieți 
(ora 10) și platformă fete (ora 15) ; 
duminică : trambulină fete (ora 10) și 
platformă băieți (ora 15).

In întrecerea tenismanilor noș
tri fruntași, prima triere — și 
poate cea mai importantă — a 
și fost făcută, din după amiaza 
de ieri. Au fost desemnați „pri
mii 4*. cei care se vor întrece 
în turneul final pentru locurile 
superioare ale clasamentului. In 
două meciuri cu rezultate ușor

previzibile. D. Hărădău l-a în
trecut pe C. Popovici. cu 6—2, 
6—3. far V. Sotiriu a dispus cu 
6—2, 6—2 (ceva mai greu, totuși, 
declt arată scorul) de I. Kere- 
kes. O luptă dtrză s-a dat apoi 
Intre V. Marcu și S. Mureșan, 
Încheiată cu victoria primului : 
6—3. 3—6, 6—3. In sHrșlt. In cel

1 minut cu MARIANA SIMIONESCU
Abia revenită dintr-un lung 

itinerar american, blonda noas
tră vicecampioană are multe să 
ne spună. Rezumăm :

— Cu ce rezultate te întorci din 
S.U.A. ?

— Unele destul de bune. cred. 
Am printre învinse pe Wendy 
Overton, Marita Redondo. Ingrid 
Bentzer, Elly Appel, am pierdut 
la scor onorabil (n.n. 2—6, 4—6 
de la 4—3) la Chris Evert. Am 
obținut calificarea pentru 4 tur
nee principale din Circuitul „Vir
ginia Slims" și anume la Wa
shington, Chicago, Akron și De
troit. Mai bine ca orieînd...

— Cum apreciezi rezultatele 
colegelor tale. Virginia Ruzici și 
Florența Mihai ?

— Virginia a jucat bine, mai 
ales în ultimele turnee. E cali
ficată pentru turneul final „de 
3“ de la Hilton Head, care se 
dispută în această săptămînă.

Sînt acolo cele mai bune rachete 
din mini-circuit (n.n. turneele 
secundare). Puteam să mă ca
lific și eu, dar am preferat să 
fac o pauză și să vin mai re
pede acasă. O adevărată per
formanță a obținut-o, însă. Flo
rența. Ea va juca, peste cîteva 
zile, la Tokio, în turneul final de 
dublu, alături de cele mai bune 
cupluri feminine din lume. Par
tenera ei 
nis Coles, 
la Akron, 
aș spune, 
toate trei

— Exact. Și toate meritați fe
licitări. Proiecte de viitor ?

— Desigur, alte turnee. Cele 
clasice, în Europa. Vom începe 
probabil luna viitoare, cu cel de 
la Bournemouth. Apoi, Hamburg, 
Roma, Roland Garros. Wimble
don... Unde sperăm să obținem 
rezultate si mai bune.

Speranță pe care o împărtășim, 
întru totul, cu interlocutoarea 
noastră.

este englezoaica Gly- 
cu care a avut finală 
după cum știți. Deci, 
bilanț pozitiv pentru 

J

mai frumos meci al sferturilor 
de finală. M. Tăbăraș a trecut 
de rezistenta acerbă a lui O. 
Vîlcioiu. cîștigînd cu 7—5, 6—4.

S-au disputat „sferturile" și în 
cele două probe de dublu. La 
masculin : Hărădău. Sotiriu — 
Rusu, Viziru 6—3, 6—1 ; Marcu, 
Marcu — Bă din, Boaghe 6—4, 
7—5 ; Almăjan. Mureșan — Giur
giu, Oprea 6—0. 6—3 ; Kerekes, 
Vîlcioiu — Mîrza, Tăbăraș w.o. 
La feminin : iudith Gohn, Ma
riana Simionescu — Lucia și 
Maria Romanov 7—5. 6—4 ; Ma
riana Nunweiller. Simona Nun- 
weiller — Florica Butoi. Adriana 
Caraiosifoglu 7—6, 2—6, 6—4. Se
mifinale : Iudith Gohn. JWariana 
Simionescu — Elena 
Mariana Socaciu 6—2, 
Mariana Nunweiller, 
Nunweiller — Dorina 
Elena Jecu 6—1, 6—2.

Azi după amiază, la 
primele meciuri ale turneului fi
nal și semifinalele de dublu mas
culin.

ai genului din întreaga

CAMPIONATUL PE ECHIPE
AL CELOR MAI TINERI

Radu VOIA

ACTUALITATEA
ÎNOTĂTORI

înotători 
răspuns

300 de tineri 
de secții au 
la tradiționalul concurs

Popescu, 
4—6, 6—0 J 

Simona 
Brăștin,

Progresul,

„CIJPA RADII SUVALCEA"
Pe terenurile 

de bitum) din 
„Tot înainte" 
început întrecerile dotate cu 
Radu Suvalcea", competiție organizată 
de comisia de specialitate a Consi
liului municipal pentru educație fizică 
ți sport. La start sînt reuniți 215 ju
cători (băieți și fete) din București 
și din țară, dintre ei nelipsînd cam
pionii naționali de copii și mulți alți 
tineri tenismani de performanță.

(de zgură ți
incinta clubului 

din Capitală au
„Cupa

HOCHEISTICA

CAMPIONATELE REPU
BLICANE PENTRU CO
PII se desfășoară de azi 
la bazinul ,,23 August" 
Programul întrecerilor : 
băieți (ora 10) și fete

SCHI „CUPA VETERANILOR* de 
pe .Valea Jiului s-a desfă

șurat în masivul Straja, pe pîrtia de 
slalom. Cîștigători : A. Lapâu — Lu- 
peni (35—40 ani), C. Krijela — Lu- 
peni (41—45 ani), A. Kato — Lupeni 
(46—50 ani), S. Cioflica — Luipeni 
(51—55 ani), V. Pop — Petroșani (56— 
60), N. Mont ea nu — Lupenî (peste 61 
ani). (S. BALOI — coresp. județean).

ca

tre 8 și 12 ani participant! la 
„Cupa F.R.P.” La categoria spe
ranțe (pînă la 8 ani) flguijle o- 
bligatorii au fost dominate de 
elevii antrenorului clujean M. 
Bindea, care conduc In cele două 
clasamente prin Utte Schmidt 
18,04 și, respectiv. St. Lang (am
bii de la C.S.M. Cluj-Napoca)— 
16,36. Disputele celor mal mici 
sportivi continuă In 
minetii de azi. Tot 
ora 14. seniorii Ișl 
xercitiile liber alese.

cursul di- 
azi. de la 
prezintă e-

Traian IOANIȚESCU

1400 DE SECT»
LĂ OINĂ

O dată cu deschiderea sezonu
lui competițional în aer liber a 
debutat și activitatea de oină. în 
aceste zile se desfășoară etapele 
de masă ale primei întreceri re
zervate elevilor din instituțiile de 
învățămînt cu profil agricol (li
cee și 
ca în 
să se 
cestea 
nele : 
falău . ___ .
șele Drăgășani (Vîlcea), Odorhe- 
iul Secuiesc (Harghita) și Rm. 
Sărat (Buzău). Finala va avea 
loc la Tulcea la 22 și 23 mai.

De la federația de specialitate 
aflăm și alte noutăți din 
Este vorba, în primul rînd. 
pre creșterea numărului de 
ții afiliate. De unde la 
șitul anului trecut acestea 
21, în întreaga țară există acum 
peste 1 400 de secții. Cu sprijinul 
și în colaborare cu C.C. al 
U.T.C.. Consiliul Central al 
U.G.S.R., M.I., Ministerul Apără
rii Naționale, M.E.I., C.N.O.P și 
UNCAP sportul nostru național 
a căpătat o mare extindere exis- 
tînd. practic, campionate pentru 
fiecare din aceste departamente. 
Pe măsura îmbogățirii calenda
rului competițional s-a făcut 
marcată și preocuparea în vede
rea asigurării cadrelor de in
structori. In afara cursurilor or
ganizate de Federația de speciali
tate, asemenea inițiative au avut 
și comisiile de oină din județele. 
Bihor. Constanța. Vîlcea. Iași etc.

In acest an. în întîmpinarea 
Congresului U.G.S.R., au fost lu
ate măsuri ca în toate județele, 
in asociațiile sportive din între
prinderi si instituții, acolo unde 
sînt condiții, să se organizeze și 
întreceri de oină, astfel ca a 8-a 
ediție a „Cupei U.G.S.R." să re
unească la start cele mai valo
roase echipe. (I. Gv.).

școli profesionale), urmînd 
zilele de 24 și 25 aprilie 

dispute fazele de zonă. A- 
vor fi găzduite de comu- 
Nucet : -

(Sălaj), precum si de ora-
(Dîmbovița), Nuș-

oină, 
des- 
sec- 
sfir- 
erau
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PE MARGINEA P
(Urmare din pag. 1)

Mai mult, la baschet și hand
bal fete, la atletism, la șah, 
reprezentantele lașului au re
trogradat. Cauzele, după cum 
se spunea în informare : slaba 
muncă de pregătire și educare 
a unor sportivi. Cit privește 
participarea sportivilor ieșeni 
la loturile olimpice, situația nu 
poate satisface pe nimeni.

Sub aspectul educației făcu
tă sportivilor, informarea pre
zentată a fost cit se poate de 
exigentă. Iată de ce găsim cu

cale să | 
nii vorb 
rie, de d 
să aducq 
plului cj 
făcut-o 1 
tele club] 
Bordcianl
2, antren 
Politehnl 
nai Titil 
ridicate I 
cuție asi 
portantei 
instruire! 
că, de pl

Azi și miine, la ,

ROMANIA-R.P.D. COREEANA,
Astăzi și mîine, noi confrun

tări internaționale pentru echi
pele de 
noastre.
timp de două zile, gazda me-

gimnastică ale țării 
Sala Dinamo va fi,

ciurilor 
ționateld 
Coreene] 
acestea 
calificar] 
real. Az| 
gramate 
mîine, q 
liber all 
noastre 
alții, Al 
Gabor, 1 
Ilu, Nid 
Borș, Io

Peste 
din 24 
prezent 
de primăvară al speranțelor, 
competiție găzduită timp de trei 
zile — începînd de astăzi — 
de piscina de 50 m a hotelului 
Parc din Mamaia. Este vorba 
de campionatul național pe e- 
chipe al copiilor, cu probe in
dividuale și ștafete la fiecare 
categorie de vîrstă. Ca și in 
edițiile precedente, datorită nu
mărului mare de participanți, 
se vor desfășura numai curse 
contracronometru. Principala fa
vorită a întrecerilor este echipa 
Școlii sportive din Reșița, câști
gătoarea ultimelor două ediții.

• La Miercurea Ciuc, în fața 
a 2 500 de spectatori, a avut 
Ioc partida amicală între for
mația locală Sport club și li
dera campionatului național, Di
namo București. Publicul a fă
cut o foarte călduroasă primire 
oaspeților, în rîndurile cărora 
au evoluat mai mulți jucători 
din echipa reprezentativă, ca
lificată recent în grupa A a 
Campionatului mondial. La ca
pătul unui joc spectaculos și 
echilibrat, dinamoviștii au câș
tigat cu scorul de 6—4 (0—2, 
3—0, 3—2). Au marcat : Flo- 
rescu, Fisaru, Moiș, Pană, Mol- 
doveanu, Tureanu, pentru în
vingători, respectiv. Horvath, 
Bartalis, Szente și Antal.

• Pe patinoarul artificial din

Miercurea Ciuc se desfășoară 
turneele finale ale campiona
tului național de juniori II și 
„speranțe". în primele două zile 
au fost înregistrate următoarele 
rezultate :

JUNIORI II : Șc. sp. M. 
Ciuc — Șc. sp. Gheorgheni 
18—2, Dunărea Galați — Șc. 6p. 
Gheorgheni 11—4.

„SPERANȚE" : Dunărea — 
Șc. sp. nr. 2 Galați 8—1, 
Steaua — Șc. sp. Rădăuți 5—0, 
Liceul nr. 1 M. Ciuc — Șc. 
sp. Gheorgheni 27—0, Steaua — 
Șc. sp. nr. 2 Galați 11—3, Du
nărea — Șc. sp. Gheorgheni 
10—1, Liceul nr. 1 — Șc. sp. 
Rădăuți 35—0 (!).

V. FAȘCANU, coresp.

• Dacă în urmă cu 7—8 zile 
se obțineau rezultate foarte sla
be la pescuit. în principal din 
cauza accentuatei variații termi
ce dintre zi și noapte, acum si
tuația s-a schimbat. A început 
să „muște" carasul, iar în Du
năre se prinde sabiță. caras și 
șalău, atît în zona Giurgiului și 
Olteniței, cît și a Tulcei. a La 
Căldărușani, lac aflat în admi
nistrarea A.V.P.S. județul Ilfov, 
pescarii au la dispoziție locuri de 
cazare (în două cabane și căsuțe 
tip camping), bărci și pot pescui 
la diverse soiuri de pești, prin
tre care și răpitori (știucă și bi
ban). Pescarii care nu au vizat 
permisul la A.V.P.S. Ilfov . pot 
obține aici o autorizație, contra 
20 lei. valabilă tot anul. • Po
sesorii noii mulinete românești 
„RULEX",' al cărei angrenaj 
funcționează pe bază d6 rul
menți, au numai cuvinte de lau
dă la adresa produsului fabricii 
INOX. • Marile competiții inter
naționale de pescuit staționar, 
Campionatul mondial și „Cupa

prieteniei", vor avea loc anul 
acesta în Bulgaria, la Varna. • 
In unele județe a început prima 
fază, pe filială, a campionatului 
republican de pescuit staționar, 
pentru tineret și seniori. • Pes
carii bucureșteni frecventează cu 
plăcere o serie de iazuri unde, 
ca șl în sezonul trecut, obțin re
zultate mulțumitoare, mai ales, 
la caras. Printre aceste fonduri 
se numără Berceni II șl Dobreni 
(aparțlnînd de A.V.P.S. Dinamo), 
Pasărea I. II, ni și IV (primele 
două sînt la dispoziția pescari
lor din sectorul 5). Moara Dom
nească (sect. 3). Cernica. Afu
mați 5. Mogoșoaia. Nalpu ș.a. — 
cu acces zilnic pentru toți 
carii, indiferent unde au 
permisul pe acest an.

★
La vînătoare e pauză, 

schimb personalul fondurilor 
vînătoare. ajutat de vînători 
dragoste pentru acest sport, 
participă la combaterea dăunăto
rilor vînatulul si execută dife
rite munci gospodărești. (T. K.)
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CI LA UN VOLEI AMĂRUI

L,

ci 
ai 
șa 
ața lor, sâ 
poacă „pu
pară fante- 
tiute și nu 
c formida- 

L. Cînd în 
I cîteva lu- 
p polonezi, 
li neaștep- 
t ceva in
ks, nici nu 
lă spun ce, 
hcompetent 
I? Adevă- 
h ultimul 
lea de ne- 
I a răgușit 
[două de- 
Itru trium- 
Indial și 
|lui româ- 
eam de ce 
le pierdem 
fa și gla- 
Iccniu am 
lari ridicol 
Ita care a 
Ici la noi. 
fente ha- 
I din spe- 
I. Ultima 
■ia cam- 
I „dat în 
I nu ne-am 
Hvăzut" in 
I Ca șîm- 
Hă o dată 
■ e bună. 
Hi grele,

evocarea — fie doar ca nu
mele — a antrenorilor care 
cu ani și ani în urmă au 
descoperit talentul și valoa
rea actualilor noștri veterani 
cînd aceștia erau puști care 
abia auzeau de un atac in 
forță alternat cu o liftare, 
imaginea acelor înțelepți de 
la Suceava (antrenorul Căl
dare), de la Rimnicu-de- 
Vîlcea (antrenorul Stilea), 
de la Reșița sau Oradea (o- 
rașe care ne sună straniu în 
volei) avea ceva de poveste 
a poveștilor, 
te farmecă 
auzi cum 

din 
tar 
din 
olăritul. Un antre
nor nu-i altceva 
decît un muncitor 
care modelează și 
el o mină de lut. 
Muncă sfîntă ca 
orice muncă. Dacă 
ochiul nu are cu 
bucure printre ati

din acelea care 
atunci cind 

s-au transmis 
brutar în bru- 
— brutăritul, 

olar în olar —

ce să se . .
tea „strîmbe", ratări, blocaje 
sterpe, prea bine cunoscute 
căderi și ritmuri anchilozate, 
măcar gîndul să cadă 
nostalgie și tandrețe.

Firește că aș fi gata 
renunț la orice nostalgii în 
privința voleiului nostru. 
Sînt gata să las și tandrețea 
asta — de atîtea ori inopor
tună în sport — deși mă în
treb cum aș putea să nu fiu 
tandru și sentimental cînd 
văd chelia, parcă din veș
nicie a lui „nea Aurică Dră- 
gan“, pentru care mi-am dat 
trei corzi vocale cînd 
„ridicătorul" cel mai 
din lume... Aș da multe, 
chiar și un strigăt crunt, să 
mai văd voleiul românesc, 
cu veteranii și puștanii lui, 
aducîndu-ne acea înmărmu- 
rire, acea transă, acea tranșă 
de glorie la care ne dă drep
tul, de atîta timp, Maria 
Alexandru. Ea nu e un caz 
fascinant de — cum se 
spune — longevitate în sport. 
Pentru mine, Maria Alexan
dru e — în cuvinte măsu
rate și la locul lor — un 
exemplu de erou sportiv, un 
caz de eroism, niciodată de 
prisos sau anacronic.

în

să

era 
bun
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tinde să se afirme, de baza 
materială, • de condițiile de lu
cru. Rugbyștii, de exemplu, nu 
au teren ; la C.F.R. Pașcani 
baza materială este foarte să
racă ; iar sub aspect etic, unii 
sportivi aleargă după avantaje 
materiale, părăsindu-și echipe
le și județul.

„La Iași, după cum sublinia 
în cuvîntul său, tov. general 
lt. Marin Dragnea, președinte
le C.N.E.F.S., plenara s-a si
tuat la un bun nivel. S-au 
făcut observații valoroase, s-au 
adus sugestii care vor ajuta 
organul sportiv județean. Re
zultatele bune sînt rodul mun
cii depuse de toți factorii cu 
atribuții în sport, multe din 
prevederile Documentelor de 
partid cu privire la activitatea 
sportivă au prins viață sub 
conducerea directă a comitetu
lui județean al P.C.R. întreaga 
activitate, însă, a tuturor fac
torilor — C.J.E.F.S., sindicate, 
învățămînt, U.T.C. — trebuie 
să fie orientată spre angrena
rea și educarea întregului tine
ret în scopul practicării spor
tului, al formării unei atitu
dini sănătoase față de muncă, 
de școală, de sport. Față de po
tențialul uman, al tineretului, 
îndeosebi, contribuția județului 
Iași la loturile olimpice este 
modestă. Este cazul să se pu
nă accent Pe acele ramuri de 
sport cu tradiție — boxul, 
luptele, voleiul, fotbalul, bas
chetul —, totul pe fondul unui 
mare volum de muncă, bine 
Planificat, îmbinat efectiv cu 
procesul de educație".
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(Urmare din pag. 1)

inițieze contraatacuri care, în 
prima repriză, puteau să se 
soldeze cu două goluri. Calmul 
în construirea acțiunilor ofen
sive — care, conform indica
țiilor tactice date de antrenori 
ar fi trebuit să se reflecte prin- 
tr-un joc de așteptare la mij
locul terenului, care să-i scoată 
din dispozitiv pe fundașii olan
dezi Și să creeze breșe pe unde 
să se poată pătrunde — a 
lipsit în multe situații. Abia în 
repriza secundă, cînd jucătorii 
noștri (bine conduși, cu lucidi
tate tactică, de către Dinu) au 
respectat indicațiile, au avut și 
satisfacția înscrierii celor trei 
goluri. Am mai putea adăuga 
și faptul că folosirea lui M. 
Răducanu — căruia îi acordăm 
circumstanțe atenuante, dato
rită gradului de emotivitate, 
firesc debutului — nu a dat 
rezultatele scontate. Calitățile 
lui tehnice, eu care s-a făcut 
remarcat de atîtea ori la echipa 
sa de club, nu au fost valo
rificate In meciul de la Roosen- 
daal. Acțiunile sale individuale 
au fost stopate de fiecare 
dată cu decizie de fundașii 
olandezi. Cunoscînd însă po
sibilitățile Iui Răducanu, sîn- 
tem convinși că el poate să se

reabiliteze în meciul retur de 
la București.

Rezultatul obținut la Roosen- 
daal deschide perspectivele 
înscrierii — In meciul de 
miercuri — a celor 7 goluri 
necesare calificării. Să nu 
uităm, însă, că —1 evoluînd fel 
deplasare — jucătorii antrenați 
de Arie De Vraut vor face 
totul pentru ca să limiteze 
scorul, strîngîndu-și rîndurile 
In apărare și făcînd deci mult 
mai dificilă posibilitatea de 
pătrundere a atacanților noștri. 
Să sperăm însă că selecționa- 
bilii vor avea capacitatea să 
acționeze pe un front larg, cu 
atacuri purtate în viteză, cu 
predilecție pe laturile terenu
lui, realizînd astfel un scor 
care să Ie asigure calificarea la 
Montreal.

★
Lotul olimpic a revenit 

miercuri seara In Capitală. Ieri 
dimineața, selecționabilii au 
efectuat pe stadionul Dinamo 
primul antrenament din cadrul 
programului de pregătire al 
întîlnirii de miercuri. Dintre 
cei 16 jucători convocați (ace
iași care au făcut deplasarea 
în Olanda), Zamfir și Iordă- 
nescu sînt ușor accidentați. 
Lotul olimpic va efectua antre
namente zilnice, iar duminică 
va susține Un joc de verificare 
cu echipa Dinamo.

în obiectiv, Divizia C

In cea de-a treia categorie a 
fotbalului nostru, Divizia C, s-a 
disputat duminică etapa a XlX-a, 
care a avut drept rezultat. In 
special.- o sensibilă regrupare a 
forțelor In fruntea clasamentelor 
celor 12 serii. S-a produs și o 
schimbare de lider, în seria a 
III-a, unde a trecut în frunte, 
înaintea celor două formații cîm- 
pinene (Poiana și I.R.A.) Olimpia 
Km. Sărat, pentru prima oară 
pe locul întîi în acest campio
nat. Lupta pentru șefia seriilor 
devine deosebit de interesantă, 
deoarece — în majoritatea lor — 
liderii nu conduc c.u autoritate, 
nu au avantaje de puncte care să 
îi scutească de emoții. Unele 
dintre fruntașe au pierdut ori au 
obținut numai cîte un punct du
minică, în schimb principalele 
urmăritoare au cîștigat jocurile 
pe care le aveau de susținut și 
astfel a crescut mult interesul 
pentru meciurile echipelor din 
fruntea clasamentelor. în întreg 
campionatul Diviziei C există 
doar o singură formație care 
are o zestre de puncte ce în 
mod practic o situează de pe 
acum în poziția de virtuală cfș- 
tigătoare de serie. Este vorba de 
Portul Constanța (antrenor —

Iif perioada de întrerupere a campionatului Diviziei A

SE IMPUN ACȚIUNI HOTARÎTE PENTRU 
ELIMINAREA DEFICIENȚELOR CONSTATATE

Divizia A se află într-o în
trerupere destul de lungă (31 
martie — 18 aprilie) determi
nată de jocurile cu echipa O- 
landei. Știm foarte bine în ee 
moment apare această întreru
pere ; cele mai multe dintre 
formațiile primei categorii s-au 
prezentat, pc întreaga perioadă 
c*re s-a scurs de la începerea 
sezonului de primăvară, la un 
foarte scăzut nivel de joc. O 
mare parte dintre jucătorii de 
frunte, candidați la loturile re
prezentative. au arătat nume
roase și vizibile scăderi de ran
dament, angrenindu-se și ei in 
această coborirc a potențialului 
primului campionat și făcînd 
astfel mai grea și așa dificila 
operațiune de alcătuire a unui 
lot reprezentativ echilibrat, 
bine acoperit la toate posturile.

Nivelul la care au evoluat 
formațiile fruntașe, subiect de 
care ne-am ocupat Pe larg în 
numerele trecute, trebuie să 
determine (dacă nu a deter
minat încă pină acum) acțiuni 
energice și hotărite ale tuturor 
conducerilor tehnice în aceas
tă perioadă de întrerupere. A- 
cest moment de suspendare a 
întrecerii poate fi întrebuințat 
cu mult succes pentru îndrep
tarea principalelor deficiențe 
fi neajunsuri finind — în 
primuj rind — de potențialul 
formației, cît și de alte as
pecte care au ieșit la iveală 
(numeroase accidentări, anumi
te ezitări in definitivarea „uns-

prezecelui" de bază, unele a- 
bateri de la disciplină care au 
dus la absențe din meciuri 
etc.). E momentul ca antreno
rii formațiilor noastre de Di
vizia A, sprijiniți cu toată au
toritatea de către conducerile 
secțiilor și cluburilor, să în
treprindă această acțiune de 
fortificare a loturilor pe care 
le conduc, în special prin 
pricepute și energice măsuri 
privind instruirea, prin veri
ficarea — cu ocazia meciuri
lor amicale — a unor elemen
te susceptibile să întărească 
formațiile respective etc. li
nele dintre echipele noastre de 
prima divizie (Politehnica Iași, 
F.C. Argeș, F.C. Bihor, S. C. 
Bacău, Politehnica Timișoara) 
se află în turnee peste hotare 
și să sperăm că suita de în- 
tîlniri la care ele participă va 
folosi pentru remedierea nea
junsurilor din jocul lor, mani
festate în partidele de cam
pionat. Așteptăm ca și cele
lalte echipe de A să organi
zeze jocuri de verificare, .para
lel cu aplicarea unui revizuit 
program al antrenamentelor, 
astfel ca, departe de a fi o 
simplă pauză, actuala întreru
pere a campionatului să ducă, 
dimpotrivă, la o creștere a ni
velului fotbalului din Divizia 
A încă din etapa sa de relu
are, programată la 18 aprilie. 
Acesta trebuie să fie princi
palul obiectiv al tuturor con
ducerilor cluburilor și asocia
țiilor din Divizia A, al tehni
cienilor, medicilor și, mai cu 
seamă, al jucătorilor. ,

LUPTĂ DÎRZĂ ÎN
V. Luban), care de 19 etape • se 
află în fruntea seriei a IV-a. a- 
vlnd acum față de a doua cla
sată, Progresul Brăila, un plus 
de 7 puncte. Tot de 19 etape 
conduce în seria sa (a X-a) și 
Minerul Cavnic (antrenor — dr. 
M. Sabo). de asemenea o fostă 
divizionară B, dar cu un avantaj 
de numai trei puncte.

Cu pasiune urmăresc miile de 
suporteri evoluția unor divizio
nare C cum sînt Minerul Gura 
Humorului (antrenor — I. Bu- 
zoeanu), de 15 etape fruntașă în 
seria I. și A.S.A. Cîmpulung 
Moldovenesc, care s-a apropiat 
acum foarte mult de Minerul. La 
fel, o luptă strînsă se dă între 
cele mai bune echipe din seria a 
n-a. Petrolul Moinești și Relonul 
Săvinești. In frunte se află în 
momentul de față Petrolul, cu 
un avans de 2 p față de Relo
nul, care timp de 14 săptămîni 
s-a aflat pe primul loc. De la 
începutul campionatului își 
dispută șefia seriilor a V-a și 
a Vl-a formațiile Tehnometal 
București și Unirea Tricolor 
București (28 și 26 p). respectiv 
ROVA Roșiorii de Vede și Fla- 
căra-automecanica Moreni (32 
și 30 p), ROVA are insă un

| UN DERBY SUB AȘTEPTĂRI

I Duminică s-a desfășurat, la 
Roșiori, derbyul seriei a Vl-a a 
Diviziei C, dintre echipele ROVA 
din localitate șl Flacăra-auto- I mecanica Moreni, ocupantele locu
rilor 1 și, respectiv, 2, la ega
litate de puncte (30) și golave
raj (35—10), departajate totuși de 

Icel de-al treilea criteriu, acela 
al numărului de victorii : ROVA 
14, Flacăra 12. Deși au beneficiat 
de condiții optime (măsuri or- 

Iganizatorice ireproșabile, ’ teren 
bun. timp frumos, cei 6000 de 
spectatori, cu mici excepții, ma- 

Inifestîndu-se sportiv), jucătorii 
celor două echipe nu s-au situat, 
prin evoluția lor, la nivelul pre
tențiilor pe care le emit, pro- 

Imovarea în Divizia B. E drept, 
s-ar putea invoca miza partidei. 
Insă aceasta nu justifică faptul 
că pe parcursul celor 90 de mi- 

Inute nu am înregistrat decît pa
tru ocazii de gol (3 gazdele. 1 
oaspeții) și numai 11 șuturi la 
poartă (7—4).

Iln schimb, s-au comis foarte 
multe greșeli de tehnică (în spe
cial la pase) și 52 de faulturi 
(21—31).

ICa desfășurare, jocul a avut, 
aproape tot timpul, un singur 
sens, spre poarta oaspeților. In 
prima repriză. localnicii n-au

putut, însă, depăși apărarea ad
versă. din rîndul căreia s-au de
tașat cei doi fundași centrali, 
Iliescu și Constantin. După pau
ză, atacurile echipei ROVA au 
devenit mai periculoase și, drept 
urmare, gazdele ,și-au concreti
zat superioritatea prin golurile 
marcate de Duță (min. 65) și 
Buracu (min. 78). La 0—2, oas
peții au ieșit mai curajos la 
atac, reușind doar să reducă din 
handicap, în min. 83, prin I. Ste- 
lian. Din păcate, partida (înche
iată cu scorul de 2—1 in fa
voarea echipei ROVA) a avut 
în min. 58 un moment neplăcut: 
atacul dur al lui Duță. de la 
gazde, asupra portarului forma
ției Flacăra. Stan (acesta a pă
răsit, accidentat, terenul !). fără 
însă ca arbitrul V. Gheorghe 
(Craiova) să-1 fi avertizat — cel 
puțin — pe jucătorul de la 
ROVA.

A. VASILESCU

C. S. TÎRGOVIȘTE —

STEAUA 1-2 (0-1)

FRUNTEA SERIILOR
final de campionat mai dificil 
— șapte jocuri afară și doar pa
tru acasă, iar Flacăra va juca 
pe teren propriu cinci meciuri 
din cele 11 pe care le mai are 
de susținut. După confruntarea 
a XIX-a a cedat, parcă, din si
guranța cu care conducea seria 
a IX-a formația din Zalău, Ar
mătura (antrenor — C. Kalina). 
Acum, Armătura are în... spate, 
Ia numai 2 p distanță, o echipă 
ambițioasă, Strungul Arad, care 
în opt partide a cîștigat nu mai 
puțin de 15 puncte ! O frumoasă 
revenire au Aurul Brad (seria a 
VIII-a), Chimica Tîrnăveni (s. 
XI) și Oltul Sf. Gheorghe 
(s. XII), aceasta din urmă părînd 
că va tranșa în favoarea sa „du
elul44 cu Progresul Odorhei, de 
care s-a distanțat la patru 
puncte.

Lupta pentru promovarea în 
Divizia B rămîne însă deschisă 
în marea majoritate a seriilor, 
dar este de dorit ca ea să* fie 
dusă intr-un spirit de corectă- 
tudine și sportivitate.

T. RABȘAN

MECIURI AMICALE
GLORIA BISTRIȚA — C.F.R. 

CLUJ-NAPOCA 2—1 (0—0). Me
ciul s-a disputat miercuri, spec
tatorii aplaudînd numeroasele fa
ze frumoase realizate de ambele 
echipe. Golurile au fost marcate 
de Ciocan (min. 63) și Chilean 
(min. 65) pentru gazde, respectiv 
de-Moga (min. 85). (I. Toma — 
coresp.).

AURUL BRAD — A.S.A. TG. 
MUREȘ 1—o (0—0). Cu excepția 
lui Boloni și Ha jnai. prezen\ la 
echipa națională, mureșenii au 
prezentat în „amicalul44 de 
miercuri, cu divizionara C Au
rul Brad, cea mai bună formație. 
Golul victoriei a fost înscris de 
Ștefan (min. 65). în deschiderea 
acestei partide s-a desfășurat 
meciul de „old-boys44 Brad — 
Gura Barza, cîștigat de această 
din urmă echipă cu scorul de 
4—1 (2—1). (Al. Jurcă-coresp.).

F. C. BAIA MARE — F. C.' 
OLIMPIA SATU MARE 2—0 (1—0). 
Un meci de bună factură. Mai cu 
seamă în a doua repriză, ambele 
formații au reușit o serie de 
faze spectaculoase, apreciate de 
spectatori. Au marcat Condruc 
(min. 31) si Chivescu (mim. 74). 
(V. Săsăranu — coresp. jud.).

SE POATE ȘI AȘA!
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Nu scăpati ocazia de a fi pre
zent! la prima tragere Loto 2 
a lunii aprilie, tragere care vă 
poate înscrie pe lista marilor cîș- 
tigători de autoturisme si bani.

CÂȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 2 APRILIE 1976 : EXTRA
GEREA I : cat. 1 : 1 variantă 
100% — un autoturism „DACIA' 
1300“ : cat. 2 : 2 variante 25% a 
10.661 lei si 8 variante 10% a 
4.264 lei • cat. 3 : 12.05 a 4.600 lei ; 
cat. 4 : 22.25 a 2.492 lei ; cat. 5 : 
401,60 a 138 iei : cat. 6 : 158,60 a 
350 lei. Report categoria 1

22.394 lei. EXTRAGEREA a II-a : 
categoria A : 2 variante 10% a 
39.055 lei ; cat. B : 1 variantă 50% 
a 10.899 lei. 3 variante 25% a 
5.450 lei si 9 variante 10% a 2.180 
lei : cat. C: 1 variantă 50% a 
5.715 lei. 2 variante 25% a 2.858 
lei si 31 variante 10% a 1.143 lei ; 
cat. D : 16.55 a 2.832 lei ; cat. E : 
84 a 558 lei : cat. F : 134,35 a 349 
lei ; cat. X : 1.927,05 a 100 lei. Cîș- 
tigul de categoria 1 — autoturism 
„DACIA 1300“ — a fost obținut 
de EMANOIL MORARIU din iași, 
iar eîstigurUe de categoria A au 
revenit participantilor COSTICA 
VIERU si VASILE UNGUREA- 
NU, ambii din Gaiatl.

După ce miercuri' a jucat la 
Buzău, liderul primei divizii, 
Steaua, a evoluat ieri la Tirgo- 
viște. Bucureștenii au cîștigat 
și ieri, prin golurile marcate 
de Florea (min. 15) și Năstase 
(min. 89), respectiv Pitaru (min. 
88). Dincolo de rezultat, nume
rosul public tîrgoviștean a apre
ciat jocul ca atare, dinamic și 
spectaculos, meritul revenind 
ambelor formații.

Mișu AVANU — coresp. jud.

★
Lotul de juniori — Danubiana 

4—0 (2—0). Au marcat : Vesa, 
Șt. Popa și Palea (2).

O etapă cu multe notații pozi
tive, pe multiple planuri. în cele 
trei serii ale Diviziei B. Mai 
mult ca oricînd, fotbaliștii și-au 
văzut de joc. climatul discipli
nar fiind, în general, bun în a- 
ceastă etapă, ceea ce ne face 
să credem că, pe de o parte, 
munca educativă a fost mai sus
ținută, iar pe de altă parte po
ziția fermă a Comisiei de disci
plină față de abateri, sancțiunile 
aspre dictate de ea au constituit 
un avertisment pentru jucățori. 
aceștia înțelegînd ce consecințe 
pot avea pentru ei și pentru e- 
chipele lor orice act de indisci
plină. Totul este ca acest „aver
tisment44 să nu fie uitat, astfel 
îneît aspectele pozitive ale eta
pei de duminica trecută să nu 
rămînă izolate.

• în speranța aceasta, vom re
produce cîteva dintre însemnările 
întîlnite în foile de arbitraj și 
în rapoartele observatorilor fe
derali. începînd cu notațiile ar
bitrului Gh. Ionescu despre me
ciul dintre Victoria Tecuci și 
F.C.M. Galați : „Joc dîrz, dar 
foarte sportiv, desfășurat în fața 
unui public obiectiv. Fanfara o- 
rașului a contribuit la crearea 
unei atmosfere sărbătorești, așa 
cum am vrea să întîlnim pe toa
te stadioanele". Aprecieri asemă
nătoare despre organizare, ca și 
despre disciplina din "teren și din 
tribune, are arbitrul Constantin 
Ioniță II. care a condus partida 
Gloria Buzău — Ceahlăul Piatra 
Neamț. Multe meciuri (Tractorul 
Brașov — Steagul roșu. Gloria 
Bistrița — Sticla Turda sînt doar 
două dintre ele) s-au desfășurat 
într-o notă de deplină sportivi
tate. astfel că, la rubrica în 
care sînt notați jucătorii care 
au primit cartonașe, arbitrii res
pectivi au scris : „Nu a fost ca
zul".
• Se cuvine să subliniem fap

tul să majoritatea arbitrajelor au 
fost bune și foarte. bune, unii

„cavaleri ai fluierului" fiind no
tați chiar cu 10 de către observa
torii federali. Această notă a 
obținut-o, de pildă. Cristian Teo- 
dorescu, la meciul Chimia Turnu 
Măgurele — Chimia Rîmnicu 
Vîlcea (observator federal : B. 
Vasiliu). Prezent la meciul Ra
pid Arad — F. C. Corvinul Hune
doara, N. Cătănoiu acordă ace-^ 
ea și notă arbitrajului lui Mihai 
Moraru. iar Traian Moraru îl dă 
nota 10 lui N. Rainea pentru 
modul cum a condus jocul din
tre echipele brașovene Tractoru? 
și Steagul roșu.

• N-au lipsit însă și unele as
pecte negative. Astfel, jucătorul 
Bîtlan (Electroputere Craiova), în 
finalul partidei susținute de echi
pa sa. și-a pierdut controlul ner
vilor și. după ce fusese avertizat 
pentru proteste, a fost eliminat 
Ia o nouă manifestare necores
punzătoare față de arbitru. Iar 
Costache (S. C. Tulcea) se pare 
că nu cunoaște regulamentul. 
Altfel, nu înțelegem de ce a 
protestat și l-a insultat pe ar
bitru, Al. Grigorescu. atunci cînd 
acesta a acordat gol. la o min
ge respinsă de portar la execu
tarea unei lovituri de la 11 me
tri și împinsă în plasă de către 
un înaintaș advers. Pe bună 
dreptate, el a fost eliminat din 
joc. iar Comisia de disciplină îi 
poate acorda răgazul necesar 
pentru a învăța atît regulamen
tul, cît și felul .cum trebuie să 
se comporte în teren.

• Dar, iată și o scenă surprin
să în birourile F.R.F. Un delegat 
al echipei Chimica Tîrnăvenij 
din Divizia C. a venit să se In
tereseze cum stau băieții lui cu...’ 
cartonașele galbene, pentru a-i 
pune în gardă pe fiecare dintre 
ei. Echipa speră să promoveze 
și nu vrea să aibă un adversar 
în plus : propriile acte de indis
ciplină ale jucătorilor ei. Foarte 
bine ! .

lack BERARII!



începind de miine, in Franța

CEA DE A Vill a EDIȚIE
A „CUPEI ȚĂRILOR LATINE'4 EA HANDBAL

începind de sîmbătă, mai 
multe localități din Franța vor 
găzdui întrecerile celei de a 
VIII-a ediții a tradiționalei 
competiții internaționale de 
handbal masculin (tineret) do
tată cu „Cupa țărilor latine", 

în acest an, la startul tur
neului se vor alinia 10 echipe, 
împărțite în două grupe : Grupa

PREGĂTIRI INTENSE 
PENTRU C. M. 

DE POPICE
Sportivii români 

evoluează 
In R. D. Germană
Preparativele popicarilor ro

mâni pentru Campionatele mon
diale — programate la mijlocul 
lunii viitoare la Viena — se află 
în plină desfășurare. Pentru 
menținerea prestigiului cucerit la 
edițiile anterioare ale competiției 
(în 1974. de pildă, reprezentanții 
noștri au obținut două medalii 
de aur) componenții loturilor se 
pregătesc intens, participînd la 
campionatul divizionar, antrena
mente controlate, turnee inter
naționale și întîlniri bilaterale cu 
sportivi din țări bine cotate în 
sportul popicelor. Astfel, repre
zentativele noastre vor juca sîm
bătă și duminică în R.D. Ger
mană. la Saafeld, cu puternicele 
selecționate ale tării gazdă. In 
ajunul plecării în R.D.G. loturile 
au participat, pe arena Voința 
din Capitală, la un antrenament 
controlat, la care majoritatea ju
cătorilor au obținut rezultate 
mulțumitoare. I. Băiaș 995 p d, 
P. Purje 956 p d. Gr. Marin 
923 p d. Elena Trandafir 436 p d. 
Elena Lupoae 421 p d. Elena 
Goncear 417 p d și Ana Petres
cu 412 p d. In afară de cei enu
merat! mai sus au mai făcut 
deplasare la Saafeld : I. Tismă- 
nar, Gh. Silvestru, Gh. Dumi
trescu și Al. Cătineanu. respec
tiv, Vasilica fPințea, Florica Ne- 
guțoiu. Mariana Constantin și 
Ana Albert.

In „Cupa Radenska" din Iugo
slavia — la care au participat 
sportivi din România. Ungaria, 
Austria și tara gazdă primele 
locuri au revenit iugoslavilor 
Sterjai — 1852 p d (in două man
șe) — la bărbați. Marine 893 p d 
— la femei și Biber — Marine 
2 703 — la perechi mixte. Băiaș 
a ocupat locul 7 cu 1 787 p d, 
iar Florica Neguțoiu locul 8 cu 
800 p d. La perechi ei s-au cla
sat pe locul 7. cu 2 587 o d.

C. M. DE HOCHEI, GRUPA A
VARȘOVIA, 8 (Agerpres). — 

Pe patinoarul special amenajat 
în sala sporturilor „Ronda" din 
orașul polonez Katowice au în
ceput joi întrecerile campionatu
lui mondial de hochei pe gheată 
(Grupa A) la care participă se
lecționatele U.R.S.S., cehoslova
ciei. Suediei, Finlandei, S.U.A., 
R. D. Germane, R. F. Germania 
și Poloniei.

In jocul inaugural, echipa Su
ediei a învins cu scorul de 4—1 
(1—0, 1—o, 2—1) reprezentativa 
R. F. Germania, prin punctele 
marcate de Lundberg, Labraaten, 
Eriksson și Jax. Pentru vest-ger- 
mani a înscris Kuenhackl. In 
continuare. Cehoslovacia — R. D.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
BASCHET ■ Competiția femi

nină de la Cracovia s-a încheiat 
cu victoria primei reprezentative 
a Poloniei — 10 p. urmată de 
formațiile Ungariei. Franței — 
cite 6 p. României — 4 p. Cana
dei și Poloniei B — cite 2 p. 
In ultima zi, echipa României a 
întrecut cu 84—73 (45—34) for
mația Ungariei. Principalele re
alizatoare ale echipei române au 
fost Maria Simionescu si Ștefania 
Giurea (24 și. respectiv. 20 p). 
Alte rezultate : Polonia A — 
Franța 62—56 (26—31) ; Canada— 
Polonia B 67—56 (35—25).

GIMNASTICA a Tînărul gim
nast sovietic Vladimir Markelov 
(18 ani) s-a clasat pe primul loc 
în concursul de la Riga, totali- 
zînd la individual compus 56.7 p. 

La Leipzig, în meci-retur pentru preliminariile olimpice de 
fotbal : R. D. Germană — Cehoslovacia 0—0. în urma aces
tui rezultat, echipa R. D. Germane s-a clasat pe primul loc 
în grupa a 2-a europeană și s-a calificat pentru turneul fi
nal de la Montreal. • La Torino, Italia — Portugalia 3—1 
(1—0) ; au înscris Antognoni, Graziani și Pulici, pentru gaz
de, respectiv Fraguito. • La Glasgow, Scoția — Elveția 1—0 
(1—0) ; a marcat Pettigrew (min. 1).

A — România, Portugalia, 
Maroc, Canada și Italia ; Grupa 
B — Spania, Mexic, Brazilia, 
Belgia și Franța.

Pentru a doua oară în isto
ria competiției, partidele se vor 
disputa pe teren acoperit, în 
orașele Cannes, Toulon, Dra- 
guignan, Nisa și Vallauris. Fi
nala pentru locurile 1—2, care 
urmează să opună câștigătoa
relor celor două grupe, este 
programată în ziua de 18 a- 
prilie în Palatul expozițiilor din 
Nisa.

După cum se știe, reprezen
tativa de tineret a țării noas
tre a ciștigat consecutiv * ulti
mele cinci ediții ale competi
ției, deținînd la această oră 
trofeul, cucerit anul trecut in 
Argentina.

Lotul țării noastre, pregătit 
și condus de antrenorul Mihai 
Pintea, a plecat ieri spre Can
nes. Au făcut deplasarea ur
mătorii jucători : Popa și Redl 
II (portari), Drăgăniță, Folker, 
Matei, Bedivan, Croitoru, Deacu, 
Baican, Avram, Dan Petru, 
Cheli, Paizan, Istode și Cornea.

Echipa României va susține 
primul meci din cadrul tur
neului, mîine, în compania e- 
chipei Portugaliei.

Sîmbătă și duminică, la Sofia

CAMPIONATELE BALCANICE DE JUDO
La Sofia încep mîine Cam

pionatele balcanice de judo, 
competiție aflată la a doua e- 
diție. Și-au anunțat participa
rea loturile Bulgariei, Iugo
slaviei, României și Turciei, 
întrecerile se vor desfășura in 
sala Universiada, și constituie 
o ultimă verificare înaintea 
Campionatelor europene (6—10 
mai, Kiev).

Sportivii români, învingători 
anul trecut la trei din cele cinci 
categorii (L. Lazăr „semimijlo
cie", I. Lazăr „mijlocie" și Gh. 
Nache „semigrea") au făcut in
tense pregătiri în vederea a- 
cestei confruntări. Iată lotul 
care a plecat aseară la Sofia : 
Ștefan Pop și Marcel Nuțu (cat. 
ușoară), Loghin Lazăr și Cor
nel Roman (semimijlocie), Io
nel Lazăr și Toma Mihalache 
(mijlocie), Dumitru Alexandru 
și Constantin Știrbu (semigrea), 
Iacob Codrea și Ion Arsenoiu

Germană 10—0 (2—0. 2—0. 6—0) și 
Finlanda — S.U.A. 3—3 (2—0, 0—2,

La apropiatul congres al Ligii 
internaționale de hochei be 
gheată, ce se va ține la Kato
wice, președintele acestui for, 
Gunther Sabetzki, Intenționează 
să propună ca pe viitor campi
onatele mondiale de hochei să 
se dispute la interval de doi ani, 
pentru a se atenua în acest fel 
încărcarea calendarului interna
țional si pentru a se realiza o 
promovare șl o selecție mai ra
țională a noilor generații de ju
cători.

Pe locurile următoare : A. Se- 
dîh (U.R.S.S.) 56,1 p. VI. Sa
fronov (U.R.S.S.) șl Z. Magyar 
(Ungaria) — 56,05 p, H. Igara- 
chi (Japonia) 55,8 p, T. Okamu- 
ra (Japonia) 55.6 p.

NATAJIE • In prima zi a tur
neului de polo pentru „Cupa 
Diana" de la Sofia, reunind e- 
chipe de juniori din 6 țări : Po
lonia — Bulgaria B 6—2 (1—1,
1— 0. 3—0. 1—1) ; Ungaria — Gre
cia 12—6 (2—1, 2—2. 3—1. 5—2) ; 
U.R.S.S. — Bulgaria A 13—4 
(3—1, 4—1, 3—0. 3—2). La com
petiție participă și selecționata 
de juniori a României. • In lo
calitatea vest-germană Hamm. în 
meci amical de polo ; R. F. Ger
mania — Cuba 6—1 (2—0. 0—2,
2— 1. 2—1).

TEOFILO STEVENSON: 
„FIECARE MECI - 

UN DEBUT"
MINSK, 8 (Agerpres). — 

Campionul mondial și olimpic 
de box la categoria grea, cu
banezul Teofilo Stevenson, par
ticipant la turneul internațio
nal de la Minsk, a declarat 
reporterilor că pentru el. în 
competițiile internaționale, nu 
există adversari slabi. „Pentru 
mine, a spus Stevenson, fiecare 
meci este un debut, un exa
men foarte serios. Mai ales câ 
la categoria grea se pot pro
duce oricînd surprize".

La turneul de la Minsk par
ticipă pugiliști din Cuba, Po
lonia, Ungaria, România, Iugo
slavia, U.R.S.S. și, pentru pri
ma oară, o echipă din Repu
blica Niger. în prima gală s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : cocoș : Mihailov (U.R.S.S.) 
b.p. Orta (Cuba) ; Pereț 
(U.R.S.S.) b.p. Dobăeș (Româ
nia) ; Madatian (U.R.S.S.) b.p. 
Fersztek (Ungaria) ; semi- 
ușoară : Borodin (U.R.S.S.) b.p. 
Nikolov / (Bulgaria) ; ușoară : 
Zverev (U.R.S.S.) b.p. Iankow- 
ski (Polonia) ; semimijlocie : 
Gherasimov (U.R.S.S.) b.p. Bu- 
dai (Ungaria) ; mijlocie : Mon
toya (Cuba) b.ab Mijigurski 
(U.R.S.S.).

(grea). în competiția pe echipe, 
care se va desfășura duminică, 
vor concura : M. Nuțu (ușoară), 
P. Moțiu (semimijlocie), T. Mi
halache (mijlocie), C. Știrbu 
(semigrea) și I. Codrea (grea). 
Lotul țării noastre este Înso
țit de A. Muraru, secretar ge
neral al F. R. Judo și secretar 
al Comitetului balcanic, de an
trenorul Han. Ciang Hi (R.P.D. 
Coreeană), și arbitrii M. Pla
ton și L. Vasilescu.

CAMPIONATELE EUROPENE DE HALTERE

V. MILTOSIAN [U.R.S.S.] CAMPION
Dragomir Cioroslan •— locul 9

BERLIN, 8 (prin telefon). 
Așteptate cu deosebit interes, 
întrecerile categoriei semimij
locie (75 kg) la C.E. de haltere, 
ce se desfășoară în sala Wer
ner Seelenbinder, nu au con
firmat previziunile noastre. 
Dragomir Cioroslan, cel mai ta
lentat halterofil român prezent 
la C.E., de la care așteptam 
ocuparea unui loc printre pri
mii șase, s-a clasat doar pe lo
cul 9, cu un rezultat mai slab 
cu 7,5 kg decît cea mai bună 
performanță a sa. Fără îndo
ială, dacă și-ar fi repetat mă- 
oar rezultatul lui de 315 kg — 
realizat cu o lună în urmă la 
„Cupa Dunării" — el ar fi o- 
cupat aici poziția a cincea. An
trenorii lotului afirmă că D. 
Cioroslan a fost de data a-

SCURT • PE SCURT
ȘAH • Clasamentul final în 

turneul de la Uljma : Bukici, 
Kniezevici (ambii Iugoslavia) și 
Vadâsz (Ungaria) — 10‘A p (din 
15). Matulovici, Vukici. Janose- 
vlci (toți Iugoslavia). Radulov 
(Bulgaria) și Lengyel (Ungaria)— 
8 p etc. • La Erevan, după 13 
runde : Romanișin 9 p (1). Gul
ko 8‘/i p. Vasiukov 8 p (1) Sa
von 8 p.

TENIS a Rezultate din turne
ul de la Nisa : Panatta — Kuki
5— 7, 6—4, 8—6 ; Kodes — Mu
noz 6—4, 4—6, 9—7 ; Kary — De- 
blicker 7—6. 5—7, 6—4 ; Franu-
lovicl — Velasco 7—5, 6—2 ; Cau- 
jolle — Johansson 6—4, 6—2 ;
Jauffret — Muntanola 6—1. 6—4; 
Meiler — Bertoluciei 3—6, 6—4,
6— 4 ; Fibak — Molina 7—6, 5—7,
7— 5.

VOLEI • La Bratislava a în
ceput turneul final al „Cupei 
cupelor" (f) : U.S.C. Miinster
(R.F.G.) — A.S.U. -Lyon 3—9 (13, 
9, 10) ; Slavia Bratislava —
T.S.K.A. Sofia 3—0 (7. 12. 7). • 
In penultima zi a turneului fe
minin de la Szombathely ; Ca
nada — Ungaria 3—2 (—14, —11, 
12, 5, 7) ; R. D. Germană — Sel. 
universitară a Bulgariei 3—1 (12, 
—13, 13, 5) ; Cuba — R.S.F.S.
Rusă 3—1 (13. —6. 10. 3).

Scrisoare din Praga: TRASATURI NOI
ALE SPORTULUI CEHOSLOVAC

Fără îndoială, măsura exactă 
a potențialului sportului de 
masă din Cehoslovacia socia
listă l-a dat Spartachiada din 
1975, la ale cărei faze de pre
gătire au participat peste două 
milioane de cetățeni ai țării, 
în special tineri.

Astăzi, făcînd bilanțul ulti
milor ani în domeniul educației 
fizice și sportului, considerăm 
că avem destule motive de sa
tisfacție. în ultimii cinci ani, 
de ’ pildă, numărul membrilor 
stabili ai organizațiilor noastre 
sportive a sporit cu 100 000. în 
această sumă se străvede buna 
conlucrare cu organizațiile de 
tineret, cu sindicatele și școlile 
de toate gradele. Acestea au 
îngroșat rîndurile participanți- 
lor atît la manifestațiile spor
tive de masă, cit și la între
cerile de performanță.

Pentru a asigura o reprezen
tare de prestigiu a sportului 
cehoslovac în competițiile in
ternaționale, , s-au luat unele 
măsuri privind structura și or
ganizarea sportului de perfor
manță. Printre acestea : inte
grarea unor metode moderne de 
antrenament, dezvoltarea dife
rențiată a diverselor ramuri 
sportive, crearea unui sistem 
complex de selecție și de pre
gătire a tinerelor talente etc.

Nici pînă acum nu avem a 
ne plînge, dovadă stînd bilan
țurile, dar căutăm mereu posi
bilități de progres. De pildă, în 
ultimii patru ani, sportivii

PLOAIE LA
NEW YORK, 8 (Agerpres). — 

Din cauza unei ploi torențiale, 
in turneul internațional de te
nis de la Houston s-a jucat o 
singură partidă : Eddie Dibbs — 
Allan Stone 6—7, 6—4,' 6—X 
Directorul concursului a anun- 

ceasta intimidat de valoarea ad
versarilor săi.

La „smuls" s-au aliniat 19 
sportivi, Cioroslan,’ intră al 
șaptelea la 135 kg și reușește, 
încearcă apoi la 140 kg dar 
ratează ! Cu 135 kg Cioroslan 
ocupă doar locul 6 și e de pre
văzut ieșirea sa din concursul 
primilor șase. în continuare, a- 
sistăm la o luptă strînsă între 
Vartan Miltosian — 26 de ani 
și actualul campion mondial, 
Peter Wenzel, de 24 de ani.
Clasamentul stilului : 1. P. Wen
zel (R.D.G.) 150 kg, 2. V. Mil
tosian (U.R.S.S.) 150 kg, 3. I. 
Mitkov (Bulgaria) 147,5 kg. La 
stilul „aruncat" D. Cioroslan în
cepe concursul la 172,5 kg, rl- 
dicînd cu mare dificultate bara. 
După cum se putea prevedea, 
următoarele două încercări, la
177,5 kg, nu le va reuși. Ast-

PE RINGURILE
• Noii campioni ai R. D.

Germane sînt (în ordinea cate
goriilor) : Dietmar Geilich,
Klaus Gertenbach, Stefan 
Forster (fostul campion euro
pean la pană a coborît o cate
gorie !), Hans Nowakowski, 
Dieter Kraus, Ulrich Bayer, 
Johann Bachfeld, Gunter Rostan- 
kowski (19 ani), Bernd Witten - 
burg, Ottomar Sachse și Jurgen 
Fanghanel.

• O veste tristă din boxul 
polonez : la 2 aprilie a încetat 
din viață, după o grea sufe
rință, celebrul antrenor Feiiks 
Stamm (avea 75 de ani).

• Cea de a 42-a ediție a 
campionatului sovietic, desfă
șurat la Sverdlovsk, a fost mar
cată de numeroase surprize. 
Pentru prima oară au obținut 
medalia de aur : Baban Nadi
rov (cat. muscă) — un pugilist 
în vîrstă de 30 de ani, Sakuiin 
(pană), Racikov (semimijlocie), 

cehoslovaci au cules 161 de me
dalii la competițiile mondiale 
și europene. Roadele noilor 
măsuri trebuie să se arate fi
rește în viitorul apropiat.

Prima condiție a progresului 
este desigur îmbunătățirea ca
drului tehnico-material al orga
nizațiilor noastre sportive, care 
posedă la ora actuală peste 
18 000 de diverse baze și in
stalații. în perioada 1971—1974 
au fost construite, printre al
tele, pe teritoriul Republicii So
cialiste Cehoslovace : 1 580 de 
locuri de joacă pentru copii, 
155 de săli de gimnastică, 313 
piscine' acoperite și bazine de 
înot. Asemenea cifre dovedesc 
grija care se arată dezvoltării 
bazei " materiale a mișcării 
sportive, dar și educației fizice 
a poporului.

în toată activitatea lor, spor
tivii cehoslovaci se simt nu nu
mai practicanți ai unor disci, 
pline, ci adevărați militanți în 
viața socială. în planurile or
ganizațiilor noastre sportive se 
recunoaște orientarea spre in
tensificarea educației fizice, 
spre construcția unor noi obiec
tive sportive, spre ameliorarea 
condițiilor de viață și a me
diului înconjurător, spre spori
rea considerabilă a numărului 
de instructori, pedagogi și an
trenori.

JAROMIR TOMANEK
Redaclor-șef

la „Ceskoslovensky Sport"

HOUSTON..
țat că în cazul că ploaia va 
perșista, partidele vor fi ju
cate în arena Astrodromului din 
localitate. Favoritul principal, 
americanul Jimmy Connors, 
este bolnav de* gripă și proba
bil nu va participa la întreceri.

LA SEMIMIJLOCIE
fel, cu 172,5 kg (recordul țării 
îi aparține cu 177,5 kg) Cio
roslan ocupă locul 10 la acest 
stil și se clasează al IX-lea, 
cu 307,5 kg, la cele două pro
cedee (cel mai bun rezultat al 
lui obținut în țară este de 
315 kg). Pentru supremația 
continentală la acest stil au 
luptat aceiași Wenzel și Mil
tosian. Sportivul sovietic ega
lează recordul mondial cu 19# 
kg, iar în afară de concurs, la 
a patra încercare, obține 191 
kg. Clasamentul Ia „aruncat" : 
1. V. Miltosian 190 kg, 2. P. 
Wenzel 185 kg, 3. I. Mitkov
182.5 kg (la a patra încercare
190.5 kg). Clasamentul general 
al categoriei semimijlocii : 1. V. 
Miltosian 340 kg, 2. P. Wenzel 
335 kg, 3. I. Mitkov 330 kg,
4. A. Stark (Ungaria) 322,5 kg,
5. W. Hubner (R.D.G.) 315 kg,
6. A Pontio (Finlanda) 312,5 kg. 
întrecerile continuă.

Ion OCHSENFELD

INTERNATIONALE
Kvaciadze (semigrea) și Viktor 
Ivanov (grea) — în vîrstă de 
20 de ani. Campionul european 
Ia semigrea Anatoli Klimanov a 
fost rănit, iar campionul olimpic 
Viaceslav Lemeșev (mijlocie) 
a fost eliminat în sferturi de 
finală ; campionii europeni 
Vladislav Zasipko (muscă) și 
Valeri Limașov (ușoară) au pă
răsit, de asemenea, prematur 
competiția. Este interesant de 
arătat că învingătorul lui Le
meșev, Ghenadi Tolmacev a 
fost învins în finală de cam
pionul mondial Rufat Rîskiev, 
iar vicecampionul european la 
cat. semiușoară Valeri Lvov 
(învinsul lui Simion Cuțov) a 
fost întrecut în finală de cam
pionul mondial Vasili Solomin. 
La cat. grea, fostul campion 
Evgheni Gorstkov a ». *. învins 
de Piotr Zaiev, care a cedat a- 
poi în finală tînărului Ivanov 
(revelația ultimului turneu al 
boxerilor sovietici în S.U.A.)
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