
A TOVARĂȘULUI LUIS CABRAL
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT 

ĂL REPUBLICII GUINEEA-BISSAU
Republicii s-au în- 
după-amiază, con-

La Palatul 
cheiat, vineri 
vorbirile oficiale între președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Guineea- 
Bissau, tovarășul Luis Cabrai.

Reluînd schimbul de vederi 
consacrat dezvoltării relațiilor 
dintre cele două țări, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Luis Ca
brai și-au exprimat convingerea 
că, în spiritul înțelegerilor Ia 
care au ajuns cu prilejul con
vorbirilor de la București, ra
porturile de prietenie, solidari
tate și colaborare dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele Capu
lui Verde, dintre România și 
Republica Guineea-Bissau, se 
vor extinde și întări continuu, 
în folosul și spre binele ambe
lor popoare, în interesul cauzei 
libertății, păcii și progresului 
în lume.

Convorbirile s-au desfășurat 
înlr-o atmosferă de caldă prie
tenie, de înțelegere și stimă 
reciprocă.

★
Nicolae Ceaușescu, 
Republicii Socialis- 

și tovarășul Luis 
președintele Consiliului

Tovarășul 
președintele 
te România, 
Cabrai, 
de Stat al Republicii Guineea- 
Bissau, au semnat, în ziua de 
9 aprilie, în cadrul unei cere
monii, Declarația solemnă co
mună a Republicii Socialiste 
România și Republicii Guineea- 
Bissau și au adoptat Comunica
tul comun.

Cei doi șefi de stat au sem
nat, de asemenea, Acordul de 
cooperare economică, tehnică și 
industrială pe termen lung in
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Guineea- 
Bissau.

In cadrul aceleiași ceremonii, 
tovarășii Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și co
operării economice internațio
nale, și Victor Saude Maria, 
comisar de stat pentru afaceri
le externe, au semnat Acordul 
comercial pe termen lung între 
Republica Socialistă România și 
Republica Guineea-Bissau ; to
varășii George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, și 
Victor Saude Maria, comisar de 
stat pentru afacerile externe — 
Acordul de cooperare în dome
niul invățămintului, științei și

După C. E. 
de tenis de masă

SINGURUL TERMEN DE COMPARAȚIE
Cam- 
tenis

Cea de a 10-a ediție a 
pionatelor europene de 
de masă, desfășurată recent la 
Praga, s-a bucurat de o parti
cipare record — 26 de repre
zentative, cuprinzînd 119 spor
tivi și 80 de sportive. Cu ex
cepția Norvegiei și Țării Ga
lilor, care nu au prezentat fete 
și a României, care n-a con
curat la băieți, celelalte țări 
au venit în formații complete.

Pe ansamblu, „europenele" 
probează dezvoltarea continuă 
a acestui sport care, după fot
bal, se pare că are cel mai bo
gat calendar pe continentul 
nostru. Dezvoltarea vizează, ca 
și în ultimii ani, aproape toate 
țările și se oglindește mai mult 
în ridicarea nivelului masei ju
cătorilor și mai puțin în apa
riția și creșterea unor vîrfuri 
de excepție. De altfel, putem 
spune că acest fenomen este 
caracteristic și pe plan mon
dial.

Această ediție a „europene
lor- nu a adus noutăți. Băie
ții continuă să joace atletic, 
agresiv, să dovedească rezis
tență psihică în momentele gre
le, calități care determină pla
sarea în primele rînduri ale 

INTENSE PREGĂTIRI ALE SPORTIVILOR ROMANI
PENTRU J. 0. DE LA MONTREAL

documentelor, 
Ceaușescu și 
strins miinile 
îmbrățișat cu

președintele 
al Republicii 
vizita sa in

culturii între guvernele Repu
blicii Socialiste România și Re
publicii Guineea-Bissau ; tova
rășii Nicolae Ionescu, ministru 
secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale, și 
Ignacio Esmedo, director gene
ral al Cooperării — Protocolul 
cu privire la unele acțiuni de 
cooperare economică intre cele 
două țări.

După semnarea 
tovarășii Nicolae 
Luis Cabrai și-au 
cu căldură, s-au 
prietenie.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Luis Cabrai au rostit, apoi, 
alocuțiuni, care au fost urmă
rite cu deosebit interes și sub
liniate cu aplauze de cei pre- 
zenți.

La solemnitate au participat 
tovarășii Manea Mănescu Ște
fan Voitec, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Gheorghe Cioară, Petre 
Lupu, Gheorghe Oprea, Gheor
ghe Pană, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Iosif 1“ 
Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, ... 
colae Giosan, Ion Ioniță, precum 
și membri ai conducerii unor 
ministere, ambasadorul ț 
noastre în Republica Guineea- 
Bissau.

Au asistat persoanele oficiale 
care însoțesc pe 
Consiliului de Stat 
Guineea-Bissau in 
țara noastră.

★
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Guineea- 
Bissau, Luis Cabrai, și persoa
nele oficiale care-1 însoțesc in 
vizita oficială in țara noastră 
au fost, vineri dimineață, oas
peții Combinatului petrochimic 
Brazi, unitate reprezentativă 
pentru dezvoltarea și nivelul 
tehnic atins de industria noastră 
chimică.

In această vizită, tovarășul 
Luis Cabrai a fost însoțit de 
tovarășul Emil Bobu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
de alte persoane oficiale.

La întoarcere, coloana oficia
lă străbate municipiul Ploiești. 
Oaspeții au prilejul să aprecie
ze noua carte de vizită a orașu
lui — modernele ansambluri de 
locuințe, zona centrală — care 
oferă o imagine a preocupării 
permanente a partidului și sta
tului nostru pentru îmbunătă
țirea condițiilor de viață ale 
celor ce muncesc.

Uglar, I 
ii, Ni- I

unor I 
tării I

I
I
I
1

NIVELUL MONDIAL

ierarhiei mondiale. Fetele, prin 
comparație, nu au manifestat 
progrese în direcția evoluției 
moderne a jocului. Ele continuă 
să folosească prea puțin tops- 
pinul, serviciile cu efect și lo
viturile decisive în forță, sînt 
mai labile psihic, ceea ce face 
ca jocul lor să fie, in general, 
mai puțin spectaculos, iar șan
sele la titlurile mondiale să nu 
fie prea mari.

Titlurile europene au fost 
cîștigate de cei mai buni, la 
băieți, ca și la fete. Oarecum 
surprinzătoare a fost finala de 
simplu bărbați, disputată între 
sovieticul Strokatov — in pli
nă ascensiune — și francezul 
Secretin, care a și cîștigat, la 
capătul unui sezon bun. Au 
surprins, de asemenea, elimină
rile premature ale lui Surbek, 
Johansson și Bengtsson, care 
au părut uzați după probele pe 
echipe și la sfîrșitul unui se
zon bogat Ar mai fi de notat 
că, lipsite de aportul oamenilor 
de bază, indisponibili, echipele 
Ungariei au evoluat modest. 
La fete, unele echipe fruntașe 
au prezentat jucătoare tinere 
în formațiile de bază (Ungaria 
— Szabo, Anglia — Howard,
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în vederea meciului cu fotbaliștii olandezi

OLIMPICII ' SE PREGĂTESC CU MULTA ATENȚIE
O noutate atacantul Năstase chemat la lot

I
I
I
I

I
Componenții lotului la antrenamentul de ieri după-amiază efectuat 
pe stadionul Dinamo Foto : I. MIHĂICA

I
I
I
I
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Reîntorși de la Roo; . 
„olimpicii" 
programul pregătirilor, 
lit de conducerea tehnică, în 
vederea returului de săntămîna 
viitoare, cu reprezentativa si
milară a Olandei. Evident, toa
tă lumea se gîndește la reali
zarea, în meciul de miercuri, 
a „baremului" maxim de 7 
goluri, care ne poate asigura 
calificarea la turneul final al 
J.O. de la Montreal. Fiecare 
selecționabil este conștient de 
dificultatea duelului de la dis
tanță cu echipa Franței, care, 
avantajată de golaverajul pozi
tiv prea puțin diminuat în 
meciul de pe stadionul „23 Au
gust", așteaptă la rîndu-i 
neliniște rezultatul de la 
rești.

ieri, ziua de lucru a 
picilor a început la ora 
un complex control

noștri își continuă
stabi-

cu 
Bucu-

olim-
8, cu 

medical

România — Mihuț etc.), care 
au înviorat competiția și au 
confirmat încrederea, realizînd 
performanțe remarcabile.

In ce privește reprezentativa 
țării noastre, ea a participat, 
după cum se știe, numai la 
probele feminine. S-a apreciat

Mircea COSTEA

(Continuare in pag. 2)

REZULTATE DIN CE ÎN CE MAI BUNE
PRINTR 0 SUSȚINUTA MUNCA EDUCATIVA

I»E MARGINEA PLENAREI c. j. r. r. s buiâu

în cadrul amplelor dezbateri 
organizate, în toate județele, in 
pregătirea Congresului educa
ției politice și al culturii so
cialiste, Plenara C.J.E.F.S. Bu
zău a analizat, recent, activi
tatea desfășurată în acest im
portant domeniu de către fac
torii cu atribuții, asociații, ca
dre tehnice și sportivii jude
țului.

Atît referatul prezentat, cit 
și discuțiile au evidențiat fap
tul — definitoriu, de altfel, 
pentru aprecierea muncii și a 
rezultatelor — că marea ma
joritate a sportivilor s-au în
cadrat exemplar în viața eco
nomică și social-culturală a ju
dețului, mulți dintre ei fiind

8 PAGINI — 30 BANI

efectuat de dr. Dumitru To- 
mescu, operațiune soldată cu 
următorul rezultat : la majo
ritatea jucătorilor s-a obser
vat doar un deranjament mi-

FINALELE „CUPEI TINERETULUI" 
LA TENIS DE MASĂ Șl ȘAH

La Hunedoara, întrecerile pionierilor...

//

HUNEDOARA, 9 (prin tele
fon). Finalele pe țară ale edi
ției de iarnă a „Cupei tinere
tului" la tenis de masă și șah, 
rezervate pionierilor (10—14 
ani) impresionează nu doar 
prin organizarea excelentă (a- 
sigurată de C.J.E.F.S., în co
laborare cu organizația pionie
rilor și inspectoratul școlar, 
precum și cu organele locale 
hunedorene), ci și prin cali
tatea foarte ridicată a compe
tiției. în sala Constructorul din 
localitate se desfășoară între
cerile de tenis de masă. Se 
joacă la 6 mese, fiecare fiind 
iluminată de cîte trei reflec
toare; competitorii sînt anun
țați prin microfon asupra orei 
cînd trebuie să intre în con
curs ; în sfîrșit, reprezentanții 
federației de specialitate, ca și 
antrenorii din Hunedoara, a- 
cordă toate consultațiile pe 
care micii sportivi le solicită. 
Aidoma se petrec lucrurile în 
cele două săli de la clubul șco
lar al Combinatului siderurgic, 
unde au Ioc finalele de șah.

Tenisul de masă a ajuns în 

fruntași în producție și la în
vățătură și avînd o compor
tare lăudabilă în familie și so
cietate. Ca un rezultat firesc, 
s-a îmbunătățit substanțial 
munca educativă din cluburi, 
școli sportive și asociații spor
tive, a crescut simțul de răs
pundere al sportivilor, antreno
rilor și profesorilor de educa
ție fizică și sport, au fost ob
ținute rezultate tot mai bune 
în activitatea de masă și de 
pet formanță.

La baza întregii munci des
fășurate în această direcție, ca 
și a succeselor cu care se poate 
astăzi mîndri activul sportiv 
din județul Buzău, au stat pre
țioasele prevederi și indicații

| Simbătă 10 aprilie 1976

al datelor fiziologice, ine- 
jocului de marți si dru- 

■ - O-
„Ceea ce este impor-

nim 
rent 
mului de întoarcere din 
landa.
lanț — ne asigură medicul lo
tului — este faptul că această 
constatare nu ridică probleme 
deosebite din punctul de ve
dere al stării de sănătate ge
nerală a jucătorilor. Singur 
Iordănescu prezintă o ușoară 
hidratroză a genunchiului sting, 
dar cu tratamentul pe care îl 
urmează se reface rapid. Ce 
vă mai pot informa este că 
Zamfir și Dumitru sînt com
plet restabiliți, ambii reluîn- 
du-și antrenamentele normale 
cu tot colectivul".

Așadar, o primă constatare 
Îmbucurătoare pe care o do
rim permanentizată.

în programul dimineții ■ 
mai figurat o deplasare a În
tregului lot Ia Pădurea Bănea- 
sa, unde a avut loc o ședință 
de pregătire fizică generală și 
specifică. După amiază, „olim
picii*  au efectuat pe stadionul 
Dinamo un antrenament com
plex, accentul fiind pus pe

(Continuare in pag. 4—5) 

faza sferturilor de finală, dar 
evoluția foarte bună a celor 
rămași în competiție nu per
mite, totuși, să se 
numele campionului.

întrevadă 
Cu toate

AZI Șl MIINE, LA BUZĂU

Astăzi, încep la Buzău întrece
rile din cadrul etapei finale, pe 
tară, a „Cupei tineretului*  Ia te
nis de masă, pentru tinerii din 
cooperația meșteșugărească. Com
petiția va reuni la start pe cîștl- 
gătoril etapelor județene și pe 
municipiul București, băieți și fete. 
Ciștigătoril vor fi desemnați în 
cursul zilei de mîine.

acestea am reținut, de pe-a- 
cum, cîteva nume : Zoltan
Bede (Sălaj), Daniela Ionescu 
(Olt) și Veronica Buhus (Con
stanța).

în sălile unde se joacă șah 
s-a ajuns la runda a V-a. Flo-

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. 3) 

cuprinse în ultimele documente 
de partid cu privire la dezvol
tarea continuă a educației fi
zice și sportului în țara noas
tră — Hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. din februarie-martie 
1973 și Mesajul adresat de to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
participanților la Conferința 
pe țară a mișcării sportive.

în spiritul acestor documente, 
odată cu sublinierea frumoase
lor realizări și a eficienței cres
cute în munca de educare a 
sportivilor și antrenorilor, în 
toate domeniile activității spor
tive. au fost amplu dezbătute 
și neajunsurile, lipsurile încă 
existente în unitățile sportive 
din județul Buzău. A fost, ast-

(Continuare ia pag. 3)
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La Brașov și Sfîntu Gheorghe

MOTOCICLISMUL ÎȘI LĂRGEȘTE ARIA

Dupâ reuniunile de primăvară ale F. A. I

*

ÎN RINGURILE
• Cucerind cinci titluri în cam

pionatele sezonului trecut, repre
zentanții clubului sportiv Stea
gul roșu Brașov se pregătesc cu 
multă ambiție în vederea*  apro
piatelor întreceri oficiale, evident, 
dornici să obțină noi succese. 
Alături de cunoscuții motocicliști 
Traian Moașa. Petre Lucaci, Du
mitru Vasilescu și Andrei Bene- 
dek participă la antrenamentele 
săptămînale numeroși tineri, ma
joritatea lor fiind selecționați în 
urma unor trialuri la care s-au 
prezentat aproape 100 de ama
tori ai sportuluii cu motor.

„Toți participanții la concursu
rile de selecție, ne spunea antre
norul Otto Stephani, conducăto
rul tehnic al secției, rămîn în 
evidența noastră. 12 dintre ei» 
care ni s-au părut cei mai ta
lentat!, au fost supuși unei aten
te pregătiri, fiind încadrați în 
programul grupei tinerilor spor
tivi avansați. Din această cate
gorie îmi inspiră multă încre
dere Jean Pescaru, Alexandru 
Enceanu și Ion Plugaru".

Pregătirea mecanică a viitori
lor performeri se desfășoară sub 
îndrumarea instructorilor Ion Io- 
ncscu și Constantin pescaru, 
foști motocicliști consacrat!. în 
prezent se lucrează la adaptarea 
a trei motorete „Mobra" pentru 
a fi înscrise în concursurile de 
motocros.

• Pe harta sportului cu motor 
din tara noastră a apărut un nou 
centru. Este vorba de secția a- 
•ociației sportive Electra Sfîntu 
Gheorghe (președinte — Andrei 
Câni a. director adjunct al între
prinderii de aparataje electrice 
auto din localitate) care și-a în
ceput activitatea promițător. Ini
mosul instructor voluntar, Andrei 
Fazekas a depistat 14 tineri cu 
înclinații pentru sportul cu mo
tor. Cu sprijinul conducerii în
treprinderii s-a realizat un ate
lier dotat cu strictul necesar, iar 
cele 5 motociclete vechi, donate 
de unele cluburi și asociații din

DUPĂ C.E. DE TENIS DE MASA
(Urmare din pag. 1)

(cîștigînd grupa C 
cea secundă) și să 
mult decît s-a ob- 
acum. Este o da-

eă băieții nu stnt pregătiți la 
nivelul dorit, pentru a putea 
să se claseze pe un loc mai 
bun, spre vîrful ierarhiei eu
ropene. Din cele ce am văzut 
la Praga, echipa noastră ar fi 
putut să-și mențină locul 9 in 
prima grupă valorică, dar nu 
putea merge mai sus. Absen- 
tînd, echipa noastră masculină 
retrogradează pe ultimul loc și 
trebuie să lupte din nou pentru 
o poziție onorabilă. Răgazul 
viitoarelor două ediții — 2 ți 
respectiv 4 ani — se cere fo
losit intens, pentru creșterea 
unor jucători capabili să refa
că terenul 
ți apoi pe 
obțină mai 
ținut pină 
torie pentru antrenorii secțiilor 
de tenis de masă, mai ales ai 
celor fruntașe.

Reprezentativa noastră femi
nină a obținut, după cum se 
țtie, rezultate bune. Maestra 
emerită a sportului Maria A- 
lexandru și-a confirmat și la 
Praga valoarea, cucerind me
dalia de argint la simplu. Ju
nioara Liana Mihuț a furnizat 
surpriza probei, Invingînd-o 
pe Tatiana Ferdman (U.R.S.S.) 
— medaliată cu bronz la mon
dialele de anul trecut — și 
clasîndu-se în primele opt ju
cătoare ale întrecerii. Pe echi
pe, reprezentativa noastră, in 
care a evoluat și Lidia Zaha- 
ria, a ocupat în final locul 5 
datorită, în principal, insufi
cientei omogenități și evoluției 
sinuoase a colegelor Măriei A- 
lexandru.

Ne-a produs o deosebită sa
tisfacție prezența Măriei în fi
nala de simplu, exact după 10 
ani de la victoria ei în această 
probă, la Londra. Puțin a lipsit 
ca ea să reediteze marea per
formanță. Poate că tocmai a- 
ceastă posibilitate a pus-o în- 
tr-o stare de tensiune neobiș
nuită, împiedieînd-o să-și va
lorifice posibilitățile și să de
pășească repetatele situații im
portante pentru soarta unui 
meci decisiv prin care a trecut 
de-a lungul 
Campioana 
Hammersley (Anglia) s-a dove
dit cea mai în formă jucătoare

celor 4 seturi, 
europeană Jill

TINERETULUI
țară, au fost recondiționate cu 
ajutorul unor oameni pricepuți 
din întreprindere, ca maistrul 
Iuliu Vereș, lăcătușii Albert Vai- 
da, Gheorghe Szakacs ș.a. Tot 
prin resurse proprii, sportivii de 
aici au pregătit pentru concurs 
mai multe motorete ..Mobra". 
Pentru a stimula această tînără 
secție moto, forul de resort a 
programat la Sfîntu Gheorghe 
(25 aprilie) cea de a doua etapă 
a actualei ediții a „Cupei 

la motocros.
Traian IOANIȚESCU

F.R.M.'

DEBUT ÎN SEZONUL COMPETIȚIONAL 
AEROMODELIȘTIAL PIONIERILOR

Cei mai mici practicanți ai 
sporturilor tehnico-aplicative din 
Sectorul 7 al Capitalei, modc- 
liștii purtători ai cravatelor roșii 
cu tricolor, au început activi
tatea competițională în aer li
ber printr-un spectaculos con
curs de zmeie și aeromodele, 
organizat de Consiliul pentru 
educație fizică și sport al sec
torului, în colaborare cu Casa 
pionierilor. Micii constructori au 
înscris competiția printre acțiu
nile dedicate apropiatei aniver
sări a partidului și sărbătoririi 
zilei de 1 Mai.

La întreceri au luat parte 
peste 100 de sportivi modeliști, 
prezentînd o mare varietate de 
modele, ale căror evoluții au 
atras numeroși spectatori. Pe e- 
chipe, primele locuri în clasa
mentul alcătuit au fost ocupate 
de reprezentanții Casei pioni e

a „europenelor", cîștigînd sim
plul și dublul-feminin și țer- 
minînd toată competiția doar 
cu două înfrîngeri. Perspecii- 
va unei a doua finale s-ar fi 
deschis la dublu-feminin, dacă 
Alexandru, Hendrikson (R.F.G.) 
n-ai fi ratat victoria din pri
mul tur, asupra favoritelor pro
bei (Ferdman, Antonian — 
U.R.S.S.), pe care le-au condus 
cu 2—0 la seturi și 18—14 în 
setul decisiv. Jucînd în conti
nuare dublurile programate în 
dimineața zilei finalelor, poate 
că emoțiile Măriei s-ar mai fi 
consumat pînă la finala de 
simplu. Oricum, performanța 
Măriei Alexandru a stîrnit ad
mirație unanimă la europene.

Așa cum am relatat pe par
cursul competiției, Liana Mi
huț se afirmă ca o jucătoare 
cu perspectiva de a pătrunde 
în elita europeană, cu condiția 
să-și consolideze tehnica și re
zistența psihică. Ne-ar părea 
bine ca explicația evoluției sale 
inegale să fie doar lipsa de 
experiență, junioara noastră 
aflîndu-se la prima el parti
cipare într-un campionat euro
pean de seniori și încă titulară 
directă. Despre Lidia Zaharia 
cuvinte bune la capitolele com
bativitate și constanță dar, fi
ind apărătoare, pentru înalta 
performanță exigențele privind 
tehnica respingerii mingilor 
este mult mai mare.

Firește, nu sînt epuizate aici 
problemele ridicate pentru te
nisul nostru de masă de evo
luția la recentele campionate 
europene. Un lucru este clar : 
selecția exigentă și valorifica
rea maximă a tinerelor talente 
se impun la cote mult mai 
mari decît cele acceptate de 
antrenorii din cluburi și aso
ciații. Se impune mai multă 
muncă, dorință mai activă de 
progres, ȚINÎND SEAMA DE 
NIVELUL MONDIAL, NU DE 
CEL DAT DE ÎNTRECERILE 
INTERNE. A furniza lotului 
cit mai numeroase și valoroa
se elemente este unica posibi
litate de a alcătui reprezenta
tive puternice. Munca stărui
toare, perseverentă, într-o de
plină unitate de acțiune și nă
zuințe a antrenorilor și cadre
lor de conducere, de la secții 
pînă la federație, renunțarea 
la interminabile discuții „teoreti
ce", iată calea progresului vi
itor al tenisului de masă româ
nesc. Am vrea ca europenele 
juniorilor, din iulie, să consti
tuie un pas viguros pe această 
cale.

C.M. DE ACROBAȚIE DE LA KIEV
unui

la lu- 
avia- 

col. 
gene- 

furnizat

Piloții noștri In lața
La Paris s-au desfășurat re

cent reuniunile de primăvară 
ale comisiilor de aviație gene
rală și de aviație sportivă ale 
Federației Aeronautice Interna
ționale, precum și reuniunea 
Corisiliu’ui de conducere al 
F.A.I., în cadrul cărora au fost 
discutate și s-au dat decizii în 
principalele probleme legate de 
activitatea aviatică sportivă 
din acest an. Participînd 
crări ca reprezentant al 
ției sportive românești, 
Aurel Caloianu, secretar 
ral al. F.A.R., ne-a 
cîteva amănunte :

• Cum era și firesc, în cen
trul preocupărilor s-au situat 
problemele legate de Campio
natele mondiale de acrobație 
aeriană. Acestea se vor des
fășura la Kiev între 23 Iulie și 
5 august și la ele se anunță o 
largă si prestigioasă participa- 

rilor, urmați de cei ai școlilor 
generale nr. 203 și 191. Compe
tiția a fost urmată de atractive 
demonstrații de zbor executate 
de aoromodeliștii de la secția 
AVIA și d? la Aoromodel-clu- 
bul sectorului. După cum ne 
spune tov. Petru Vrînceanu, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului pentru educație fizică și 
sport al Sectorului 7, la reușita 
acestei acțiuni o contribuție 
deosebită a adus ing. Ștefan 
A rd dea. de la Casa pionierilor.

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE MICROMODELE
în galeria salinei de la Slă

nic Prahova — locul preferat 
pentru concursurile de micro- 
modele — vor începe mîine în
trecerile campionatului republi
can în această disciplină. Com
petiția. care reunește la start 
pe cei mai buni constructori de

ACTIVITATE RODNICĂ LA YO3KBC
QSL-ul (carte de confirmare) 

stației de emisie-recepție a aso
ciației snortive Electromagnetica 
din Capitală — YO3KBC — are 
imprimată pe o față fotografia 
modernei clădiri a cunoscutei în
treprinderi bucureștene. peste 
care este aplicat un disc de te
lefon, simbolul produselor sale. 
Dc la ultimul etaj al acestei clă
diri. dintr-o cameră unde este 
montată stația, pornesc în eter, 
la anumite ore din zi sau din 
noapte, mesaje prietenești către 
cele mai îndepărtate colturi ale 
lumii.

Rezultatul activității operatori
lor care au lucrat și lucrează la 
YO3KBC se concretizează în pes
te 10 000 de QSL-uri primite de ia 
radioamatori din 106 țări ale lu
mii și aproape 40 de diplome ro
mânești și străine, dintre care u- 
nele foarte valoroase. De altfel, 
avînd lucrate și confirmate prin 
QSL-uri peste 100 de țări dife
rite. deci mai mult decît nece
sarul diplomelor cerute de re-

ț

ILIE MLADIN, TG. NEAMȚ. Agențiile 
de presă străine au... uitat să trans
mită rezultatul probei de simplu băr
bați a turneului de la North Little 
Rock. Este și greu de ținut evidența 
otîtor turnee de tenis I Vă spun eu 
însă cine a cîștigat la North Little 
Rock : Rahim (Pakistan) care l-a în
vins în finală pe Dibley (Australia) cu 
6—4, 7—5.

FLOREA MARIN, ARAD. 1. 
dreptate ț Narcis Coman a debutat în 
Divizia A în poarta echipei U.T.A. 2. 
Unde s-au disputat cele patru ediții 
ale Turneului Campionilor cîștigate de 
llie Nâstase ? Paris (1971), Barcelona

cuini cil deosebit
apreciază că întrecerile 
foarte strînse și vor

re. Se 
vor fi 
oferi un spectacol deosebit, ți
nînd seama că vor fi prezenta
te, cu acest prilej, cele mai 
moderne avioane sportive de 
acrobație și că programul evo
luțiilor se va executa cu vite
ze extrem de mari, cuprinzînd 
cu precădere figuri acrobatice 
pe verticală. Așadar, pe piloții 
noștri acrobați care ne vor re
prezenta la „mondiale*  îl aș
teaptă un examen destul de 
greu. în vederea acestuia ei se 
pregătesc intens.

• Pentru stimularea piloți- 
lor sportivi un rol însemnat, 
evidențiat In comisiile de spe
cialitate ale F.A.I.. îl vor avea 
raliurile aeriene (desfășurate 
în numeroase țări europene), 
îndeosebi Campionatul mondial 
al piloților de raliuri. Se află 
în studiu, pentru a fi genera
lizată, certificarea de compe
tență a piloților sportivi (va
rianta cea mai interesantă pare 
a fi : 5 grade de competență, 
atestate prin carnete și insig
ne — albastru, roșu, bronz, ar
gintiu, aur).

• Campionatele mondiale 
de parașutism din acest an se 
vor desfășura în Italia, între 
10 și 26 septembrie.

• în sfirșit, probleme deo
sebite au fost ridicate în legă
tură cu avioanele de formula 
1 — construite de amatori. Se 
apreciază că activitatea con
structorilor amatori a produs 
un important reviriment în 
dezvoltarea aviației sportive și 
ea este larg sprijinită de fo
rul aviatic internațional F.A.I.

V. T. MUREȘ

modele din țară, va dura pînă 
marți. Tot în salina Slănic se 
va desfășura, incepînd de joi, 
concursul internațional INDOOR, 
cu participarea unor sportivi 
din R.D.G., Ungaria, Polonia, 
Cehoslovacia și România.

gulament, stația va deveni în 
acest an membră a YO-DX clu
bului. plutonul fruntaș al per
formerilor noștri.

Responsabilul secției de radio
amatorism de la ..Electromagne
tica" este Nicu Neacșu — Y3YZ
— nelipsit de la cele mai impor
tante competiții de radio și pre
zent aproape In flecare marți si 
vineri seara la Radloclubul Cen
tral. Lucrează cu rezultate fru
moase. avînd și cîteva inovații, 
ca proiectant principal în labo
ratorul de autoutilitare al între
prinderii. I-am vizitat la locul 
de muncă și pe ceilalți radioama
tori de la „Electromagnetica". 
Pentru activitatea în producție a 
tehnicianului Dumitru Pașalega
— YO3JE —, a proiectantului e- 
lectronist Alexandru Mărculescu
— YO3QD —, a tehnicianului 
principal Gheorghe Dumitrescu — 
YO3ANF — și a altor pasionați 
ai undelor, tovarășii lor de mun
că au numai cuvinte de laudă.

ion HOABAN

fotbal. Vâ

(1972), Boston (1973) șl Stockholm 
(l975). Acest trofeu a moi fost cî,ti- 
got de Smith (1970, Tokio) si Vlias 
(1974. Melbourne).

NICOLAE LERESCU, TULCEA. Nu 
trebuie să ne bucurăm prea repede, 
dar nici sâ ne sopârâm prea repede. 
Mai ales cînd e vorba da 
vorbesc din experiența.

IULIN COSTEA, BRA$OV. 
dat cel moi scurt răspuns

MARIAN SIRBU, BUCUREȘTI. 1. In 
1973, llie Năstașe a cîștigat turneul 
de la Roland Garros, fără să fi pier
dut vreun set I 2. De la vlrsta de 6 
ani, sinteți suporterul echipei de 
bol Steaua. Și 
■na ? Oricum, 

3—1. V-om 
posibil.

HUNEDOARA. 
României n-a 
Grupa A. 2.

DUMITRU HUTANU, 
1. Echipa de hochei a 
mal jucat niciodată în 
,,Trofeul Carpati* la handbal nu ,-a 
disputat niciodată la Hunedoara sau 
la Deva. Dar, cum se spune, n-au in
trat zilele în sac I 3. Țineți pumnii 
strînși pentru Corvinul Hunedoara. 
Normal. Cred că nu vâ așteptați să-i 
tină cei din Sibiu sau drn Baia Mare!

cum sta ti ou... 
în campionatul

tuol, ținînd seama de 
avans pe care le ore 
mentul de față, aveți 
fiți optimist.

cele 5 puncte 
Steaua In mo
tet dreptul sâ

CÂRTI NOI

GIMNASTICA

DE ÎNVIORARE
PENTRU ELEVI

Șl STUDENȚI

în vi orare 
și studenți". 
parcursul a 126 de pa- 
însoțite de sugestive de- 

reputata specialistă în

Prezentă permanent în via
ta sportivă a elevilor sl stu
denților, la fel cum este și 
tn rîndul autorilor de cărți, 
profesoara Gineta Stoenescu 
se înfățișează cititorilor cu o 
nouă apariție în Editura 
Sport-Turism : lucrarea „Gim
nastica de înviorare pentru 
elevi

Pe 
gini, 
sene, ____________
domeniul educației fizice și 
sportului recomandă cu căl
dură practicarea gimnasticii 
de înviorare în rîndurile ele
vilor șl studenților. Dincolo 
de descrierea unor exerciții 
accesibile, la îndemîna fie
căruia, autoarea face un căl
duros apel la practicarea miș
cării. a sportului In general, 
citând pentru aceasta, cîțlva 
dintre 
vanți. 
dagogi.
exemplu, Montaigne, referln- 
du-se la educația corpului, 
spunea : „Nu-l de-ajuns să-i 
întărim sufletul, trebuie să-l 
Întărim și mușchii"...

Nouă nu ne rămîne decît 
să salutăm apariția acestui 
volum care nu se adresează 
numai elevilor șl studenților 
cl tuturor celor care vor să 
aibă o sănătate perfectă și 
un corp armonios dezvoltat.

(P. Iv.)

cel mai reputat! sa- 
medlcl, fiziologi, pe- 
Dintre aceștia, spre

ALTE APARIȚII

TEHNICA ȘI METODICA : 
Eugen Scarlat. „Volei — pre
gătirea echipelor școlare", e- 
diția a II-a. 214 pag.. 7.50 lei; 
Alexandru Niculescu. Nicolae 
Cruli, „Exerciții și jocuri în 
școală", 107 pag.. 4,50 lei.

MEDICINA SPORTIVA : An
drei Iliescu, Dora Gavrilescu, 
„Anatomia funcțională și bio
mecanica". 212 pag.

GHIDURI î M. 
„Histria", editat în 
engleză, franceză, 
25 pag.. Ilustrații ;
pan, 
mână, engleză, franceză, ger
mană. 30 pag.. Ilustrații.

8 lei.
BucovalA, 

română, 
germană, 
C. Scor- 

„Callatis". editat în ro-

STERE OPRIȘAN, BACĂU. Cînd nu 
vrei să ajungi campion mondial, nu 
este niciodată prea tîrziu să începi să 
joci șah. De altfel, în „sportul min
ții" și performanțele pe plan local 
— de pildă o victorie asupra unui 
prieten sau coleg de școală — oferă 
destule satisfacții. Vă urez, deci, suc
ces. In primul rînd, aveți grijă sâ 
nu lăsat! dama în priză I

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Pentru a 
participa la J.O., fotbaliștii noștri tre
buie să înscrie 10 goluri în cele două 
meciuri cu Olanda (3 au fost înscrise 
miercuri, la Roosendaal) :

Dacâ-n meciul cu francezii 
Ați ratat posibilul, 
Haide-acum, cu olandezii, 
Faceți... imposibilul I

D., BISTRIȚA. Mai încercați 1 
Unele promisiuni există.

ADRIAN HOSSU, BRĂILA. Greșelile 
arbitrilor de fotbal nu sînt ...șterse 
cu buretele, cum credeți dv. In cazul 
unor greșeli mai grave, sancțiunile 
tint făcute publice. In alte cazuri, el 
nu sînt delegați un timp. Este o mă
sură care nu-l lasă indiferent pe nici 
un arbitru. Vâ asigur I Dar cine gre
șesc mai mult ? Arbitrii sau... jucă
torii ? De ce echipele nu sînt în ace
eași măsură supărate pe propriii lor 
lucători, cînd de la 2—3 metri, sin
guri cu portarul, ratează ?

Ilustrații : N. CLAUD1U



ÎN ÎNTÎMPINARFA ANIVERSĂRII PARTIDULUI 
SI A ZILEI DE 1 MAI

Cele două apropiate evenimente. împlinirea a 55 de ani de la 
crearea partidului și ziua de 1 Mai, prilejuiesc, întregului nostru 
tineret, sporirea eforturilor la locul de muncă, participarea Ia 
ample acțiuni de muncă patriotică pentru realizarea unor obiec
tive ale construcției socialiste, pentru înfrumusețarea localită
ților, precum și la o mare varietate de forme de cducafie patrio
tică, la numeroase întreceri sportive și activități cultural-dis-

tractive. Toate acestea contribuie eficient la educarea tinerei generații, a sportivilor, în spi
ritul eticii comuniste, al dragostei nețărmurite față de patrie și partid.

ȘANTIERE SPORTIVE
PRtlUIREA MUNCII...

Treburi de reporter ne-au 
purtat pașii prin Cluj- 
Napoca. Aici, am redes
coperit la locul de 

muncă pe unul dintre sporti
vii care, pînă nu de mult, a 
apărat cu cinste culorile aso
ciației sportive C.F.R. Este 
vorba de comunistul Arpad 
Șoos, mecanic de întreținere la 
prestigioasa fabrică de încălță
minte „Clujeana".

...Arpad Șoos ni s-a înfățișat 
intr-un halat albastru, într-o 
bună dispoziție, tinerească 
chiar, dar cu o ușoară timi
ditate. Este puțin surprins că 
ne mai interesăm de el, însă, 
după „minutele de acomodare" 
fostul fundaș central al C.F.R.- 
ului, azi șef de echipă in ca
drul serviciului mecanic-șef. na 
dest&inuie multe lucruri minu
nate din viața sa de toate zi
lele. Ceea ce atrage in mod 
deosebit atenția este atitudinea 
sa față de profesia pe care a 
deprins-o, cu foarte multi ani 
în*urmă,  de la cei mai apre- 
Ciați muncitori și tehnicieni ai 
fabricii „Clujeana". ..în cei 25 
de ani de fotbal, slujiți cu pa-

In întreaga țară continua să se 
desfășoare numeroase competiții spor
tive de masă, organizate in intimpi
narea Congresului U.G.S.R.
• Șeful comisiei sport și turism de 

la Consiliul jude(ean Arad al sindi
catelor, tovarășul loan Petrovan, ne 
informează că la a treia ediție a 
..Crosului sindicatelor" au fost pre
zenți peste 700 de concurenți din în
treprinderile și instituțiile municipiului 
Arad. Dintre asociațiile care s-au re
marcat în această acțiune, pot fi a- 
mintite : Tricoul roșu, U.T.A., între
prinderea de confecții, Foresta, între
prinderea de industrie locală și altele.
• In județul Prahova au avut

loc întreceri în întîmpinarea Congre
sului U.G.S.R. Datorită vremii priel
nice sporturilor de iarnă, zilele trecute 
s-au încheiat concursurile de schi, 
sanie și bob, organizate la Sinaia șl 
la Bușteni. La start au fost preze<nți 
concurenți de la întreprinderile de me
canică fină. întreprinderea de hîrtie 
și întreprinderea de materiale refrac
tare din Sinaia. Bușteni și, respectiv. 
Comornic.

Debutul vacanței de primă
vară a fost marcat de partici
parea a peste 500 de elevi din 
municipiul Focșani la acțiunea 
de muncă patriotică de la com
plexul sportiv „Milcovul". La 
chemarea organizațiilor U.T.C. 
și de pionieri, ei și foarte mulți 
dascăli de-ai lor au greblat, 
săpat, văruit și curățat terenu
rile celui mai mare complex 
sportiv al orașului. I-am văzut 
muncind, am stat de vorbă cu 
foarte mulți dintre ei și ne-am 
convins că orele de muncă 
prestate nu numai că nu i-au 
obosit, dar parcă au constituit 
un antrenament în vederea me
ciurilor de fotbal, volei și tenis

care au avut loc după amiază. 
Constantin Danciu, șeful com- 
plexului, ne-a relatat că acțiu
nea la care asistasem nu este 
nici pe departe singulară : „Nu
mai de la începutul acestui an, 
cu prilejul altor trei acțiuni de 
muncă patriotică, aici au fost 
prezenți, de fiecare dată, cite 
200—250 de elevi".

Alături de școlari, muncind 
aproape cot la cot cu ei, se 
aflau și profesorii Aurelian A- 
xente (Școala generală nr. 7), 
Agripina Nanu (Școala gene
rală nr. 10), Aurel Bădescu 
(Liceul „Unirea") și mulți 
alții. (I. GV.).

A

In lupta pentru o lume mai bună, omul a găsit în 
sport un aliat de nădejde. Clădit pe reguli fixe, fără 
a căror respectare nici nu e de conceput, sportul a 

devenit în secolul nostru unul dintre importantele mijloace 
de educație pentru generațiile care se succed și care învață 

— în cursul activității lor pe stadioane și în sălile de sport — 
că încadrarea în limitele regulamentului este o lege.

Nimeni nu mai contestă astăzi faptul că sportul participă 
Ia formarea, la echilibrarea și la îmbogățirea personalității 
umane. Prin angajamentul său concret și moral, sportul de
vine neîndoios instrument pedagogic. Urmărirea performan
ței (cu munca aspră și toate renunțările pe care le implică), 
voința pusă în slujba depășirii de sine — iată elemente 
care transformă sportul în factor de promovare. Este greu 
să negi astăzi aportul sportului la crearea unui tip uman 
sănătos, viguros, dinamic, conștient de valoarea sa.

Ar fi inutil să repetăm — pentru că toată lumea știe — ce 
înseamnă expresia fair-play și ce reprezintă materializarea ei 
nu numai în arenă, ci și în viață, in zestrea morală cu care 
încercăm să-l hărăzim pe tînărul sportiv al zilelor noastre — 
cinstea, corectitudinea, principialitatea vor 
loc de frunte, în primul rind ca însemne 
tînăruluî comunist.

Dacă acceptăm, deci, că sportul este în 
cativ sau — implicit — dacă educația este 
grată în sport, atunci sportivul prost crescut ar trebui să fie 
de-a dreptul un non-sens. Dar nu e mai puțin adevărat că 
sursele morale nu țîșnesc din sport de la sine, ca fîntînile 
arteziene. Pentru a obține un sportiv cinstit, sincer, principial 
și corect — așa cum ne îndeamnă să-l creăm Codul prin
cipiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și 

pedagogice, se 
sustragerea de

trebui să stea la 
caracteristice ale

sine element edu- 
fundamental inte-

\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
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în vizită la „Muzeul sportului14

Puterea evocatoare a imaginilor-document
înființat la începutul lui mai 

1971, „Muzeul sporUilui" a de
venit un loc unde istoria miș
cării de educație fizică și 
sport din țara noastră se în
cheagă în fața vizitatorului în 
imagini-document, e'ocînd su
gestiv tradiția, vocația sporti
vă a poporului român, succe
sele realizate de-a lungul de
ceniilor de sportivii noștri în 
marile competiții jnternaționa-

olimpice, elevi de la diferite 
școli, pentru care vizita la 
Muzeu constituie o veritabilă 
lecție cu un puternic caracter 
educativ. Aș aminti dintre cei 
care au venit în ultima vreme 
pe gimnaștii Anca Grigoraș și 
Dan Grecu, pe aileții Carol 
Corbu și Vasile Bogdan, pe 
halterofilul Dragomir Cioroslan, 
firește împreună cu colegii 
lor. De asemenea, trebuie să

echității socialiste — este nevoie de strădanii 
cer combătute minciuna, falsitatea, ipocrizia, 
la răspunderi și îndatoriri.

Sportivul are o viață publică, el stă adesea 
și lasă, fără voie, să se vadă lesne dacă e 
crescut, dacă are o ținută demnă. In manifestările exterioare 
ale sportivului rezidă examenul cel mai sever al valorii edu
cative globale a sportului.

Dacă a impus copilului sau tinărului o anumită disciplină, 
dacă i-a creat o constituție psiho-fizică armonioasă, dacă l-a 
trecut prin ucenicia relațiilor umane corecte, dacă l-a învățat 
să respingă falsul, dacă i-a împrumutat simțul onoarei și 
al actului corect, dacă i-a impus respectul cinstei și al prin
cipialității, dacă a favorizat formarea unui caracter integru 
— atunci sportul și-a făcut datoria ca element fundamental 
de educație modernă. Atunci, noțiunea de sport capătă un 
sens, potrivit normelor și principiilor etice ale societății noastre 
socialiste-

in vizorul lumii 
bine sau prost

3

1

î

siune, obligațiile profesionale, 
le-am îndeplinit cu strictețe, 
știind că numai astfel mă voi 
realiza pe mine și familia mea, 
că voi fi folositor societății". 
Iată o mărturisire elocventă, 
cu acoperire in fapte, unele 
îndeplinite in atelierul de 
ștanțe, acolo unde muncește 
Arpad Șoos. In afara responsa
bilității de a conduce un co
lectiv de 10 muncitori, cu atri
buții concrete in asigurarea 
permanentei funcționări a uti
lajelor fabricii, Șoos, împreună 
cu maistrul Arpad Mikloș, fost 
și el fotbalist, a realizat niște 
discuri pentru o mașină, de es- 
camoșat talpă, discuri care se 
aduceau din import. Economii 
anuale : peste 60 000 lei. La a- 
ceasta se adaugă diverse alte 
îmbunătățiri in procesul de 
producție cu implicații pozitive 
asupra creșterii productivității 
muncii și reducerii prețului de 
cost. Colegii de muncă, supe
riorii acestui destoinic mecanic 
de întreținere au, la adresa lui, 
numai cuvinte elogioase. Și mai 
semnificativ este faptul că 
Arpad Șoos a fost distins cu 
,,Medalia muncii", iar in ulti
mii cinci ani a primit consecu
tiv ,.Steaua de fruntaș in pro
ducție".

„Și cu fotbalul ai terminat 
definitiv l-am întrebat noi. 
Șoos, cu un tremur firesc in 
glas, ne răspunde negativ, din 
moment ce vizionează meciu
rile echipei sale și, mai mult, 
este responsabilul cercului ce
lor peste 1 000 de membri sus
ținători ai C.F .R.-ului din fa
brica „Clujeana".

T. STELIAN

în intimpinarea Congresului U. G. S. R. în intimpinarea Congresului UCECOM

NUMEROASE MANIFESTĂRI 
SPORTIVE DE MASĂ

PE STADIOANE: TINERII DIN
COOPERAȚIA MEȘTEȘUGĂREASCĂ

Lotul reprezentativ de judo in vizită la „Muzeul sportului"
le, sprijinul acordat de către 
partid în cei 55 de ani de exis
tență. De altfel, așa cum se 
menționează în documentele 
aflate în patrimoniul Muzeului, 
partidul a arătat, chiar în 
primul său proiect de statut, 
că educația fizică și sportul 
sînt activități deosebit de im
portante din punct de vedere 
social, care urmăresc întărirea 
fizică și morală a maselor, 
dînd posibilitatea realizării u- 
nei odihne active, fiind, în 
același timp, un mijloc de apă
rare a sănătății

„Zilnic — ne spunea muzeo
graful Nicolae Șerbănescu — 
vin aici sportivi din diverse 
cluburi și asociații, compo- 
nenți ai loturilor naționale și

• La Sibiu au avut loc șl sînt în 
curs de desfășurare întreceri de masă. 
Dintr-o discuție purtată cu tovarășul 
Robert Gref, șeful comisiei sport și 
turism de la Consiliul județean al sin
dicatelor, am reținut că de multă 
popularitate s-au bucurat concursurile 
de schi fond și probe alpine organi
zate pe piftiile de la Păltiniș. Conco
mitent, s-a organizat un cros pe pa
tru categorii de vîrstă, la startul că
ruia au fost prezenți peste 400 de 
concurenți din întreprinderile munici
piului Sibiu.
• Mîine, la Oradea, va avea loc 

un mare „Festival al sporturilor", or
ganizat la 18 discipline, la startul că
ruia vor fi prezenți tineri ce-și desfă
șoară activitatea în întreprinderile, 
instituțiile și școlile orâdene, precum 
și la Salonta, Beiuș, Harghita, orerș 
Dr. Petru Groza și alte localități. 
Deschiderea festivă va avea loc, la 
ora 8, pe Stadionul tineretului din 
Oradea urmînd ea toate bazele să fie 
puse, apoi, la dispoziția sportivilor. 

amintesc și de membrii lotu
rilor de handbal și judo".

De altfel, Gheorghe Bă lașa, 
activist în domeniul mun
cii educative la loturile olim
pice, ne relata că în ca
drul acțiunilor organizate cu 
antrenorii și sportivii, un mo
ment așteptat cu interes este 
și acela al vizitării „Muzeului 
sportului", deoarece acesta o- 
feră posibilitatea unei mai 
bune cunoașteri a strădaniilor 
depuse de înaintași pentru glo
ria sportului nostru, a efortu
rilor partidului de a asigura 
mișcării de educație fizică șl 
sport din țara noastră un ca
dru optim de dezvoltare. 
(Em. F.).

în organizarea Oficiului de 
sport al UCECOM. precum și sub 
egida cluburilor Voința din Ca
pitală și din alte localități ale 
țării va fi organizată o suită de 
manifestări sportive, toate dedi
cate apropiatului Congres al 
UCECOM. Prima dintre aceste 
competiții va fi o atractivă gală 
de box dotată cu „Cupa Voința", 
la care au fost invitați (și au 
confirmat participarea) pugiliști 
din cluburi similare din Polonia. 
Una dintre reuniuni va fi găz
duită de municipiul Brăila (10 a- 
prilie) cealaltă urmînd a avea 
loc la Măcin (12 aprilie).

In perioada 27—30 aprilie se va 
organiza o cursă ciclistă inter
națională. Vor fi prezenți spor
tivi din România. Bulgaria, Ce
hoslovacia, Italia, Polonia, R. F. 
Germania și Ungaria. A fost sta
bilit următorul itinerar : Bucu
rești — Sinaia, Sinaia—Brașov— 
Rîșnov—Sinaia, Sinaia—Predeal— 
București. Se va mai desfășura 
și o etapă contracronometru 
(pe șoseaua București—Pitești) și

PE MARGINEA PLENAREI 
C.J.E.F.S. BUZĂU

(Urmare din pag. 1)

fel, arătat în mod deschis, cu 
exemple concrete și critici seve
re, dar îndreptățite, faptul că 
la unii sportivi buzoieni se 
mai manifestă tendințe de ve
detism, carierism etc. Sînt și 
unii sportivi la care se constată 
comoditate și chiar nepăsare 
față de procesul de pregătire. De 
asemenea, faptul că nu s-a ur
mărit permanent îndeplinirea 
propriilor hotărâri și planuri de 
măsuri, atît la nivelul C.J.E.F.S., 
cit și al cluburilor și asocia
țiilor, a dus uneori la o slabă 
participare a tinerilor și altor 
oameni ai muncii la activitatea 
sportivă cu scop de fortificare 
a organismului în vederea în
deplinirii în și mai bune con
diții a sarcinilor de producție, 
în scopul menținerii sănătății.

In cuvântul său, președintele 
C.N.E.F.S. general lt. Ma
rin Dragnes a abordat proble
me referitoare la educarea po
litică și patriotică a tehnicieni
lor și sportivilor, Ia întărirea 
ordine! și disciplinei, ia dezvol
tarea sportului de masă și a ba
zei materiale, la descoperirea 
unor noi talente, la contribuția 
sportivilor buzoieni la creșterea

una în circuit. Notăm. în sfîrșit, 
că între 11—14 aprilie va avea 
loc la Cluj-Napoca un turneu 
de polo, la startul căruia vor fi 
prezenți sportivi din tara noas
tră, din Polonia și R. D. Ger
mană.

Numeroase acțiuni sportive de 
masă au avut loc. sau sînt în 
curs de desfășurare, atît în Ca
pitală. cît și în țară, organizate 
în întîmpinarea celui de-al V-lea 
Congres al UCECOM. precum și 
cu prilejul împlinirii a 25 de 
ani de la înființarea primelor a- 
sociații și cluburi Voința. Ast
fel. la Roman, Ploiești, Sinaia, 
Vatra Dornei, Cluj-Napoca. Tg. 
Mureș, Constanța, Galați, Reghin, 
Craiova. Timișoara și în alte lo
calități s-au organizat întreceri 
la sporturi de iarnă, precum și 
competiții de șah, tenis de masă, 
volei, handbal șl orientare tu
ristică. La startul acestora au 
fost prezenți mii de cooperatori, 
familiile acestora, precum și u- 
cenicl din rețeaua școlară a 
UCECOM. 

performanțelor sportului româ
nesc, insislind asupra faptului 
că rezultatele bune realizata 
pînă acum se cer puternic con
solidate in viitor pentru a se 
asigura astfel îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor stabilite de 
Conferința mișcării sportive din 
februarie 1975.

în încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvîntul tov. Ion 
Sirbu, prim-secretar al Comite
tului județean Buzău al P.C.R., 
care a subliniat importanța 
deosebită a muncii de educație 
in rinduriie tineretului sportiv, 
necesitatea legării tot mai sirîn- 
se a activității sportive de pro
ducție, de îndeplinirea obiecti
velor economice și social-cultu- 
raic. Sportul poate și trebuie să 
aducă o contribuție tot mai efi
cientă la formarea și pregăti
rea multilaterală a tinerei ge
nerații de cetățeni ai județului, 
să cultive și să dezvolte necon
tenit atit calitățile fizice, cit șl 
puti rea de muncă, răspunderea, 
disciplina, dăruirea, toate acela 
însușiri morale prin care in în
treaga viață sportivă a județu
lui, să se afirme plenar nor
mele clicii și echității socialiste.

Plenara a adoptat un amplu 
plan de măsuri menit să ducă 
la îmbunătățirea în continuare 
a muncii politico-educative în 
rîndul sportivilor și cadrelor 
tehnice din județul Buzău.

Finalele
„Cupei Tineretului**

(Urmare din pag. 1)

rin Baltă (București), Nicolae 
Lorincz (Hunedoara) Costel 
Datcu (Ilfov) nu au pierdut, 
încă, nici o partidă. Dorina Bă- 
doiu, posesoare a „Meritului 
pionieresc", distincție acordată 
tinerei concurente din comuna 
Peșteana-Jiu (Gorj) campioană 
pe țară la șah prin corespon
dență, încearcă acum să afle 
cît mai multe din secretele 
sportului preferat.

Vineri după amiază în ca
drul unui program bogat și în 
manifestări extracompetiționa- 
le, cei două sute de pionieri 
vor vizita castelul Huniazilor 
și vor lua parte la o demon
strație de tenis de masă susți
nută de cîțiva dintre ei în 
compania... robotului S.U. 10.

SportullP(ig.a3* *a



POPAS In campionatul juniorilor

ȘAPTE PARTIDE»
„Radiografii" efectuate de

CU PLUSURILE Șl MINUSURILE LOR
cronicarii noștri in etapa intermediară disputată miercuri

Miercuri după-amiază s-a disputai prima din cele două 
etape intermediare ale campionatului republican de 
juniori ; o etapă programată în condiții diferite față de ce
lelalte, favorizată de lipsa oricărei concurențe, în ziua res

pectivă nefiind programat nici un alt meci oficial. Cu toate 
acestea, etapa a treia a returului s-a desfășurat în același 
anonimat, devenit proverbial. La Tîrgoviște, 25 de specta
tori ! La Giurgiu — 36 ! Pe stadionul Giulești, vreo 50 ! ? 
O constatare. în rîndurile de mai jos, prezentăm alte cîteva, 
desprinse după urmărirea a șapte dintre meciurile acestui 
campionat, competiția chemată să rodeze și să lanseze spre 
eșaloanele superioare jucători de valoare.

fizică din final. • O umbră 
pe fundalul sportiv al acestui 
joc plăcut : „palma" aplicată, 
în min. 75, de antrenorul cra-

iovean jucătorului său Brașo- 
veanu. Se recomandă o altă 
metodă de sancționare a greșe
lilor !... (M. M. I.).

„NIMENI NU VREA SĂ JOACE IN CENTRUL LINIEI

DE ATAC"...

UN NOU ENE I IN PANTELIMON ?

METALUL BUCUREȘTI — STEA
UA „23 AUGUST" 1—0 (0—0). A 
marcat Iliescu (min. GO) • Pre
parative atente ale meciului ; 
ambele echipe prezente la teren 
cu o oră înaintea loviturii de 
începere ; la fel arbitrii (a con
dus la centru I. Caticu — Bucu
rești). • Condiții ireproșabile In 
privința stării terenului (stadio
nul Metalul, din Pantelimon), a 
echipamentului, asistenței medi
cale • Antrenori competenți și 
cunoscuți de ambele părți : foș
tii Internaționali Gică Petrescu 
(Metalul) și Bujor Hălmăgeanu 
(Steaua). m Prima repriză, per
fect echilibrată a La pauză, doi 
pitici de la Metalul vin cu apă 
minerală și lămîie cu zahăr, o- 
ferlndu-le oaspeților șl gazdelor 
a In tribune e prezentă, în plen, 
echipa a Il-a de juniori a clu
bului din Pantelimon. Frumoasele 
tradiții în materie ale Metalului 
bu se dezmint a Partea a doua

a meciului : superioritate a gaz
delor și gol marcat de cel mal 
înalt jucător de pe teren, centrul 
atacant Iliescu, un fel de Ene I» 
crescut tot în acest cartier : bă
tăios, activ, păcat că tehnica iul 
nu e mai precisă a Bună activi
tate — ca demarcare, spirit de 
luptă, seriozitate șl sportivitate 
— însă gradul de tehnicitate al 
întllniril destul de scăzut a Re- 
marcări : fundașul Popescu, fun
dașul central Marincel, atacanțil 
Sandu și Trandafilon n (acesta 
din urmă a debutat. în acest joc, 
în campionatul republican) de la 
Metalul și mijlocașul de atac M. 
Ionescu, atacanții Grecu și Io- 
niță — de la Steaua • După 
joc, dojenile lui Hălmăgeanu 
pentru învinși, dar șl observații 
adresate învingătorilor de către 
Gică Petrescu • Șl anunțarea 
antrenamentului de vineri pen
tru ambele formații. Duminică 
este o nouă etapă... (EL I.).

RAPID — F. C. CONSTANȚA 2—0 
(2—0) • Autorii golurilor : Opriș 
(mi<n. 2) și Florea (min. 7) ; doua go
luri foarte frumoase, rezultatul unor 
futuri expediate sub „transversală" 
din marginea careului • Curios fap
tul cum au îmbrăcat jucătorii con- 
«tăntemi tricourile. Cel cu tricoul nr. 7 
a jucat fundaș central, 3 și 6 mijlocași, 
11 — fundaș lateral stînga I • 4—0 
cu Azotul Slobozia, 3—1 cu Flacăra 
roșie și 2—0 cu F. C. Constanta : bi
lanțul juniorilor feroviari în cele trei 
etape ale returului, start excelent 
pentru atacarea unuia din primele 
doua locuri ale seriei, cele care dau 
dreptul la calificarea pentru turneul 
final • Nivelul tehnic al meciului : 
mediocru • Constânțenîi au domi
nat, dar ineficace, șutind foarte rar

la poarta lui Cruce • Cel mal bun 
Jucător de pe teren a fost fundașul 
central al Rapidului, Costea • Din 
cele două formații au absentat, fiind 
convocati la lotul național, Toader și 
Cîrîc (F. C. Constanta), I. Popa (Ra
pid) • Mihăilescu, Socec, Cristescu 
— un trio de antrenori cu o activi
tate de... 30 de ani numai la Rapid I 
• „Nu avem un vîrf veritabil. Ni
meni nu vrea sâ joace pe un astfel 
de post. Toți fug de greu, pentru 
că acolo, în fata, nu este deloc ușor. 
In fond toți fug de răspundere. Așa 
stînd lucrurile, improvizăm" — afirma, 
înaintea meciului, Ion Mihăilescu, an
trenorul echipei Rapid, campioana de 
anul trecut • Miercuri, vîrful de atac 
al Rapidului a fost Zalupca, de felul 
lui... fundaș. (L. D.).

BUNE CONDIȚII DE PREGĂTIRE

GLORIA BUZĂU — LICEUL 
NR. 2 IAȘI 0—1 (0—0). Golul 
a fost marcat de Cojocarii (min. 
60) din 11 m. • Victorie me
ritată a oaspeților (antrenor : 
(J. Bofdeianu). • Mai bine pre
gătiți fizic, ei au imprimat jo
cului un ritm rapid in tot 
timpul meciului • Multe ac
țiuni ofensive construite de e- 
chipa Liceului nr. 2, la care 
au participat și fundașii late
rali Cojocarii și Morar • Ju
cătorii de la Gloria (antrenor : 
I. Luca), mai lenți, au abuzat 
de dribling și au șutat rareori 
la poarta adversă • Ambele 
echipe au bune condiții de pre
gătire, echipament și material 
sportiv corespunzător • An

trenorul Luca ■ fost nemulțu
mit de jocul elevilor lui, care 
In alte lntîlniri au avut o com
portare mai bună • Antreno
rul C. Bordeianu a apreciat ca 
bună evoluția fundașilor Co
jocarii, Novac, Gtosu și a ex
tremei stingă Asaftei • Toți 
au calități și se pregătesc con
știincios • Partida a-a dispu
tat pe stadionul Gloria, în des
chidere la „amicalul" Gloria 
Buzău — Steaua București, dar 
la ora Începerii jocului tn tri
bune au fost puțini spectatori 
• Jocul a plăcut, în general, 
fiind disputat Intr-un spirit 
sportiv și a fost bine condus 
de arbitrul ploieștean Florin 
Popescu. (P. V.).

Portarul constănțean Vasîle prinde cu siguranță balonul la care a 
sărit și Zalupca, virful de circumstanță al Rapidului (Fază din 
meciul de juniori Rapid—F.C. Constanța 2—0) Foto : V. BAGEAC

DOUA STILURI DIFERITE

EFECTUL ANTRENAMENTELOR DE PE TERENUL DE...
HANDBAL^

C. S. TÎRGOVIȘTE — ȘC. SP. 
Alexandria 7—1 (3—i) • Deși 
vacanță-, deși vreme admirabilă, 
ideși intrare liberă. în tribune 
numai... 25 de spectatori, la o 
(partidă neanunțată nici măcar 
t>rintr-un singur afiș ! a Tîrgo
viște nii sînt mai voinici, mai ra- 
Oizi, mai deciși, cei din Alexan
dria oferă un joc moale dar 
eombinativ, cu ambiții ofensive a 
.Gabaritul și pregătirea fizică a- 
Veau să departajeze, net. în fi
nal, aceste două formații a An- 
.trenorul oaspeților. Ristea Ungu- 
feanu, avea să ne spună la pau- 
Bă î „Pînă acum o săptămînă, 
elnd ni s-au permis două antre
namente pe gazonul „Unirii", pe 
nare o reprezentăm tn eșalonul 
Juniorilor, ne-am pregătit, inva
riabil, pe un teren de handbal 
bltuminizat" (!) a De o parte și 
de alta, echipament aspectuos,

bine întreținut a La ecorul de 
3—1. oaspeții ratează un penalty 
• După primele «0 de minute, 
în cabina gazdelor, vocea antre
norului Eugen Popescu suna 
clar : „Reproșez apărării slaba 
organizare și tendința de a dri
bla excesiv !*  a Remarcați! noș
tri : Isaia, Economu, Gh, Du
mitru. Tudoran, Mehedințu (C.S. 
Tîrgoviște), D. Cristea și Joițoiu 
(Șc. sp. Alexandria) a Golgete- 
rul întllniril : Mehedințu, cu pa
tru goluri • Intre reprize, gaz
dele experimentaseră o rețetă 
pentru refacere rapidă, extrasă 
dintr-o carte de medicină popu
lară care face vogă : două lin
gurițe de miere 4- două lingurile 
de oțet de miere șl mere, ames
tecate într-un pahar cu apă mi
nerală a Foarte bun arbitrajul 
Iui Stellan Pîrvu — Pitești. (LC.)

F.C.M. GIURGIU — POIANA 
CIMPINA 1—1 (1—1). Au mar
cat Zlate (min. 21), respectiv 
Mureșan (min. 32). Meciul s-a 
desfășurat în condiții optime : 
stadionul Dunărea, cu plase noi 
la porți, cu terenul proaspăt 
marcat (dar puțin cam deni
velat), cu vestiare curate • E- 
chiipamentul celor două formații 
— corespunzător, mai puțin tri
courile, decolorate, ale localni
cilor • Arbitrajul lui FI. Grin- 
deanu (Buc.) bun. dar cei doi 
localnici de la linie, Gh. Țigă- 
nilă și mai ales, Șt. Stan, au 
trecut cu vederea ofsaiduri de 
3—4 m, evident în terenul oas
peților • Lipsa popularizării 
a avut efectul nedorit : la În
ceputul meciului — 36 de spec
tatori, numărați ! • Echipele
s-au manifestat In teren In 
două stiluri diferite : F.C.M. 
Giurgiu, joc individualist, eu 
jucători mai scunzi, dar mai ra
pizi, cu o bună indeminare ;

Poiana, o echipă cu dțiva Ju
cători de un excelent gabarit, 
mai puțin dotați pentru driblin
guri, dar foarte buni in pasarea 
balonului, a dovedit și o dis
ciplină de joc superioară ad
versarei • Antrenorul Gh- Io
nescu (Poiana) își pune mari 
speranțe în Grigoriu (născut 
1959), Mureșan (1960) și Oprea 
(1958). Și jocul lor a confir
mat, Gh. Gîrlea (F.C.M. Giur
giu) ni i-a prezentat ca talente 
pe Gușe (1959), Gheonu (1958), 
Bălan (1958), Gîrlea (fiul său — 
1959), Calianu (1958). Dar e- 
chipa a prins o zi slabă și 
doar... Zlate ne-a convins de 
talentul său. Oricum, la Giur
giu vor crește Jucători, căci 
aici există o tradiție. Dar a- 
tenție la răbufnirile lui Joian 
și Gheonu, care, miercuri, au 
primit cartonașe galbene pen
tru lovirea adversarului... fără 
balon ! (Al. C.).

NU DECIDE... ECHIPAMENTUL 1

OMUL DE SCHIMB PENTRU OBLEMENCO î

CHIMIA RM. VÎLGEA — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
1—1 (0—1). Au marcat : Cio
banu (min. 36) șl Bădeanca 
(min. 65 — autogol). • Inte
resul vîlcenilor pentru fotbal 
•-a relevat și la acest meci de 
Juniori : afișe în oraș, echipele 
anunțate, cu rezerve și antre
nori, la stația de amplificare a 
stadionului • Jocul în sine, a- 
lert și tehnic, dar (boală ve
che !) fără șuturi la poartă și 
fără prea multă forță • Pri
mul șut a însemnat și primul 
gol, ceea ce poate fi mai mult 
decît o temă de meditație pen
tru tinerii fotbaliști ai celor 
două echipe. • Acest prim 
șut a fost, însă, de o fru
musețe rară, expediat puternic, 
de la 20 de metri, sus, la vin- 
clu. Autorul său — cel mai 
bun jucător al acestui meci, 
craioveanul Ciobanu, un vîrf 
bine făcut fizic, harnic și 
foarte dotat tehnic, un copi
landru de 15 ani și jumătate, 
care l-a făcut pe președintele 
clubului vîlcean, Dumitru Dra- 
gomir, să exclame : „Craiova 
are o rezervă pentru Oble- 
menco I Și miine l-aș băga in 
prima echipă a noastră" • U- 
niversitatea (antrenor — Cle
ment Iordănescu) s-a dovedit 
mai matură în joc (remarcări

și pentru Sandu șl Vlntilă, am
bii fundași), dar a comis unele 
greșeli individuale, ca și cea 
din min. 65, eînd Bădeanca (din 
echipa de tineret-speranțe) a 
înscris In proprie poartă • 
Gazdele (antrenori Traian Popa 
și Ion Jianu), mai puțin omo
gene, au impresionat prin teh
nicitatea cîtorva Jucători (Ri- 
ducanu, Gheorghe, Miftode I 
Și Vergu II) și buna pregătire

ȘCOALA SPORTIVA BRAȘOV - ME
TALUL SIGHIȘOARA 0—1 (0—0). A
marcot losif Marcel (mto. 63) • Li
nul dintre arbitrii de tvțe. Șt. Soare, 
,1-a luat stegulețul In primire In min. 
10. tntirzlind din cauza comisiei de 
delegări locale, care II trimisese pe 
stadionul „Municipal". Celălalt tușier, 
Em. Oțetea, a fost o Improvizație. • 
Localnicii s-ou aflat mai des la cîr- 
ma focului In prima reprizâ, dar, lip
siți de omogenitatea necesara, precum 
<1 de un om de gol (vtrful lor, Luca, 
are gabarit, dar nu ți tehnica cores
punzătoare), nu s-au prea văzut Ia 
finalizare • Șl oaspeții au șutat spo
radic la poartă, Insă au „acoperit" 
mai bine terenul • După pauză, si- 
ghlșorenil ou prins mai mult curaj.

ou legat mol bine Jocul. erelndu-fl 
douo-trei mari ocazii de goi • Au 
fructificat numai una, suficientă pen
tru obținerea celor două puncte * In 
pofida deselor modificări de roluri 
In echipă, Șc. Sp. Brașov n-a reușit 
să obțină In această parte a focului 
decît două... bare • Dintre cei 24 
de fucători folosiți s-ou evidențiat 
Ferenț (foarte înzestrat), I. Petrică, 
Szenies și Marton, de la sighlșoreni, 
respectiv Asztalos, Ștefanciuc și Laszlo 
• Ambele echipe au folosit jucătorul 
libero, doar oaspeții pressingul și 
marcajul metodic • A arbitrat bine 
B. Chealfă (întorsura Buzăului) • 
Juniorii din Sighișoara au apărut In 
echipamentul colegilor lor mal mari, 
seniorii. (G. N.f.

în afara ANONIMATULUI In care
*s-au desfășurat cele șapte partide 

investigate (sîntem informați, insă, că nici 
celelalte 49 n-au făcut— excepție de la a- 
ceastă veche deficientă a campionatului), 
deși — subliniem — ele au fost programate 
pe cele mai bune terenuri de care dispun 
asociațiile respective, alte cîteva concluzii 
rețin atenția :

— nivelul tehnic destul de scăzut al me
ciurilor ;

— ineficacitatea marii majorități a ata- 
ranților, observîndu-se o teamă, inexplica
bilă, în trasul Ia poartă, carență de ordin 
general a fotbalului nostru :

— numărul redus de procedee tehnice 
utilizate, preocupări palide pentru o anu
mită idee de joc, lipsa de clarviziune în 
teren — toate dovezi Incontestabile că pro
cesul de pregătire a acestor tineri nu se

desfășoară la parametrii necesari formării 
unor jucători de valoare ;

— arbitrajele : corespunzătoare ; discipli
na jucătorilor : acceptabilă ; nume de reți
nut : Mehedințu (C.S. Tîrgoviște), Costea și 
Cruce (Rapid), Asaftei (Liceul nr. 2 Iași), 
Ferenț (Metalul Sighișoara), Ciobanu (Uni
versitatea Craiova), Iliescu (Metalul Bucu
rești).

Campionatul republican de juniori, în 
actuala lui formulă, cu atenția infimă care 
i se acordă de către toți factorii — îndeo
sebi cluburi și asociații — nu-și va putea a- 
tinge scopul decît într-o mică măsură, prea 
mică față de cerințele generale ale fotba
lului nostru. Meciurile urmărite miercuri 
au fost semnificative în acest sens. Rămîne 
de văzut tn ce măsură SCHIMBAREA FOR
MULEI lui de disputare, a întregului sis
tem competitional al juniorilor, va duce la 
SALTUL mult așteptat și absolut necesar.

T

BOX. 
de Io ora 
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DEPLINA ORDINE Șl SPO

BASCHET, 
ora 15,30 : 
(m.B), A.S.A.

PE STADIOANE!

SIMBĂTA

Cei care urmăresc activitatea fotbalistică a 
in ultima vreme, de unele sancțiuni di 
disciplină a F.R.F., In urma incidente! 

produse după terminarea unor meciuri din 
zionare.

Este vorba de suspendarea pe două etape a 
Iești, în urma incidentelor petrecute după meci 
F.C. Brăila și a terenului din Cugir, tot pe do 
lntîlnirii dintre Metalurgistul din localitate și

Apreciem ca deplin justificate aceste- măs 
cele două jocuri mai sus amintite — unii s 
manifestări cu totul condamnabile, unele-ieșiri 
liganice, asediind arbitrii în cabină si dedînd 
misibile, de deteriorare a instalațiilor stadioa 
că insuccesul echipelor favorite se datorează, 
lipsei de pregătire a jucătorilor respectivi, gr 
teren de aceștia, unii spectatori pătimași, ne 
cu regulile de conduită civilizată In societate a 
misibile pe un teren de sport (pe bună drepta 
suspendările dictate !) și în acest fel ei înșiși 
pa favorită de avantajul terenului propriu pe 
menea atitudini, prin dezordinile pe care le pr 
tatori (falși suporteri !) nu fac, de fapt, decît 
echipei locale, ca și marii mase de spectato 
sint lipsiți — un număr oarecare de etape —' 
a-și mai vedea echipa jucînd in localitatea lor.

Tn ultima vreme, în scopul instaurării în m 
a unei atmosfere de deplină ordine, disciplină, 
C.N.E.F.S. și F.R.F. au luat o serie de măsu 
jucători, antrenori, arbitri, conducători de 
faptele petrecute obligă la luarea unor măsur 
publicul nu arc comportarea cuvenită ! Nu p 
de acord cu asemenea măsuri și de aceea at 
tenția cluburilor organizatoare asupra obligați 
gura buna desfășurare a jocurilor, cerînd, in 
rilor de conducere ale fotbalului nostru o 
exigență față de orice fel de abateri.

In acest spirit, apreciem că — în cazurile d 
gir — s-a procedat cu oarecare indulgență, 1 
două etape de suspendare acordate se situează 
prevăzută de Regulamentul de organizare a 
tice care, la articolul 185, punctul c. prevede 
nea dezordini se poate acorda sancțiunea rid 
organizare pe teren propriu de la 3 etape pi 
gur, însă că în judecata comisiei de discipli 
de faptul că, la Ploiești, de exemplu, unii dint 
cidentelor au fost identificați și sancționați, 
penal sau cu aspre amenzi.

Incidentele de la Oradea, după meciul F.C. 
(Divizia A) au fost sancționate joi seara, cu 
blic acordat secției organizatoare. Consideră 
acest caz, avînd In vedere Incidentele petrecu 
ciplină ar fi trebuit să ia măsura suspendă

Miine se dispută o nouă etapă în Diviziile 
minica viitoare se reiau și Întrecerile divizion 
pele organizatoare sînt datoare să ia măsuri 
evitarea totală a faptelor reprobabile de ge 
la meciurile de la Ploiești, Cugir și Orade 
că reeditarea unor asemenea situații va fi s 
severitatea pentru ca, odată pentru totdeauna, 
acestor manifestări pe stadioanele noastre, i 
balistice să se desfășoare in climatul unei 
un reproș.

• SANCȚIUNI DICTATE DE 
COMISIA DE DISCIPLINA. Co
misia de disciplină a dictat joi 
după-amiază următoarele sanc
țiuni Împotriva unor jucători din 
Diviziile A, B. C, precum și din 
echipele de tineret-speranțe : Ni- 
culescu (Jiul Petroșani) 3 etape 
suspendare ; Costache (S. C. Tul- 
cea) și Bîtlan (Electroputere Cra
iova) dte 4 etape ; Șoșu (S. C. 
Bacău) și Cardoș (F. C. Olimpia) 
cite 2 etape. Nu va juca 6 luni 
Nistor (Luceafărul Focșani), iar 
coechipierul său Gîngă va sta 
si el pe tușă 4 etape. Au mai 
fost suspendați pe 1—4 etape : 
Stanciu (Carpați Neholu). Popa 
(Poiana Cîmpina), Prună (Mine
rul Ghelar), Ilădăreanu (Dinamo 
Oradea), Ilie Niculae și Bucătarii 
(Flacăra roșie București). Pir ici 
(Letca Bacău), Cotigă (Viitorul 
Scornicești) și Gîrțu (Voința Con
stanta) .

Acumulînd 3 cartonașe galbene,

nu vor Juca 
pld). Batho 
Ștefăne.sou 
va), Hrițcu ( 
fânescu (Jl
luloza Călăr 
Motru). Gcor 
Gheorghe I 
tramonia F
namo Slatin

Pentru ins 
ganizatorice 
Argeș, F. C 
avertisment
• LOTUL 

CA LUNI 
Miine, pe 
selecționata 
ultimul ai 
plecării în 
a susține pa

Sala Floreasca, de Ic 
IPROMET — Universitatea 

Politehnica (m.A), 
Steaua — Universitatea Cluj-Napoca 
(m.A) ; sala Giulești, ora 17,30 : Ra
pid — I.C.E.D. (m.A) ; sala Politeh
nica, ora 18 : Politehnica — Rapid
(„Cupa F.R.B.", fem.) ; sala Arhitec
tura, ora 17 : Arhitectura — Mine-
Energie (m.B), Medicina — Rapid II 
(f.B) ; sala „I. L. Caragiale", de la 
ora 17 : Politehnica II — Universita
tea (f.B), P.T.T. — Automatica (m.B); 
sala Olimpia, ora 17 : Olimpia il — 
P.T.T. (f.B.).

CICLISM. Bd. Leontin Sâlâjan, ora 
16 : etapa a Vll-a a „Cupei F.R.C." 
(cursă pe circuit — 50 km).

GIMNASTICĂ. Sala Dinamo, de la 
ora 16 : România — R.P.D. Coreeana 
(exerciții liber alese).

HANDBAL. Teren Constructorul, ora 
16,30 : Universitatea București — Ra
pid („Cupa Primăverii" — feminin).

RUGBY. Teren Parcul Copilului, ora 
16 : Grivița Roșie — Olimpia (Div. A).

SĂRITURI IN APĂ. Bazinul „23 Au
gust", de la orele 10 și 15 : campio
natele republicane pentru copii.

BASCHE 
ora 8,30 : 
mlșoara (, 
— Univer 
A.S.A. - 
Giulești, 
(m.A) ; s 
Voința — 
sala Progr 
Unîversitot 
F.R.B." fe
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Mîine, etapa a XXIII-a a Diviziei B

ÎNTRECEREA DEVINE TOT MAI INTERESANTĂ
Campionatul Diviziei B sus

cită tot mai mult atenția iu
bitorilor de fotbal. De la o săp- 
tămînă la alta, rezultatele în
registrate au adus schimbări în 
clasamente, lupta pentru pro
movare, îndeosebi a căpătat 
valențe noi. Chiar și F. C. 
Corvinul Hunedoara, pînă săp- 
tămîna trecută considerată a 
fi scutită de emoții, privește 
acum cu oarecare Îngrijorare 
la viitorul program, pentru că 
F. C. Șoimii Sibiu s-a apropiat 
la trei puncte. în celelalte 
două serii, liderii, F.C.M. Ga- 
Ialți și, respectiv, 
București, au doar 
punct avans față de 
11a și, respectiv, C. 
viște, ca să nu mai 
In seria a Il-a alte 
mâții, Dinamo Slatina și Stea
gul roșu, se află la două punc
te în urma fruntașei.

Așadar, verdicte nu se pot 
da. Mai sînt 12 etape de dis
putat și multe lucruri se pot 
lntîmpla. Iată- de ce ne-am gîn- 
dit să prezentăm (odată eu 
partidele și arbitrii etapei de 
mîine, a XXIII-a) ți viitorul pro
gram de jocuri ale actualelor 
candidate la șefia celor trei 
serii. Spunem actualelor deoa
rece... mai au timp să inter
vină în lupta directă, cu des
tule șanse, și alte echipe.

• SERIA I : F.C.M. Galați — 
6 meciuri acasă și 6 în depla
sare (la .Borzești, Buzău, P. 
Neamț, Tulcea, Ploiești — cu 
F. C. Petrolul, Suceava) ; F.C. 
Brăila — 6 partide acasă și 6 
In deplasare (la Borzești, Paș
cani, Focșani, Ploiești •— eu 
Prahova, Botoșani, Galați — 
cu F.C.M.). Deci, pentru am
bele pretendente la promova
re, un sever examen la Bor
zești și întîlnirea lor directă 
de la Galați.

• SERIA A n-A : Progre
sul București — 6 jocuri acasă 
ți 6 în deplasare (la Motru,

Progresul 
cîte un 

F. C. Bră- 
S. Tîrgo- 

vorbim că 
două for-

„OLIMPICII" SE PREGĂTESC

(Urmare din pag. I)

Situație critică la poarta echipei Autobuzul, insă portarul Matache 
respinge balonul (Fază din meciul Progresul București—Autobuzul 
București 1—0, disputat in etapa trecută). Foto : S. BAKCSY
Brașov — cu Metrom, Alexan
dria, Mija, Brașov —- cu Trac
torul și Rm. Vllcea) ; C. S. 
Tirgoviște — 5 meciuri acasă 
ți 7 In deplasare (la București 
— cu Autobuzul, Craiova, Tr. 
Măgurele, București — cu pro
gresul, Brașov — cu 
Făgăraș ți Giurgiu) ; 
Slatina — 5 meciuri 
7 In deplasare (la 
Giurgiu, București — 
lnța, Tr. Măgurele, Mija, Bucu
rești — cu Autobuzul ți Bra
șov — eu Tractorul) ; Steagul 
roșu Brașov — 6 partide aca
să ți 6 In deplasare (la Bucu
rești — cu Metalul, Mija, Tir
goviște, București — cu Pro
gresul, Rm. Vllcea țî Olteni
ța). Cele trei partenere ale e- 
chipei din Tirgoviște trec ți 
ele... pe la Mija, unde, după 
cum se țtie, C. S. Tirgoviște a 
pierdut primul loc. în afară de 
acest fapt, merită să subliniem

Metrom, 
Dinamo 

acasă ți 
Oltenița, 
cu Vo-

cîteva confruntări directe : 
Progresul — C. S. Tirgoviște, 
C. S. Tirgoviște — Steagul ro
șu, Progresul — Steagul roșu.

• SERIA A III-A : F. C, 
Corvinul Hunedoara — 6 jocuri 
acasă și 6 în deplasare (la Me
diaș, Timișoara — cu U. M., 
Bistrița, Turda, Baia Mare, Si
biu); F. C. Șoimii Sibiu — 6 
partide acasă și 6 In deplasare 
(la Călan, Tomnatic, Timișoa
ra — cu C.F.R., Orăștie, Mol
dova Nouă, Bistrița). Reține 
atenția confruntarea directă de 
la Sibiu și deplasările ambe
lor formații la Bistrița.

PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR
SERIA I : G F.C.M. Galati — C.S. Botoșani : M. Buzoo (Bucurași!)

• Celuloza Călărași — F.C. Petrolul Ploiești : I. Urdea (București) • Viitorul 
Vaslui — Gloria Buzău M. Popescu (București) • Unirea Focșani — Cimen
tul Medgidia : Gh. lonescu (Brașov) • C.F.R. Pașcani — C.S.M. Suceava : 
E. Voicu (Oltenița) • S.C. Tulcea — Metalul Ploponi : V. Mândescu (Bucu
rești) • C.S.M. Borzești — F.C. Brăila : N. Petriceanu (București) • Cea
hlăul P. Neamț — Victoria Tecuci r Al. Grigorescu (București) • Prahova 
Ploiești — C.S.U. Galați : I. Rus (Tg. Mureș).

SERIA A ll-A : • Autobuzul București — C.S. Tirgoviște: N. Cursaru (Ploiești)
• Electroputere Craiova — Voința București : S. Drăguiici (Drobeta Tr. 
Severin) • Metalul Mija — Chimia Tr. Măgurele : D. Diminescu (P. Neamț)
• F.C.M. Giurgiu — Unirea Alexandria : P. Căpriță (Brăila) • Minerul Mo
tiv — Progresul București : C. Teodorescu (Buzău) • S.N. Oltenița — Dinamo 
Slatina : 1. Ciolan (lași) • Metrom Brașov — Chimia Rm. Vîlcea : O. Aoderco 
(Satu Mare) • Tractorul Brașov — Nitramonia Făgăraș : Al. Ghigea (Bacău)
• Metalul București — Steagul roșu Brașov: V. Topan (Cluj-Napoca).

SERIA A III-A : • Victoria Corei — Minerul Moldova Novă : M. Moraru 
(Ploiești) • Gloria Bistrița — Metalurgistul Cugir : P. Mărășescu (lași) • F.C. 
Baia Mare — Rapid Arad : M. Fediuc (Suceava) • Unirea Tomnatic — Gaz 
metan Mediaș : C. Ghiță (Brașov) • Mureșul Deva — Victoria Călan : O. 
Ujheli (Oradea) • C.F.R. Timișoara — U.M. Timișoara : V. Vi leu (Timișoara)
• Ind. sîrmei C. Turzii — Sticla Turda : I. Râileanu (Pitești) • F.C. Corvinul 
Hunedoara — Dacia Orăștie : Gh. Retezan (București) • F. C. Șoimii Sibiu — 
C.I.L. Slghet : Fr. Coloși (București).
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preliminariilor Turneului U.E.F.A. 
Luzii dimineață, lotul va pleca 
»pre localitatea cehoslovacă Ne- 
ratovlce.

• „POLI" timișoara învin
gătoare In polonia. Echipa de 
fotbal Politehnica Timișoara, a- 
rtată tn turneu în Polonia, a ju
cat tn compania cunoscutei for
mații G-omik Zabrze. Prostind an 
Joc excelent, fotbaliștii români au 
obținut victoria cu scorul de 3—o 
(1—0), prin golurile marcate de Oo- 
tec și Istrătescu.

• ETAPA A XVIII-A A CAM
PIONATULUI DE JUNIORI, cea 
programată miercuri H aprilie, 
se va disputa de la ora 14. pen
tru a nu coincide cu transmisia 
meciului România — Olanda.

a SELECȚII LA LICEUL „MI-

HAI VITEAZUL-. Liceul „Mîhal 
Viteazul- din București anunță o 
auită de selecții pentru copiii 
născuțl după anul 1960. Acestea 
vor avea loc la Stadionul „23 
August*,  zilnic între orele 9 erl 12.
• CUPLAJ INTERNAȚIONAL 

LA BACAU. Miercuri 14 aprilie 
▼a avea loc la Bacău un intere
sant cuplaj fotbalistic. în cadrul 
căruia divizionara A Sport club 
va întflni formația suedeză Ske- 
leftes A.LK., cu începere de 
ora 16,30.

a F. C. ȘOIMII SIBIU ARE O 
NOUA CONDUCERE. Recent. în 
cadrul măsurilor de îmbunătăți
re a activității la F. C. Șoimii 
Sibiu, au fost alese noi organe 
de conducere. Astfel, funcția de 
președinte angajat al clubului a 
foot încredințată Iul Viorel Mure- 
șan. iar cele de vicepreședinți, 
neangajați, lui Nicolae Rovnrm șl 
Remus Medrea. (L IONESCU, eo- 
resp. jud.).

la

CU MULTA ATENȚIE

pregătirea acțiunilor de atac 
și pe îmbunătățirea finalizării 
acestora. Pentru înțelegerea 
mai clară a ceea ce urma să 
se exerseze, s-au purtat 
întii discuții pe marginea 
pectelor pozitive, dar mai 
a celor negative reieșite 
jocul de la Roosendaal. 
tele prezentate au fost inter
pretate în perspectiva întîlnirii 
retur de la București, pentru 
a se contracara jocul la ofsaid 
practicat destul de evident de 
olandezi și a întregului arse
nal de mijloace care vor fi 
folosite de ei pentru împiedi
carea primirii golurilor.

De remarcat că toți compo- 
nenții lotului olimpic, însoțiți 
de un robust optimism, nu însă 
In sensul de subestimare a ad
versarului, răspund cu promp
titudine solicitărilor la care 
sînt supuși, lăsînd astfel, să 
se întrevadă că sînt realiști 
și pe deplin responsabili 
fața ultimei lor tentative 
calificare la turneul final 
Jocurilor Olimpice. Chiar , 
din discuțiile organizate ad- 
hoc, într-un moment de răgaz 
al antrenamentului, reiese o 
astfel de stare de spirit. Iată, 
cîteva scurte mărturisiri : „Nu 
trebuie să lăsăm nici un 
răgaz de „respiro" adversaru
lui. Promptitudine, rapiditate, 
exactitate și, mai ales, lucidi
tate, iată ce trebuie să demon
străm în acțiunile de atac." 
(DINU). „Stă in putința noas-

mai 
as- 

ales 
din 
Da-

in 
de 
al 
și

tn 20 de ani petrecufi pe gazon

IVANCESCU, UN MODEL DE CONDUITA
Duminica trecută, pe stadio

nul „Tractorul", Mihai Ivăn- 
eescu se retrăgea, oficial, din ac
tivitatea competițională. Arena, 
plină pînă la refuz, a răsunat 
minute în șir de aplauze, pen
tru fostul fundaș dreapta, pur
tător al banderolei de căpitan 
de echipă, care a slujit cu pa
siune și corectitudine fotbalul 
brașovean, mai exact spus cu
lorile „galben-negru" ale echi
pei uzinelor de autocamioane 
Steagul roșu, acolo 
cat cei mai mulți 
calde îmbrățișări 
jucătorilor de la 
unde Ivăncescu a 
ultima perioadă, și 
chii lui „stegari", 
Împărtășit, ani 
bucuriile victoriilor, 
rentele insatisfacții, 
momente ale festivității, ne-am 
dat seama că, dincolo de am
bițiile fiecărei formații (este 
vorba — în acest caz — de 
Tractorul și Steagul roșu), ele 
fiecărei galerii în parte, orașul 
de la Poalele Tîmpei își poate 
avea familia sa fotbalistică ti
uită, puternică.

Drumul 
bal a fost 
lății care, 
neplăcute 
instanță progresul sportivului. 
Iată cîteva puncte de referință 
care dimensionează „cartea de 
vizită" a fostului purtător al 
tricoului cu nr. 2 : • Prima 
sa legitimare a fost făcută In 
1B55, Ia echipa Steagul roșu 
• In total a susținut 229 de 
jocuri numai In Divizia A * In 
1962 a făcut parte din echipa

unde a ju- 
ani. Emoții, 
din partea 
„Tractorul", 
evoluat în 
de la ve- 

cu care a 
Îndelungați, 
dar și ine- 

în acele

lui Ivăncescu in fot- 
drept, fără acele osci- 
de regulă, lasă urme 
și frînează în ultimă

reprezentativă de juniori, câști
gătoare a celei de a 15-a edi
ții, jubiliare, a turneului 
U.E.F.A. de la București. Tot 
atunci a fost distins cu „Me
dalia Muncii" • A îmbrăcat 
de cinci ori tricoul primei re
prezentative și a 
ția de a fi fost 
lotul prezent la 
(Mexic, 1970) •
rate ori a fost ___  _
echipa reprezentativă de tineret 
și in cea olimpică • In 1975 a 
primit titlul 
sportului" • 
petrecuți pe 
n-a avut nici . ___ ,___
un avertisment • In 1973 a 
absolvit școala de maiștri, in 
specialitatea „metalurgie — ma
șini așchietoare".

Date și cifre convingătoare, 
toate demonstrînd evident că 
Mihai Ivăncescu poate constitui 
un „model fotbalistic".

Ca să ajungă însă la capă
tul drumului — e ușor de in
tuit — Ivăncescu a muncit 
foarte mult, s-a supus fără șo
văire rigorilor antrenamentului, 
a renunțat la atîtea și atîtea 
tentații ale vieții cotidiene, a 
dus o viață echilibrată, și-a res
pectat antrenorii, colegii de e- 
chipă, adversarii în teren.

de „Maestru al 
In cei 20 de ani 
terenul de sport 
o suspendare, nici

tră să remontăm golaverajul ți 
să ne calificăm, mobilizindu-ne 
și concentrîndu-ne la maximum 
în fata r-ortii 
(IORDANESCU).

olandezilor". 
„Mă gindesc 

că, dacă la Koosendaal n-aș 
fi ratat ținta de cîteva ori, 
miercuri nu am fi avut atîtea 
probleme de rezolvat. Oricum, 
indiferent cine va juca în te
ren, știu că toți sintem de
ciși să facem totul pentru ca 
echipa noastră olimpică 
țină calificarea pentru 
real" (MULȚESCU).

Pentru ziua de azi 
neața), tot pe stadionul 
mo, s-a prevăzut un antrena
ment tactic; după amiază va 
avea loc un program cultu- 
ral-educativ, în care figurea
ză și vizionarea unui film. Mîi
ne „olimpicii" vor susține un 
joc-școală în compania forma
ției Dinamo.

In sfirșit, o noutate de ultim 
moment. La pregătirile lotului 
a fost convocat și atacantul 
Năstase, care, în ultimele me
ciuri ale echipei Steaua, a 
marcat o dispoziție bună de 
joc și eficacitate. (S. ~

să ob- 
Mont-

(dimi- 
Dina-

T.).

MECIUL 
(prellml-

• BILETELE pentru 
românia — olanda 
nariile olimpice), de miercuri 14 
aprilie, de pe stadionul „23 Au
gust", se pun In vînzare înce- 
pînd de astăzi la casele stadioa
nelor „23 August", Republicii, 
Dinamo. Steaua șl Giulești, la 
agențiile Loto — Pronosport din 
Pasajul Universității si din str. 
Halelor, la agenția C.C.A. si la 
patinoarul „23 August"

avut satisfac- 
selecționat in 
„El Mundial" 
De nenumă- 

selecționat in

unde trasaturi
morale, această statornicie In 
atitudinea lui Ivăncescu ? Ne-a 
mărturisit-o chiar el : „Legîn- 
du-mă de acest oraș cu trup 
și suflet, pot să afirm că anii 
irăiți aici mi-au împrumutat 
cite ceva din ceea ce au mai 
bun oamenii din întreprinderile 
Steagul roșu și Tractorul. A 
fost pentru mine o adevărată 
școală a vieții și sper ca anii 
care vin să-mi aducă noi îm
pliniri".

Din partea noastră, a tuturor 
iubitorilor fotbalului, îi dorim 
și în viitor mult succes lui 
Ivăncescu.

Stelian TRANDAF1RESCU
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Corespondență din Italia

CELE 270 DE MINUTE ALE LUI TORINO

l de ta 
Itatea TF 
, Steaua 

k (mA), 
L) ; sala 

I.C.E.D. 
b 10,30 : 
L", tem.) : 
preșul — 

(„Cupa

3 Roșie, 
ipionatul

i — Plo-
Buftoa, 

k F.R.C."

HANDBAL. Teren Tineretului, era 
10,40 : I.E.F.S. — Progresul ; teren 
Steaua, ora 11,30 : Confecția — Tex
tila Buhuși (meciuri tn cadrul „Cupei 
Primăverii" feminin) ; teren Dinamo, 
ora 17 : Dinamo — Univ. Buc. („Cupa 
Primăverii" — m.).

FOTBAL. Teren Autobuzul, ora 11 i 
Autobuzul — C. S. Tirgoviște : teren 
Metalul, ora 11 : Metalul — St. roșu 
Brașov (Divizia B) ; teren Electronica, 
ora 11 : Electronica — T.M.B. ; te
ren Triumf, ora 11 : Triumf •— FI. Ro
șie : teren Sirena, ora 11 : Sirena —
I. O.R. : teren Laromet, ora 11 : Teh- 
nometal — Șoimii TAROM (Meciuri 
In cadrul Diviziei C).

RUGBY. Teren Steaua, ora 9 r 
Steaua — T. C. Ind. Constanța ; te
ren Gloria, oro 9 : Gloria — Minerul 
G- Humorului ț teren Vulcan, ora 
10,30 : Vulcan — Politehnica lași 
(Div. A).

SĂRITURI IN APA. Bazinul „23 Au
gust", de la orele 10 și 15 î campio
natele republicane pentru copii.

VOLEI. Sala Giulești, de la ora
II. 30 : Rapid — Tractorul Brașov, 
I.E.F.S. — Delta Tulcea (m.A).

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AZI ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR 

LA TRAGEREA LOTO 2 DIN 11 APRILIE 1976

Se dștigă eu 2 numere din 4 
91 cu 3 numere din 12 extrase.

Cîștlgurile minime slnt de 100 
91 200 lei.

Cîștigurile sînt atribuite pe 6 
categorii și constau din bani — 
valori fixe si variabile — și au
toturisme Dada 1300, tn cadrul 
valorii unitare a cîștigurilor.

Tragerea are loc miine, dumi
nică la București in sala Clubu
lui Finanțe Bănci din str. Doam
nei nr. 2 cu începere de la ora 
17,45.

Mal multe bilete, mai multe 
șanse de cîștig 1

dupr o FORmuin TEHnitn 
niRntnun

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 9 APRILIE 1976
FOND GENERAL DE CtȘTIGURI : 807.514 lei.
Extragerea I : 23 42 47 18 77 2 56 79 62
Extragerea a H-a : 14 39 24 81 10 46 90 78 22
Plata cîștigurilor de la această tragere se va face astfel : în 

municipiul București de la 19 aprilie plnă la 9 Iunie 1976, în țară 
de la 22 aprilie pînă la 9 iunie 1976 inclusiv, prin mandate poștale 
Ineepînd de la 22 aprilie 1976.

270 de minute au fost sufi
ciente pentru a schimba radi
cal drumul campionatului. 270 
de minute în cursul cărora Ju
ventus nu a cîștigat nici un 
punct și, dimpotrivă, marea sa 
rivală, Torino, a realizat punc
tajul maxim ! Și iată pe A. C. 
Torino conducînd în clasament 
cu un punct avantaj față de 
actuala campioană. Și, în plus, 
dispunînd și de un calendar 
favorabil, ceea ce ne face să 
afirmăm că nu vedem cum s-ar 
putea ca Juventus să revină 
pe locul din frunte. Poate nu
mai un miracol să se repete, 
un miracol care să inverseze 
situația ; pentru că, să nu ui
tăm, nu e mult timp de cînd 
Torino avea cinci puncte în mi
nus față de alb-negri !

Poate că începutul acestui 
miracol să se producă chiar du
minică. In această etapă, To
rino joacă în deplasare, la 
Como, unde gazdele speră să-1 
recupereze pe portarul Riga- 
monti, rănit în partida cu Fio
rentina. Dar formația lui Ră
dice se prezintă in plen cu 
Graziani și Pulici, jucătorii de

gol, în plină formă și cu un 
excelent moral. Juventus — e- 
lement important — nu va be
neficia de avantajul terenului. 
Stadionul din Torino este sus
pendat pentru o etapă și cam
pionii vor disputa partida lor 
cu Ascoli pe teren neutru, la 
Bergamo. Situație care le di
minuează din șansele de a re
purta o victorie comodă. An
trenorul Parola va face schim
bări. in formație : Furino va fi 
înlocuit cu Cuccuredu, iar Al- 
tafini va apare în centrul li
niei de atac.

Bologna — Sampdoria și 
Cagliari — Lazio sînt meciuri 
importante în lupta pentru e- 
vitarea retrogradării, în. vreme 
ce întîlnirile Milan — Fioren
tina și Napoli — Internazionale 
rămm limitate la rivalitățile 
directe. în fine, în partidele 
Roma — Perugia și Verona — 
Cesena nu se anunță noutăți de 
formații, acestea urmînd să fie 
aceleași ca în etapele prece
dente ale campionatului.

CESARE TRENTINI



SPORTIVII ROMÂNI SE PREGĂTESC INTENS PENTRU OLIMPIADĂ
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CU CINE NE VOM PREZENTA 
LA TURNEUL DE BOX?Au mai rămas mai puțin de 100 de zile pînă la cea mai 

mare competiție sportivă a anului, Jocurile Olimpice 
de vară de la Montreal. Ca și campionii și recordma- 

din întreaga lume, sportivii români continuă să se pregă
tească cu multă rîvnă, să-și încerce forțele în diverse dispute
pentru a-și testa potențialul și a putea aduce unele retușuri 
înaintea startului olimpic. Astfel, handbaliștii, gimnastele, scri- 
merii, luptătorii, trăgătorii, boxerii, halterofilii, pentationiștii au 
și fost supuși unor prime verificări. In curind vor intra in com
petiții și caiaciștii, canoiștii, canotorii, poloiștii, atleții.

Pagina de astăzi este dedicată unor aspecte din pregătiri, 
aspirațiilor, șanselor de a fi prezenți la Montreal ale unor 
sportivi talentați, cu reale posibilități de a ne reprezenta la J.O.

^.xwwwwwww
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La loturile de gimnastică

VAERRIEICAREA Șl MENȚINEREA FORMEI,
0 CERINȚĂ DE STRINGENTĂ AC1UALITATE

La ora cînd apar aceste rîn- 
duri echipele de gimnastică ale 
României se află în plin efort 
de pregătire în vederea Jocu
rilor Olimpice de la Montreal, 
fiind angrenate în noi confrun
tări internaționale. După cum 
se știe, în aceste zile se des
fășoară în sala Dinamo meciu
rile bilaterale de gimnastică 
dintre reprezentativele, femi
nină și masculină, ale Româ
niei și R.P.D. Coreene. Aceste 
intilniri urmează altor nu
meroase și grele confruntări in
ternaționale, în cadrul cărora 
gimnastele țării noastre au evo
luat în compania sportivelor 
din Anglia, Olanda, Canada, 
S.U.A., Bulgaria, R. F. Ger
mania și Franța, în timp ce 
gimnaștii au avut ca adversari 
echipele Canadei și S.U.A. — 
în timpul turneului întreprins 
pe continentul american — iar 
apoi selecționatele Italiei, Spa
niei și Franței. Dacă avem în 
vedere faptul că, paralel cu 
meciurile între echipe repre
zentative de țări, au avut loc 
și numeroase turnee internațio
nale cu participarea unor spor
tive și sportivi fruntași din 
țara noastră, avem o imagine 
destul de clară asupra bogatei 
activități competiționale căreia 
au trebuit să-i facă față com
ponența loturilor.

Fără îndoială, aspectul care 
se impune a fi relevat din 
capul locului este acela că 
concursurile au dat posibilitate 
antrenorilor să verifice, în con
diții apropiate de cele în care 
se va concura la viitoarele 
Jocuri Olimpice, un număr mai 
mare de gimnaști și gimnaste. 
Ceea ce nu e deloc rău. Numai 
astfel se pot testa capacitatea 
fizică, tehnică și psihică a ce
lor care vor fi selecționați pen
tru a ne reprezenta la greul 
examen din iulie. La feminin, 
de pildă, conducerea federației 
a încercat nu mai puțin de 12 
gimnaste, atit cu programul 
impus, cît și cu cel liber ales. 
Nadia Comăneci, Teodora Un
gureanu, Gcorgela Gabor, Anca 
Grlgoraș, Alina Goreae, Mariana 
Constantin, Marilena Neacșu 
au făcut parte din echipa care 
a evoluat in Canada, S.U.A. și 
R. F. Germania, iar Paula loan, 
Cristina Itu. Rodica Sabău, Iu-

liana Marcu și Luminița Milea 
au concurat fie în Portugalia 
și Belgia, în câdrul unor intil
niri demonstrative, fie că au 
făcut parte din echipele țării 
noastre în meciurile cu Franța 
sau R.P.D. Coreeană. Antreno
rul Bela Karoly apreciază că 
activitatea competițională re
prezintă mijlocul cel mai adec
vat de pregătire în vederea u- 
nor examene importante, marea 
majoritate a gimnastelor dove
dind o adaptabilitate deplină Ia 
programul încărcat căruia au 
trebuit să-i facă față. Mai mult 
chiar, concursurile au omoge
nizat și conturat în cea mai 
mare parte formula de echipă 
care va fi aliniată la marea 
confruntare de la Montreal.

în ce privește lotul masculin, 
Dan Grccu, Nicolae Oprescu, 
Mihai Borș, Ștefan Gali, Sorin 
Cepoi, Ion Checicheș și Liviu 
Mazilu sint cei mai îndreptățiți 
candidați pentru echipa olim
pică, dar ultimele concursuri 
ne-au arătat că Radu Branea, 
Gabriel Popescu, Gheorghe 
Păunescu și Gheorghe Neagu 
pot aspira și ei cu șanse la 
selecție.

Ceea ce se impune pentru 
perioada următoare este ca, fo
losind ații antrenamentele, cit 
și competițiile programate, să 
lie valorificată la maximum 
forma sportivă dobindită de 
marea majoritate a componen- 
ților loturilor, o mare parte a 
timpului trebuind să fie afec
tat finisării maxime a cxerci- 
țiilor, efectuării acelor corecturi 
care s-au impus ca strict nece
sare, repetării programului im
pus și liber ales pină la reali
zarea acelui automatism care 
asigură precizia și încrederea 
sportivului în forțele sale.

Federația de specialitate a 
luat toate măsurile ca loturilor 
reprezentative de gimnastică să 
li se asigure cele mai bune 
condiții de pregătire, astfel ca 
șansele cu care se pleacă la 
Montreal să fie valorificate la 
maximum de Nadia Comăneci, 
Teodora Ungureanu, Alina Go- 
reac, Dan Grecu, Mihai Borș, 
de toți ceilalți componenți ai 
loturilor României.

Pentru suporterii boxului nos
tru întrebarea cea mai arză
toare la ora actuală este : cu 
cine ne vom prezenta Ia tur
neul olimpic de la Montreal ? 
întrebarea este justificată, pen
tru că lotul cert se conturează 
destul de încet, iar pe de altă 
parte crește dorința ca, de data 
aceasta, boxul românesc să 
reediteze performanța înainta
șilor, care în 1956, la Melbourne, 
au obținut 4 medalii olimpice 
cu patru participanți !

începutul sezonului, cu cele 
cîteva turnee în străinătate și 
puține evoluții în țară, a per
mis observatorilor să schițeze 
un prim lot de candidați în
dreptățiți la gloria olimpică. 
Acest grup se bazează pe ca
litățile excepționale ale unor 
tineri ca Simion Cuțov (cu vir
tuți atestate prin cele două 
titluri de campion european ob
ținute la interval de doi ani) 
sau Mircea Simon (cu calități 
reale dar, deocamdată, mai pu
țin probate),-precum și pe ex
periența unor încercați pugi- 
liști (în vîrstă de 27—31 de

ani) : Constantin Gruescu, Ga
briel Pometcu, Calistrat Cuțov, 
Victor Zilberman sau Aleo 
Năstac.

Dar nici „harurile tinereții*,  
nici „rutina veteranului*  nu 
sînt îndestulătoare pentru a de
cide că un boxer este „bun 
pentru Olimpiadă". Chiar și cei 
amintiți mai sus trebuie să-și 
continue cu rîvnă pregătirile și 
să treacă cu bine testele 
bilite de specialiști. Să 
doar două exemple. Nu 
suficient să-1 credităm pe Mir
cea Simon cu capacitatea 
întrece pe cei mai puternici 
boxeri de categorie grea din 
lume ; el trebuie să-și și do
vedească posibilitățile în ring. 
Iată că la „Centura de aur*  
i se prezintă, nesperat, ocazia 
de a-1 întîlni pe campionul^ o- 
limpic și mondial Teofilo 
venson și de a arăta nu 
parat că-1 poate învinge, 
măcar că ii poate face 
(ținînd seama de faptul că ex
traordinarul pugilist cubanez a 
cîștigat trei ediții ale turneu
lui bucureștean aproape fără

sta- 
dăm 
este

de a

Ste- 
nea- 
dar 
fată

Directa de stingă l-a stopat și de această dată pe l. Giurcă, com
plet inofensiv in fața campionului Mircea Simon (in recentul meci 
de la Galați). Foto : Dragoș NEAGU

luptă!). In alt fel, Gabriel Po- 
metcu trebuie și el să convingă 
de șansele de reușită ale tenta
tivei sale de a reveni pe pri
mul plan (după ce ani de zile 
specialiștii de pretutindeni l-au 
considerat printre cele mai 
bune „pene" ale lumii), după 
o pauză competițională destul 
de lungă. Să nu uităm că el 
are chiar în țară un concu
rent tenace, poate nu atît da 
dotat, dar care valorifică mai 
bine ceea ce știe, ca și atuurila 
vîrstei : Gheorghe Ciochină ; 
probabil că întîlnirea cu a- 
cesta, în ring, ne va edifica 
asupra valorii actuale a rapi- 
distului.

Perimetrul lotului menționai 
mai sus nu este, firește, imua
bil. Există și în afara lui can
didați valabili, care nu așteaptă 
decît prilejul cel mai bun pen
tru a dovedi că merită încre
derea selecționerilor. Iată, de 
pildă, cazul cu totul particular 
al lui Aurel Dumitrescu. în 
condițiile unei marcate penurii 
de „cocoși", fostul campion eu
ropean din 1969, atît de incon
secvent în dragostea sa pentru 
box, se hotărăște brusc toamna 
trecută să revină și, spre sur
prinderea multora, reușește din 
plin, demonstrînd încă o bună 
parte din calitățile care i-au 
făcut faima. Dacă s-ar putea 
conta pe perseverența lui Au
rel Dumitrescu, atunci am pu
tea îmbogăți valoarea tehnică 
a lotului olimpic cu un „co
coș" redutabil.

Din ceea ce știm pînă acum, 
reiese că porțile lotului rămîn 
deschise pentru Ibrahim Farc- 
din și Vasile Didea. Se vor
bește de asemenea despre A- 
lexandru Turci, Remus Cozma, 
Teofil Ghinea, Niță Robu (la 
ce categorie ?), Ion Lungu, Ca
rol Hajnal sau Costică Dafinoiu. 
Dar operațiunile de selecție 
continuă și este evident că ul
timul cuvînt revine tehnicieni
lor care, la încheierea turneu
lui „Centura de aur", se vor 
întruni pentru a dezbate și a 
decide.

Victor BĂNCIULESCU

ANTRENORUL VIOREL MANCIU: „DORIM CA Șl PUȘCAȘII
SĂ OBȚINĂ PERFORMANTE DE NIVEL MONDIAL

Constantin MACOVEI

Am adresat lui Viorel Manciu, arv 
t ren or al lotului olimpic de pușcă, 
întrebarea :

— Cum caracterizați stadiul 
actual da pregătire a lotului de 
care vâ ocupați T

— Primul concurs internațional al o- 
nului, cel de la Focșani, ne-a arătat, 
prin rezultate, atît lucrurile bune pe 
care le-am realizat, cît și — sau, mai 
ales — ceea ce ne-a mal rămas de 
făcut. Am reușit să închegăm o echi
pă. A fost o încercare mai dificilă, 
avînd în vedere apartenența la gene
rații diferite a componenților lotului. 
Mai mult chiar, a trebuit să transfor
măm această realitate într-un avantaj. 
Adică să „organizăm**  și să stimulăm

• întrecere colegială între maturita
tea experiența celor cu multi ani 
de tir, pe de o parte, |l cel tineri, ca 
atuul unei aprige dorințe de afir
mare, pe de alta.

— Apropo de această rivalitate In
tre generații. Ce ne piMeți spune 
despre cele 600 de puncte ale lui 
Nicolae Rotaru, la 60 f culcat f 

— Rotaru este un sportiv fără vîrstă. 
Despre asemenea oameni nu se poate 
spune niciodată că „sînt terminat»*»  
Ceea ca l-a oondus la rezultatul aces
ta cred că rezidă în adaptarea ma
terialului de tragere, rezolvarea pro- 
blemelor de vedere, el punîndu-»! o- 
chelari adecvați in chiar preziua con
cursului ; în fine, dorința sa acerbă

Calendai 
primul 
scrimă 
de încărcat 

ternaționale, 
men preolimpic. 
bilanț al evoluției 
români.

Floretiștii întrînd primii pe plan
șe (luna Ianuarie, la „Trofeul 
Martini", în capitala Franței) să 
le acordăm prioritatea. Nu însă, șl 
cele mai bune aprecieri, compor
tarea lor la Paris fiind sub bare
mul cu care ne-au obișnuit în tre
cut. Doar Țiu a ajuns în elimină
rile directe, unde a pierdut greu 
la francezul Talvard (cîștigătorul 
Trofeului Martini) clasîndu-se în 
final pe locul 5. A fost, dealtfel, 
singura poziție încurajatoare obți
nută de floreta masculină, întrucît 
la celelalte participări, indiferent 
dacă a fost vorba de proba pe e- 
chipe („Cupa Europei") sau de 
cea individuală (,,Adrien Rom
mel"), clasamentul a punctat com
portarea mediocră (echipa cam
pioană Steaua — locul 8—12, pier- 
zînd în grupa preliminară în fata 
campioanei Angliei, cu 7—9 !). in
trarea în anonimat a reprezentan
ților noștri (Dinu. Niculescu, Ar
deleana, Kuki, Țiu și Petrușf. A- 
ceștia au fost eliminați de adver
sari care, la rîndu-le, au fost de
parte valoric de principalii prota
goniști al concursului, tn aseme
nea condiții se pune întrebarea : 
bazîndu-ne, în continuare, doar pe 
mobilizarea recunoscută a lui Țiu 
și pe dorința de consacrare a lut 
Kuki (recent, pe un promițător loc 
3 la Budapesta. într-o companie 
prestigioasă), floreta masculină

alendaristic s-a 
trimestru, 
un 
cu 
un

încheiat 
pentru 

sezon deosebit 
competiții in- 
adevărat exa- 
Să facem un 

scrimerilor

poate trimite o echipă cu șanse 
reale la Montreal ?

Indiferent de forma de moment 
a uneia sau alteia dintre compo
nente, echipa feminină de floretă, 
avea o cotă valorică care îi per
mitea să se numere, de regulă, 
printre candidatele la podium. Iată 
de ce a surprins neplăcut clasarea 
pe ultimul loc la „Turneul celor 
7 națiuni**,  chiar dacă cu echipa

venirea spectaculoasă a Ilenei Je
nei (locul 9 la „Martini14, imediat 
după campioana mondială Ecate~ 
rina Stahl), i se opune regretul că 
la orizont nu se întrevede marea 
concurență pentru un loc în for
mația României la J.O. „Vechea 
gardă" nu are înlocuitoare de a- 
ceeași valoare. Echipa campioană 
Steaua, în aceeași componență de 
ani de zile, Pascu, Stahl, Jenei,

SCRIMERII
ÎN URMĂRIREA... CONSTANȚEI
deplasată la Frankfurt pe Main 
(Pascu, Bartoș, Draga, Pricop, Cri- 
șu) se urmărea verificarea unor 
trăgătoare în vederea conturării 
lotului olimpic. Eșecurile nescon
tate în fața primei reprezentative 
a R.F.G., Poloniei și Franței, ca 
și scorurile net defavorabile din 
partidele cu Ungaria și U.R.S.S. 
ne pun pe gînduri în ceea ce 
privește capacitatea floretistelor 
mai tinere de a continua singure 
frumosul palmares al predecesoa
relor. Satisfacției de a o avea pe 
Ana Pascu în două finale de mari 
competiții (Goppingen și „Mar
tini") — ea ocupînd locul 3 la To
rino (cu victorii la Rejtd, Schwar
zenberger și Palm) și 5 la Goppin
gen — și de a putea consemna re-

mărturie 
nou

Ardeleana, Bartoș, stă 
prin locul 3 obținut din 
„Cupa Europei".

In ianuarie sabrerii au 
turneul de la Moscova cu 
speranțe, retezate brusc prin acci
dentarea lui Irimiciuc. Șoc acu
zat și la „patrulaterul Santelli" de 
la București, mai ales în fața 
„squadrei azzura", campioană o- 
limpică și la „Turneul celor 7 na
țiuni" de la Bonn, unde au pierdut 
la Ungaria, Italia și Polonia. Re
vanșa pe care și-au luat-o la 
Hamburg asupra echipei R.F.G. și 
clasarea lui Pop pe locul 5 într-o 
companie redutabilă (Maffei, M. A. 
Montano, Gedbvary, Marot, Gere- 
vitch} a arătat capacitatea de re
facere a lotului, pentru ca foarte

la

plecat la 
mari

recentul turneu varșovian Wolod- 
jowskl (la care și-a făcut reintra
rea Irimiciuc) să indice o creștere 
de formă marcată prin revanșa 
asupra echipei Italiei și locul 3 
In clasamentul pe echipe, în urma 
principalelor pretendente la titlul 
olimpic, U.R.S.S. și Ungaria.

„Una caldă, una rece", așa ar 
putea H exprimată plastic com
portarea spadasinilor din lotul re
prezentativ In acest sezon. Presă
rat! în clasamentul „Turneului 
Spreafico" (Angelesca, cel mal 
bine plasat — locul 8, Iorgu — lo
cul 28 șl Pongraț — locul 31), ea 
la „Cupa Monal" Iorgu (locul 8) 
și Pongraț (12) să se apropie de 
finaliști. După ce Szabo pierde, la 
baraj cu vicecampionul mondial 
LukomsM, posibilitatea înscrierii 
unul succes de prestigiu (turneul 
de la Tallin), el nu se mai poate 
impune la București, la „Memoria
lul Mihail Savu", în fața unor 
spadasini fără cărți de vizită deo
sebite. Needificator, deci.

In pofida relativității care pare 
a guverna acest sezon preolimpic, 
mulți scrimeri cunoscuți avînd os
cilații mari de la un concurs la 
altul (zarurile nu au fost încă a- 
runcate t), sedimentările valorice 
încep abia să-și spună cuvintul. 
In acest „fagure" al constanței 
trebuie să-și facă loc candidații 
români pentru Montreal, pentru 
că, deși mai sînt trei luni pînă la 
J.O., un concurs internațional nu 
este o loterie, iar o prezență in
tr-o finală nu înseamnă un număr 
cîștigător sau perdant... Orice scu
ze pe această temă nu sînt decît 
manta de vreme rea !

Paul SLAVESCU

do a demonstra că locul Iul nu este 
ia eșalonul ai doilea valoric. In plus, 
faptul că anul trecut n-a realizat per
formanța foarte mari și că n-a par
ticipat la multe concursuri l-a ambi
ționat și a creat premisa psihică • 
rezultatelor bune de anul acesta. Ro
taru poate fi un component de bază 
al lotului olimpic.

— Aminteați la începutul disc»» 
(iei și de niște neimpliniri...

— Intr-adevăr, trebuie să ne pre<^ 
cupâm, în continuare, de sporirea re
zistenței psihice de concurs. La an
trenamente, rezultatele pușcașilor no», 
tri sînt bune sau foarte bune, dar ia 
condiții de întrecere, lucrurile se 
schimbă. Așa s-a petrecut și la Foc
șani, cînd seriile de cîte 100 de 
puncte au alternat cu altele, mai 
slabe sau foarte slabe. Pentru a eli
mina aceste neajunsuri, orientarea Fe
derației noastre de tir este ca să 
participam la concursuri tari și 
tari, în care țintașii români 
confrunte cu cei mai valoroși 
adversari. Vom cunoaște astfel 
țialul real al fiecăruia dintre 
dații la un loc în echipa centru Mont
real.

— Care sint aceste intilniri T
— Concursul internațional de la 

Belgrad, intre 8 și 14 aprilie ; Balca
niada, în Bulgaria, între 23 și 28 a- 
prilie ; apoi, concursurile lunii mal : 
3—6 mai (Cehoslovacia) și 15—16 mal 
(Franța). Intîlnirile de pregătire șl 
selecție vor culmina cu Campionatele 
naționale individuale de la București 
(6—-9 iunie). Așadar, o suită de în
treceri menită — și, sperăm, adecvat 
alcătuită — să-l aducă pe pușcașii 
noștri în maximum de formă la vremea 
potrivită, în timpul Jocurilor Olim
pice...

— Pînă acum, marile rezultate ale 
pușcașilor români — ne gîndim in 
primul rind la losif Sîrbu — au 
fost obținute la poziția culcat.~

— Trăgătorii noștri au calitățile șl 
condițiile pentru a aborda cu mal 
multe pretenții și curaj și proba de 
3 x 40 f, adică proba celor 3 poziții : 
culcat, genunchi și picioare. Valoarea 
școlii tirului românesc trebuie să se 
manifeste la toate probele olimpice. 
E adevărat că este foarte greu. Per
sonal, am însă convingerea că pușca
șii pot contribui în aceeași măsură ca 
și pistolarii la ridicarea prestigiului 
sportiv al țării noastre. Cu alte cu
vinte, rezultatele lor se pot ridica la 
nivelul valoric al performanțelor de 
răsunet mondial, obținute, mai ales, 
la proba de pistol viteză.

Radu TIMOFTE

foarte 
să se 
dintre 
poten
cy ndk



Miercuri începe C. E. de rugby-juniorî

FCHIPA ROMÂNIEI POATE ASPIRA - ÎNDREPTĂȚIT-IA 0 MEDALIE!
START ÎN CAMPIONATUL 

DIVIZIEI A DE TENIS
Opt (ări — Franța, România, 

Spania, Italia, R.F.G., Olanda, 
Maroc ți Belgia — iți vor tri
mite reprezentativele la C.E. 
de rugby pentru juniori, a că
rui a 18-a ediție Începe 
miercuri la Albi (Franța). Ti
nerii noștri jucători se vor de
plasa cu dorința unei compor
tări la Înălțime, drumul tor 
epre medalii fiind deschis de 
rezultatele remarcabile ale pre
decesorilor (aureolați cu două 
titluri de campioni ai continen
tului). Ei au preparat asaltul 
spre podium cu elanul și am
biția adolescenței. în această 
săptămînă (decisivă) a pregă
tirilor, au susținut, In numai 
patru zile, trei „verificări". 
Partenere : divizionarele B
Ș. N. Oltenița, Dunărea Giur
giu (pe terenul acestora) și Pe
trochimistul Pitești (ieri, la Sna- 
gov). Am însoțit lotul marți, la 
Oltenița. în autocar, numai 
zîmbet ți cîntec (leit-motiv : 
melodia tinerilor rugbyști, com
pusă de doctorul Ion Stavra- 
che). Cîntec și în tribunele sta
dionului din orășelul de pe 
Dunăre, populate cu mulți 
spectatori de vîreta „tricolori
lor". în condiții de... deplasare, 
cu un adversar mult mai ruti
nat, selecționabilii au vrut să 
arate tot ce știu. Linia de a- 
tac. avind și — (rețineți !) — 
ereindu-și baloane, a impus un 
ritm alert reușind citeva faze 
de efect cu joc permanent la 
mină. Rezultat : 11 încercări 1 
Si grămada are elemente de 
talent de forță, dar a păcătuit 
prin izolarea purtătorului de 
minge. Antrenorii Constantin 
Vasile și Alexandru Ștefu au 
reale motive să spere într-o e- 
voluție bună a echipei în pri
ma partidă, cu Maroc (la St. 
Jauery)... în cazul unei victorii 
(perfect logică, deși „Primul 
meci e cel mai greu", vorba an
trenorului federal Valeriu Iri- 
mescu), echipa noastră va juca

HOCHEISTII FRUNTAȘI REIAU ÎNTRECEREA
Săptămîna viitoare se reia În

trecerea în cadrul Diviziei națio
nale de hochei. De luni, la 
București, pe patinoarul .23 Au
gust", se dispută tururile 3 și 4 
în cadrul primei grupe valorice 
a campionatului (Dinamo, steaua, 
Dunărea Galați, Sport Club 
Miercurea Ciuc), iar miercuri, la 
Miercurea Ciuc, încep jocurile 
turului 4 în grupa secundă (Sp. 
«tudențesc-AS.A.. Unirea Sf. 
Gheorghe, Tîrnava Odorhel. A- 
gronomia Cluj-Napoca. Lie. nr. 
1 Miercurea Ciuc. Tractorul Bra
tov).

După cum am mai anuntat, in

La Încheierea disputei in grupa 1 valorică

RANDAMENT SCĂZUT AL ECHIPELOR
FEMININE

In esență, evoluția fruntașelor 
campionatului feminin de volei, a 
căror dispută pentru titlu s-a în
cheiat La sfîrșitul săptămînii 
trecute, nu s-a deosebit prea mult 
de cea a echipelor masculine : în
tre câștigătoarea actualei ediții și 
celelalte competitoare a existat un 
evident decalaj ; partidele au ofe
rit rareori un spectacol de cali
tate, voleibalistele complăcîndu-se 
într-un joc șters, fără vLagă ; s-a 
înregistrat un mare număr de gre
șeli de tehnică individuală. de 
tactică, chiar la jucătoare cu o 
mare experiență, adesea pe fon
dul unei lipse de angajament și 
Interes. 

Dinamo a obținut victoria fără 
dificultate, beneficiind nu numai 
de valoarea lotului, ci și de scăde
rile celorlalte formații — Rapid, 
Penicilina Iași și I.E.F.S. E drept, 
totul dinamovistelor s-a întărit în 
ultima perioadă cu o serie de ju
cătoare, avind în vedere că nu 
peste multă vreme o parte din ve
chile componente vor trebui să re
nunțe la activitatea competițională. 
Beneficiind de aportul jucătoare
lor Victoria Banciu — care după 
opinia specialiștilor a fost cea mai 
constantă voleibalistă a campiona
tului, Alexandrina Constantinescu, 
Helga Bogdan, Gabriela Popa, Ma
riana Ionescu, Venera Hoffmann, 
Irina Petculeț (al cărei randament 
In atac va crește dacă își va îm
bunătăți modul de execuție a să
riturii la fileu), Emilia Stoian, Ma- 
rilena Grigoraș, Paula Cazangiu, 
Constanța Dinculiță, antrenoarea 
Doina Tvănescu a reușit să îmbine 
armonios experiența cu vigoarea și 
calitățile unor voleibaliste tinere, 
care au cedat doar două meciuri 
din 23 susținute.

In același timp, însă Rapid (an
trenor D. Plocon) — care are me
ritul de a fi urcat pe locul doi în 
ierarhie — deși dispune de un lot 
omogen, componentele sale jucînd 
de foarte mulți ani împreună, nu 
mai are forța de altădată. Euge- 

Lnia Rebac, Martha Szekely. Con
stanța Bălășoiu, Mariana Baga, 
Ruxandra Vraniță, Florica Fugigi

vineri eu ciștigătoarea tntilniril 
Olanda — Spania (probabil a- 
ceastfc din urmă), iar mai de
parte, in funcție de rezultat, 
pentru locurile 1—2 sau 3—4 
(duminică).

Iată-i pe cei 24 de jucători, 
dintre care 20 vor face marți 
deplasarea in Franța, sub con
ducerea antrenorului emerit ing. 
Viorel Moraru : Gligore (Ra
pid), Cindea (C. Sp. Șc.), Merca 
(Ș. S. 2), Dima (Rulmentul 
Birlad), Marin (C. Sp. Șc.), 
Codori, Capșa (ambii Grivița 
Roșie), Rădoi, Viădiiă (Rapid), 
Bujor, Voicu (Ș. S. 2) — căpi
tanul formației Țuică, M. Niță 
(Rapid), Horvath (Agronomia

în campionatul de rugby 0
Returul campionatului Diviziei 

A de rugby se apropie de sfîrșit. 
Runda a XV-a precum și urmă
toarele două trebuie să definiti
veze ierarhia în serii, fapt care 
face ca toate formațiile, indife
rent de locul ce-1 ocupă în pre
zent, să abordeze partidele sub 
semnul nevoii stringente de 
puncte, fie pentru a se menține 
în zona fruntașă, fie pentru a 
se depărta de pozițiile inferioare, 
în. seria I, echipele clasate pe 
primele două locuri. Farul Con
stanța și Steaua primesc repli
ca formațiilor Rulmentul Birlad 
(locul 5) și, respectiv T. C. Ind. 
Constanța (8). partide în care 
gazdele au prima șansă. Un alt 
meci cu implicații directe, dar 
asupra „subsolului" este și cel 
dintre Gloria și Minerul Gura 
Humorului (duminică, teren Glo
ria, ora 9), echipe clasate la ega
litate pe locurile 6 și 7. După 
dușul rece de săptămîna trecută, 
Sportul studențesc (3) va căuta 
să obțină victoria în deplasare 
la C.S.M. Sibiu (4), pentru a ră- 
mîne pe aceeași poziție, iar în 
eventualitatea unui „pas greșit" 
al steliștilor să le-o ia înainte... 
în seria secundă, „U“ Timișoara 
(3) — Știința Petroșani (2) și A- 
gronomia Cluj-Napoca (4) — Di
namo (1), confruntări dificile 

prima serie se vor mai disputa 
două turnee (12—29 aprilie, la 
Miercurea Ciuc și 2—9 mai la 
București) iar în seria a 2-a un 
turneu (București 23—29 aprilie).

★
Ieri după-amiază, pe patinoarul 

^23 August", au continuat Între
cerile din cadrul turneului final 
al campionatului de juniori. I. 
S-au Înregistrat rezultatele : Me
talul Rădăuți — Șc. sp. Odorhel 
7—1 (2—0, 3—0, 2—1) și Școlarul 
București — Sport club M. Ciuc 
S—5 (2—2, 3—0, 1—3).

După primul tur conduce Șco
larul cu 6 puncte.

DE VOLEI
manifestă un mare grad de uzură. 
Pe banca de rezerve, Ortansa I<>- 
nes cu, Tatiana Minea, Ioana Și- 
clovan nu au deocamdată capacita
tea necesară de a asigura echipei 
un randament superior cînd sînt 
introduse în teren. Acest lucru ri
dică un mare semn de întrebare 
asupra evoluțiilor viitoare, ținînd 
seama că și în cazul rapidistelor 
se profilează unele retrageri din 
activitate iar o Întinerire masivă 
cu elemente valoroase .nu se în
trevede

Cea de a treia clasată, Penicilina 
lași, s-a prezentat cu un lot schim
bat, aproape complet, din „vechea 
gardă", care a adus primul titlu pe 
meleagurile ieșene, fiind prezente 
încă doar Carolina Hatură, Ana 
Chirițescu și Aurelia Ichim (acum 
mai mult în postură de rezervă), 
ceea ce explică jocul lipsit de vir
tuțile din trecut. La aceasta se a- 
daugă și faptul că Georgeta Po
pescu și Nadia Sava, din „genera
ția de mijloc", n-au dat încă to
tul. De notat promovarea și utili
zarea cu succes a unor jucătoare 
tinere, cum ar fi Kati Tcacenco, 
îndeosebi și Mihaela Pricop, care 
anunță astfel o creștere valorică a 
ieșencelor în viitor.

în sfîrșit, I.E.F.S. (antrenor Gh. 
Moise) a avut o comportare foar
te bună în prima parte, pentru ca 
apoi să cedeze pasul și să coboare 
tot mai mult. încheind întrecerea 
cu 10 înfringeri, după ce la un 
moment dat aspira cu îndreptățite 
șanse la poziția secundă. Nu e mai 
puțin adevărat că, la ultimele 
jocuri, din formație a lipsit tră- 
gătoarea principală Carmen Puiu, 
ale cărei scuze nu par demne de 
a fi luate în considerare.

Așadar, prea puține lucruri bune, 
ceea ce ne îndreptățește să cerem 
(pentru a cita oară ?) întronarea 
unui climat de muncă responsa
bilă la nivelul cluburilor, o pregă
tire serioasă pe toate planurile a 
sportivelor, pentru ridicarea cali
tativă a voleiului nostru feminin.

Aurelian BREBEANU 
Emanuel FANTANEANU 

Cluj-Napoca), Lambadarie (Șoi
mii Sibiu), Ștefiuc (Vulcan) 
Stai cu (Rapid), Radulescu, K6- 
nig (Ș. S. 2), Ivan (Rapidă 
Mărgineanu (Agronomia Cluj- 
Napoca), Elisei (Ș. S. Unirea 
Iași), V. Niță (Constructorul 
Buzău), Mărculescu (Dinamo), 

în ziua inaugurală a campio
natului se mai întilnesc : 
Franța — R. F. Germania, Spa
nia — Olanda și Italia — Bel
gia. Paralei, vor avea loc În
trecerile unei grupe secunde, 
cu participarea echipelor Po
loniei, Iugoslaviei, Portugaliei 
fi a unei selecționate a regiu
nii Tarn.

Geo RAEȚCHI

ETAPA ATRACTIVA
pentru oaspeți, cu repormiirfuni 
directe asupra primelor locuri, 
în rest, „meciuri de mijloc", to
curile 5—7 : Grivița Roșie — O- 
limpia (sîmbătă, teren Parcul Co
pilului. ora 16) șl locurile 8—€ : 
Vulcan — Politehnica Iași (dumi
nică, teren Vulcan, ora 10,30), 
întîlnlri care pot produce însă 
perturbări în clasament.

„Cupa F. R. C.“

ETAPA A Vl-a A FOST CÎȘTICATĂ 
DE W. GRYGIANIEC [POLONIA]

lori după-amiază, cicliștii partici
pant! la etapa a V!-a a competiției 
dotate cu „Cupa F.R.C." ou abando
nat treningurile doar cu cîteva se
cunde înaintea startului (ora 14,30, 
km. 6,500, Șos. București-Alexandria). 
Era un frig pătrunzător, Iar vintul »u- 
fla In rafale. Cursa se anunța, deci, 
prea. Și așa a și fost. Pe distanța de 
107 km s-au înregistrat 19 abandonuri, 
printre care și cel al excelentului ru
tier cehoslovac Michal Klasa.

Acțiunea decisiva am înregistrat-o 
după numai citeva sute de metri de 
ba plecare. Cînd nimeni nu se aștepta, 
Grygianlec și Ebel (Polonia), Miksik 
(Cehoslovacia), Romașcan-u și Butaru 
(România), Dolofan (Steaua), Sipos 
și Sarkadi (Ungaria), s-au desprins de 
pluton, in momentul cind ceilalți co
legi de alergare nici nu apucaseră sâ 
se așeze bine în șa. La întoarcerea 
•pre București (km. 58), evadații aveau

„Cupa României44 la patinaj artistic

DOINA MITRICICĂ Șl ION MIRCEA 
AU CUCERIT TROFEUL

Vineri după-amiază, în cadrul 
ultimei reuniuni a „Cupei Româ
niei" la patinaj artistic, seniorii 
și-au prezentat programul de fi
guri libere. Pe „scena de ghea
ță" a patinoarului artificial „23 
August" din Capitală au evoluat 
mai întîi băieții. Rivalitatea din
tre campionul țării, Ion Mircea, 
șl principalul său adversar. Ata- 
nasie Bulete, generează progresul 
amîndurora, ei fiind singurii 
sportivi care au avut în program 
și cîte o săritură triplă. Cu un 
plus de valoare tehnică. Ion Mir
cea a cucerit — pe merit — su
fragiile arbitrilor. Aceștia ni s-au 
părut însă prea darnici cu în
vingătorul la notele pentru im
presia artistică. Și încă o pre
zentă notabilă : dinamovistu)
brașovean Leonardo Azzola. re
almente în progres.

La fete, campioana tării. Doina 
Mitricică, și-a confirmat valoa
rea. De asemenea. învingătoarea 
„impuselor". Beatrice Huștiu 
(care a reintrat în acest sezon 
după o lungă întrerupere) rămî- 
ne aceeași patinatoare ambițioa
să, refăcînd de la un concurs la 
altul terenul pierdut. Ea s-a cla
sat pe locul secund în final. In
tr-o spectaculoasă dispută cu 
Gabriela Voica, care a executat 
cu multă grație un program cu 
o serie de reușite sărituri difi-
cile.

CEI MAI TINERI ÎNOTĂTORI Al ȚĂRII 
SE ÎNTREC LA MAMAIA

MAMAIA, 9 (prin telefon). Vineri 
dimineața, în piscina acoperită (50 m) 
a hotelului „Parc" din Mamaia au 
început întrecerile tradiționale ale spe
ranțelor înotului românesc — campio
natul pe echipe al copiilor. Trofeul 
de cea mai bună formație a țării, cu
cerit în ultimii doi ani de către Școala 
sportivă Reșița, și-l dispută la această 
ediție 22 de cluburi și asociații, re
prezentate aici de 270 de sportivi.

Primele curse ale acestui veritabil 
„maraton" competițional au revenit în 
general favoriților, tineri înotători care 
s-au impus și în concursurile prece
dente. Printre aceștia — brâileanul 
Florin Mustață 1 : 18,5 și gâlățeanca 
Viorica Rusu 1 : 23,6 la 100 m bras. La 
capătul unei pasionante dispute, re- 
șițeanca Mariana Marin, una din pro
tagonistele competiției, a învins la 
mare luptă pe fosta recordmană a

R&ptămîna viitoare, pe trei 
baze sportive din Capitală (Steaua, 
Dinamo si Progresul) »e vor des
fășura întîlnirile din turul cam
pionatului Diviziei A de tenis pe 
echipe. Iată loturile echipelor, în 
ordinea pozițiilor ocupate In cla
samentul final al ediției din anul 
trecut :

STEAUA : D. Hărădău, V Sotl- 
riu, M. Rusu. C. Popovicl, M. Tă
băraș și M. MSrza ; Valeria Balaj, 
Laura Granberg șl Mariana Pană; 
antrenori : Gh. Viziru. C. Chivaru, 
91 D. Viziru.

DINAMO BUCUREȘTI S V. Măr
eți, S. Mureș an, B. Almăjan, J. 
Birou, R Hărnuțiu, FI. Segărcea- 
nru și S. Zaharia ; Virgina R/uzlci, 
Mariana Simionescu, Elena Po
pescu și Gabriela Dinu ; antre
nori ; A. Segărceanu șl M. Bădln 
— antrenor emerit.

DINAMO BRAȘOV : Tr. Marca, 
L Kerekeș, O. Vîictoiu, R. Giurgiu 
șl D. Oprea H ; Turtit Gohn, Ca
melia Chiriac și Mariana Nunwei- 
UeT ; antrenor : Iosif Kerekeș.

POLITEHNICA CLUJ-NAPOCA T 
L. Boldor. Gh. Giurgiu, Gh. Komo- 
roezy și O. Negru ; Vera Pura, 
Lucia Suciu, Mirela Mircea, Mălina 
Mlgea și Stanca Necula ; antre
nori : A. Pusztay și Gh. Rado.

C.S.U. CONSTRUCȚII BUCU
REȘTI : Gh. Boaghe, R. Bădin, A. 
Mltrache, D. Mirza, P. Dumitres
cu, FI. Niță, L Geantă, L. Soare, 
V. Tomescu și V. Dumbravă ; Flo-

un avans, față de urmăritori, de pes
te 4 m-in. Datorită goanei (50—55 
km/h), din micul grup a rămas Sar
kadi. Restul de 7 și-au continuat fuga 
fără menajamente, victoria în etapă 
declzîndu-se între ei, la «prințul final. 
Succesul a turîs polonezului Walenty 
Grygianiec, care a fost înregistrat cu 
2 h 40 : 38 (medie orară 40 km). A- 
cesta a fost urmat de : 2. Sipos (Un
garia), 3. Butaru (România), 4. Dolo
fan (Steaua), 5. Miksik (Cehoslova
cia), 6. Romașcanu (România) 
2 h 40 : 46, 7. Ebel (Polonia) 2h 40:54, 
8. Kreczynski (Polonia) 2h 43 : 11.

Astăzi, de la ora 16, se aleargă 
etapa a VIl-a, pe bd. Leontrn Să- 
lăjan. Iar mîine, de la ora 10, are 
loc ultima etapă, pe șoseaua Bucu
rești — Ploiești, varianta Buftea.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

CLASAMENTELE • feminin —
1. Doina Mitricică (I.E.F.S.) H,04 
p, 2. Beatrice Huștiu (I.E.F.S.) 
88,16 p, 3. Gabriela Voica 
(I.E.F.S.) 88,06 p ; masculin — 1.
1. Mircea (Șc. sp. 2 Buc.) 94.00 p,
2. A. Bulete (Dinamo Brașov)
91,76 p. 3. L. Azzola (Dinamo 
Brașov) 88,50 p. Echipe : 1.
I.E.F.S. Buc. 41 p, 2. Șc. «p. 2 
Buc. 32 p, 3. Dinamo Brașov 
30 p.

Tr. ANDRONACHE

în campionatul masculin de baschet,

SE DECID GRUPELE 1-6 Șl 7-12
Atractiva dispută pentru ca

lificarea în grupa 1—6 a tur
neului final al campionatului 
republican de baschet masculin 
ia sfîrșit mîine, odată cu des
fășurarea ultimelor meciuri ale 
etapei a 22-a. Trei echipe — 
Steaua, Dinamo și Universitatea 
Cluj-Napoca — au asigurate 
punctele pentru prima grupă 
valorică, in schimb pentru ce
lelalte trei poziții candidează

categoriei A la 100 m liber. Anca 
Cimpianu, cu 1 : 05,1 — nou record 
— după ce In prealabil ciștigase și 
proba de 200 m delfin în 2 : 42,4. O 
altă favorită, Irinel Pănulescu (recent 
învingătoare în concursul internațional 
de la Zagreb la 200 m mixt cu 
2 : 37,4) s-a impus cu ușurință în în
trecerea pe distanța de 100 m delfin 
în 1 : 15,4. Alți învingători : E. Pietro 
(Petrolul) 2 : 35,4 — 200 m delfin 
cat. A, S. Plev (Reș.) 1 : 17,0 și Do
rina Anghel (Reș.) I : 16,8 la 100 m 
spate cat. B, C. Mitrenga (Șc. sp. 1 
C-ța) 1 : 16,0 și M. Teodorescu (Șc. 
sp. 2 Buc.) 1 : 16,2 — 100 m delfin 
cat. B, L. Grosz (Șc. sp. Timiș.) 
1 : 24,9 și Carmen Moser (Reș.) 
1 : 29,9 — 100 m delfin cat. C.

întrecerile continua sîmbătă șl du
minică.

A. VASILIU

PROGRAMUL
Luni : Steaua — Progresul (me

dul se va disputa pe terenurile 
de la Dinamo), Dinamo București 
— C.S.U. Construcții (la Progre
sul), Di-namo Brașov — Politehni
ca Cluj-Napoca (la Steaua) : 
marți : Steaua — C.S.U. Construc
ții (la Progresul), Dinamo Bucu- 
rești — Dinamo Brașov (la 
Steaua), Progresul — Politehnica 
Cluj-Napoca (la Dinamo) j 
miercuri : Steaua — Dinamo Bra
șov (la Dinamo), Dinamo Bucu
rești — Politehnica Cluj-Napoca 
(*a  Progresul), C.S.U. Construcții 
—- Progresul (la Steaua) ; joi pau
lă, vineri : Steaua — Politehnica 
Cluj-Napoca (la Progresul), Di- 
namo București — Progresul (la 
Steaua), C.S.U. Construcții — Di- 
namo Brașov (la Dinamo) ; vim- 
bâtâ : Steaua — Dinamo București 
(ta Progresul), Progresul — Dina
mo Brașov (la Steaua), C.S.U. 
Construct» — Politehnica CfuJ- 
Nopoca (la Dinamo). Meciurile 
încep la ora 8.

rica Butoi, Adriana Caraiosifoglu» 
Nina Boldinog și Geta Obreja > 
antrenori ; Gh. Boaghe și L. 
Geantă.

PROGRESUL : T. Frunză. R. O- 
preanu. A. Dîrzu și I. lovănescuj 
Simona Nunweiller, Luinela Oră- 
șeanu, Elisabeta Pălie, Cristina 
Mureșan și Ioana Nichita ; antre
nori : A. Schmidt și Ecaterlna Rx>- 
șianu. (Toma Ovici, campionul na
țional, este indisponibil, în urma 
unui accident de automobil suferit 
ta timpul turneului din S.U.A.).

„CRITERIUL
DE PRIMĂVARĂ"

Schimbare de decor ieri, ta 
parcul sportiv Progresul, unde 
tenisul a reușit să se strecoare 
de sub amenințarea iminentă a 
ploii. Schimbare perceptibilă și 
ta jocul protagoniștilor între
cerii, angajați parcă mai activ 
ta primele meciuri ale turne
elor finale.

Viorel Sotiriu a continuat 
■eria evoluțiilor sale bune și ta 
compania lui Viorel Marc», 
pe care l-a învins destul de 
net : 7—6, 6—1, 6—1. Dumitra 
Hărădău a trebuit să se între
buințeze serios în fata lui Mi
hai Tăbăraș, pînă să obțină 
victoria cu 6—3, 7—6, 6—1. Iată 
Si primele rezultate din tur
neul feminin pentru locurile 
1—4 : Mariana Simionescu — 
Adriana Caraiosifoglu 6—0, 
6—0 ; Lucia Romanov — Indith 
Gohn 6—4, 4—6, 6—0.

In reuniunea de ieri după 
amiază s-au disputat și semi
finalele de dublu bărbați. Re
zultatele : D. Hărădău, V. So
tiriu — B. Almăjan, S. Mure- 
S*n  6—0, 6—0 j Tr, Marcu, 
V. Marcu — I. Kerekeș, O. Vîl- 
eioiu 6—1. 6—2.

în fazele decisive au ajuns 
ți întrecerile juniorilor. La ca
tegoria 17—18 ani, primele 
locuri la băieți și le dispută 
R. Opreanu, A. Dîrzu (ambii 
Progresul), R. Hărnuțiu (Di- 
namo) ți FI. Niță (Construcții). 
La fete : Elena Popescu (Dina
mo), Rodica Gheorghe (Du
nărea Galați), Elena Jecu (Să
nătatea Oradea) și Mariana So- 
caciu (U. T. Arad).

Azi și mîine (de la orele I 
ți 14) ultimele jocuri din tur
neele finale, (rd. v.).

cinci echipe — Farul, Rapid, 
I.E.F.S., Universitatea Timi
șoara și I.C.E.D., a căror si
tuație va fi decisă de rezulta
tele partidelor Universitatea 
Timișoara (locul 7 în clasa
ment) I.E.F.S^ (6) — rezultate 
anterioare 77—89 și 65—88, Ra
pid (5) — I.C.E.D. (8) — 95—72 
și 90—89, C.S.U. Brașov (10) — 
Farul (4) — 96—108 și 88—104. 
Celelalte jocuri ale etapei : Po
litehnica Iași (9) — Dinamo (2)
— 53—101 și 69—117, Steaua (1)
— „U“ Cluj-Napoca (3) —
87—70 și 85—80, A.S.A. Bucu
rești (11) — Politehnica Bucu
rești (12) — 68—67 și 64—63.

★

In cadrul etapei a 9-a a 
„Cupei federației", rezervată e- 
chipelor divizionare feminine, 
au loc următoarele întîlniri 5 
Voința București (locul 11 în cla
sament) — Crișul (9), Sănătatea 
Ploiești (7) — Olimpia Bucu
rești (5), C.S.U. Galați (6) — 
C.S.U. Tg. Mureș (12), Progre
sul București (10) — „U“ Cluj- 
Napoca (4), I.E.F.S. (3) — Uni
versitatea Timișoara (2) ți Po
litehnica București (1) — Ra
pid (8).

Sportul]Png.a 7-a



în meciurile cu selecționatele R. P. D. Coreene S3H

ECHIPELE Of GIMNASTICĂ ALE ROMÂNIEI 
CONDUC DUPĂ EXERCIȚIILE IMPUSE

în sala Dinamo din Capitală 
a început ieri după-amiază 
dubla întîlnire internațională de 
gimnastică dintre echipele 
României și R.P.D. Coreene, 
contînd ca meci de calificare la 
J.O. de la Montreal pentru 
sportivii oaspeți. Un public nu
meros a urmărit cu mult inte- 

-res evoluția celor două repre
zentative, care au oferit un 
spectacol de bună valoare teh
nică. Deși nu a aliniat cea mai 
bună garnitură (Nadia Comăneci 
se află într-o scurtă pauză 
competițională, iar Teodora Un- 
gureanu participă la „Turneul 
campionilor'*  de la Londra), e- 
chipa noastră a avut in perma
nență inițiativa și conduce de
tașat după prezentarea exerci- 
țiilor impuse, avînd în Anca

Grigoraș o lideră de prestanță. 
La masculin, in schimb, oaspe
ții au luptat de la egal cu se
lecționata României (lipsită de 
aportul lui Dan Grecu și Nico- 
lae Oprescu), gazdele avînd un 
avans de numai 15 sutimi după 
prima zi.

Rezultate tehnice : feminin — 
echipe ROMANIA 194,40, R.P.D. 
Coreeană 191,35 ; individual 
compus — Anca Grigoraș 39,45, 
Georgeta Gabor 39,20, Marilena 
Neacșu 38,75, Ciu Iun Hi 38,65, 
Cristina Itu și Ciong Sang Suk 
38,50 ; masculin — echipe 
ROMANIA 284,00, R.P.D. Core
eană 283,85 ; individual compus 
— Kin Son Li 58,00, Ștefan Gali 
57,65, Mihai Borș 57,45.

Azi de la ora 16 — exerci
țiile liber alese (C. M.).

Corespondență din Varșovia

GIMNASTICA POLONEZĂ, INTRE TRECUT 
SI PREZENT

Iubitorii de gimnastică din 
Polonia au avut prilejul să ur
mărească, prin intermediul mi
cului ecran (păcat că numai 
astfel), pe cel mai mare ta
lent al acestui sport apărut In 
ultimii ani, gimnasta româncă 
Nadia Comăneci. Fără îndoia
lă, gimnastica poloneză nu se 
poate mlndri în prezent cu o 
sportivă de asemenea valoare. 
Gimnastica noastră feminină 
trăiește, din păcate, mai mult 
prin succesele din trecut. Cînd- 
va, prin anii 1950—1960, gim
nastele noastre făceau parte 
din elita mondială, Helena Ra- 
koczy (4 medalii de aur la 
C. M. din 1950) și Natalia Kot 
(campioană a Europei) fiind 
primele sportive care au adus 
faimă gimnasticii, noastre. A 
urmat, însă, o perioadă critică 
în care nivelul acestui sport a 
scăzut vizibil. Abia în urmă 
cu doi ani lucrurile au înce
put să ia o întorsătură favo
rabilă, dar nu într-atît incit 
să ne facă să sperăm în obți
nerea unor succese la Jocurile 
Olimpice de la Montreal. Spe
ranțele iubitorilor de sport din 
Polonia se îndreaptă, azi, mai 
mult spre gimnastica masculi
nă, care a înregistrat în anii 
din urmă un salt simțitor. Sînt 
bine cunoscute pe plan mon
dial, și desigur și în România, 
numele celor trei frați Kubica 
(Wilhelm, Sylvester și Miko- 
laj), selecționați de nenumăra
te ori în reprezentativa polo
niei și clasați pe locuri frun
tașe, în mai multe rînduri, la 
campionatele Europei. Din pă
cate, doi dintre aceștia au fost 
nevoiți să părăsească activita
tea competițională, singurul 
care mai participă la concursuri 
fiind Mikolaj, dar și el, de ne
numărate ori, victimă a unor 
traumatisme care-1 țin mult 
timp în afara întrecerilor. în 
schimb, în ultimii ani s-a afir
mat pregnant un talent auten-

tic al gimnasticii noastre mas
culine in persoana lui Andrzej 
Szajna. în vîrstă de 26 ani, 
component al clubului Zawisza 
din Bydgoszcz. Primele lui suc
cese au fost consemnate la 
campionatele europene din 
1971, iar acum doi ani, la Var
na, el a cucerit două medalii 
de bronz, primele din istoria 
gimnasticii noastre masculine. 
Anul trecut, la Berna, Szajna 
și-a valorificat cu înaltă mă
iestrie calitățile, cucerind me
dalia de aur la sol, pe cea de 
argint la sărituri și pe cea de 
bronz la bară fixă. Aceste a- 
parate, ca și inelele (la care 
doar Dan Grecu îl întrece de 
fiecare dată) îl pot aduce gim
nastului nostru medalii și la 
J. O. de la Montreal.

Păcat că acești doi sportivi 
nu au inclus în programul lor 
competițional și campionatele 
internaționale ale României. 
La Bacău va evolua, în schimb, 
un tînăr foarte talentat, cu 
mari posibilități pentru clasa
mentul individual compus. Este 
vorba de Marian Peczka, vice- 
campion al Poloniei, coleg de 
club cu frații Kubica. Valoarea 
sa se evidențiază îndeosebi la 
sărituri și cal cu minere. în 
întrecerea feminină Polonia va 
fi reprezentată de Sabina Sien
kiewicz și Malgorzata Sosin, 
două fete de un deosebit ta
lent.

JACEK SZTANDERSKI 
redactor la .JPrzeglad Sportowy"

La C. E. de haltere

FESTIVAL AL RECORDURILOR MONDIALE 
LA CATEGORIA MIJLOCIE

BERLIN, 9 (prin telefon). în 
cea de-a 6-a zi a Campiona
telor europene de haltere, care 
se desfășoară în localitate, la 
startul categoriei mijlocie (82,5 
kg) s-au aliniat 25 de concu- 
renți. Țara noastră nu a fost 
reprezentată la această cate
gorie.

Așa cum era de așteptat titlul 
de campion continental a re
venit lui Valeri Sării (U.R.S.S.), 
recordman și campion mon
dial. El are 29 de ani, practică 
atletica grea de 11 ani și este 
membru al Clubului S.K.A. 
Minsk. Seria recordurilor mon
diale au început-o sportivii 
bulgari, la stilul smuls B. Bla- 
goev (19 ani) a stabilit un nou 
record mondial de juniori cu 
165 kg, cu 12,5 kg mai mult 
decît recordul anterior ! Com
patriotul său, T. Stoicev evo
luează excelent și ridică recor
dul mondial de seniori la 167,5 
kg (v.r. 165,5). Primii clasați la 
stilul smuls : 1. T. Stoicev
(Bulgaria) 167,5 kg ; 2. V. Sării 
(U.R.S.S.) 165 kg ; 3. B. Bla- 
goev (Bulgaria) 165 kg. La pro
cedeul aruncat, în lupta pen
tru primele locuri sînt anga
jați din nou sportivii clasați 
pe locurile fruntașe la „smuls*.  
Blagoev corectează recordul 
mondial la juniori, obținînd 200 
kg (v.r. 190) și la total reu
șește 365 kg — un nou record 
mondial (v.r. 342,5 !). Surpriza 
serii o furnizează însă vest- 
germanul R. Milser, care cîș-

tigă acest stil cu 207,5 kg — 
nou record mondial de seniori 
(vr. 204,5). Clasamentul la „a- 
r uneai*  ; 1. R. Milser (R.F.G.) 
207,5 kg, 2. V. Sării 202,5 kg, 
3. B. Blagoev 200 kg. Clasa
ment general la categoria 
mijlocie : 1. V. Sar» 367,5 kg. 
— record mondial egalat, 2. B. 
Blagoev 365 kg, 3. T. Stoicev 
365 kg, 4. R. Milser 357,5 kg,
5. P. Baczako (Ungaria) 355 kg,
6. F. Antalovits (Ungaria) 345
kg. Clasament pe națiuni (ne
oficial) — după 6 categorii : 1. 
Polonia 60 p, 2. U.R.S.S. 56 p, 
3. Bulgaria 54 p, 4. Ungaria 47 
p, 5. Cehoslovacia 33 p, 6. R. D. 
Germană 23 p, 7. R. F. Ger
mania 18 p, 8. România 12 p,
9. Franța 10 p.

întrecerile se încheie dumi
nică seara.

Ion OCHSENFELD

BOXERII CUBANEZI 
ÎN UNIUNEA SOVIETICĂ

MOSCOVA, 9 (Agerpres). — 
Campionul mondial și olimpic 
de box la categoria grea, cu
banezul Teofilo Stevenson, a 
debutat cu o victorie înainte 
de limită în cadrul turneului 
internațional de la Minsk. în- 
tîlnindu-1 pe pugilistul sovietic 
Leonid Zadorojnin, Stevenson, 
care are o greutate de 97 kg, 
a obținut verdictul prin aban
don pentru rănire în prima re
priză. Este așteptată cu mar» 
interes întîlnirea dintre Ste
venson și Igor Vîsoțki (URSS), 
care acum doi ani, la Havana, 
a reușit să-l învingă pe pugi
listul cubanez cu o decizie de 
3—2. Un rezultat neașteptat a 
fost înregistrat la categoria 
mijlocie, unde tînărul Iuri Tor- 
bik (U.R.S.S.) l-a învins la 
puncte pe cunoscutul campion 
cubanez AL Montoya.

POLOIȘTII JUNIORI -
Învingători la soma
în turneul pentru „Cupa 

Diana*,  la Sofia, rezervat echipe
lor de juniori, selecționata Româ
niei a învins cu scorul de 17—5 
(4—3, 5—1, 2—0, 5—1) formația Gre
ciei. Intr-un alt med reprezen
tativa U.R.S.S. a întrecut cu sco
rul de 6—3 (2—1, 0—1. 2—0, 2—1) 
echipa Ungariei

Surpriză in C. M. de hochei

POLONIA - U.R.S.S. 6-4!
în ultimul meci din prima 

zi a campionatului mondial de 
hochei pe gheață (grupa A), 
disputat joi seara în sala 
„Rondo" din Katowice, a fost 
înregistrată o surpriză : selec
ționata Poloniei a reușit să în
vingă cu scorul de 6—4 (2—0,

Erich Weishaupt, portarul < 
chipei R. F. Germania intervine, 
din nou, cu succes. Fază din jocul 
Suedia — R.F.G. (3—3), care a 
inaugurat actuala ediție a C.M. 
de hochel-grupa A de la Katowice.

Telefoto : AP-AGEBPRES

3—2,1—2) echipa U.R.S.S., cam
pioană mondială și olimpica.» 
marea favorită a competiției !

Cei peste 10 000 de spectatori 
prezenți în tribune au urmărit 
o partidă de un bun nivel teh
nic, în care hocheiștii polonezi 
au jucat de la egal la egal cu 
valoroșii lor parteneri, reușind 
în final o victorie meritată. 
Golurile echipei poloneze au 
fost înscrise de Jobczyk (3), 
Jaskierski (2) și Nowinski, iar 
punctele formației sovietice au 
fost realizate de Harlamov (2), 
Mihailov și Iakușev.

Partida a fost arbitrată de 
un cuplu suedez : Stig Karls- 
son-Arti Lagasse.

La mai puțin de 24 de ore 
după această partidă extrem 
de dîrză și în care ambele for
mații, dar mai ales reprezen
tativa țării gazdă, au făcut o 
enormă risipă de energie, 
hocheiștii polonezi au fost din 
nou prezenți în fața publicului 
lor. De această dată, întîlnind 
redutabila formație a Ceho
slovaciei, ei au cedat catego
ric : 0—12 (0—2, 0—2, 0—8),
manifestînd o subită cădere fi
zică în ultima parte a meciu
lui, cînd, de altfel, scorul a 
luat proporții.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

S-au RELUAT JOCURILE La HOUSTON
NEW YORK, 9 (Agerprcs).— 

Turneul internațional de tenis 
de la Houston (Texas) a pro
gramat primele partide din 
turul II al probei de simplu. 
Campionul australian Ken Ro-

sewall l-a eliminat cu 3—6,
6— 4, 6—3 pe compatriotul său 
Rod Laver, iar Harold Solomon 
(S.U.A.) a dispus cu 6—4,
7— 5 de Charles Pasarell 
(S.U.A.).

CICLISM • Cursa de la Blenne 
(Elveția) a lost ciștigată de rutie
rul elvețian Renâ Savary, care a 
parcurs 205 km in 4 h 52 : 56,0 • 
Rutierii sovietici selecționați pen
tru „Cursa Păcii*  au participat 
recent la o întrecere de verificare, 
desfășurată la Soci. Din lotul an
trenat de Ghenadl Gorunov fac 
parte Guslatnikov, ludin, Gorelov, 
Zalat, Isaev, Tihonov șl Morozov.

FOTBAL • Karl Marx Stadt : 
R. D. Germană (tineret) — Ceho
slovacia B o—1 (0—0). a Finala 
„Cupei Olandei*  : P.S.V. Elndho-

„KARPOV
MI-A SPUS..."

Astfel se intitulează 
volumul de interviuri, 
documentație biografi
că și aprecieri perso
nale asupra campionu
lui mondial. marele 
maestru sovietic Ana
toli Karpov, scrisă de 
cunoscutul gazetar șa- 
hist iugoslav Dimitri 
Bolitz. Lucrarea a apă
rut în editura „Zadru- 
gar*  din Belgrad. Ea 
conține și 110 partide 
jucate de campionul 
lumii în compania ce
lor mai reprezentativi 
adversari. Primul e- 
xemplar al lucrării a 
fost înmînat lui Kar
pov cu ocazia 
tulul turneu de 
plje.

O altă carte 
Anatoli Karpov 
rut la Stockholm, sub 
semnătura cronicarului 
de șah Gunnar Jo
hansson. Cartea cu
prinde 70 de partide 
ale campionului mon
dial, majoritatea înso
țite de comentarii.

recen
ta Sko-

despre 
a apă-

ORIZONTURI ALE FOTBALULUI AFRICAN

„Cupa Africii*  con
stituie deocamdată sin
gurul criteriu de orien
tare asupra valorii șl 
ierarhiei fotbalistice din 
acest continent. Daci 
în trecut pozițiile frun
tașe erau 
formațiile 
Zair șl R. 
momentul

ocupate de 
din Zambia, 
P. Congo, în
de față a

intervenit o sensibilă 
mutație calitativă în 
favoarea reprezentati
velor Guineei. Marocu
lui, Nigeriei. Diferite 
confruntări au arătat 
că există In prezent o 
tendință de uniformi
zare valorică. Totoda
tă, o serie de tinere 
speranțe, jucători cu

mult talent și ambiție, 
bat la poarta consacră
rii. Se așteaptă ca și 
R. P. Angola, eliberată 
recent, să-și arate clasa 
fotbalistică. Primul
campionat al Africii 
sistem turneu) se 
desfășura în 1978 
Ghana.

<în 
va 
în

din

PE PATINE

OttawaPietonii
— capitala Canadei — 
au de ce să regrete 
trecerea anotimpului 
iernii. Majoritatea lor 
își făceau cumpărătu
rile în centrul orașu
lui. patinlnd în viteză 
pe
Rideau Canal (8 km 
lungime, 370 000 m p), 
care unește principa
lele artere ale cartie
rului comercial. De-a

gheata celebrului 
Canal (8

lungul acestui imens 
patinoar natural, ghe
rete speciale de închi
riat patine asigură e- 
chipamentul necesar 
tuturor celor grăbiți 
să ajungă la destina
ție în chip plăcut și 
rapid. Astfel, gospodi
nele marelui oraș ca
nadian își fac coșnița, 
în perioada sezonului 
rece, cu o prețioasă 
economie de timp.

BOX IN

Meciul de box profe
sionist dintre Paul Da
vies și Phil Fritz, des
fășurat pe ringul din 
Miami (Florida), părea 
să decurgă normal, pî- 
nă în momentul în 
care Davies s-a repe
zit la arbitru, acuzîn- 
du-și 
l-a mușcat 
Cu un salt s-a năpus
tit 
Fritz, mușcîndu-1 și el 
de piept. Arbitrul a

adversarul că... 
de mînă.

apoi asupra lui

CROAZIERA

Cuplul de navigatori 
bulgari, al soților Dan- 
cio și Iulia Papazov, 
încearcă să traverseze 
Oceanul Pacific por
nind din portul Callao 
(Peru), la bordul unei 
mici ambarcațiuni, în 
lungime de 8 m. U- 
nul din scopurile a- 
cestei temerare croa
ziere este de a studia 
capacitățile nutritive 
ale planctonului.

FLORIDA

oprit meciul și a 
să-1 descalifice pe 
vies, dar juriul a 
decizia de ... .
bat*.  Adversarii, plini 
de sînge, au fost trans
portați la spital.

Ziarul „International 
Herald Tribune*,  rela- 
tînd întîmplarea, men
ționează că pentru a- 
semenea pugiliști. ar fi 
recomandabil un trata
ment... antirabic.

vrut
Da- 
dat 

,non-com-

$

ven — Rote Kerkrode 1—0 (după 
prelungiri). Golul victoriei a fost 
înscris, în minutul 102. de inter
naționalul suedez Edstroem. a 
La Brno. în „Cupa Europei cen
trale*  : Brojovka — Ferencvăros 
Budapesta 3—2 (3—1). • Echipa 
vest-germană Borussia Monchen- 
gladbach și-a încheiat turneul în 
Republica Arabă Egipt, jucînd la 
Cairo cu formația locală „Națio
nal*.  Partida s-a încheiat la e- 
galitate : 2—2 (1—0).

SCHI • „Cupa Europei*  a fost 
cucerită la actuala ediție de ita
lianul Bruno Confortolla. cu 129 p 
(masculin) și de austriaca Gabl 
Hauser cu 85 p (feminin). Ulti
mele probe, la slalom special, 
disputate pe pîrtia de la Laax 
(Elveția) au fost cîștigate de Paul 
Frommelt (Liechtenstein) și 
Christa Zechmeister (R. F. Ger
mania) .

TENIS A La Nisa. Zeliko Fra- 
nulovici l-a eliminat cu 6—7. 6—4.
6— 1 pe Karl Meiler. Celelalte 
partide programate nu s-au pu
tut disputa din cauza unei ploi 
torențiale, a La Johannesburg. 
Ross Case l-a eliminat cu 4—6,
7— 6, 7—6 pe Guillermo Vilas, u- 
nul dintre favoriții concursului. 
Alte rezultate : Onny Parun — 
Ray Moore 3—6, 6—1, 6—4 ; Tom 
Okker — Geoff Masters 6—3. 6-4; 
Cliff Drysdale — Kim Warwick 
6—3, 1—0 (abandon).

VOLEI a La Bratislava. în tur
neul final al ..Cupei Cupelor*  (fe
minin) : Slavia Bratislava —
A.S.U. Lyon 3—0 (15—3. 15—5,
15—8). T. S.K.A. Sofia — U.S.C. 
Munster 3—0 (15—3. 16—14. 15—10) 
a Competiția de la Szombathely 
s-a încheiat cu victoria echipei 
Cubei — 9 p (setaveraj 14—6), 
urmată de formațiile Canadei — 
9 p (12—8). Ungariei — 8 p (12-7), 
R. D. Germane — 8 p (11—10), 
R.S.F.S. Ruse — 6 p și selecțio
nata universitară a Bulgariei — 
5 p. în ultima zi a turneului 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : Cuba — Ungaria 3—1 
Canada — R. D. Germană 3—2 ; 
R.S.F.S. Rusă — Selecționata u- 
niversitară a Bulgariei 3—2.
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