
In cursul dimineții de vi
neri au continuat în plen lu
crările celei de-a treia sesiuni 
a actualei legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

Deputății și invitații au în- 
tîmpinat cu însuflețite și în
delungi aplauze pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășul 
Manea Mănescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Cornel 
Burtică, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, 
Niculescu, 
Gheorghe 
Gheorghe 
Trofin, Iosif Uglar, îlie Ver- 
deț, Vasile Viicu, Ștefan Voi- 
tec.

In sală se aflau membri su- 
pleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

La lucrările sesiunii au fost 
prezenți, în calitate de invi
tați, membri ai C.C. al P.C.R., 
miniștri, conducători de insti
tuții centrale și organizații ob
ștești, reprezentanți ai 
nilor, muncii, personalități 
vieții științifice, 
artistice.

Ședința înaltului 
tiv al țării a fost 
Nicolae Giosan, 
M.A.N.

Janos Fazekas, Paul 
Ghcorghe

Pană, Ion
Rădulescu,

Oprea. 
Pățan, 
Virgil

oame- 
ale 

culturale și

for legisla- 
deschisă do 
președintele

Trecîndu-se la punctul cinci 
al ordinii de zi, tovarășul Ște
fan Voi tec, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, a prezen
tat, din însărcinarea C.C. ai 
P.C.R. și a Consiliului de stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, expunerea la Proiectul de 
lege pentru modificarea și com
pletarea Legii nr. 5 din 1975 
privind Congresul deputaților 
consiliilor populare județene și 
al președinților consiliilor 
populare, Conferința pe țară a 
președinților consiliilor popu
lare, precum și conferințele pa 
județe ale deputaților consili
ilor populare.

In continuare, tovarășul Tu
dor Drăganu, președintele Co
misiei constituționale și juridi
ce, a expus raportul comisiilor 
permanente ale M.A.N., care 
au avizat proiectul de lege.

în raportul comisiilor — con
stituțională și juridică și cea 
pentru consiliile populare și 
administrația de stat — se ■- 
preciază că Proiectul de lege 
dă expresie directivelor cu
prinse in documentele Congre
sului al XI-lea al P.C.R., ho- 
tăririlor Congresului deputați-

PROLETARI OIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VĂ»
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ȘEDINJA CONSIHULUI DE STAT!
La Palatul Republicii a avut 

loc ședința Consiliului de Stat, 
prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România.

Au luat parte, ca invitați, vi- 
ceprim-miniștri ai guvernului, 
miniștri, alți conducători de 
organe centrale, precum și pre
ședinți ai unor comisii perma
nente ale Marii Adunări Na
ționale.

în cadrul ședinței, Consiliul 
de Stat a dezbătut și adoptat 
următoarele decrete : Decretul 
privind carnetul de muncă ; 
Decretul privind normele pen
tru calcularea recompenselor 
bănești cuvenite autorilor in
vențiilor aplicate în economia 
națională ; Decretul pentru în
ființarea și organizarea facul
tății de medicină militară.

Consiliul de Stat a ratificat : 
Acordul de cooperare economi
că, științifică și tehnică între

Republicii Socialiste I
i inivprniil ■

guvernul 1
România și guvernul Republi
cii Togoleze, semnat la Lome, 
la 17 noiembrie 1975 ; 1_____
de cooperare economică și teh
nică între guvernul Republicii 
Socialiste România și guvernul 
Republicii Populare Benin, 
semnat la Cotonou, la 22 no
iembrie 1975 ; Acordul general 
de cooperare economică și teh
nică intre Republica Socialistă 
România și Republica Unită 
Camerun, semnat Ia Yaounde, 
la 26 noiembrie 1975 ; Acordul 
de cooperare economică și teh
nică între guvernul Republicii 
Socialiste România și guvernul 
Republicii Coasta de Fildeș, 
semnat la Abidjan, la 4 decem
brie 1975 ; Acordul de coope
rare economică, industrială și 
tehnică între guvernul Repii-

i îuomep ■ 
Acordul I 

i și teh- I
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Miine, etapa a XXIII-a

RELUAREA CAMPIONATULUI DIVIZIEI
• Nivelul tehnic al competiției interne nr. 1 trebuie 
contribuie la asigurarea unei reprezentărisa

(ionale corespunzătoare.

Reșița 
Bacău
Arad 
Oradea
București

Cluj-Napoca 
Timișoara 
București

interna

A LA IIJIBA1
CLASAMENTUL „LA ZI

— F.C. ARGEȘ
— A.S.A. TG. MUREȘ
— F.C. OLIMPIA
— RAPID
— F.C CONSTANTA

PROGRAMUL „RUNDEI*
F.C.M.
S.C.
U.T.A.
F. C. BIHOR 
DINAMO

(Stadion Dinamo)
C.F.R. — JIUL
„POLI" — UNIV. CRAIOVA
STEAUA' — „U" CLUJ-NAPOCA

(Stadion Steaua)
POLITEHNICA — SPORTUL STUDENȚESClași

Ora de începere a tuturor partidelor este 16,30. 
In pag. 4—5, știri despre pregătirile celor 18 echipe.

(1—3)

LUNI, START
• LI VEN UK (R.P.D. CORE

EANĂ) IȘI VA APĂRA TITLUL
• PUGILIȘTII SIRIENI Șl MA

ROCANI PENTRU PRIMA
; OARĂ LA BUCUREȘTI

Cel mai mare eveniment 
sportiv al săptămînii viitoare 
îl constituie, fără îndoială, 
competiția pugilistică „Centura 
de aur". Această întrecere 1- 
naugurează în fiecare primă
vară sezonul pugilistic interna
țional în țara noastră. Luni, la 
ora 15, în frumosul Palat al 
sporturilor va răsuna primul 
gong al celei de a V-a ediții. 
Marea majoritate a delegațiilor 
celor 16 țări care și-au anun
țat participarea la întreceri se 
află de pe acum în Capitală; 
unele dintre ele au și efectuat 
antrenamente în sălile bucu- 
reștene Metalul, Olimpia și 
Rapid. Pentru prima dată vor 
evolua în fața spectatorilor ro
mâni boxeri din Siria și Ma
roc. Echipa siriană e formată 
din zece oameni (fără „semi- 
muscă").

în căutarea 
detele ediției 
joi dimineață 
on, unde, alături 
legații, stau și 
R.P.D. Coreeană, 
reîntîlnim îndeosebi pe Li 
Uk și pe Ciu En Zo, 
musca" și „cocoșul" 
îneîntat la „Centura" 
Dar sportivii coreeni erau ple
cați la un antrenament, la 
Șosea. Am aflat că Ciu En Zo 
a fost înlocuit în 'formație cu 
alt boxer talentat, Ku Young 
Ia, iar Li Ven Uk va fi pre
zent pe ringul întrecerilor pen
tru a-și apăra centura 
tă în 1975.

în timp ce oaspeții 
timele antrenamente, 
români se pregătesc și 
tru întrecere. La Snagov,’ lo
tul nostru olimpic primește

unora dintre ve- 
trecute am fost 

hotelul Uni- 
de alte 
boxerii 
Doream

la
de- 
din 
să-i 
Ven 

,semi- 
care ne-au 

din 1975.

cucerl-

fac ul- 
boxeril 
ei pen-

(2—2) 
(0-2) 
(0-2) 
(0-2) 
d-o)

1. STEAUA 22 15 4 3 48—17 34
2. Dinamo 88 13 3 C 45—23 29
3. S.C. Baciu 22 11 2 9 25—25 24
1. r>Poli“ Timiș. 22 18 4 8 33—33 24
5. Sportul stud. n 10 3 9 29—30 81
6. J’oLi* Iași 22 9 4 9 33—31 21
7. Jiul 88 9 4 9 32—32 88
8. A.S.A. 22 10 2 10 29—30 28
9. F.C. Bihor 22 9 4 9 25—28 28

10. F.C. Argeș n 8 6 8 23—28 28
11. F.C.M. Reșița 22 10 2 10 24—33 21
12. Rapid 22 9 3 10 25—29 21
13. F.C. C.-ța 22 9 2 11 25—24 20
14. U.T.A. 22 9 2 11 25—34 20
15. Univ. Craiova 22 7 5 10 27—27 19
15. F.C. Olimpia 22 7 5 10 22—34 19
17. C.F.R. 22 5 5 11 17—30 14
18. „U« Cluj-Np. 22 6 3 13 28—27 15

Mîine se reia campionatul 
primei divizii la fotbal. Se dis
pută etapa a XXIII-a. Momen
tul în care reîncepe întrecerea 
celor mai bune echipe ale 
noastre, cu deosebitele sale im
plicații determinate de slabele 
evoluții ale echipelor reprezen
tative, de nivelul nesatisfăcă
tor manifestat în atitea împre
jurări de formațiile de club, ne 
face să renunțăm, pentru as
tăzi, la a cita meciul x sau par
tida y ca fiind cele mai impor
tante și mai atractive ale eta
pei.

TOATE MECIURILE 
IMPORTANTE, TOATE 
BUIE SA ADUCĂ O CONTRI
BUȚIE LA GRADUL VALORIC 
AL ÎNTREGII ETAPE. GRE
ȘIM ATUNCI CÎND SOCOTIM 
CA NUMAI ANTRENORII SAU 
JUCĂTORII LOTURILOR NA
ȚIONALE SÎNT RESPONSA
BILI DE UN EȘEC SAU AL
TUL, DE PRESTAȚIILE NE-

CORESPUNZĂTOARE DIN- 
TR-UN JOC SAU ALTUL. NU! 
ÎNTREGUL EȘALON AL PER
FORMANTEI (ȘI ÎN PRIMUL 
RÎND CAMPIONATUL DIVI
ZIEI A, CU TOT ANGRENA-

JUL SĂU) ARE ACEASTĂ 
RESPONSABILITATE; EL TRE
BUIE SĂ SE URNEASCĂ DIN 
ZONA SUBMEDIOCRITAȚII, 
SĂ DEMONSTREZE CA ÎNȚE
LEGE MENIREA PE CARE O 
ARE. PRIN FAPTE, PRIN 
CHIAR MECIURILE ETAPEI 
DE MÎINE. AȘTEPTAM RĂS
PUNSUL — 
TANTE 
NR. 1 A 
TRU 1

CELOR 18 COMBA- 
DIN COMPETIȚIA 
FOTBALULUI NOS-

In campionatele internaționale de gimnastică ale României

SÎNT 
TRE-

(Continuare in pag. a 8-a)

post
war- 

la P»-

14 Ven Uk (R.P.D. Coreean») 
a eschivat spectaculos directa 
lui Alexandru Turei. O 
bilă reeditare a acestei 
tide, sAptămina viitoare 1 

latul sporturilor.

BACĂU, 16 (prin telefon). 
Cea de a XlX-a ediție a tradi
ționalei competiții internaționale 
de gimnastică dotată cu trofe
ul „Gheorghe Moceanu" a de
butat vineri după amiază în fru
moasa Sală a sporturilor din 
localitate. Alături de gimnaștii 
și gimnastele celor 7 țări pre
zente la întreceri — Belgia, Bul
garia, Canada. R. F. Germania, 
Polonia. Ungaria și U.R.S.S. — 
România a aliniat un lot mai 
numeros la băieți (11 sportivi), 
dar, din păcate, numai trei gim
naste în întrecerile feminine 
(indisponibilități de ultim mo
ment au făcut ca Rodica Sabău 
și Cristina Itu să nu mai poată 
lua startul).

Prima zi a întrecerilor a pro
gramat exercițiile impuse. Și 
chiar dacă a existat o oarecare 
monotonie, determinată de re
petarea acelorași exerciții de 
către toți concurenții, spectatorii 
au putut urmări totuși multe 
execuții de valoare.

Reprezentanții țării noastre 
au dominat net întrecerile, atît 
la fete, cît și la băieți. De altfel,

Anca Grigoraș și Dan Grecu 
conduc detașat în clasamente la 
individual compus. Ambii s-au 
dovedit într-o formă bună, ob- 
tinînd note ridicate. Dintre spor
tivii oaspeți se cere a fi subli
niată comportarea gimnastei ca- 
nadience Lynn Jones, o verita
bilă revelație a întrecerilor.

Iată acum clasamentele după 
întrecerile zilei inaugurale : FE
MININ : 1. Anca Grigoraș 38,50 
(sărituri 9,70 ; paralele 9,80 ; 
birnă 9,40 ; sol 9.60) 2. Marilena 
Neacșu 38,15 ; 3. Paula loan 
37,85 ; 4. Lynn Jones (Canada) 
37,05 ; 5. Irina Zaițeva (U.R.S.S.) 
36,95 ; 6. Katryn Kuhl (R. F. 
Germania) 36,55. MASCULIN : 
1. Dan Grecu 55,90 ; 2. Nicolae 
Oprescu 55,00 ; 3. Liviu Mazilu 
54,50 ; 4—5. Sorin Cepoi
mânia) și Bela Polszer 
ria) 54,45 ; 6. Vitali 
(U.R.S.S.) 54,35.

întrecerile continuă 
cu exercițiile liber alese, urmînd 
să se încheie duminică dimi- 

■ neață, cînd sînt programate fi
nalele pe aparate.

: (Ro- 
(Unga- 
Lușkin

simbătă

Constantin MACOVEI

MUNCA DE EDUCAȚIE, MIJLOC EFICIENT 
DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ACTIVITĂȚII SPORTIVE

ultimele retușuri din 
antrenorilor. ~ 
și Simion 
Gruescit, i 
Alexandru 
berman 
accident 
intr-un 
Teofil Ghinea, 
Costică Dafinoiu, 
Gheorghe Ciochină, Remus 
Cozma, Mircea Tone sînt gata 
de luptă. „Greul" Mircea Si
mon se pregătește în sala clu
bului Dinamo, cu antrenorul 
emerit Constantin Nour. în le
gătură cu posibila sa întîlnire 
pu campionul mondial și olim
pic Teofilo Stevenson, Mircea 
Simon ne-a declarat : „De o 
eventuală întîlnire între mine 
și Stevenson nu mi-e teamă. 
Dacă m-aș teme, aș renunța 
pentru totdeauna la box... Și 
nici la înfrîngere nu prea mă 
gindesc..."

partea 
Calistrat 

Constantin 
Pometcu, 

Victor Zil- 
după un

Frații
Cuțov, 
Gabriel
Turei, 

(refăcut 
suferit la genunchi 

meci de... fotbal !), 
Marian Lazăr, 

Niță Robu,
Ciochină,

Pe marginea plenarei C. J. E. F. S. Suceava
în cadrul amplelor dezbateri 

care au loc în pregătirea Con
gresului educației politice și 
culturii socialiste, 
desfășurat lucrările 
C.J.E.F.S. ~ 
căreia a 
exigență 
munca 
continua 
vității în domeniul educației 
sportivilor, scoțîndu-se în e- 
vidență succesele realizate, 
dar, mai ales, faptul că nu 
s-a făcut încă totul, că exis
tă suficiente resurse disponi
bile.

Așa cum se sublinia în in
formarea prezentată, cu spri
jinul Cabinetului județean de 
partid s-au organizat în ca
drul unor cluburi și asociații 
interesante activități cu ca-

recent s-au 
plenarei 

Suceava, in cadrul 
fost analizată, cu 

și spirit autocritic, 
desfășurată pentru 
îmbunătățire a acti-

racter educativ, care au avut 
o influență pozitivă 
sportivilor. Asemenea 
tați s-au organizat cu

Suceava, 
Humorului, 
pentru a 

oferi doar trei exemple. Tot
odată, o mare atenție s-a a- 
cordat legării activității sporti
ve de procesul de producție și 
învățătură. în acest sens, este 
de notat și preocuparea con
ducerilor școlilor sportive din 
județ, a profesorilor, pentru 
ajutorul dat elevilor-sportivi 
în vederea rezolvării în bune 
condiții a sarcinilor școlare. 
De asemenea, trebuie să men
ționăm că sportivii de perfor
manță, în marea lor majoritate, 
sînt integrați activ în procesul 
de producție, exemple în acest 
sens constituind rugbyștii de la

laritate la C.S.M. 
„Minerul" Gura 
A.S.A. Cîmpulung,

asupra 
activi- 
regu-

C.S.M. Suceava, handbaliștii de 
la C.S.U. Suceava, luptătorii 
de la IPROFIL Rădăuți și fot
baliștii de la „Metalul" Rădăuți, 
precum și componenții divi
zionarelor C de fotbal „Dorna" 
V. Dorneî, „Foresta" Moldovița, 
„Avîntul" Frasin, „Progresul" 
Fălticeni.

Dar oare s-a 
După cum se 
darea de seamă 
tor există încă 
ajunsuri, lipsuri 
mersul înainte 
sportive în județul Suceava", 
în această direcție, trebuie 
spus că procesului de instruire 
sportivă nu i s-a imprimat 
peste tot un viguros caracter 
educativ, unii antrenori, con-

făcut totul? 
menționa în 

„în acest sec- 
serioase ne- 
care frînează 

al activității

(Continuare in pag. 3)



Evocări olimpice

DUPĂ 20 DE ANI

SPORT A B C '

Fm o noaDte teribilă Viscolul șuera deasupra prăpastiei. Ia 7 000 m îniSI- 
time furiarpe omJ;b care se agăța cu ultimele puteri de st,nea munte ui. In 
cele din urmă. însă, s-au ivit zorii. Iar apoi, deasupra oceanului de lumina al 
norilor omul scria • „Noi, alpiniștii, urcăm în fața unei oglinzi de granit |i de 
g^atA.^oglindă ca’re «4 ajută’să ne privim, să ne cunoaștem ș. sa devenim 

° AToinl'smul e mai mult decît un sport. De altfel, alpiniștii se tem de jocul tot 
mai Ascuțit al întrecerii, de ofensiva tot mai perfecționată a tehnicii, deoarece 
ei văd în asta un atac împotriva scopului final al acestui sport al sporturilor . 

•sbeer,Opru“edceăTOp?imaur-aIpinlst a fost Hannibal, care a trecut Alpii cu,elefanții 
,ăi leqendari (Multi susțin că alpinismul e mult mai vechi.) Dar, daca tragem 
vălul feqendei, ne apare în față Petrarca, unul din primii alpimști ai istoriei,, 
care a urcat, in 1336, muntele francez Ventoux. In 1511. Leonardo da Vinei urca 
și el cărările Alpilor. Această performanță este urmata de o alta <=s-aado ,aJ‘ 
moașă I Fernando Cartez urcă, in 1519, pina aproape de vîrful „muntelui de 
fum" Popocatepetl (5452 m), pentru a privi de sus Mexicul.

Istoria modernă a alpinismului începe, cu MonțJȘlaoc,: doctorul Paccard, urca 
pe tronul Alpilor, cu trei ani 
poveste a alpinismului e -,!-x 
rînduri, vom doc:
lăsa însă la urmă...

...La 3 iulie 
de 8 000 m, ...

...La 8 iunie
8 047 m ai lui u.vmm . —............................
se prăbușește într-o prăpastie înzăpezita, care-i pastreaza 
imaginea.

...La 29 mai -------. -
Tensing ajung în piscul Everestului, 
unei mari echipe de alpiniști care urcase pînâ la 7880 m, 
cei doi — ultima treptă — să realizeze marea premieră.

Există în povestea Everestului un amănunt mai sugestiv, poate, decît toate 
cuvintele. Acest amănunt e o simplă fotografie. Ea îl înfățișează pe șerpașul 
Tensing înălțînd steagul în vîrful Everestului. In josul fotografiei stă scris cu 
litere mici : Photo Ed. Hillary. Această intrare în umbră a lui Edmund Hillary, 
„fotograful", definește cel mai bine alpinismul...

____ „jui ...cepe V- : doctorul Paccard urcă
■ i âni înainte de revoluția franceză. De atunci, lunga 
J plină de momente intrate în legendă. In aceste puține 

aminti, doar de trei dintre ele. Cel dinții ar fi Everestul. II vom

1953, austriacul Hermann Buhl urcă singur, fără oxigen, dincolo 
i, vîrful Nanga Parbat, în Himalaia.

1957, același Hermann Buhl urcă fără oxigen (și fără șerpaș) cel 
Broad Peak, tot în Himalaia. 15 zile mai tîrziu, la coborire, el 

• ~ -*•---------t și astazi, intacta,

1953 Ia orele 11.30, neo-zeelandezul Edmund Hillary și șerpașul
- - ■ i, la 8382 m I Ei reprezintă efortul final al

împreună, pentru ca

TROFEELE
Fotoreporterul se învîrtea în 

Jurul propriei axe, în căutarea 
unui „unghi“ din care să fi
xeze o imagine reprezentativă 
pentru maestra emerită a spor
tului Maria Alexandru. Pe pe
reți, snopuri de medalii, recol
tă bogată, cuprinzînd în stră
lucirea lor ani și ani de muncă 
ți pasiune pentru sportul iubit. 
In vitrine și pe etajere, cupe și 
iar cupe, care de care mai fru
moase, amintiri dragi de la ma
rile concursuri la care a parti
cipat Maria Alexandru, stea 
primă mărime a 
masă mondial.

— S-a adunat 
•ni...

— Ziceți 25 și 
proape de realitate...

Da, Maria ne amintește 
nu avea nici 12 ani cînd juca 
tenis de masă într-unul din 
cluburile celebrei stațiuni Băile 
Herculane, cînd 
Gheorghe Cobzuc și a 
mandat-o clubului “ 
căruia i-a rămas

tenisului

ceva în 20

veți C mai

de 
de

de

a-

că

a văzut-o 
reco- 

Progresul, 
credincioasă.

O rugăm pe Maria 
in revistă succesele 
de-a lungul timpului.

— Sper că nu vreți 
pe fiecare în parte... 
snopurile de medalii).

Si, cu modestia caracteristi
că, ne înșiră, ca pe niște fapte 
oarecare, numai succesele la 
campionatele europene și mon
diale : aur în 1960 — la euro
penele de la Zagreb, dublu-fete 
fi dublu-mixt, aur în ’61 — la 
mondialele de la Pekin, dublu- 
fete, argint în ’63, la mondialele

să treacă 
obținute

să le iau 
(ne-arată

gindul 20
20 de mii

Să parcurgem cu 
de ani in urmă și 
de kilometri spre sud-est...

Si să ne reluăm locurile în 
fotoliile pentru presă din sala 
„West Melbourne Stadium"...

...E 1 decembrie 1956, seara 
finalelor olimpice de box. Am 
venit intr-un suflet de la Bal
larat unde, pe lacul Wendouree, 
canoiștii noștri au cucerit 3 
medalii de aur ți acum, după 
ce un juriu nedrept i-a refuzat 
lui Mircea Dobrescu accesul pe 
cea mai înaltă treaptă a podiu
mului, strîngem pumnii pentru 
Linca.

Crainicul anunță finala cate
goriei semimijlocie : Nicolae
Linca (România) — Fred Tiedt 
(Irlanda).

In fotoliul de alături, colegul 
Tudor Vornicu reface rapid — 
pe prima filă a radiogramei 
noastre care va zbura spre* 
țară — drumul pină in finală 
al campionului român : pe lista 
învinșilor săi, mai intîi Hector 
Hatch, un boxer din Insulele 
Fidji; apoi sudafricanul Andre 
Nichols și englezul Nicky Gar- 
gano. Acest al treilea meci, se
mifinala, a fost fără 
cel mai greu, Gargano 
la nivelul real al titlului 
campion ^european care-i ono
rează cartea de vizită și obli- 
gindu-l pe Linca la mari efor
turi.

Ne îngrijorează, pentru finala 
care va începe peste cîteva cli
pe, nu atît valoarea irlande
zului cit luxația dureroasă pe 
care o suferise Linca in meciul 
anterior și care l-a obligat, 
pentru a urca în ring, să su
porte o injecție cu novocaină...

Cind urcă in ring, Tiedt e 
destins, manifestă un optimism

îndoială 
boxind 

de

obli-

loan CHIRILA

de la Praga, simplu 
și pe echipe, aur 
în ’66, la europe
nele de la Londra, 
simplu, argint în 
’71, la dublu-mixt, 
la mondialele de 
la Nagoya, aur în 
’73, la mondialele 
de la Sarajevo, du
blu-fete, aur în 
’75, la mondialele 
de la Calcutta, tot 
la dublu-fete 
recent, argint 
europenele de 
Praga, la simplu.

— Ceea ce toată 
lumea a salutat ca 
o performanță, la 
Praga, pe dv. v-a 
dine...

— Hammersley nu mă învin
sese niciodată și doream din 
toată ființa mea acest titlu...

— Sinteți de acord cu cau
zele exprimate de cronicar ?

— Da, cu unele completări ; 
un an înainte, datorită unei en
torse, n-am participat la nici 
un concurs mare (exceptînd' 
Hanovra, cu trei săptămîni îna
intea europenelor) și asta m-a 
dereglat ; am fost obligată la 
activizare, pentru care nu am 
cu cine să mă 
Hammersley a 
rit, la capătul 
ea reușind să 
deplină formă 
cit au durat europenele.

— între „la... vîrsta ei, 
ria a făcut un lucru mare"... 
— Cine a zis asta ?

întristat a-

pregătesc acasă, 
cîștigat pe 
unui sezon 
se mențină 
timp de 10

me- 
bun, 

în 
zile,

Ma-

Dintre file îngălbenite
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vizibiZ, antrenorul său îl 
pe umăr, cu aerul că me- 
e o 'formalitate. Linca ? 
mai auzise acest nume?... 
colțul său, Linca e atent, 

are o privire fer-

ușor 
bate 
ciul 
Cine

In 
concentrat, 
mă. Își privește îndelung ad
versarul dar nu pierde nici o 
vorbă din ultimele sfaturi pe 
care i le dă antrenorul Ion 
Popa...

Gong !
Inimile noastre, ale celor 15—^ 

20 de români aflați în 
sală încinsă, se opresc 
și apoi irump in ritmul 
inimii acestui flăcău 
din Cergăul Mare, care 
pentru gloria olimpică 
mă, departe de țară, la _ 

sub Tropicul Ca-

această 
o clipă 
bătăilor 

vin jos 
se bate 
supre- 

aproape
20 de grade 
pricornului...

Minute de 
cleștare, de

Linca 
capătul 
stringe 
durerea 
adversarul. Semeția 
se pleacă văzind cu ochii sub 
puterea upercutului de stingă 
al românului de pa Valea Tir- 
navelor...

Gong !
Învingător la puncte și cam

încordare, de in- 
inverșunare.

vede, tot mai aproape, 
unui drum 
din dinți, își
din braț, își învinge și 

lui Tiedt

superb, 
învinge

13
In 

drei 
zică 
din 
un 
profesorului de 
găsirea unor 
Ui de 
simple, pe care 
lui de 13 ani, cu scu
tire medicală de e* 
fort, să le poată face. 
Insistase la unele re
țineri ale dascălului. 
De comun acord, însă, 
au stabilit oină la 
urmă mișcările. Nu
mele său, Emil Vlad, 
maistru la întreprin
derea mecanică din 
localitate. Are 40 de 
ani si face zilnic, a- 
casă, 50 de tracțiuni 
în brațe la una din

încăperea cate- 
de educație fi- 
a Liceului nr. 1 

Cîmpina a intrat 
cetățean. Solicita 

sport 
exerci- 

gimnastică, 
fata

Foto : Dragoș NEAGU
— Ei, zic unii așa... și „Ma

ria va fi in continuare o forță 
in tenisul de masă", de partea 
cui sinteți ?

— Nu vreți mai bine să vă 
fac o cafea ?

Mircea COSTEA

In patrimoniul „Muzeului apor
tului" din Capitală se află o in
teresantă lucrare din domeniul 
șahului, tipărită în limba latină 
cu aproape două sute de ani în 
urmă la Oradea;. Intitulată „In- 
formationes speculativae et prac- 
ticae de ingenioso et artificiali 
scruporum lusu SCHACH", lu
crarea este alcătuită după me
toda lui Phillipp Stamma. autor 
și al altor lucrări din domeniul 
șahului. Volumul cuprinde capi
tole de teorie și practică asupra 
jocului de șah, însoțite de dia
grame precum și 
me simple.

Din informațiile 
ținem, în unele 
grafice anul 1784 
ca an al apariției ______  ______
scos de Ignat Joan în tiparnița 
Episcopiei din Oradea.

Așadar, o lucrare care se în
scrie în rîndul pieselor de valoa
re muzeistică și care atestă in
teresul față de jocul de șah al 
locuitorilor din această zonă a 
tării, (Em. F.).

cîteva proble-

pe care le de- 
lucrări biblio- 
este menționat 
acestui volum,

pion olimpic, Nicolae 
(România) !

Linca

Timpul se scurge irecupera
bil...

Praful anilor se așterne peste 
tot și peste toate, dar Linca i 
se opune, nu-l lasă să se așeze 
și peste luciul medaliei sale, 
prima medalie olimpică de aur 
a boxului românesc.

Și i se opune nu numai cu..', 
postavul curat cu care își șter
ge cu grijă medalia ci și cu 
munca sa, cu tot ce face (încă) 
pentru boxul nostru.

Linca lucrează azi in colec
tivul de antrenori al lotului 
pentru Montreal...

Radu URZICEANU

+ 50 I

crengile dudului din 
curte. Dorința sa a- 
părea, așadar, abso
lut normală...

Dar mal era de fată 
încă cineva. Numără

FLASH

83 de primăveri. Fu
sese profesor de limba 
latină. 81 un reputat 
antrenor de box. De-a 
lungul anilor au ieșit 
din mîna lui, ion 
Alexe. Mihai Nicolau 
si Alexandru Tîrboi. 
După ce a ascultat

povestea maistrului st 
a dudului din curte, 
Traian Marinescu, ]a- 
tinistul-antrenor, a 
clipit șăgalnic. S-a 
sculat fără o vorbă, a 
ieșit afară si s-a în
dreptat spre suportul 
coșului de baschet. A 
făcut priză cu una 
din barele perpendi
culare si s-a întins o- 
rizontal, în planșă 
perfect. Cu voce clară, 
a început să numere 
rar, la secundă : 1..., 
2..., 3..., 4... S-a oprit 
doar cînd a aiuns la 
20. Apoi s-a îndreptat 
spre maistrul Vlad si 
i-a strîns bărbăteste 
mîna. x

Radu TIMOFTE

RĂSPUNSUL LUI CAIL
Pe fondul unei triste drame, filmul „Cîntccul lui Brian", pre

zentat de televiziune, ne introduce în lumea sportului profesio
nist american. Filmul regizorului Buzz Kulik este dedicat 
generoasei prietenii care se leagă între doi renumiți jucători de 
football-rugby — albul Brian Piccolo, victima unei boli nemiloase, 
și negrul Gail Sayers — uniți în lupta spectaculoasă dar plină de 
asprime a competiției sportive. Povestea autentică (autorul scena
riului fiind însuși Gail Sayers) subliniază încă o dată trăsăturile 
de caracter ale marelui jucător de la clubul „Chicago Bears“, pe 
care enciclopediile sportive îl înregistrează și pentru răspunsul 
caustic pe care l-a dat atunci cînd a refuzat să se transfere la 
echipa bogătașului Lamar Hunt, „Kansas City Chiefs". Atunci 
Sayers a spus : „Nu mi-ar face nici o plăcere să ascult, în vestiar, 

cuvîntările unui milionar !“

GR. NADA, BUCUREȘTI.
noscută întîmplarea pe care mi-o re
latați. In campionatul municipiului 
București, categoria „Onoare", în 
meciul cu Spartac, Bere Rahova a Ju
cat

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI.
egal între Metalul Plopeni (antrenor 
Virgil Dridea) și Petrolul Ploiești (pre
ședinte Mircea Dridea) :

Faptul este evident, 
Căci în ceea ce-i privește. 
Punctele, în clasament, 
Ei le-au împărțit... frățește.

un timp — pînâ ce a fost sesizat

NICOLAE LADANYI, GHERLA. „Pre- 
suoun că este suficientă și adresa : 
Nadia Comăneci — România, pentru 
ca scrisorile sâ-i parvină micuței, dar 
marii noastre gimnaste. Dar țin mult 
să-i cunosc adresa exactă**. Munici
piul Gheorghe Gheorghiu-Dej, strada 
Tineretului nr. 12. Parcă-i văd și pe 
alți admiratori ai excepționalei 
tre gimnaste, cum își notează cu 
adresa I

noas- 
grijă

acesta, niciodată în pier
dere. lată și adresele cerute : Dina
mo — Șoseaua Ștefan cel Mare 5, 
Rapid — Calea Ciulești 18, Steaua — 
Calea Plevnei 114, Sportul studențesc 
— Ștefan Furtună nr. 72.

faptul — în... 12 oameni. Este adevă
rat, cum spuneți dv., câ echipa Bere 
Rahova a arătat cu acest prilej câ 
„n-are un dram de... onoare", dar și 
arbitrul E. Gagionea a dovedit o neper- 
misâ lipsă de atenție. El a și fost sus
pendat pe trei etape. Dar rezultatul ? 
In situații de acest gen, se judecă^ de 
la caz la caz, apreciindu-se dacă a 
fost o greșeală sau o încercare de 
fraudă. In ceea ce privește faptul res
pectiv, Comisia de fotbal a C.M.E.F.S. 
București s-a oprit la cea de a doua 
concluzie, motiv pentru care a anulat 
rezultatul de pe teren și i-a dat fui 
Spartac meci cîștigat cu 3—0.

ȘERBAN NICOLAE, DRAGOMIREȘTI 
— ILFOV, loan Helvei n-a făcut primii 
pași în fotbal la Steaua, cl la Victo
ria Care,i. De aici, în 1970 a venit la 
Steaua, apoi s-a întors la Cărei fi... 
ku a venit la Steaua. Vîrsta iui : 23

U., BUCUREȘTI. Printre altele, 
Valeri Borzov a cucerit medalia de 
aur la 100 și 200 m la J.O. de la Mun- 
chen și are în palmaresul sau și trei ti
tluri de campion european la 100 m și 
un titlu la 200 m. E recordman 
peon la 100 m cu 10 secunde

MANOLE RESU, CONSTANȚA. Geor
ge Foreman și Joe Frazier se vor în- 
tîlni, din nou, în iunie. învingătorul va 
boxa cu Cassius Clay.

EUGEN NICUȘOR, BIRLAD. Așteptat! 
un ,,da" sau un „nu". Ei bine, da. 
Aveți stofă de... detectiv I

pe oare l-a realizat de cinci ori) șl 
la 200 m, cu 20,0. Ca atare, îl consi
der — și nu numai eu I — unul din- 
trei cei mai buni sprinteri din istoria 
atletismului.

V. AXENTE, COMUNA MURGENf. 
„Sînt suporterul echipelor bucureștene 
de fotbal". Și ce faceți cînd joaca în
tre ele ? Adevărul este că, la felui

i;NORU PETREANU, BUCUREȘTI.
Prima ediție a C.E. de tenis pe echipe 
(indoor) s-a încheiat cu victoria 
gariei. Pe locurile următoare 
clasat Anglia și R.F. Germania, 
retrogradat Spania (cu Orantes 
echipă I) și a promovat Polonia, 
nismanii noștri n-au participat la 
ceastă primă ediție a C.E. 2. O 
viturâ de la 11 metri poate fi execu
tată și în felul cum spuneți dv : lo
vind ușor balonul, trimițîndu-l înain
te, pentru ca un coechipier care a 
stat pînâ atunci în afara suprafeței de 
pedeapsă, să reia mingea în poartă. 
Dar este mult mai bine ca... scama
toriile să fie lăsate pe seama iluzio
nistului Ovidiu Rene. Le face mai 
bine I

Un- 
s-au 

A 
în

Te- 
a- 

lo-

llustrații : N. CLAUDiU



IN INTIMPINAREA ANIVERSARII PARTIDULUI

Apropierea celor două evenimente marcante : cea de a 55-a 
aniversare a partidului ți ziua de 1 Mai, sărbătoarea oamenilor 
muncii, este subliniată prin rezultate deosebite in toate sferele ac
tivității economice și sociale, precum ți prin numeroase acțiuni ți 
inițiative. Tineretul țării, participant activ ți entuziast la opera de 
edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, omagiază 

ți 8 mai ți prin participarea la ample activități cultural-sportive,

PATRIOTISMUL,

PRINCIPIU ETIC INSUFLEȚITOR 
IN ACTIVITATEA SPORTIVĂ

importantele evenimente de la
exprimindu-și- ți in acest fel recunoștința pentru grija cu care este înconjurat, pentru condițiile mi
nunate de instruire și afirmare ce-i la dispoziție.

AMPLE
Vacanța de primăvară le-a 

oferit pionierilor bucureșteni 
— acum, în preajma unor 
evenimente cu ample rezonan
țe în conștiința comuniștilor și 
tuturor oamenilor muncii din 
țara noastră — prilejul parti
cipării, cu entuziasmul și pros
pețimea caracteristice vîrstei 
celor ce poartă cravata roșie 
cu tricolor, la numeroase și 
complexe acțiuni prin care s° 
aduce un vibrant omagiu par
tidului și poporului.

„Alături de sugestive mani
festări culturale și de educa
ție patriotică (Festivalul for- 
mațUor de teatru pionierești 
„Sub flamura Partidului, te 
slăvim Românie socialistă", 
expoziția de artă fotografică 
„România azi", turul Capitalei 
cu popasuri la locuri și case 
memoriale, vizite la muzeele 
de pe Valea Prahovei etc), 
membrii cercurilor noastre — 
ne spunea prof. Dumitru Ma
tei, director adjunct la Casa 
pionierilor din municipiul 
București — au luat parte și 
la o serie de acțiuni și com
petiții sportive dedicate sărbă
torilor de Ia 1 și 8 mai". Din 
densul program sportiv al a- 
cestei perioade, înfățișat de 
interlocutorul nostru, am re
ținut cîteva competiții, unele 
încheiate, altele în curs de 
desfășurare : „Cupa primăverii" 
la atletism, constînd în con
cursuri de alergări și sărituri 
(individual și pe echipe de 
Școli), ștafeta aplicativă, „Cupa 
speranțelor" la fotbal, con
cursuri de gimnastică modernă

-

(ț

I

DĂRUIRE
Inginerul Viorel Dragomir faoo 

parte din generația acelora care 
au pășit peste pragul a trei de
cenii de viata. Pion de nădejde în 
fața porții echipei C.F.R. din Cluj- 
Napoca, el a spus adio fotbalului 
în vara anului trecut, în meciul cu 
,,U“ din localitate. L-am reîntâlnit, 
cu cîtva timp în urmă la Regiona
la de căi ferate, unde lucrează 
de aproape 10 ani, din momentul 
terminării facultății de electro
mecanică. Cînd vorbește, Viorel 
Dragomir are un permanent 
neastâmpăr în priviri ; ochii îi 
strălucesc de bucuria lăuntrică a 
tînărului care și-a făcut un ade
vărat rost în yiață. Atitudinea lui 
despre muncă ? Ne-a demonstrat-o 
cu următoarea replică : ,,Să știți 
că, aici la C.F.R., fotbalul mi-a 
fost fotbal și munca, muncă. Alt
fel, aș fi fost pîndit de pericolul 
să nu mă pot integra pe deplin 
in colectivul in care lucrez, sâ 
nu corespund sarcinilor ce mi-au 
fost încredințate, intr-un cuvînt 
sâ nu mă pot realiza în viața*.

Tînărul inginer s-a afirmat repe
de în profesia sa, urmînd cu

cu participarea, alături de re
prezentanții clubului „Cuteză
torii", a gimnaștilor din școlile 
sportive bucureștene, precum 
și a unor sportivi fruntași in
vitați pentru a face demon
strații, concursul de tir „Cel 
mai bun țintaș", competiții de 
șah, tenis de masă și carturi, 
„Cupa primăverii" ia scrimă 
(cîștigată de tinerii trăgători 
de la Steaua), 
Radu Suvalcea" 
cîmp, competiție 
de clubul pionieresc 
inte" și la care au luat parte 
peste două sute de pionieri.

„La realizarea activităților 
sportive ale pionierilor bucu- 
reșteni — ne mai spunea prof. 
D. Matei — își aduce contri
buția un grup de cadre di
dactice care, pe lingă înde
plinirea îndatoririlor strict pro
fesionale (legate în principal 
de organizarea intr-un mod 
cît mai atractiv, instructiv și 
util a timpului liber al copi
ilor), se ocupă cu pricepere 
de pregătirea și îndrumarea 
spre sportul de performanță a 
celor mai talentați. în acest, 
sens, aș aminti pe profesorii 
Daniel Tănăsescu (care a dat 
cîteva elemente valoroase vo
leiului de performanță și care 
în prezent pregătește o echipă 
de fete aflată în fruntea cam
pionatului municipal), Olga 
Mironescu (care furnizează sec
țiilor specializate atleți de va-

Itfare), Eugenia Roșea (ai cărei 
baschetbaliști au veleități de 
lot național de juniori), An
gela Melcescu (gimnastică mo
dernă), Maria Viool (scrimă)".

A. BARBU

Iement al conștiinței sociale, unul din cele mai pro
funde și înălțătoare sentimente umane, patriotismul 
constituie un factor generator de inalte valori politice 
și morale, de materializare și punere în mișcare a 

acelei uriașe energii prin care, în toate domeniile, se rea
lizează o admirabilă vitalizare a activității oamenilor muncii, 
a întregului popor, se obțin strălucite suocesc pe drumul în
floririi necontenite a patriei socialiste.

Asemenea sentimente îi animă și-i înflăcărează, în tot 
ceea ce fac, în modul în care se pregătesc pentru viață, în 
felul în care muncesc și trăiesc în societate, și pe tinerii 
sportivi ai țării noastre.

întrecerea sportivă a fost dintotdeauna aprigă, dîrză, dar 
loială, o luptă în care celui mai bun ii este dat să se impună 
și să-și aproprie victoria, să cucerească laurii succesului și 
onoarea biruinței pentru el, pentru clubul său, pentru culo
rile țării. Acesta este sportivul cel mai bine pregătit fizic, 
cel care slăpînește cel mai bine tehnica, cel care știe să 
abordeze diferitele momente ale disputei aplicind tactica cea 
mai potrivită.

Dar acel suflu care te face să arunci în întrecere toate 
resursele pentru a-i depăși pe alții, depășindu-te, mai întîi, 
pe tine însuți este nobilul sentiment al patriotismului !

Patriotismul este, de fapt, sumumul de sentimente pe care 
Ie cultivă familia, școala, societatea și care. înmuguresc și 
înfloresc, ca în toate celelalte activități ale * tineretului, și 
aici, pe terenul de sport, in focul disputelor, fie că este 
vorba de atletism sau de box, de fotbal sau de scrimă, de 
rugby sau de gimnastică, de canotaj sau de handbal.

Senlimeniul patriotismului este pentru sportivul fruntaș, 
cel onorat cu misiunea de a reprezenta țara in marile com
petiții internaționale, un izvor nesecat de energie, de cute
zanță și putere de dăruire. Patriotismul înseamnă responsa
bilitatea politică și civică a fiecărui tinăr sportiv față de 
propria pregătire, față de evoluția sa in competițiile interne 
și, mai ales, in cele internaționale, înseamnă cerința unor 
strădanii și căutări permanente pe drumul deloc neted al 
perfecționării, al ridicării continue a nivelului măiestriei 
sportive. Patriotismul socialist înseamnă, totodată, intensifi
carea muncii de educație politică a sportivilor, pentru for
marea unui tineret cu însușiri fizice superioare și, în același 
timp, cu o ținută demnă și responsabilă în societate, cu un 
înalt nivel cetățenesc, participant activ, conștient, la lupta 

„ și eforturile intregului popor pentru construirea socialismu- 
Js lui și comunismului în România.

Biografii
pasiune și ambiție drumul spre 
cunoaștere, spre perfecționare în 
specialitatea de energetician, 
care înseamnă, de fapt, răspun
derea pentru toate instalațiile 
electrice de pe roza a 100 de statii 
C.F.R., servite de un efectiv de 70 
de lucrători. Zi de zi, permanent 
in mijlocul colectivului de muncă, 
Viorel Dragomir îndeplinește cu 
strictețe planul operativ de lucru, 
îi învață pe oameni și învață de 
la ei. în tot ce face, ing. Viorel 
Dragomir gindește și acționează 
ca un comunist, calitate pe care 
o dobîndit-o în anul 1971 cînd a 
fost primit în rinduriie membrilor 
de partid. In acea ședință pe care 
nu o va uita niciodată, tînărul 
inginer s-a angajat să nu precupe
țească nici un efort pentru a fi 
la înălțimea sarcinilor pe care le 
are, pentru continua sa speciali
zare. Una din dovezi : în prezent, 
Viorel Dragomir urmează cu ace
eași pasiune cursurile (fără 
frecvență) ale unei alte facultăți, de 
astă dată de științe economice — 
secția economia industriei cons
trucțiilor și transporturilor. încă 
două examene și va trece în anul 
V, ultimul.

...Muncă, învățătură, comportare 
exemplară în familie, activități ob
ștești, iată cîteva din principalele 
preocupări cotidiene ale lui Viorel 
Dragomir. Toate poartă amprenta 
seriozității și pasiunii, a dăruirii 
tînărului inginer feroviar, crescut 
la școala muncii, căruia, fără în
doială. activitatea sportivă i-a 
înnobilat caracterul.

Stelian TRANDAFIRESCU

LA I.M.F

„Memorialul 
la tenis de 

organizată 
„Tot îna-

PLENARA C. J. E. F. S. SUCEAVA
(Urmare din pag. 1)

ducători de secții trecînd cu 
vederea indisciplina, 
mîntuială, absențele 
te, viața nesportivă 
levi de-ai lor, din 
justificată de a nu 
completa loturile. Această ati
tudine îngăduitoare a facilitat 
comportări criticabile «lin par
tea unor sportivi, dintre care a- 
mintim pe loan Scîntei („Meta
lul" Rădăuți), Cornel Pană („Mi
nerul" G. Humorului), a unor 
componenți ai echipei de rug
by „Minerul" și a unor fot
baliști de la C.S.M. Suceava. 
Un alt aspect aspru criticat a 
fost acela al insuficientei pre
ocupări pentru creșterea com
petenței profesionale, precum 
și abaterile unor cadre ae spe
cialitate, ceea ce s-a răsfrînt în 
mod negativ și asupra procesu
lui de pregătire la unele ramuri

munca de 
nemotiva- 
a unor e- 
teama ne- 
li se des-

de sport, cum ar fi atletismul 
și fotbalul.

Analiza exigentă a lipsurilor 
a prilejuit o amplă dezbatere, 
în care vorbitorii și-au ma
nifestat hotărîrea de a munci 
cu mai multă responsabilitate, 
de a imprima procesului de 
pregătire un profund caracter 
educativ.

Luînd 
plenarei, 
general 
subliniat 
țirii pe 
vităfii educative, la toate ni
velurile, ca important factor 
de dezvoltare, în raport cu 
cerințele, a educației fizice și 
sportului de masă din întro-

cuvîntul în cadrul 
președintele C.N.E.F.S. 

lt. Marin Dragnea, a 
necesitatea îmbunătă- 

ioatc planurile a acti-

prinderi și instituții, de ridicară 
valorică a sportului de per
formanță. S-a arătat, totodată, 
că se impune o mai bună con
lucrare între factorii cu atri
buții, astfel ca să se poată ac
ționa energic în vederea insta
urării unui eficient climat de 
muncă și de disciplină în în
treaga viață sportivă a jude
țului.

Ținînd seama de sarcinile ce 
revin mișcării sportive suce
vene, plenara a adoptat un 
amplu plan de măsuri care, așa 
cum s-a subliniat, o dată trans
pus în fapte, va asigura o 
dezvoltare corespunzătoare 
sportului de masă și de per
formanță în această zonă.

CONCURSURI. COMPETIȚII..;

CUPA CAROL DAVILLA"

Dintre ultimele vești sosite 
la redacție privind concursurile 
și competițiile organizate în 
țară am reținut :

popice, șah, tenis de masă, vo- 
lei și box.

•z zz

In întîmpinarea zilelor de 1 șl 8 mal studenții de la I.M.F. Bucu
rești sint prezenți la întrecerile unei competiții de masă ajunsă la cea 
de a 20-a ediție, „Cupa carol Davilla". Competiția se desfășoară în 
două etape, pe facultăți șl pe institut si ea reunește peste 3 000 de 
studenți și studente în întrecerile de atletism, fotbal, natație, baschet 
feminin, volei masculin etc.

Ba reușita întrecerilor contribuie — în afara colectivului cate
drei de educație fizică și sport de la I.M.F. — o serie de tineri și 
tinere cu atribuții în cadrul Asociației studenților, Doru Tănăsescu 
și Gheorghe Stanciu din anul IV Stomatologie, Alexandru Miron — 
anul V Medicină generală, Maria Samollă, Vasile Stan și Mihai Robu, 
toți în anul IV Pediatrie.

Paralel, mediciniștii bucureșteni își amenajează noua bază spor
tivă din B-dul Armata poporului nr. 6. Pină acum el au efectuat un 
număr de 6510 zile muncă patriotică la lucrări de drenaj, împrejmuire 
cu plase de sîrmă (1 500 m.p.), pardosirea cu zgură a terenurilor de 
volei, baschet și tenis, sortarea a peste 80 m cubi de piatră, amena
jarea a 150 m de alei etc.

In toamnă, pe noua bază sportivă a I.M.F. București urmează să 
aibă loc Întrecerile pentru „Cupa Iuliu Hațieganu", cu participarea 
mediciniștlior din întreaga tară.

• COVASNA. în cinci orașe 
din județul Covasna: Sf. Gheor- 
ghe, Baraolt, Covasna, Tg. Se
cuiesc și Intorsura Buzăului se 
va desfășura azi după amiază 
finala pe localitate a 
tineretului", 
parte aproape 
tinere.

„Crosului
la care vor lua 
3 500 de tineri și

• DOLJ.
Congresului 
municipiul Craiova este progra
mată duminică etapa județeană 
a „Cupei sindicatelor", la star
tul căreia se vor prezenta cîș- 
tigătorii etapei pe centre de lo
calități. Sint programate între
ceri la atletism, fotbal, handbal,

în întîmpinarea 
sindicatelor, în

TOȚI ELEVII, PRACTICANȚI Al EXERCIȚIULUI FIZIC>

generală nr. 199 din 
este o școală nouă, 
altele, pitită undeva, 
Albă, în spatele blo- 

,Potcoavă“. Cînd am 
se încheiau mediile.

Școala
București 
ca multe 
în Balta 
cului „ 
vizitat-o,
Și la educație fizică. Directo
rul adjunct, profesorul Marin 
Marin, șeful catedrei de edu
cație fizică, ne-a sugerat să 
aruncăm o privire în cata
loage (erau numai note de 
10...) și, apoi, să asistăm la 
o oră a clasei a Vil-a.

Toți copiii erau îmbrăcați în 
treninguri și aceasta reprezin
tă una dintre inițiativele reu
șite ale școlii. în urma unor 
ședințe cu părinții, aceștia au 
înțeles că treningul trebuie să 
facă parte din echipamentul 
fiecărui elev. Doar așa s-a

putut realiza un vechi dezi
derat — desfășurarea orelor 
de educație fizică în aer liber 
și in timpul sezonului rece.

O altă inițiativă este an
grenarea tuturor cadrelor di
dactice din școală în sprijini-

INIȚIATIVE

rea activităților sportive. în 
frunte cu directoarea, prof. 
Olimpia Nicolescu, toți profe
sorii și-au trecut la activ cite 
o reușită în direcția sportului 
din școală. Ne-a plăcut și ideea 
profesorului de desen, Mircea 
Dumitriu, inițiatorul unei ex-

poziții de 
sportive !

Pasiunea 
tru sport

pictură pe teme

elevilor de aici pen- 
___ se exprimă și în 

numărul mic de scutiți me
dical — doar 25 din peste 800 
de elevi, iar pentru ca și 
acești „25“ să cunoască îndea
proape binefacerile exercițiului 
fizic, a apărut o nouă idee, 
care va fi pusă în practică 
după vacanță — organizarea 
unor lecții de gimnastică me
dicală !

în încheiere, numele celor 
trei profesori de educație fi
zică ai școlii, inițiatorii și a- 
utorii acestor reușite : Marin 
Marin, Cristina Hurezeanu și 
Ghiță Marin.

Al. H0RIA

• VRANCEA. La Focșani, 
Panciu, Adjud, Mărășești și O- 
dobești vor avea loc duminică 
jntreceri în cadrul „Crosului ti
neretului", care vor reuni sute 
de sportivi și sportive din 
școli, întreprinderi și instituții.

• NEAMȚ. în asociațiile 
sportive Relonul. Azochim. Ce
luloza, Hîrtia, Metalul, Autobu
zul, Forestierul. I.T.A. se vor 
desfășura îneepînd de azi, a- 
fractive întreceri la popice, șah, 
tenis de masă, tenis de cîmp, 
volei și fotbal, în organizarea 
Consiliului municipal al sindi
catelor P. Neamț în 
cu C.J.E.F.S., ‘ 
sindicatelor".

dotate
colaborare
cu ..Cupa

• ILFOV. 
Giurgiu au 
numeroase competiții la 
participă elevi, tineri din în
treprinderi și instituții. în urma 
unor pasionante dispute la șah* 
tenis de masă, cros, volei, 
handbal, baschet, fotbal, rugby, 
popice s-au evidențiat asocia
țiile Cetatea, Textila, Dunărea, 
Voința, precum și multe din 
școlile orașului.

în 
loc în

municipiul 
aceste zile 

care

• ARAD. De un frumos 
succes s-a bucurat la Arad 
„Crosul elevilor", la care au 
participat reprezentanți ai șco
lilor generale și liceelor din 
localitate. S-au remarcat, cu a- 
cest prilej, reprezentanții de la 
școlile generale nr. 6, 8, 10, li
ceele de construcții 1 și 2, Li
ceul nr. 4, liceul „Ion Slavici", 
Școala profesională textilă.

Sportul|P(ig.a3a



Divizia A —etapa nr. 23 VEȘTI DE LA ECHIPE
• F.C.M. REȘIȚA. în tabăra 

reșițeană, programul a de
curs normal, cu ședințe 
de pregătire zilnice, antreno
rul Ion Reinhardt avînd la dis
poziție pe toți componenții lo
tului. In jocul-școală de 
miercuri, cu formația de tine
ret-speranțe (scor 5—0) scopul 
principal a fost găsirea celei 
mai bune formule de echipă. 
• F. C. ARGEȘ. In perioada 
de întrerupere, piteștenii au în
treprins un turneu în Grecia, 
unde, pe lîngă antrenamente, 
au susținut și două partide a- 
micale (o înfrîngere și un egal). 
Nici o indisponibilitate în lot.

ARBITRUL PARTIDEI : Fr. 
Coloși (București).

• S.C. BACAU, reîntoarsă 
la sfîrșitul săptămînii trecute 
din turneul întreprins în Alba
nia, a susținut joi, la Bacău, un 
meci cu formația suedeză Ske- 
lefles A.I.K. (4—1). Antrenorii 
Gh. Constantin și M. Nedelcu au 
folosit, în această partidă, jucă
torii din lot, mai puțin pe Flo- 
rea, indisponibil pentru o perioa
dă de timp mai îndelungată. 0 
A.S.A. a plecat din Tg. Mureș, 
spre Bacău, miercuri. în drum, 
s-a oprit la Gheorghieni unde 
a jucat cu Viitorul din locali
tate. în lotul echipei nu sint 
indisponibilități, astfel că for
mația, pentru meciul de mîine, 
nu va suferi modificări față de 
etapa precedentă.

ARBITRUL PARTIDEI : T. 
Andrei (Sibiu)

• U.T.A. Arădenii au valori
ficat — se pare — perioada de 
întrerupere, echipa înregistrând 
un- progres fizic. Joi, lotul lui 
Dumitrescu a susținut un joc 
cu Strungul. Scor 6—2. După 
toate probabilitățile, mîine va 
fi aliniată formația devenită... 
clasică : Iorgulescu — Birău, 
Kukla, Schcpp, Gali — Domide, 
Broșovschi, Bedca — Cura, Col
nic, Uilecan. 0 F. C. OLIMPIA 
a pregătit cu atenție jocul de la 
Arad. Miercuri, sătmărenii au

jucat un meci amical, în R. P. 
Ungară cu echipa Nyregyhăza, 
din liga a Il-a. Rezultat : 0—0. 
Sint incerți Kaiser și Mureșan. 
Se speră în recuperarea unuia 
dintre ei. Bathori II și Popa sint 
suspendați (3 cartonașe galbene).

ARBITRUL PARTIDEI :
Stîncan (București).

• F. C. BIHOR. Preocupa
rea conducerii tehnice : menți
nerea condiției fizice, creșterea 
formei sportive și refacerea 
jucătorilor ușor accidentați. In 
acest scop, echipa a făcut in
tense antrenamente și cîteva 
jocuri-școală, în compania lo
tului de tineret-speranțe. S-a 
refăcut Kun, care își va relua 
locul în formație. 0 RAPID. 
Bucureștenii s-au deplasat joi 
la Baia Mare, unde au jucat cu 
Fotbal Club (1—0 pentru gaz
de), folosind următoarea for
mație : Ioniță (Roșea) — Pîrvu, 
Grigoraș, FI. Marin, Iordan — 
Petcu (Stanca), Niță — Bartales 
(Leșeanu), Rontea (Nochit), 
Neagu, Manea, Pîrvu este ju
nior și va juca, probabil, în lo
cul lui Pop (suspendat), iar 
Nochit este o proaspătă achizi
ție de la Triumf București.

ARBITRUL PARTIDEI : 
Drăgulici (Drobeta Tr. 
verln).

SITUAȚIA „LA Zl“
A CARTONAȘELOR GALBENE

Iată situația „Ia zi" a cartonașe
lor galbene în Divizia A :

STEAUA : Anghelini, Zamfir, 
Moraru și I. I©n — cîte 2, Dumi
tru, Iordănescu, Smarandache și 
Vâgu — cîte 1.

DINAMO : G. Sandu — 2, Nun- 
weiller VI, Dumitrache și Dinu — 
cîte 1.

S.C. BACAU : Catargiu și Băluță
— cîte 2, Pruteanu, Bădin, Chita
ru, Volmer, Aelenei și Duțan — 
cîte 1.

„POLI* TIMIȘOARA : Tstrătescu
— 2, Arnăutu, Cringașu, Mioc, 
Maier, Păltinișan și Dembrovschi
— cîte 1.

SPORTUL STUDENȚESC : Cas
ual, M. Sandu, Rădulescu, Grosu, 
Tănăsescu, Răducanu și Petreanu
— cîte 1.

„POLI" IAȘI : Unchiaș, D. Io- 
nescu, Anton și Dinu — cîte 2, 
Bofian, Ciocîrlan și Simionaș — 
cîte 1.

JIUL : Rusu, Toma, Stocker și 
Stoica — cîte 2, Covaci, Stoichiță, 
Leca, Nițu, Moldovan, Mulțescu, 
Homan și Sălăjan — cîte 1.

A.S.A. : Hajnal, Gligore și Naghi
— cîte 2. Varodi, Pintea, Fazekaș, 
lepir și Pîslaru — cîte 1.

F.C. BIHOR : Florescu — 2,
Albu, A. Naghi, Naom, Popovicl, 
Ghergheli și Georgescu — cîte 1.

F.C. ARGEȘ : D. Popescu și 
Zamfir — cîte 2, Iovănescu, Jer- 
can, Moisescu, Dobrin, Dumitres
cu, Mustățea, Toma, Ariciu, Cîrs- 
tea și Radu II — cîte 1.

F.C.M. REȘIȚA : Florea și Bel- 
deanu — cîte 2. Hieș, Căprioru și 
Grigore — cîte 1.

RAPID : FI. Marin și Manea — 
cîte 2, Iordan, Neagu, Rîșniță și 
Rontea — cîte 1.

F.C. CONSTANȚA : Constanti
nes cu, Bălosu, M. Popescu, Musta
fa, Turcu și Gîtej — clte 2, Hof- 
fmeister, Negoescu, Moldovan, 
Nistor și Antonescu — cîte 1.

U.T.A. : Broșovschi, Colnic și 
Gali — cîte 2, Pîrvu, Sima, Pojoni, 
Kukla, Schepp, Cura și Birău — 
cîte 1.

UNIV. CRAIOVA : Strîmbeanu 
și Crișan — cîte 2, Marcu, Constan- 
tinescu, Bălăci, Nedelcu, Purima, 
Oblemenco și Negrilă — cîte 1.

F.C. OLIMPIA : Kaiser, Hațega- 
nu și Both — cîte 2, , Popescu, 
Bocșa. Knoblau și Iancu — cîte 1

C.F.R. : Roman — 2, Ciocan, 
Boo, Vișan, L. Mihai, Lupu, Boca 
și Popa — cîte 1.

„U* CLUJ-NAPOCA r Bichescu, 
Vaczi și Porațchi — cîte 2, Coca, 
Batacliu, Ciocan, Hurlol. Duh a, 
Barbu și Mușat — cîte 1*

0 REZOLVARE OPERATIVA $1

Fază din partida, disputată în turul campionatului, la București, 
intre Rapid și F.C. Bihor : Manea șutează din interiorul careului 
ți va inscrie al doilea gol al echipei sale. Mîine cele două for

mații se vor intilni, in meci revanșă, la Oradea.

Foto : S. BAKCSY

S. 
Se-

dc 
in-

După eșecurile din partidele cu

• DINAMO. Săptămână 
lucru intens, cu ședințe de 
6truire zilnice. Miercuri, dina- 
moviștii au susținut un joc de 
verificare cu divizionara C Si
rena (9—1). De joi, au partici
pat la antrenamente și jucăto
rii care au făcut parte din lo
tul olimpic. Lucescu este încă 
spitalizat datorită contractării 
unei viroze pulmonare. • 
F. C. CONSTANȚA. Fiecare 
antrenament a însemnat pentru 
jucătorii constănțeni prilej de 
muncă susținută, în vederea ie
șirii din impasul în care echipa 
se află. Un deosebit accent a 
fost pus pe îmbunătățirea jocu
lui în fazele de finalizare. Joi, 
fotbaliștii de pe litoral s-au de
plasat la Brăila unde au susți
nut o partidă amicală cu Fotbal 
Club din localitate (0—0).

ARBITRUL PARTIDEI : N. 
Rainea (Bîrlad).

Încă

0 C.F.R. CLUJ-NAPOCA a 
susținut, în perioada de între
rupere, și două meciuri amica
le cu Gloria Bistrița. Primul, 
ta deplasare, l-a pierdut cu 
2—1, cel de-al doilea, disputat, 
joi, la Cluj-Napoca, l-a câștigat 
cu 2—1 (0—0). Golurile cluje
nilor au fost marcate de... Țe- 
gean. El, însă, nu are
drept de joc pentru formația 
feroviară. In privința lotului, 
se anunță ca posibilă reintrarea 
lui Szabadoș. 0 JIUL are pro
bleme în privința liniei de fund. 
Niculescu este suspendat, Nițu 
este indisponibil. In aceste îm
prejurări, antrenorul Ion 
cu va apela la Rusu și 
Semne de întrebare și 
participării lui Mulțescu,
dentat în meciul cu Olanda.

ARBITRUL PARTIDEI : Gh. 
Vasilescu I (București).

Iones-
Lcca. 

asupra 
acci-

• POLITEHNICA TIMIȘOA
RA a efectuat, duipă cum se 
știe, un turneu în Polonia (vic
torie la Gornik Zabrze, alt suc
ces și un egal cu formații 
Divizia B) ; 
disputat un 
cu U.M.T. : 
marcate de 
(2) și Lața 
după o lungă absență și va e- 
volua mîine, o repriză, in for
mația de tineret-speranțe). 
Unsprezecele probabil pentru 
duminică, cel obișnuit, cu o mo
dificare : Istrătescu în centrul 
liniei de atac, o UNIVERSI
TATEA CRAIOVA a efectuat 
marți și joi antrenamente duble 
iar miercuri a evoluat la Balș : 
4—1 cu F.O.B. Au marcat 
Marcu (2), Bălăci și Donose. 
Din formația de la Timișoara 
va lipsi Ștefăncscu (3 cartonașe 
galbene).

ARBITRUL PARTIDEI : V. 
Topan (Cluj-Napoca).

de 
joi, timișorenii au 
meci la două porți 
4—1, prin punctele 

Păltinișan, Cotec 
(acesta a reintrat

0 STEAUA, fără jucătorii de 
lot, a susținut 3 jocuri amicale 
(cu Gloria Buzău 1—0, cu C. S. 
Tîrgoviște 2—1 și cu Chimia 
Tr. Măgurele 2—0). De joi di
mineața. cînd selecționabilii 
s-au reîntors la echipă, s-au 
desfășurat antrenamente cu ca
racter fizic, tehnic și tactic. 
Troi este în continuare indispo
nibil. © UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA. Echipa antre
nată de Paul Popescu a susți
nut și ea tot 3 partide amicale 
(cu Gaz Metan 2—0, cu A.S.A. 
Tg. Mureș 3—0 și 1—4). Uifă- 
leanu n-a putut fi recuperat, 
probabil va fi operat de menise. 
Se fac eforturi pentru reface
rea lui Hurloi, absent de foarte 
multă vreme de pe gazon. Uni
versitarii au sosit în Capitală, 
Ieri la prînz.

ARBITRUL PARTIDEI : 
Cursaru (Ploiești).

N.

• POLITEHNICA IAȘI. Du
pă cum se știe, ieșenii s-au

• In cele 22 de etape ale actualei ediții a Diviziei A s-au tascris 515 
goluri ; 407 gazdele, 108 oaspeții. Observați ce slabă eficacitate au echi
pele în deplasare. Cea mai productivă rundă a fost a xvn-a, cînd s-au 
marcat 37 de goluri, la polul opus situtadu-se etapa a XV-a cu numai 
17 goluri.

situindu-sc etapa a XV-a cu numai

C Golurile eu numere de Jalon 
ale acestui campionat au fost ta- 
scrise de 4 M. Sandu (nr. 
Oblemenco (50), Lucescu

ii, 
(100),

Dumitru (150), Romilă (200), Neagu 
(250), C. Zam(ir (300), Adam (3S0), 
Peniu (400), Radu n (450) și Colnic 
(500)

• lată jucătorii care au 
pionat, mai mult de două 
(etapa a XXI-a) — dte 4 _ 
ori), Iordănescu, Batacliu, Mulțescu

reușit să Înscrie, Intr-un meci din acest cam- 
goluri ; Radu n (etapa a XlX-a) și Simionaș 
goluri, D. Georgescu (de 3 ori), Peniu (de 2 

șl Rontea — cîte 3 goluri.

• Fină acum, am consemnat în
scrierea a 16 autogoluri (2 ta retur,

ta etapa a XlX-a, „semnate” 
Boloni și Knoblau).

de

• Unchiaș este primul jucător eliminat de pe teren în retur (ta 
•-au taregistrat 17 cartonașe roșii).

• Din cele 196 de partide dispu
tate, 148 au revenit gazdelor, 32 
s-au încheiat la egalitate, și nu
mai In 18 victoria a fost de par

tur

de-tea oaspeților. Altă dovadă a 
bilei replici a echipelor ta depla
sare.

<Je lovituri de la 11 m ; II transfor-• Ptaă ta prezent, s-au dictat 50
mate, 12 ratate ; 44 ta favoarea gazdelor, t pentru oaspeți ; 87 pe motiv 
de fault, 13 pentru infracțiunea de

• La partidele celor 22 de etape 
au asistat 2.610.500 spectatori. 
Cei mad multi — 160 000 — au ur
mărit meciurile rundei a XlX-a,

henț.

ier cei mai putini — 75 000 — s-au 
taregistrat la jocurile etapei » 
XVm-a.

pe baza mediei de spectatori, după• Clasamentul orașelor, alcătuit „ . .
22 de etape, se prezintă astfel :1. CRAIOVA 27 100 ; 2. Timișoara 21 700 ; 
I. București 16 300 ; 4. Oradea 16 000 ; 5. Iași 14 300 ; 6. Bacău 13 300 ;
I. Pitești 12 700 ; 8. Arad 12 000 ; 9. Reșița 11 500 ; 10. Tg Miureș 10 600 ;
II. Satu Mare 10 200 ; 12. Constanta 9 900 ; 13. ClujHNapoca 8 000 ; M. 
Petroșani 6 000.

• Situația în „Trofeul Petschov- 
•ehl* (decernat anual de ziarul 
nostru, celui mai sportiv public), 
după 22 de etape, este următoa
rea : L SATTI MARE 9J8 ; 2. Re- 
«tta 9,0» ; »—4. Craiova șt lași >,N;

înapoiat joi din Grecia, după 
un turneu în care au realizat 
cîteva rezultate bune. înaintea 
uneia dintre partide, la încălzi
re, portarul Stan a suferit o ac
cidentare la mină și este indis
ponibil. îl va înlocui Costaș, 
care a apărat bine în Grecia. 
In rest, lotul este apt de 
joc. @ SPORTUL STUDEN
ȚESC. Și studenții bucureșteni, 
reveniți joi seară de la Sofia, 
au avut ca prim obiectiv recu
perarea, refacerea potențialului 
fizic, 
mîn, 
bili.
tului
nu, care a și jucat în perioada 
de întrerupere a campionatului.

ARBITRUL PARTIDEI : C. 
Ghiță (Brașov).

Munteanu și Chihaia ră- 
în continuare, indisponi- 

Ceilalți componenți ai lo- 
sînt valizi, inclusiv Oltea-

SANCȚIONAREA
Omologînd cele 3 cartonașe gal

bene acumulate în meciurile din 
Divizia A si din campionatul de 
tlneret-sperante, Comisia de disci
plină a F.R.F. l-a suspendat pe 
următorii jucători pentru etapa 
de duminică : Pop, Marin Stelian 
(Rapid), Popa, Bathori II (F.C. 
Olimpia). Stefănescu (Universita
tea Craiova), Hrițcu (Sport Club 
Bacău), Niculescu (Jiul), Vasiliu 
(Universitatea Cluj-Napoca). pen
tru eliminare din teren, la par
tida cu „U“ Cluj-Napoca (atac 
violent), jucătorui Unchiaș (Poli
tehnica Iasi) a fost suspendat 2 
etape.

In Divizia B, au fost dictate 
următoarele sancțiuni : Țevi (Pro
gresul București) — 4 etape, Cio
lan (Minerul Motru) și Solomon 
(C.S.M. Borzești) — 3, Cătoi (Au-

1—1 la Pitești, 1—3 la Neratovice, 
4—2 scor generat în favoarea 
Cehoslovaciei și selecționata de 
juniori a țării noastre ratează, 
pentru a doua oară consecutiv, 
calificarea la Turneul final 
U.E.F.A, Chitaru, Lupău, Toader, 
Cămătaru, Vesa n-au reușit nici 
anul trecut, nici în acest an. să 
pășească peste pragul unor pre
liminarii — e adevărat foarte difi
cile — deși li s-au creat condiții 
optime de pregătire, deși numele 
lor par să spună mult mai mult 
decît ale unor jucători ca Elisei, 
Șurenghin, Cotigă sau Culea, cîți- 
va dintre cei care au realizat ul
tima calificare (1974) pentru tur
neul final, în fața unui adversar 
la fel de redutabil ca cel de anul 
trecut, la fel de tenace ca cel din 
acest an. De la Chitaru, Vesa, Toa
der, Cămătaru, Lupău, I. Popa, 
Speriatu. Șunda s-a așteptat mult, 
mai mult decît o calificare. Pen
tru că trei dintre ei joacă tn pri
mul nostru eșalon, iar ceilalți 
cinci au suficiente posibilități și 
mari șanse să devină și ei jucători 
de prima divizie. Cu atit mai in
explicabile apar rezultatele înregis
trate, îndeosebi cel de la Pitești, 
unde s-a ratat, de fapt, califica
rea. Dacă la 28 martie echipa ar 
fi jucat măcar așa cum a făcut-o 
miercuri la Neratovice (,,ln re
priza secundă echipa României a 
dominat și a fost la un pas de a 
obține egalarea", se specifică in 
cronica meciului din ziarul „Ces- 
koslovensky Sport") sau ta me-

UNOR JUCĂTORI
tobuzul

• (Celuloza
București) si Filimon 
Călărași) — 2.

In Divizia C, trei jucători de la 
Rova Roșiori au fost pedepsiți 
exemplar pentru jocul dur prac
ticat* în meciul cu Chimia Găeștl : 
Buracu si Duțu — 8 etape de 
suspendare, iar Dumitru — 3 
etape. Au mai fost sancționați : 
Pașcariu (Foresta Moldovița), Co- 
Jocaru (Victoria Florești), Danceu 
(Voința Constanța) si Comănescu 
(Oltuz Tg. Ocna) — 6 etape, 
Marksz (Metalurgistul Sadu) și 
•Costanda (Carnati Brașov) — 4 
etape, R6v6sz (Construcții Cluj- 
Napoca) șl Iancu (Minerul Teliuc) 
— 2 etape. Petracla (Victoria 
Craiova) sl Preda (Olimpia Giur
giu) — 2 etape, Rosiu (Granitul 
Babadag) — o etapă.

/n Divizia B

DINCOLO DE
întrecerea echipelor din eșa

lonul secund suscită un inte
res evident în rîndurile iubi
torilor de fotbal. Argumentul 
cel mai convingător îl consti
tuie numărul mare de specta
tori prezenți la partidele Divi
ziei B. întrecerea în sine este 
interesantă, atractivă, 
pentru promovare 
evitarea ultimelor 
deosebit de dîrză. 
că, după etapa a 
tuația de la cei 
clasamentelor nu este cîtuși de 
puțin lămurită, chiar dacă 
F.C.M. Galați și F. C. Corvi- 
nul Hunedoara, de pildă, au 
in prezent un avans de trei 
puncte.

Din păcate, lupta pentru vic
torie se duce în prea multe 
cazuri peste limitele regu
lamentului. Cel mai proaspăt 
exemplu — C.S.M. Borzești, o 
formație tlnără, cu mulți ju
cători talentați, proveniți de 
la Liceul de fotbal din Bacău, 
dar care, din păcate, practică, 
uneori, un joc dur, chiar de 
intimidare a adversarului. In 
aceste condiții, normal, pro
gresul tinerilor jucători, reali
zarea lor deplină 
greu.

Acesta este un 
trecută, ca și altele _ 
au oferit chiar mostre de ati
tudini nesportive, (exemplu 
meciul Minerul Motru — Pro
gresul), ca să nu mai vor
bim de carențe de ordin teh
nic, tactic, de tehnică indivi
duală. Concluzia nu este greu 
de desprins : procesul de in
struire are multe tare, in ge
neral antrenorii au în vedere

Lupta 
sau pentru 
locuri este 

Așa se face 
XXIII-a, si- 
doi poli ai

se va face

caz. Etapa 
precedente,

doar un 
unul !). 
asociații 
să prive

Laure

ciurde cu 
R.D. Germană, 
acum printre f 
ei / Dar, „nu 
care au absolv 
Cehoslovacia,
Palea și Toa 
realiza un obl 
afirmau dup' 
Constantin Ar 
Nicolae-Nicușo 
Neratovice, în 
cestor adevăru 
2—2, de care 
pe. Indiscutab 
inadmisibile s 
(două dintre e 
lui Speriatu, 
Pitești și min. 
Dar tot la fel 
că reprezenta 
echipă constru 
tate, mereu a 
reprezintă, In 
fotbalului nost 
eșalon cu ma 
de rezolvat. C 
puțini jucăto 
cernuți de sita 
tițional necor 
să persiste Ia 
niori o nesfîrș 
țe organiza to 
grup stabil de 
capabili să d 
înalt nivel un 
adecvat cerinț 
tre e angajat 
afară ca neco 
echipă sau a 
rămîne mai d 
să a orelor 
După cum și 
renurilor se 
perfecționări. 
BLEMELE. Ș 
vor fi tntrep 
de vitalizare 
și școli cu pr 
uzi au dat s 
1976 
nici 
rile, 
nua 
marea viitori 
lereze abater 
tății noastre 
fundași de c 
mare nevoie, 
din cauza u 
ordin educaț 
toți factorii 
de bunul me 
nu vor colab 
vor acționa 
operativ — s 
obține rezult 
atit de tndr

LUPTA PENTRU P
Șl LOCUL ÎN

de duminică", cu vic- 
acasă sau cu „marele

„meciul 
toria de 
punct" obținut în deplasare și 
mai puțin perspectiva. Așa 
stînd lucrurile nu este de mi
rare că Ciocan, de la Gloria 
Bistrița, la cei 33 de ani ai 
săi, se impune cu regularitate 
atenției, că Dumitru Nicolae, 
de la Prahova Ploiești (tot la 
33 de ani) este aproape la fie
care meci cel mai bun de pe 
teren.

Aducem din nou în dezbate
re o problemă la care am fă
cut dese referiri : Divizia B 
încă nu formează și nu pro
movează Jucătorii de care fot
balul nostru are nevoie. Am 
trecut în revistă formațiile ali
niate la ultima etapă a Divi
ziei A. Și din mai mult de 
200 de fotbaliști care au jucat 
atunci, puțini au fost cei care 
au provenit în ultimul timp de 
la eșalonul secund. Este vorba 
de Toma (de la Flacăra Mo- 
reni la Jiul), Cotec ' ~
mișoara — „Poli" 
Popescu (Tractorul 
F. C. Olimpia Satu 
delcu II (Gloria
F.C.M. Galați, în - prezent la 
Univ. Craiova), Crișan (F. C. 
Baia Mare — Univ. Craiova), 
Corendea (S. C. Tulcea — F. C. 
Constanța), Coloji (Ind. sîrmei 
— C.F.R. Cluj-Napoca), Vesa 
(Ind. sîrmei — „U“ Cluj-Napo
ca) și cel mai recent transfe
rat, Doru Nicolae, de la Di
namo București, venit de la 
Gloria Bistrița. Dar acesta nu 
este un nume nou pentru pri-

(C.F.R. Ti- 
Timișoara), 
Brașov — 

Mare), Ne- 
Buzău —

CLA
mul eșalon 
jucat cînd 
iești și St

De curî 
mai buni
vizia secun 
la federați 
alcătui o s 
mai făcut, 
care va 
chiar cîte
ționale. La 
loc primul 
prilej din 
norii de 
zinte, cum
muncii. Să 
mina viito 
divizia sec 
cum spun 
trecerea p 
puncte, di 
scop in si

SERIA 
G. Farcaș 
lăți : I. U_ 
iești — S. C
pută la Mo 
Viitorul V 
Brăila—Glo 
CJS.U. Gal
• Celuloza 
(Caracal) 
M. Buzea ( 
Pașcani :

SERIA 
putere Cra 
Oltenița—M 
greșul Buc 
(București) 
șov : C. T 
ras—Chim
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A doua zi după ratarea ca
lificării în turneul final a re
prezentativei noastre olimpice. 
Ne aflăm în biroul lui Ștefan 
Covaci pentru un dialog des
pre „ce a fost ?“ și, mai ales, 
despre „ce va fi Vicepreșe
dintele F. R. Fotbal și antre
norul echipelor naționale ale 
României a depășit „șocul" 
provocat de nereușită. Nu se 
scuză în nici un fel, nu acu
ză pe nimeni, invocînd, cum
va „Blois“-ul, așa cum nici 
predecesorul său' Valentin Stă- 
nescu, intr-un moment similar, 
nu a făcut caz de acel 
defectuos luat. în ’72 la 
sinki. In mai puțin de o 
care a cuprins cele trei 
ciuri internaționale ale 
tui sezon, Ștefan Covaci a 
ajuns, totuși, la unele conclu
zii : „Urmărind, un timp, de 
afară, evoluția fotbalului nos
tru, nu l-am putut încadra în 
niște coordonate precise, nu 
am fost în măsură să-i sta
bilesc adevăratul fond valoric. 
Am considerat de aceea că, 
pentru început, este mai bine 
să tatonez decît să adopt facila 
cale de întinerire masivă a e- 
chipei naționale. Acum, unele 
lucruri au căpătat limpezime".

— Ne-ar interesa, și, de
sigur, și pe cititorii noș
tri constatările dv...

— Deși sînt înzestrați cu ta
lent, Jucătorii noștri de per
formanță nu au încă ceea ce 
se cheamă clasă europeană, nu 
se apropie de tipul fotbalistu
lui modern. Asta ar fi prima 
mea observație. O altă defi
ciență — în strînsă legătură cu 
precedenta — mi-a fost rele
vată de participarea la unele 
ședințe de antrenament. Așa 
cum se desfășoară acum ci
clul săptămînal, apreciez că el 
este lipsit de consistență atit 
pe planul volumului cit, mai 
ales, pe acela ul calității pro
cesului de instruire și educa
ție. Jucătorul nostru pleacă 
prea voios de la lecțiile de 
pregătire, deci prea proaspăt, 
de unde rezultă că nu a fost 
solicitat în mod suficient. Este 
o atitudine dăunătoare fotba
lului de performanță, pe care 
nu o vom putea înlătura pre
cum dorim, dacă nu va opera, 
de urgență, o schimbare de 
mentalitate, în primul rînd la 
cluburi. în momentul de față, 
imaginea relației antrenor-ju- 
cător ne apare... răsturnată, ul
tima „parte" avînd prea puține 
indatoriri morale și tehnice.

— Ați avut prilejul unui 
contact permanent cu ma
rele fotbal. V-am ruga să 
dați un sens mai deplin no-, 
țiunii de jucător modern, 
la care v-ați referit. Ce în
țelegeți dv. prin acest tip 
de fotbalist ?

start 
Hel- 
Iună, 
me- 

aces-

— întrunește următoarele 
trăsături : știe să „sufere" in 
timpul antrenamentelor pentru 
a cîștiga în forță, viteză și re
zistență. La vîrsta de 16—18 
ani, Cruyff lucra ore în șir cu 
halterele ; se supune unei dis
cipline tactice. Urmăriți atent 
jocul echipelor anglo-saxone 
veți pricepe mai ușor de 
se află ele, la ora actuală, 
vîrful piramidei.

— Din ceea 
deduce și ce 
de îndată, pe 
namentului si

— Nu de mult am pus la 
punct unele lucruri, în ședința 
cu antrenorii echipelor de Di-

&\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Și 
ce 
în

sece spuneți 
trebuie făcut, 
planul antre- 
al jocului.

De vorbă cu ȘTEFAN COVACI
despre probleme tehnice

de strictă actualitate

vizia A. Nu le voi repeta la 
detaliu. Voi spune doar că tre
buie înlocuită imediat tendința 
exagerată de păstrare și de 
conducere a mingii — proce
deul tehnic cel mai cultivat la 
jucătorii noștri — cu o atitu
dine responsabilă ; efectuarea, 
de pildă, a marcajului sever îl 
învață pe jucător să participe, 
cu bun randament, la ambele 
momente fundamentale ale jo
cului. La ora actuală, ștacheta 
exigențelor telinico-tactice 
așezată la o înălțime prea 
să și asta se observă în 
Udele de campionat.

— Nu considerați că 
destule divizionarele A 
simt nevoia unor remanieri 
de efectiv, fie ele numai 
pentru anumite posturi ?

— Despre această importan
tă problemă de perspectivă.- 
apropiată, am discutat nu o

este 
joa- 
par-

sînt 
care

JUCATORII CONVOCA}!
Următorii jucători de la echipe

le de Divizia B sînt cocnvocați 
marți la ora 12, la sediul F.R.F., 
in. vederea trialului care va avea 
loc miercuri, pe stadionul Repu
blicii : Tănase, Enache, Marinescu 
(C.S.U. Galați), Nedelcu, Bezman, 
Burcea (F.C.M. Galați), Dumitres
cu, Tudor, Nistor, Răut (Prahova 
Ploiești), Angelescu (Petrolul 
Ploiești), Niță, Berceanu (Ceahlăul 
P. Neamț), Trifina, Pascu (F. C. 
Brăila), Voinea, Căldăruș (C.S.M. 
Suceava), Elisei (C.S.M. Borzești), 
Adamache (Victoria Tecuci), 
Anghel (Gloria Buzău), Mușat

CAGLIARI SI COMO?

Biroul federal. Vom 
iniția o „campanie a elemen
telor talentate" din toate eșa
loanele inferioare ale fotbalu
lui nostru. Deocamdată, mier
curea viitoare circa 60 de ju
cători, selecționați din toate 
cele trei serii ale Diviziei B 
și distribuiți în patru echipe, 
vor susține două partide-trial. 
Să sperăm că vom depista ju
cători apți de a promova în 
formații divizionare A. Acestea 
simt, intr-adevăr, nevoia unor 
inoculări cu tinere și talentate 
elemente. Și nu numai ele. 
Cum ani lăsat să se înțeleagă, 
chiar și echipa națională.

— După cele trei jocuri 
susținute în. actualul sezon, 
care sînt posturile defici
tare ale „ll“-lui nostru re
prezentativ ?

— Căutăm — și cred că vom 
găsi — fundași laterali, înain
tași și... un portar. In pers
pectiva închegării unei valo
roase echipe naționale, care să 
abordeze, în aprilie 1977, pre
liminariile Campionatului mon
dial, vom testa jucători oare
cum confirmați pentru ase
menea roluri. Și asta chiar la 
primul prilej care ni se oferă 
și anume la 12 mai, data man
șei I a finalei Cupei balcanice, 
care, așa cum se știe, va opu
ne, la Sofia, echipele naționale 
ale României și Bulgariei. Ex
periențe, de profunzime, vom 
efectua firește, în paralel, la 
celelalte loturi reprezentative •— 
juniori U.E.F.A., lotul pînă la 
21 de ani și Iotul B cărora lc 
vom asigura, desigur, și com
petiții corespunzătoare. Toate 
eforturile noastre vor fi subor
donate însă ideii de care vor
beam, fundamentală după opi
nia mea, prin care urmărim 
crearea unui nou tip de jucă
tor după modelul celui pe care-I 
Intilnim în confruntările inter
naționale oficiale. Sint convins 
eă talente există și in fotbalul 
nostru.

Gheorghe NICOLAESCU

IA TRIALUL DIVIZIEI B
(Celuloza Călărași), Bucu (C.F.R. 
Pașcani), — SERIA I ; Ene, Econo- 
mu, Niță, Sava (C.S. Tîrgoviște), 
Badea, Dragu, Țevi (Progresul 
Buc.), Eftimescu, Cotoșman, Cio- 
cioană, Frățilă n (Dinamo Slati
na) , Cîrțu, Stăncescu, Pană 
(Electroputere Craiova), Clipa, 
Micloș (St. roșu Bra'șov), Bunea, 
Voinea (Unirea Alexandria), Sebe 
(Metalul Buc.), Stamate (S.N. Ol
tenița), Carabageac (Minerul Mo- 
tru), Pană (Chimia Tr. Măgurele), 
Nucă (Nitramonia Făgăraș), Cățoi 
(Autobuzul Buc.) — SERIA A Il-a; 
Georgescu, Năstase, Ghiță, Suren- 
gliin (F.C. Corvinul), Țicheli, Stan, 
Culda, Deac (C.I.L. Sighet), 
Barna, Frățilă (F.C. Șoimii 
Coler, Sabău, Lupău (F.C. 
Mare), Petrovici, Butuza 
Bistrița), Selimesi, Gruber ,_____
șui Deva), Văetuși, Mavrușca (Vic
toria Călan), Fildan (Unirea Tom
natic), Schmidt (Victoria Cărei), 
Neagu (Sticla Turda), Foaie (Mi
nerul Moldova Nouă), Windt (Gaz 
metan Mediaș), Tisa (Rapid Arad) 
— SERIA A IlI-a.

Corespondență din Italia

VOR SALVA

PULICI (Torino) golgeterul 
campionatului

Continuă duelul la distantă 
dintre cele două echipe tori- 
neze pentru cucerirea titlului. 
E o luptă pasionantă care poa
te oferi oricînd surprize, pu- 
nînd la grea încercare nervii 
suporterilor. De la partidele pe 
care aceste două echipe le-au 
susținut duminica trecută se 
aștepta o primă verificare a 
potențialului lor în duelul pe care 
îl susțin, dar rezultatele înre
gistrate nu au risipit incertitu
dinile. La Como, Torino a în
vins și mai ales a convins. în 
timp ce la Bergamo, pe teren 
neutru (ca urmare a suspen
dării terenului propriu), Juven
tus a fost salvată de o „țîșnire" 
a bătrînului Altafini (38 ani).

Fără zgomot, dar tenace, în 
urma acestora mărșăluiește Mi
lan, care continuă să adune 
puncte, mai cu scamă după ce 
Rivera a fost scos din echipă. 
Noul lider al formației, Benetti, 
pare să fi dat un nou impuls 
„roșu-negrilor". Iar cucerirea 
titlului, deși pare imposibilă, 
rămîne încă in obiectivul lui 
Milan.

în coada clasamentului marea 
a devenit mai adîncă și mai 
cuprinzătoare. Cagliari și Co
mo, care acum două săptămîni 
erau socotite iremediabil pier
dute, au reintrat în cursa pen
tru salvare, grație succesului 
sardinienilor în fața unei con
curente directe (Lazio) și vic
toriei la 
de Como 
Florența, 
urmă.

Etapa 
partide de mare interes. Juven
tus se deplasează la Napoli, 
echipă dornică să se revanșeze 
în fața campionilor pentru a- 
cel 2—6 din sezonul trecut și să 
se reabiliteze în fața publicului 
local pentru. ultimele prestații 
neconcludente. La rîndul său, 
Torino va primi vizita Fiorenti- 
nei, care nu credem să facă 
față asaltului liderului. Milan, 
care se prezintă incom^et nu 
va trebui să facă mari eforturi 
pentru a învinge pe Como, iar 
Bologna se va deplasa la Roma 
pentru a 
mată de 
tineri tă...

masa verde obținută 
după incidentele de la 
cu o săptămînă în

de duminică cuprinde

întîlni o echipă deci- 
accidentări și mult în-

CESARE TRENTINI

DE
• Cu prilejul celei 

de-a 10-a ediții a Cu
pei Africii pe națiuni 
(41 de țări partici
pante în etapa preli
minariilor), competiție 
recent încheiată la 
Addis Abeba cu yic- 
toria reprezentativei 
Marocului, ziariștii 
prezenți l-au ales, 
prin referendum, pe 
cel mai bun jucător 
al turneului. Laurea
tul este Ibrahim 
Keita, atacant în 
chipa Guineei.

e-

vor• 24 de arbitri 
conduce meciurile tur
neului 
dintre 
noscuți de pe acum. 
Este vorba de : Kus- 
tom (Polonia), Win- 
semann (Canada), Rud
nev (U.R.S.S.), Nam- 
dar (Iran), 
(Brazilia), 
(Uruguay), 
(Argentina), 
(Austria), 
(Chile), 
(Columbia), 
(Ungaria), 
(Italia), Van 
(Olanda), 
(Scotia),

olimpic. 15 
ei sînt cu-

PRETUTINDENI
Attar (R. A. Egipt). 
Aceștia, Împreună cu 
restul „cavalerilor", se 
vor reuni la Montreal, 
la 13 iulie, si vor lua 
parte la un stagiu de 
pregătire de trei zile.

marcat cinci goluri si 
a ajuns în 
clasamentului 
terilor.

îruntea 
golge-

• Președintele 
U.E.F.A., Artemio
Franchi, va părăsi, la 
30 iunie, președinția 
Federației italiene de 
fotbal. Succesorul său 
va fi dr. Franco 
raro, actualul 
ședințe al Ligii 
fesioniste.

Car- 
pre- 
pro-

<* Numărul' 
liștilor italieni 
imit^idu-1 pe 
au devenit ___
tori în cluburile 
este în creștere : 
putină vreme Mazzola 
se numără si el prin
tre oficialii lui inter- 
nazionale.

fotba- 
care, 

Rivera, 
conducă

tor, 
de

A Raymond Goet- 
hals, antrenorul care 
se identifica cu națio
nala Belgiei, a renun
țat la postul său, de
venind 
tehnic 
lccht.

O Așa cum se 
vedea, contractul 
Max Merkel nu va fi 
reînnoit de clubul 
Schalke 04. Conducă
torii clubului socotesc 
că antrenorul Merkel 
este ,.foarte dificil**.

pre- 
lui conducătorul 

al lui Ander-

Negru, 
Sibiu), 

Baia 
(Gloria 
(Mure-

ft Echipa 
lui a cîștigat 
a patra oară 
neul Golfului**

preliminariile
U.E.F.A.

Islanda—

LOIO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

LA 18 APRILIE 1976^
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ROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR

AZI ULTIMA ZI PENTRU 
PROCURAREA BILETELOR

Herâs- 
Dinamo"

Lacul
,,CupaConstantin ALEXE 

Pompiliu VINTILA

XXIV-a, care are 
cîteva întîlniri a-

avea 
imul

Repu- 
concursul 

pentru

intr-un 
la un scor 
București — 
roșu.

sala
— Arhi-

o în 
Turneului 
(juniori) : 
Luxemburg 1—0 (1—0). 
în tur 1—0. Echipa 
Islandei s-a calificat 
pentru turneul final.

' SE ACORDĂ CÎSTIGURI ÎN
AUTOTURISME.BANI Șl EXCURSII

Kuweitu- 
pentra 
„Tur- 
învin- 

gînd în finală cu 4—2. 
selecționata Irakului.

Fază la mijlocul terenului, 
„in zona nimănui' 
meci terminat 
alb : Metalul

Steagul

Coelho 
Barreto 

Coerezza 
Schiller 

Silvagno 
Velasquez 

Palotai 
Michelotti 
der Kroft 
Paterson 

Diab del

• în afara lui Gal
lis, în Cehoslovacia 
s-a remarcat în ulti
mele etape de campio
nat un tinăr 
Jozsa, 
motiv 
ciul 
(10—1 
roviarilor).

_ suter:
de la Loko- 

Kosice. tn me- 
cu Jablonec 

în favoarea fe- 
Jozsa

ocați 
a se

cel mai apropiat moment de 
afirmări, sau de confirmări, îl 
constituie meciurile etapei de 
duminică, a 
în program 
tractive.

ava—Unirea Focșani : 
B orz ești—F.C.M. Ga- 

- F. C. Petrolul Plo- 
scu (Brașov) ; se dis- 
5 ft C. S. Botoșani— 
(Satu Mare) ft F. C. 
tescu (Rm. Vîlcea) ft 
: I. Pop (București) 
P. Neamț : FI. Cenea 

—Prahova Ploiești : 
intui Medgidia—C.F.R. 
ii).

• Chimia Rm. Vîlcea—F.C.M. Giurgiu : I. Vințan 
(Sibiu) A Autobuzul București—Metalul București : 
S. Stânaeseu (București) A C. S. Tîrgoviște—Mi
nerul Motru : M. Fcdiuc (Suceava) A Unirea. 
Alexandria—Tractorul Brașov : P. Silvestru (Foc
șani) .

mo Slatina—Electro-
(Sighișoara) ft S. N. 
•suth (Buzău) ft Pro- 
irești : Gh. Retezan 
Brașov—Metrom Bra- 
ft Nitramonia Făgă- 
Szilaghi (Baia Mare)

SERIA A m-A : A Rapid Arad—Gloria Bis
trița : Al. Ene (Craiova) a Dacia Orăștie—Unirea 
Tomnatic : C. Dinulescu (București) • C.I.L. Si
ghet—Minerul Moldova Nouă : T. Vass (Oradea) • 
Victoria Cărei—C.F.R. Timișoara : I. Rus (Tg. Mu
reș) A Victoria Călan—F. C. Șoimii Sibiu : • N. Pc- 
triceanu (București) A Sticla Turda—Mureșul 
Deva : D. Isăcescu (București) A U. M. Timișoara— 
F. C. Baia Mare : Tr. Moarcăs (Brașov) A Meta
lurgistul Cugir—Ind. sîrmei C. Turzii : R. Serban 
(Craiova) ; se dispută la Blaj, de la ora 11 • Gaz 
metan Mediaș—F. C. Corvinul Hunedoara : C. Ni- 
culescu (București).

C.

S IM BATA

ATLETISM : Stadionul 
blicii, de la ora 16 : 
municipali de prima vara 
seniori, juniori I și II.

BASCHET : Sala Olimpia, de la 
ora 17,30 : Olimpia — Voința 
București (fem. „Cupa F.R.B."), 
Mine-Energie — I PRO MET (m.B) ; 
sala Arhitectura, de la ora 17 : 
P.T.T. — Medicina-(f. B), Arhitec
tura — Olimpia II (f. B), Univer
sitatea — P.T.T. (m. B) 
Progresul, ora 16 : UREM 
tectura (m.B).

CAIAC-CANOE 
trâu, ora 16,30 : 
pentru tineret și juniori.

SĂRITURI IN APA : Bazinul „23 
August", de la ora 10 și de la 
ora 15 : campionatele republicane 
de seniori.

DUMINICA

ATLETISM : Stadionul Republicii, 
ora 16 : concursul municipal de 
primăvară pentru seniori, juniori
I si II.

BASCHET : Sala Giulești, de la 
ora 8,30 : Rapid II — Politehnica
II (f. B), Rapid -— Universitatea 
Timișoara (fem. „Cupa F.R.B.") ; 
sala Politehnica, de la ora 9 : 
Medicina — Universitatea (f. B), 
finala campionatului universitar. 
Politehnica — Sănătatea Ploiești 
(fem. „Cupa F.R.B.") ; sala „l-L. 
Caragiale", ora 9 : Automatica — 
Lie. 35 (m. B).

CANOTAJ : Lacul Herăstrău, ora
l „Cupa Școlarul".
FOTBAL : Stadionul Dinamo, 

ora 14,45 : Dinamo — F.C. Con
stanta (tineret-speranță), ora 
16,30 : Dinamo — F.C. Constanța 
(Div. A) ,- stadionul Steaua, ora 
14,45 : Steaua — „U“ Cluj-Napoca 
(tineret-speranțe), ora 16,30 : 
Steaua — „U" Cluj-Napoca (Div. 
A) ; stadionul Republicii, ora 9 : 
Autobuzul — Metalul (Div. B), ora 
11 Progresul — Voința (Div. B) ,- 
teren Danubiana, ora 11 : Unirea 
Tricolor — Tehnometal (Div. C) ; 
teren Sirena, ora 11 : Sirena — 
Avîntul Urziceni (Div. C) ; teren 
Steaua, ora 11 : Șoimii TAROM — 
Electronica (Div. C) ; teren T.M.B., 
ora 11 : T.M.B. — Olimpia Giur
giu (Div. O ; teren ICSIM, ora 11: 
ICSIM — I.O.R. (Div. C) ; teren 
Flacăra, ora 11 : FI. roșie — Azo
tul Slobozia (Div. C) ; teren 
Triumf, ora 11 : Triumf — Automa
tica (Div. C).

HANDBAL : Teren Progresul, ora 
10 : Progresul — Voința Odorhei 
(fem. „Cupa de primăvară") : 
teren Giulești, ora 10 : Rapid — 
Constructorul Baia Mare (fem. 
„Cupa de primăvară"), ora 11,15 : 
Locomotiva — Comerțul Constanța 
(m. B) ; teren Steaua, ora 10 : 
Voința — Petrolul Teleajen (masa. 
„Cupa de primăvară"j ; teren 
Voința, ora 11,15 : Sparta — 
C.S.M. Suceava (m.B).

HOCHEI. Patinoarul „23 August", 
•ra 16 : Dinamo București — Du
nărea Galați ; ora 18,30 : Steaua 
— S.C. Miercurea Ciuc.

Tragerea speciala
PRONOEXPRES j

Tragerea are loc la București. 
In sala Clubului Finanțe-Bănci 
din str. Doamnei nr. 2 cu Înce
pere de la ora 17.45.

Mal multe bilete, mal multe 
Șanse de cîstig I ț>

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO
DIN 16 APRILIE 1976

Fond general de cîștiguri 
864.092 lei din care : 8.264 lei
report.

EXTRAGERE I : 4 34 37 40 79 
68 46 80 73

EXTRAGEREA a Il-a : 13 7
62 78 18 83 45 15 22



In cadrul antrenamen
tului sportiv modern, 
pregătirea tactică o- 

ce 
in

cupă un loc din ce in 
mai important, rolul ei 
obținerea succesului crescind 
tot mai mult.

In condițiile actuale, cind 
pregătirea fizică a echipelor 
și a sportivilor este relativ 
egală, iar bagajul tehnic a- 
duce doar mici diferențieri, 
tactica poate hotări — ți 
hotărăște deseori — învin
gătorul.

Nu sint rare cazurile cind 
echipe sau sportivi cotați cu 
șanse scăzute obțin victorii 
surpriză tocmai pe baza pre
gătirii tactice minuțioase a 
confruntării respective. Tac
tica, insă, nu este ți nu 
poate fi element general va
labil, ce poate fi copiat sau 
aplicat Ia voia intimplârii. 
Există destule exemple și 
cazuri cind sportivi sau echi
pe au încercat să 
performanțele unor 
copiind întocmai tactica 
cestora, ca pe ceva „mira
culos", fără să o raporteze 
la propriile posibilități, la 
propriile atuuri ți lipsuri. 
Rezultatele au fost mereu a- 
celeași — adică eșecuri I 
Antrenamentul tactic are cri
terii riguroase, matematice 
chiar, el trebuind să 
cont întotdeauna de 
priile puncte forte ți — 
egală măsură — 
tele vulnerabile 
sărilor.

Ne-am propus 
oferim cititorilor 
pecte din pregătirea tactică 
a unor echipe ți a unor 
sportivi, căutind să eviden
țiem importanța covirșitoare 
pe care o are această pro
blemă în activitatea sportivă

atingă 
vîrfuri 

a-

țină 
pro- 

in 
de punc- 
ale adver-

astăzi să 
cîteva as-

blemă in activitatea 
de performanță.

JOCUL CU

„SCHEMELE" COMPLETEAZĂ, NU SUPLINESC! EROARE PE PARCURS
în handbalul nostru, la ab

solut toate nivelele, se constată 
de mai multă vreme o preocu
pare exagerată pentru „scheme 
tactice". Aceste combinații, 
care urmăresc mai mult spec
tacolul, ajung să fie încunu
nate de reușite din ce în ce 
mai rar, pe de o parte pentru 
că devin repede cunoscute ad
versarilor, iar pe de alta pentru 
că mișcările de răspuns ale a- 
părărilor nu corespund întoc
mai cerințelor „schemei". Și 
chiar dacă procentajul de ac
țiuni reușite se află într-o con
tinuă scădere, ideea pregătirilor 
în această direcție este ridicată 
la cote prea pretențioase pen
tru utilitatea ei practică.

Nu o dată, în întîlniri impor
tante, asistăm la atacuri eșuate 
de-a dreptul lamentabil, la iro
sirea unor poziții extrem de fa
vorabile, tocmai pentru că fi
nalizării simple, firești, îi este 
preferată combinația întorto- 
chiată. Avem tot mai des pri
lejul să vedem cum jucători 
fără un bagaj prea mare de cu
noștințe tehnico-tactice recurg 
la „pase speciale" sau la artifi
cii inutile, în loc să trimită 
mingea drept, simplu, printr-o 
pasă obișnuită. De asemenea, 
se face simțită o adevărată pre
dilecție pentru angajările la 
semicerc, deși este dar pentru 
toată lumea că la ora actuală 
perfecționarea apărărilor și ro
bustețea fizică a jucătorilor, 
împletită cu o tot mai accen
tuată agresivitate pe propriul 
semicerc, diminuează din ce în 
ce mai mult eficacitatea pivo- 
ților. De altfel, se și observă 
o tendință de infiltrare a pivo- 
ților 
zone 
dese

în 
de scheme1 
mare problemă care este deter
minată tocmai de excesiva pre
ocupare pentru combinațiile 
tactice. Este vorba de sărăcia 
bagajului tehnic al jucătorilor.

mai mult spre extreme, 
unde apărările se dove- 
mai penetrabile.
fața veritabilei „cascade 

Se află, însă, o

CENTRU FIX,

într-un interesant studiu efec
tuat de profesorul Mihai Cojo- 
caru, metodist al lotului repre
zentativ de băieți, s-a observat 
că în Divizia A (masculină) 
doar doi-trei jucători stăpînesc 
mai multe procedee de arun
care la poartă. Și nu întîmplă- 
tor aceștia sînt handbaliști de 
frunte, jucători remarcați toc
mai prin posibilitățile variate 
de finalizare. în rest — o su
medenie de nume cu cîte un 
singur procedeu de aruncare 
în dreptul lor. De aici, evidenta 
scădere a potențialului ofensiv 
manifestată de echipele divizio
nare, ușurința în blocarea unor 
șuturi de către apărători și... 
„zilele mari", din ce în ce mai 
numeroase, ale unor portari 
care, deși nu au o valoare de
osebită pe plan internațional, 
reușesc în campionatul intern 
să apere foarte bine numai pa 
baza cunoașterii exacte a pro
cedeului de aruncare folosit de 
jucătorul x sau y.

Din nefericire, goana după 
„scheme" s-a extins și la echi
pele de juniori. Ignorînd pre
gătirea complexă, mulți antre
nori trec la învățarea scheme
lor tactice imediat după ce 
elevii lor încep să cunoască, de 
bine, de rău, un singur proce
deu. Nu mai contează nici pre
gătirea fizică generală și speci
fică, nu mai contează nici ba
gajul elementar de cunoștințe 
tehnice, nu mai contează nici 
sistemul de apărare. Toată lu
mea face „scheme" ! Rezultatul, 
mai bine zis rezultatele ? O ac
centuată criză de elemente ta
lentate care să bată — cum 
se spune — la porțile loturilor 
reprezentative, un nivel me
diocru în campionate, o penurie 
de mijloace de exprimare în 
joc. Or, pentru toată lumea 
trebuie să fie limpede că sche
ma tactică reprezintă un ele
ment auxiliar, la indemina echi
pelor pregătite foarte bine, care 
dispun de jucători compleți, 
puși la punct atit pe plan fizic, 
cit și tehnico-tactic. Combina
țiile tactice nu sînt făcute pen
tru a suplini carențele, ci pen
tru a completa o pregătire ex
celentă !

Am asistat nu demult la o 
dezbatere furtunoasă. Lotul de 
ciclism pentru „Cursa Păcii" 
iși analiza comportarea în- 
tr-una din competițiile de veri
ficare și — nemulțumit de per
formanțele realizate — căuta 
explicații. Printre greșelile a- 
mintite se afla și evadarea pre
matură, nepregătită și necon
solidată, a alergătorilor Mircea 
Romașcanu 
Despre 
nostru

„S-a 
ușoară 
de la km. 57, cînd am înregis
trat evadarea lui Romașcanu și 
Gavrilă, eșuată, însă, după nu
mai cîțiva kilometri".

Evident, cei doi alergători 
comis o eroare tactică. Ei 
greșit, declanșînd un atac 
s-a vrut decisiv, fără să fi fost 
sprijiniți, in pluton, de colegii 
lor. Cind pornești la o astfel de 
acțiune, în doi, la jumătatea 
întrecerii, trebuie să-ți asiguri 
și colaborarea unor oameni de 
valoare. După sprinturile 
premerg evadarea și care 
buie să-i „sufoce", pentru 
ment, pe adversari, colegii 
pluton — care protejează 
țiunea — au misiunea de 
tempera ritmul, de a-i 
la trenă pe cei ce organizează 
contralovitura. Nu este un 
lucru ușor, de aceea el trebuie 
efectuat de alergători valoroși, 
cu bună orientare in pluton și 
cu resurse fizice. Apoi, chiar 
cind pleci in doi, sau mai ales 
atunci, trebuie să-ți alegi 
atenție partenerul. „Omul 
lingă tine" trebuie să fie la fel 
de proaspăt, bun ruleur, animat

și Nic. Gavrilă. 
această acțiune, ziarul 

din 23 martie nota : 
mers în pluton, cu □ 
„scînteie“ la întoarcerea

au
au 
ce

care 
tre- 
mo- 
din 
ac- 

a
încurca

cu 
de

de dorința de a contribui sin
cer la reușită, capabil să-ți 
ofere „plasa" necesară odihnei 
după efortul depus la trenă.

Așadar, organizarea acțiunii 
Si alegerea momentului tactic 
al declanșării sint decisive in
tr-o evadare. Mircea Rom aș- ’ 
canu, talent de seamă al ' " 
mului românesc, rutier 
numără 
întreceri 
hotare 
chiar și 
ținut însă seama de aceste de
ziderate și a pornit la intim* 
plare, bazindu-se doar pe forța 
sa, Deznodămintul l-a readus 
la realitate. Evadarea a eșuat; 
iar el — sleit de forțe — n-a 
mai fost capabil să participe 
la acțiunea decisivă, clasîndu-se 
in plutonul anonim, notat 
arbitri 
Firește, 
înțeles 
și este 
itor iși 
țiunile.

Am relatat acest fapt pentru 
că nu este singular. Numeroși 
rutieri, mai ales dintre cei ti
neri, comit astfel de erori tac
tice care, uneori, se repercu
tează chiar asupra viitorului lor 
in sportul cu pedale. De aceea; 
opinăm pentru acordarea unei 
mai mari atenții, in pregătirea 
teoretică, îndeosebi asupra ace
lor capitole care se referă la 
comportarea în timpul cursei; 
Altfel eforturile se irosesc, me-i 
diile orare rămin reduse, iar 
performanțele se mențin la un 
nivel nesatisfăcător.

ciclis- ’ 
care 

săi in
peste ( 

faimă; ;

printre învinșii 
internaționale 

alergători cu 
campioni ai lumii, n-a

de 
„între locurile 23 și 45". 
Mircea Romașcanu a 

eroarea, a învățat ceva 
aproape sigur că pe pi
va judeca mai bine ac-

Huria ALEXANDRESCU

UN SISTEM CARE NU-I AVANTAJEAZA
PE POLOIȘTII NOȘTRI

polo va- 
mijloacele

Pentru echipele de 
loroase, unul din 
tactice preferate a fost ani de 
zile jocul cu „centru fix". Era 
epoca jocului lent, în ritm de 
vals. Chiar și în ultima vreme, 
formațiile care au avut la dis
poziție jucători cu talie și ga
barit mari (Sandici și Bonacici 
— Iugoslavia, Szivos — Unga
ria) au continuat să folosească 
cu succes această tactică, mal 
ales împotriva echipelor care 
nu aveau cu ce contracara jo
cul impetuos al acestor „uriași". 
Marea majoritate a reprezenta
tivelor sau a formațiilor 
club cu un frumos renume 
ales jocul combinativ, în 
teză, axat foarte mult pe con
traatac.

Și în țara noastră tehnicienii 
discută de multă vreme cu ar
gumente pro și contra despre 
aceste variante tactice. în Unii 
mari, s-a căzut de acord că 
pentru gabaritul redus al po- 
loiștilor noștri și temperamen
tul lor, tactica ideală este cea 
a contraatacului. în vorbe toa
tă lumea este de acord cu a- 
ceastă teorie ; în practică, 
însă...

Desfășurarea marii majorități 
a partidelor din campionatele 
ultimilor ani duce la concluzia 
că, aproape fără excepție, ori- 
decîteori se află în atac for
mațiile noastre își trimit de re
gulă un jucător (sau doi) în 
centrul sistemului defensiv ad
vers, spre care se îndreaptă 
toate pasele coechipierilor. A- 
cesta încearcă (sau ar trebui 
să încerce) înșelarea atenției a- 
părătorului advers, pentru a 
concretiza. Dar rareori înre
gistrăm goluri marcate de cen
trul fix al unei echipe. Aceasta 
pentru că jucătorii „sneciali-

de 
au 
vi-

zați" pentru acest post nu au 
gabaritul și nici forța necesară 
de a depăși adversarul, dar și 
pentru că bagajul lor tehnic 
este redus. în asemenea situa
ții, centrul fix al echipelor 
noastre începe îndeobște să pa
seze la rîndu-i cu ceilalți co
echipieri, pînă reușește să 
„smulgă" arbitrilor mai puțini 
experimentați o eliminare a 
adversarului la trei faulturi 
consecutive. Și, astfel, jocul se 
transformă într-un dute-vino 
al mingii spre centru și înapoi, 
pînă cînd — și să reținem acest 
lucru — unii arbitri cad în pla
sa întinsă de jucători ! Firește 
în asemenea condiții, specta
colul întrecerii este mult dimi
nuat și (de ce să n-o recu
noaștem ?) tactica are doar ra
reori șanse de reușită.

Am adus această problemă 
în discuție și pentru că folo
sirea tacticii respective 
dează lipsuri evidente de pre
gătire. Nu rareori echipele care 
au înotători slabi, fără rezis
tență la eforturile unui joc in 
permanentă mișcare, aleg tac
tica cu centru fix, 
pune solicitări mai 
mult, am observat 
unele evoluții ale 
ti vei tendințe de 
unei asemenea tactici prin fo
losirea lui Viorel Rus, poloist 
robust, care se poate impune 
în fața unor adversari cu o ta
lie asemănătoare, dar este de 
regulă ușor de contrat în parti
dele cu echipele U.R.S.S., Un
gariei, Iugoslaviei sau Olandei, 
ai căror jucători au un gabarit 
superior. Iată de ce pledăm 
hotărit pentru adoptarea jocu
lui combinativ, pe contraatac, 
care cere jucători rapizi și buni 
tehnicieni, o pregătire multila
terală, la nivelul actualelor ce
rințe. Numai cu un asemenea 

de joc pot progresa și se 
impune pe plan intemațio- 
echipele noastre.

Adrian VASIL1U

Voleibaliștii niponi s-au im
pus la ultima ediție a J.O. 
tocmai prin iscusința tacti
că. Iată o mostră elocventă 
a jocului lor: rapiditatea 
combinației a surprins atit 
de mult adversarii incit a- 
ceștia nu mai au timp nici să 
efectueze săritura la blocaj, 
Shimaoka trăgind nestin- 
ghertt '....

ÎN VOLEIUL

tră-

care presu- 
puține. Mai 
chiar și în 
reprezenta- 
aplicare a

Hristache NAUM 1|

MONDIAL, MARILE VICTORII

AU FOST ALE TACTICII!
adusă 
subli-

Referindu-ne la tema 
în discuție, trebuie să 
niem însemnătatea deosebită a 
pregătirii tactice și în volei. 
Aceasta este îndeobște latura 
finală a procesului de antrena
ment, cea în care — pe fondul 
unor acumulări în toate cele
lalte capitole — se realizează 
ansamblul, cooperarea între 
componenții echipei, sau moda
litățile de acțiune în situațiile 
variate. Voleiul, joc sportiv în 
tare problemele tacticii se răs- 
frîng atit asupra individului, 
cît și asupra sextetului, oferă 
nenumărate exemple ilustrînd 
caracterul adesea determinant 
al acestei laturi.

Inovațiile școlii japoneze de 
volei pe tărîmul tacticii de joc, 
numeroase în ultimii 10—15 
ani, au determinat o impresio
nantă ascensiune a echipelor 
nipone în ierarhia internaționa
lă : formația masculină este 
deținătoarea titlului olimpic, iar 
cea feminină este campioană 
mondială ! Succesele din ultima 
vreme ale școlii japoneze sînt 
puse, fără nici un dubiu, pe 
seama noutăților de ordin tac
tic. Ținînd cont de particulari
tățile voleibaliștilor lor, antre
norii niponi au modificat con
cepția de joc, opunînd sisteme
lor tradiționale unele noi, care 
aveau să revoluționeze tactica 
în voleiul mondial. Preluarea 
serviciului cu două mîini de 
jos (manșetă) — element teh
nic introdus de ei — avea să 
genereze sisteme tactice noi : 
joc în mare viteză, combinații

fulminante în atac (din pase 
scurte sau în urcare). Renun
țarea apoi la unul din cei doi 
ridicători și înlocuirea acestuia 
cu un trăgător (în sistemul 
5+1) a dus la apariția unui co
ordonator 
sebite de 
rezistență 
compensa 
la blocaj 
nemaiîntîlnită a forței de atac 
a celorlalți cinci jucători și 
printr-un randament deosebit 
în linia a doua. Acest ridicător, 
contrazicînd el însuși tendința 
spre... înălțime, ce se manifesta 
în voleiul mondial, a fost Ne- 
koda, mai scund decît o... ridi
cătoare (sub 1,70 m), dar cotat 
de mulți drept cel mai valoros 
din toate timpurile. Tactica a- 
doptată la sfîrșitul deceniului 
trecut de echipa R. D. Germane 
— atac din pase foarte înalte 
convenabile structurii atletice a 
voleibaliștilor săi — le-a adus 
jucătorilor lui Herbert Jenter 
titlul suprem în 1970. Ingeni
oasa „găselniță" a polonezilor 
în valorificarea atacului prin 
încrucișare (pentru ocolirea zo
nei centrale a fileului, cea mai 
propice unui atac eficient, dar 
cea mai bine păzită) le-a adus 
acestora un surprinzător succes 
la ultima ediție a C.M. Anul 
trecut însă, cu prilejul „europe
nelor", arma tactică a echipei 
Poloniei a fost contracarată de 
reprezentativa sovietică, prin
tr-o nouă și izbutită tactică de 
apărare, la care antrenorul Iuri 
Cesnokov mărturisea profesoru

unic, cu calități deo- 
passeur și cu o mare 

de concurs, care 
deficiențele personale 
printr-o valorificare

lui timișorean Gh. Bodescu cS 
a muncit un an întreg. Dar nu 
fără folos ! Atacul prin dublări 
bătaie la săritură, folosit cu 
precădere de voleibaliștii ceho
slovaci (a căror școală de volei 
este recunoscută mai ales sub” 
aspect tactic), i-a menținut pe 
aceștia în plutonul fruntaș, deși 
n-au mai beneficiat in ultima 
vreme de elemente de o valoa
re deosebită... Locul pe podiu- : 
mul „europenelor" din 1971 ob
ținut (la egalitate de puncte 
cu cîștigătoarea competiției, 
formația U.R.S.S.) de echipa 
masculină a României, condusă 
de antrenorul N. Sotir, își gă
sește și el explicația în primul 
rînd în tactica reușită adoptată' 
atunci, după cum soluțiile în
cercate mai apoi, precum și 
trecerea pe planul secundar a 
acestei laturi a pregătirii, s-au 
repercutat 
zultatelor.

în toate 
(exemplele 
numeroase) 
au avut însă 
ță esențială, 
una sau alta 
de joc aduc 
ci doar aceea care se potrivește 
cel mai bine calităților fizice și 
psihice, temperamentului și ap
titudinilor jucătorilor. Prin ur
mare, nu s-au adoptat sisteme 
de dragul sistemelor, ci ele au 
fost dictate de existența unor 
jucători capabili să le valorifi
ce la un nivel superior...

negativ asupra re

cazurile prezentate 
puteau fi și mai 

sistemele tactice 
în vedere o cerin- 
și anume că nu 
dintre concepțiile 

neapărat succesul.

Aurelian BREBEANU



ECHIPĂ
MECIURI DE SELECȚIE AU DECIS

dimineață, la Le- 
răsuna gongul i- 
campionatelor eu-

Duminică 
ningrad va 
naugural al 
ropene de lupte- (libere și gre- 
co-romane). In ultimii ani — 
după cum se știe — luptătorii 
români de la „clasice" au re
purtat succese de prestigiu. 
Neîndoios, însă, la actuala e- 
diție drumul spre treptele po
diumului de onoare va fi ex
trem de dificil. Luptătorii so
vietici vor concura în fața pro
priilor suporteri, iar marea 
majoritate a celorlalți compe
titori vor încerca să obțină se
lecția pentru Jocurile Olim
pice de la Montreal.

în aceste zile, luptătorii din 
lotul de greco-romane — stăpî- 
niți de emoțiile firești dinain
tea startului — au făcut pregă
tiri intense. Dublul campion eu
ropean Constantin Alexandru 

. (cat. 48 kg.) ne mărturisea că 
a analizat de repetate ori mo
dul cum acționează principalii 
săi adversari : „Pe multiplul 
campion mondial Vladimir 
Zubkov l-am învins la recentul 
turneu din R. F. Germania. 
De astă dată, el va lupta a- 
casă, așa că nu trebuie să-mi 
scape nici un amănunt din po
tențialul tehnico-tactic al a- 
cestui valoros sportiv". „Eu 
aștept cu nerăbdare — inter
vine și Nicu Gincă (52 kg), a- 
flat în preajma noastră , — 
să-1 întîlnesc pe bulgarul pe- 
tar Kirov, campion olimpic la 
ultimele două ediții, învingă
tor de multe ori la mondiale 
și europene. In meciul cu el, 
disputat nu demult Ia un tur
neu in Bulgaria, aveam un a- 
vantaj de patru puncte și am 
pierdut cind mai erau doar 
cîteva secunde, dintr-o eroare. 
Vreau să mă revanșez, pe te
ren neutru".

Am pus punct aici discuției 
deoarece 1 antrenorul federal 
Ion Corneanu și cei doi cola
boratori ai săi, antrenorii Ion 
Cernea și Nicolae Pavel, și-au

„re-chemat elevii la o nouă 
priză" — lupta în „zona de a- 
tenționare". în acest spațiu se 
pot cîștiga sau pierde multe 
meciuri. Un pas greșit sau o

(15—4) în fața Iui Zaharia Fe
lea. In urma acestor partide a 
fost definitivat lotul pentru 
această ediție a campionatelor 
europene (în ordinea categori-

, ■ - . . • ■ Ir
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Antrenorul Ion Cernea, discutînd cu luptătorii din lotul de 
romane înaintea unui nou antrenament. ~ '

greco- 
Foto : Vasile BAGEAC

CAMPIONATELE INTERNAJIONAEE DE SĂRITURI ÎN APĂ
Sezonul în bazin acoperit al 

săritorilor de la trambulină se 
încheie prin desfășurarea edi
ției a 8-a a Campionatelor in
ternaționale ale României. E- 
venimentul va avea loc luni și 
marți, la bazinul „23 August“ 
din Capitală, unde alături de 
sportivi din țara noastră vor 
lua startul sportivi din Bulga
ria, Franța, R. D. Germană, 
R. S. S. Kazahă, Polonia și 
Ungaria. Programul întrecerilor 
prevede ca luni să se dispute

salturile de la 3 m băieți (ora 
9,30) și platformă fete (ora 17), 
iar marți, „3 m“ fete (ora 9,30) 
și platformă băieți (ora 16,30). 
Dintre echipele oaspete și-au a- 
nunțat loturile cele ale Franței 
(C. Christiane, II. Willes, G. 
Grignon, J. Deschouwer), R. D. 
Germane (H. Ramlow-Bec- 
ker, K. Gulkc, W. Rislan, T. 
Kothc), Bulgariei (A. 
einski, A. Aleksandrova) 
gariei (I. Kelemen, E. 
L. Balogh, K. Nemedy).

I. GANEA Șl ANCA FAGEȚEANU 
PRIMII CAMPIONI LA SENIORI

Ganea și G. 
de care l-am

V.

Săra
și Un- 
Lazar,

întoarcere neatentă sînt sufi
ciente pentru a primi puncte 
de penalizare greu recupera
bile. Au urmat dueluri cu ad
versari diferiți, salturi acroba
tice peste obstacole, pe care le 
trecea cu brio și masivul Ro
man Codreanu, deși are nu 
mai puțin de 146 kg, căderi 
„în pod“ din picioare și multe 
alte încercări pe care, luptăto
rii le-au încheiat cu bine. Cele 
mai dificile însă au fost par
tidele de selecție la catego
riile unde candidau cîte doi 
sportivi. La capătul unor dis
pute aprige Mihai Boțilă (cat. 
57 kg) l-a învins la puncte 
(12—3) pe Ion Dulică, Ștefan 
Rusu (68 kg) a dispus prin tuș 
de Tiberiu Horvath, Gheorghe 
Ciobotaru (74 kg) l-a întrecut 
înainte de limită pe Adrian 
Popa, iar Ion Enache (82 kg) 
a obținut o victorie clară

Constantin Alexandru, 
Gingă, Mihai Boțilă, Ion 

Ștefan Kusu, Gheorghe 
Petre 

Martinescu și

ilor) :
Nicu
Păun,
Ciobotaru, Ion Enache, 
Dicu, Nicolae T“ 
Roman Codreanu.

Costin CHIRIAC

Fabich (ală- 
mai remar

cat pe V. Ncdelcu, singurul 
concurent care a executat 
3*A salt înainte) au oferit ieri 
la bazinul „23 August", cu pri
lejul primei zile a campiona
telor republicane de sărituri, 
o spectaculoasă dispută pen
tru cucerirea titlului la tram
bulina de 3 m. Fabich a con
dus după impuse și chiar după 
săritura a șasea, dar la al 
șaptelea exercițiu (l’/a salt îna
inte cu 3 șuruburi) Ganea a 
obținut 50,10 p și l-a întrecut 
pe tînărul său partener de în
trecere care a fost notat la 
aceeași săritură cu 40,60 p. 

Clasament : 1. I. Ganea
(C.S.M. Sibiu) 472,25 p, 2. G

Fabich (Șc. sp. Sibiu) 446,95 p, 
3. V. Nedelcu (Progresul)
439.15 p, 4. D. Nedelcu (Pro
gresul) 398,50 p, 5. V. Bagiu 
(Crișul) 388,85 p, 6. O. Lăzău 
(Crișul) 374,10 p.

La platformă senioare, pri
mele trei concurente au furni
zat o dispută extrem de echi
librată, încheiată cu victoria 
surprinzătoare, dar meritată, a 
Ancăi Făgețeanu.

Clasament : 1. Anca Făge- 
țeanu (C. S. Școlar) 308,70 p., 
2. Georgiana Săcăleanu (C. S. 
Școlar) 305,05 p, 3. Elena Cir- 
stică (Progresul) 302,15 p, 4. Mi- 
haela Atanasiu (C. S. Școlar)
263.15 p, 5. Angela Popescu 
(Șc. sp. Sibiu) 250,30 p.

5. V.

0 NOTĂ BUNĂ PENTRU POLOIȘTII ROMÂN!

LA PRIMUL EXAMEN INTERNATIONAL

FRUNTAȘII ȘAHULUI LA STARTUL
CAMPIONATULUI PE ECHIPE

Actualitatea șahistă este domi
nată de două evenimente competi
tionale importante : turneele fi
nale ale campionatului national 
pe echipe.

La Casa de cultură din 
se va desfășura, între 24 
Sl 4 mal. întrecerea din 
grupă valorică, fiind puse_ .
trei titluri : acela de campioană 
absolută, masculin si feminin.

iată cele 10 formații partici
pante : Medicina Timișoara, între
prinderea de Transporturi, Uni
versitatea, Politehnica, A.S.E., Lo
comotiva (toate din București), 
Petrolul Ploiești, c.S.M. Cluj-Na- 
poca, Crișul Oradea 
Tg. Mureș, ultimele 
vate anul trecut din

La actuala ediție, 
anunță foarte interesantă aducînd 
In fata tablei principalele forțe 
ale eșichierului nostru masculin 
și feminin, precum și pe cel mai 
buni juniori. întrecerea capătă, 
astfel, semnificații sporite, consti
tuind, totodată, o utilă si instruc
tivă verificare înaintea marilor 
competiții ale anului 
masculină si feminină, 
masculină, feminină si 
S-a.).

Consultînd listele 
care vor fi aliniate la Sinaia, lese 
în evidentă valoarea si omogeni
tatea colectivului de la I.T.B., care 
cuprinde pe Gheorghiu, Ciocâltea, 
Gbitescu, Pavlov, Botez (o veri-

Sinaia 
aprilie 
prima 
in joc

si Mureșul 
două promo- 
categoria B. 
disputa se

(Olimpiada 
Balcaniada 
de juniori

formațiilor

IN ATENUA
A

PESCARILOR SPORTIVI!
Din dispoziția Ministerului Agri

culturii si Industriei Alimentare 
— conform Legii pisciculturii și 
pescuitului — începe perioada da 
prohibiție la pescuit. In apele co- 
llnare sl de șes, din întreaga tară, 
pescuitul este interzis începind 
din ziua de 19 aprilie și pînă la 
17 iunie inclusiv. Pe Dunăre, Prut 
si Tisa, dar numai pe porțiuni de 
frontieră, pescuitul este oprit în 
intervalul 25 aprilie — 24 mai.

labilă echipă 
mesele feminine pe 
Mureșan si Margareta Teodorescu. 
Avînd
I.T.B. 
didată 
culin.

Prin _ _ _ _ ..
s-a întărit si Medicina Timișoara 
(campioană absolută si la femi
nin, anul trecut) care mizează 
mult pe forța meselor feminine 
(care reprezintă 25 la sută din 
rezultat). Pretenții justificate la 
primul loc emite, însă, și Univer
sitatea București (Șubă, Ghindă, 
Griinberg, Elisabeta Poiihroniade).

Oricum, atît în partea de sus a 
clasamentului, cît și In aceea de 
jos (ultimele două retrogradează) 
este de așteptat o luptă încordată 
si interesantă.

'Ar
în localitatea climaterică 

neasa, 
aseară 
riei B 
mixte.

Iau parte următoarele formații : 
Medicina Iași, Vulcan București, 
Electronica București, C.S.U. Bra
șov, Voința Brașov, Rapid Arad, 
Universitatea Timișoara, Metalul 
Hunedoara si C.S.U. Galați.

Primele două vor promova în 
prima categorie, ultimele două 
clasate vor retrograda în campio
natul de calificare.

Mîine, în patru orașe din țară 
este programată faza a III-a a 
campionatului de calificare. Au 
loc întîlnirile : Știința Reșița— 
Spumotin Timișoara ; Letea Ba
cău—Zimbrul Suceava ; C.S.U. Tg. 
Mureș—C.S.U. București ; Didac
tica Alexandria—Spartac Bucu
rești. Câștigătoarele se califică ală
turi de C.S. Zalău într-un turneu 
final de cinci, primele două cla
sate urmînd să promoveze în ca
tegoria B.

olimpică !) iar la 
Margareta

o asemenea garnitură, 
se anunță principala can- 
la titlurile absolut si mas-

transferul lui Ungureanu

Mo
de lingă Arad, a început 
turneul din cadrul catego- 
a campionatului pe echipe

ANUNȚ
Universitatea populara București, 

în colaborare cu Centrul de cer*- 
cetări pentru educație fizica și 
sport al C.N.E.F.S. și Consiliul 
municipal pentru educație fizica 
și sport București, anunța tinerea 
cursului de reciclare cu tema 
„PRIMA CONFERINȚA U.N.E.S.C.O. 
IN DOMENIUL EDUCAȚIEI FIZICE 
Șl SPORTULUI".

Prelegerea, tinutâ de conf. dr. 
Emil Ghibu, secretar al C.N.E.F.S., 
va avea loc luni 19 aprilie 1976, 
la orele 12,30 in sala Dalles.

Va urma un film artistic.

După o îndelungată absență 
competițională (peste 8 luni) 
echipa națională de polo a rea
părut în circuitul turneelor in
ternaționale, evoluînd săptămî- 
na trecută la Amersfoort (O- 
landa). După cum am mai a- 
nunțat, sportivii români au avut 
o comportare meritorie, ocu- 
pînd locul III, după echipele 
Ungariei și Olandei dar înain
tea formațiilor Iugoslaviei, Cu
bei și Spaniei. La întoarcerea 
în Capitală, arbitrul internațio
nal Cornel Mărculescu ne-a o- 
ferit o serie de amănunte asu
pra evoluției jucătorilor noștri 
la acest prim test în 
de pregătire a J.O.

— Ce utilitate 
turneul ?

— La Amersfoort 
români au avut prilejul să în- 
tîlnească trei dintre viitoarele 
adversare de la Montreal, pre
cum și alte două echipe ce vor 
încerca să obțină calificarea 
Băptămîna viitoare, în turneul 
din Berlinul Occidental (n.r. 
Iugoslavia și Spania) ; cinci 
meciuri într-un răstimp de nu
mai 48 de ore. Din acest punct 
de vedere, verificarea echipei 
noastre s-a dovedit extrem de 
utilă, ea reușind să probeze 
buna pregătire fizică a selec-

campania

a avut

poloiștii

actuala e-ționabililor pentru 
tapă.

— Citeva amănunte asu
pra celor 5 jocuri ?

— Ca deobicei, meciul de 
debut — cu Ungaria — nu ne-a 
fost favorabil. Foștii campioni 
ai lumii au luat în prima re
priză un avantaj de două go
luri, pe care l-au menținut în 
următoarele trei, încheiate la 
egalitate. Scor final 3—5, după 
un meci în care românii au ra
tat trei situații de superioritate. 
Au urmat două victorii conclu
dente asupra Iugoslaviei (6—3) 
prezentă cu întregul efectiv și 
Cubei (9—5), însă fără cîțiva 
dintre titulari. Prea încrezători 
în forțele 
noștri nu 
în partida 
pierdut cu 
ultimul 
Spania cu 9—5. Compartimentul 
defensiv a fost punctul forte 
al echipei ; FI. Slavei a apărat 
bine în primele trei meciuri, 
mai slab în ultimele două. In 
atac s-au realizat goluri din 
acțiuni colective, pe contraatac, 
dar s-au 
în plus", 
se poate 
centrare, 
vitate pe 
neului.

— Remarcări ?
— Cei mai buni : C. Ruso; 

A. Schervan și D. Popescu. Cu 
mari oscilații în evoluții — 
Rus și Răducanu ; sub nivelul 
posibilităților — Nastasiu. Cei 
mai slabi — I. Slavei și CI. 
Rusu. Oricum, pentru viitoare
le turnee vor trebui încercați 
și alți jucători. O problemă o 
constituie și portarul de re-; 
zervă.

— Următorul examen ?
— La Cluj-Napoca, între 4 și 

9 mai, cu participarea echipelor 
U.R.S.S., Ungariei, Cubei, Aus
traliei și Bulgariei.

— a. v. —
lor, reprezentanții 

s-au mai concentrat 
cu Olanda și 
3—5, pentru ca 

joc să învingă

au 
în 

net

ratat situații de „om 
Jucătorilor români li 

reproșa lipsa de con- 
insuficienta combati- 
întreg parcursul tur-

Campionatul de hochei

DINAMO Șl STEAUA CONTINUA CURSA
După derbyul lor (nedecis) 

de joi, fruntașele campionatului 
național de hochei, Dinamo și 
Steaua, au întîlnit ieri din nou 
pe outsiderele turneului.

STEAUA - DUNĂREA 7—2 
(5—1, 2—0, 0—1). Au marcat : 
Bucur, Justinian, Szabo, 
lăucă, Ioniță, Herghelegiu 
Popa, respectiv Moroșanu 
Kercso. Au arbitrat Gh. Mure
șean și O. Barbu.

DINAMO — SPORT CLUB 
M. CIUC 7—4 (2—0, 2—2, 3—2). 
Au marcat : Pisaru (2), Costea,

Cupa Olimpia44 la ciclism

CUPA DE PRIMĂVARĂ'*
LA HANDBAL

Hă-
Și
Si

Tureanu, Axinte, Moldoveanu și 
Moiș, respectiv Texe, Șandor, 
Solyom și Antal. Au arbitrat 
FI. Gubernu și M. Presneanu.

Astăzi 
Mîine, de 
Dunărea 
Club.

La Miercurea Ciuc au conti
nuat întrecerile din cadrul gru
pei secunde a campionatului. 
In ziua a doua s-a înregistrat 
o mare surpriză : lidera clasa
mentului, Sportul studențesc 
A.S.E. a pierdut la scor în fa
ța Tîrnavei Odorhei : 1—7 (0—4, 
0—2, 1—1) ! In celelalte jocuri: 
Unirea Sf. Gheorghe — Agro
nomia CUij-Napoca 2—2 (1—0, 
0—1, 1—1) și Liceul nr. 1 M. 
Ciuc — Tractorul Brașov 8—4 
(2—2, 5—1, 1—1).

este zi de odihnă, 
la ora 16, Dinamo — 
și Steaua — Sport

Mîine sînt programate jocu
rile celei de a III-a etape din 
cadrul „Cupei dc primăvară" la 
handbal. Și de această dată, 
runda nu va fi completă, o se
rie de întîlniri fiind reprogra- 
mate. Jocul masculin H. C. Mi- 
naur — C.S.M. Borzești s-a 
desfășurat joi, încheindu-se cu 
victoria băimărenilor (26—18), 
următoarele partide fiind ami
nate : Mureșul Tg. Mureș — 
Textila Buhuși, Confecția — U- 
niversitatea București, Con
structorul Timișoara — I.E.F.S. 
la feminin, Steaua — Politeh
nica Timișoara — la masculin. 
Cele trei jocuri feminine se vor 
desfășura în ziua de 21 aprilie, 
în timp ce meciul masculin va 
avea loc joi 22 aprilie, pe te
renul Steaua.

Iată acum programul întîlni- 
rilor care se dispută în această 
etapă : Universitatea CIuj-Na- 
poca — A.S.A. Tg. Mureș, Di
namo Brașov — C.S.U. Galați, 
Universitatea București — Pe
trolul Teleajen (teren Steaua, 
ora 10) și Știința Bacău — Di
namo București — la masculin; 
Progresul București — Voința 
Odorhei (teren Progresul, ora 
10), Universitatea Timișoara — 
Rulmentul Brașov și Rapid 
București — Constructorul Baia 
Mare (teren Giulești, ora 10) —■ 
la feminin.

• Duminică după amiază, de 
la ora 17, în sala Fioreasca, se 
vor disputa jocurile dintre se
lecționatele masculine și femi-. 
nine ale U.G.S.R. și M.E.I.

Ieri după amiază s-a 
In prima etapa (dintr-un total 
trei) a competiției cicliste dotată __ 
„Cupa Olimpia". In prealabil însă, cî- 
teva cuvinte despre „Circuitul Voința", 
alergare desfășurată joi, pe traseul 
din str. Cîmpinei. Seniorii, din rîndu- 
rile cărora nu au obsentat sportivii 
din lotul republican, au gonit, dar 
fără prea multă convingere. De altfel, 
cursa a fost ciștigată cu 4 victorii la 
sprinturi (21 p) - de P. Dolofan 
(Steaua), sportiv care nu face parte 
din lot (2. N. Savu — Dinamo — 14 
p, 3. G. Negoescu—Steaua — 10 p).

Revenind Ia „Cupa Olimpia", tre
buie arătat că prima etapă, desfășu
rată pe șos. București—Oltenița (104 
km) a fost o întrecere rapidă, cu un 
debut furtunos. Chiar din plecare se 
lansează într-o evadare S. Suditu 
(Olimpia), atragind după el pe N.

dat startul 
de 
cu

(Dinamo), I. Drăgan (Voința) 
Plutonul se resfira, apoi se

Savu 
|i alții, 
rupe, pe șosea rulînd de aici înainte 
grupuri, grupuri, de cîte 5—8 alergă
tori. De altfel, media orară de 42,110 
km, realizată de tînărul I.
(Dinamo), cîștigătorul 
vorbește de la sine de ritmul alert 
adoptat de astă dată. I. Cosma a 
fost cronometrat cu 2h 28:40, timp rea
lizat de altfel și de I. Butaru (Dina
mo). In continuare au sosit : 3. V. 
Pascale (Steaua) 2h 28:46, 4. C. Cîrje 
(Dinamo) 2h 28:47,

Astăzi, de la ora 14,30 are loc eta
pa a doua, pe șos. București — 
Alexandria, iar mîine, de la ora 9, 
cicliștii vor participa la ultima etapă 
a „Cupei Olimpia", ce va avea loc 
pe șos. București—Călărași.

Gh. ȘTEFANE5CU

Cosma 
întrecerii,

ETAPA A IV a A CAMPIONATULUI DE TENIS PE ECHIPE
In etapa a IV-a a 

tului Diviziei A de 
echipe s-au înregistrat următoa
rele rezultate : STEAUA-„POLI“ 
CLUJ-NAPOCA 10—0 la băieți 
și 4—1 la fete. Hărădău-Boldor 
6—3, 7—5 ; Sotiriu-Giurgiu 6—2, 
6—2 ; Laura Grunberg-Simona 
Geleriu 6—3, 6—2 ; DINAMO 
BUCUREȘTI-PROGRESUL 10—0 
la masculin și 5—0 la feminin. 
V. Marcu-Frunză 6—2, 6—2 ;
Bîrcu-Vîrgelici. 6—1, 6—3 ; Ru- 
zici, Simionescu-Nunweiller, Pă-

campiona- 
tenis pe

lie 6—1. 6—3 ; C.S.U. CON
STRUCȚII BUCUREȘTI-DI- 
NAMO BRAȘOV 1-9 la băieți 
și 1—4 la fete. T. Marcu-Geantă 
6—1, 9—7 ; Judith Gohn-Adriana 
Caraiosifoglu 7—5, 6—1. Ince- 
pînd de marți, pe terenurile de 
la Progresul se vor desfășura 
campionatele internaționale ale 
României.



NASTASE ÎNVINGE Debut la C.M. de scrimă pentru tineret
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lor consiliilor populare județe
ne și al președinților consili
ilor populare municipale, oră
șenești și comunale, indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu privire la îmbunătățirea, în 
continuare, a conducerii și în
drumării consiliilor populare., 
in scopul înfăptuirii politicii 
partidului și statului de dez
voltare economică și socială a 
tuturor județelor și localită
ților.

Raportul subliniază că prin 
proiectul de lege se instituia 
un nou organ al consiliilor 
populare, cu caracter perma
nent și deliberativ, care,, asi- 
gurînd îmbinarea armonioasă 
a activității centrale cu cea lo
cală, analizează problemele 
majore ale dezvoltării econo
mice și sociale a unităților ad- 
ministrativ-teritoriale, dezbate 
și votează — înainte de a fi 
supuse spre adoptare Marii A- 
dunări Naționale — proiectele 
de legi privind activitatea a- 
cestor unități.

După dezbaterea
★

Tovarășul Nieolae 
secretar general al 
Comunist 
Republicii 
a inmînat, vineri 16 aprilie, la 
Palatul Marii Adunări Naționa
le, înalte distincții municipiului 
București și județelor care au 
realizat in bune condiții și ina- 
inie de termen Pianul național 
unic de dezvoltare cconomico- 
socială a țării pe perioada 
1971—1975, unor organizații ju
dețene de partid, consilii popu-

generali

s-a trecut la discutarea pe ar
ticole a Proiectului de lege.

Marea Adunare Națională a 
adoptat, apoi, in unanimitate, 
Legea pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 5 din 23 
iulie 1975 privind Congresul 
deputaților consiliilor populare 
județene și al președinților 
consiliilor populare, precum și 
conferințele pe județe ale depu
taților consiliilor populare.

La încheierea ședinței, tova
rășul Nicolae Giosan a anunțat 
că Proiectul de lege pentru 
adoptarea planului cincinal de 
dezvoltare economico-socială _a 
Republicii Socialiste România 
pe perioada 1976—1950, aflat pe 
ordinea de zi, ea și alte pro
iecte de legi ce se vor primi la 
Biroul M.A.N. urmează a fi 
examinate și avizate de către 
comisiile permanente competen
te, după care vor fi supuse 
Marii Adunări Naționale într-o 
altă ședință a actualei sesiuni.

Data reluării in plen a lu
crărilor celei de-a 
siuni din cadrul < 
șaptea legislaturi a 
nări Naționale va 1 
ulterior.

I treia se- 
celei de-a 
Marii Adu- 
fi anunțată

¥
Ceaușeseu, 
Partidului 

Român, președintele 
Socialiste România,

★
lare județene, întreprinderi și 
institute de cercetare și proiec
tare, pentru rezultatele deosebi
te obținute in anul 1975 in înde
plinirea și depășirea planului și 
angajamentelor asumate în în
trecerea socialistă și pentru con
tribuția adusă la 
economiei.

în încheierea 
primii cu vii și
plauze, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

dezvoltarea

solcmnității, 
îndelungi b-

I
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ȘEDINJA CONSILIULUI DE STAT I
(Urmare din pag. 1)

blicii Socialiste România și gu
vernul Republicii Democratice 
Sao Tome și Principe, semnat 
la București, la 20 decembrie 
1975 ; Acordul de colaborare 
culturală și științifică intre gu
vernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Malaye- 
ziei, semnat Ia Kuala-Lumpur, 
la 10 octombrie 1975 ; Acordul în
tre guvernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Regatului 
Hașemit al Iordaniei privind 
cooperarea în domeniul turis
mului, semnat Ia Amman, la 9 
noiembrie 1975 ; Acordul de co
operare in domeniul turismului 
între guvernul Republicii So
cialiste România și guvernul 
Imperial al Iranului, semnat la 
Teheran, la 1 decembrie 1975 ; 
Protocolul sesiunii a IlI-a a 
Comisiei mixte guvernamentale 
de colaborare economică și 
tehnico-științifică dintre Repu
blica Socialistă România și Re
publica Democrată Vietnam ; A- 
cordul de cooperare și de cre
dit între guvernul Republicii 
Socialiste România și guvernul 
Republicii Democrate Vietnam 
pentru realizarea unor obiecti
ve; industriale în Republica 
Democrată Vietnam și Acordul

privind schimbul de mărfuri 
și plățile între guvernul Repu
blicii Socialiste România și 
guvernul Republicii Democrate 
Vietnam în anii 1976—1980, 
semnate la București, la 17 no
iembrie 1975 ; Procesul verbal 
final al Comisiei mixte pen
tru reconstituirea și marcarea 
frontierei de stat româno-iu- 
goslavă privind executarea lu
crărilor de marcare a frontie
rei de stat, în zona lacului de 
acumulare al Sistemului hidro
energetic și de navigație Por
țile de Fier, pe fluviul Dună
rea, semnat la Timișoara, la 12 
decembrie 1975.

Toate 
au fost, 
favorabil 
nente de 
Adunări 
de Consiliul Legislativ.

Consiliul de Stat a examinat 
și aprobat Darea de seamă a- 
supra activității Tribunalului 
Suprem și Raportul cu privire 
la activitatea desfășurată de 
organele procuraturii în anul 
1975, și a indicat să se inten
sifice activitatea de popu
larizare a legislației in scopul 
educării cetățenilor in spiritul 
întăririi ordinii de drept socia
liste.

decretele menționate 
în prealabil, avizate 
de comisiile perma- 
specialitate ale Marii 
Naționale, precum și

STADION „INDOOR-
La Leningrad se constru

iește o arenă sportivă cu 
• capacitate totală de 
21 000 de locuri. Acoperișul- 
-membranâ al arenei va fi 
întins pe cabluri. Fiecare 
din cele 54 de cabluri va 
suporta o sarcină de 120 
de tone. In noul stadion 
,,indoor**, cu o pistă de a- 
lergări de 
vor putea 
ceri la II 
tive

333 metri, se 
organiza între- 
discipline spor-

RECORDUL

...la săritura în înălțime 
este de 2,30 m, după cum 
se știe prea bine. Sărito
rul american se poate lău
da insă și cu o altă per
formanță, pină acum, 
inaccesibilă : de la 1 ia
nuarie 1973 și pină in pre
zent, el a sărit in 55 de 
concursuri mai mult de 
2,22 m și anume : de două 
ori 2,30 m (în aer liber și 
in sală), o dată 2,29 
de 3 ori 2,25 m, de 
ori 2,27 m, de 
2,25 m și 2,25 
Ori 2,24 m etc. 
multe publicații 
ciatitate „favorit al 
riților olimpici**, Stones 
și-a păstrat modestia, de- 
clarind că ar vrea ca la

m,
4 

cite 7 ori 
m, de 2 
Numit de 
de spe

ța vo-

PE ALEXANDER
In a doua sa partidă pe care 
susține în cadrul grupelor 

„Trofeului A-
o 
preliminare ale 
vis", Ilie Năstase l-a întîlnit pe 
australianul 
Victoria a 
lui român 
6—4, 7—6.

John Alexander, 
revenit campionu- 
la scor net : 6—3, 
Intîlnirea a avut 

loc la Honolulu, în seara zilei 
de joi (n. r. din cauza diferen
ței de fus orar, rezultatul ne-a 
parvenit numai ieri dimineață).

Ilie Năstase are acum 2 vic
torii și conduce In grupa pre
liminară, înaintea învinsului 
său Ken Rosewall — 2 v (și o 
infrlngere), Rod Laver 1 v și 
John Alexander — 0 v. în ul
tima partidă, Năstase 
duminică pe Laver.

în cealaltă grupă, 
tul este următorul : 
și B. Borg — 2 v, J. 
be 1 v, K. E ____

intîlnește

clasamen-
A. Ashe 

- z. », «. Newcom- 
Ramirez 0 v (mal 

este de disputat meciul Ashe 
— Newcombe). Primii doi cla
sați în fiecare grupă se califi
că pentru semifinale.
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FLORETISTUL £ MATUȘAN 
ÎN CURSA PENTRU FINALĂ'-7

POZNAN, 16 (pria telefon).
Actuala ediție a Campionatelor 
mondiale de scrimă pentru ti
neret a avut o festivitate de 
deschidere ieșită din comun, joi 
noaptea, la lumina torțelor, in
tr-un cadru feeric in piața ve
chiului oraș, plină pînă la refux 
deși ploaia n-a contenit nici un 
moment. Programul competiției, 
anunțat inițial, a suferit modi
ficări, astfel incit în prima zi a 
întrecerilor nu s-a desfășurat 
nici o finală, proba de debut, 
cea de floretă băieți, disputîn- 
du-se pînă la desemnarea Ana
liștilor, seara spre miezul nopții. 
Finala acestei probe va avea loc 
simbătă seara. în cursul zilei 
urmînd a se desfășura fazele 
preliminarii ale probei de flo
retă fete.

Mîine încep la

CAMPIONATELE EUROPENE
Mîine dimineață, încep, Ia 

Leningrad, Campionatele euro
pene de lupte libere — com
petiție de importanță deosebi
tă înaintea Jocurilor Olimpice 
de la Montreal. Timp de trei 
zile, cei mai buni luptători eu
ropeni își vor disputa întîieta- 
tea la cele 10 categorii de 
greutate. Și-au anunțat parti
ciparea concurenți din 23 de 
țări, printre care Bulgaria, 
Cehoslovacia, Finlanda, Franța, 
R. D. Germană, R. F. Germa
nia, România, Suedia, Ungaria 
și U.R.S.S. La aceste întreceri 
țara noastră va fi reprezentată 
de opt luptători : A. Rențea 
(cat. 48 kg), I. Arapu (52 kg),

Leningrad

OE LUPTE LIBERE
Anghel (57 kg), P. Coman 
kg), M. Pîrcălabu (74 kg), 
Iorga (82 kg), S. Morcov 
kg) și E. Șimon (+100 kg).

G.
(62 
V.
(90
De-a lungul competiției, Îndeo
sebi ia ultimele ediții, sportivii 
români au obținut unele suc
cese apreciabile. I-am aminti 
doar pe V. Iorga, P. Coman și 
L. Șimon care au cucerit me
dalii de argint sau de bronz. 
Bunăoară, Coman a fost de 
șase ori pe podiumul de o- 
noare al „europenelor", iar 
Iorga de patru ori. Să sperăm 
că și de astă-dată sportivii ro
mâni vor avea o comportare 
la nivelul posibilităților lor.

Pe 12 planșe în sala „Arena* 
în fața a peste 2000 de specta
tori, au intrat in concurs 85 da 
floretiști, printre care ?i repre
zentanții României : Roșu, Roca 
și Mătușan. Toți trei au trecu* 
de primul tur al calificărilor, 
primii doi, însă, nedepășind tu
rul următor. Rămas în cursă^ 
Ernestin Mătușan a avut o com
portare constantă în tururile II 
și III ale preliminariilor, reu
șind să se califice în eliminările 
directe de fiecare dată cu cite 
patru victorii. Astfel, în turul II 
el a cîștigat cu 5—4 in fața aus
triacului Lach și maghiarului 
Nemeth, cu 5—0 la Pfeitznei 
(R.D.G.) și 5—2 la Lamon (El-. 
veția), iar în turul III a trecui 
de cubanezul Munoz și polone
zul Stefanczuk cu 5—4, de ma
ghiarul Nemeth cu 5—3 și de 
cehoslovacul Szabask cu 5—2.

Bineînțeles că surprizele nu 
au lipsit, pe lingă polonezul Ste
fanczuk recent cîștigător al 
..Turneului Prietenia" (de la 
București) fiind eliminat în fa
zele inițiale și sovieticul Ser- 
ghei Kosenko, medaliat cu bronz 
la ediția anterioară a C.M. de 
tineret de la Ciudad de Mexico. 
La ora convorbirii noastre tele
fonice eliminările directe, la care 
au rămas 24 de floretiști. sin* 
in plină desfășurare.

Tiberiu STAMA

C.M. DE HOCHEI CONTINUĂ 
CU JOCURI INTERESANTE

Azi meciul U.R.S.S.— Cehoslovacia
După opt zile de aprige în

treceri, soldate nu o dată cu 
rezultate dintre cele mai ne
așteptate, ieri a fost zi de 
pauză în cadrul campionatu
lui mondial de hochei grupa 
A, care se dispută la Katowice, 
în sala „Rondo". O pauză bina 
venită, care a permis celor 
opt formații, aflate în luptă, 
să-și regrupeze forțele pentru 
meciurile decisive care ur
mează azi, duminică și luni.

Le spunem decisive pentru 
că rezultatele lor sînt hotă- 
rîtoare în stabilirea locurilor 
în clasament pentru cele două 
grupe valorice. Ultimele jocuri 
s-au soldat cu rezultate care 
au complicat și mai mult si
tuația, astfel că acum doar ocu
pantele primelor două locuri 
(Cehoslovacia, care se pre
zintă cu o echipă tînără și

foarte combativă, cu înclinații 
ofensive și Uniunea Sovietică, 
care joacă tot mai bine de la 
un meci Ia altui, chiar dacă 
nu manifestă superioritatea din 
alți ani) sînt sigure de cali
ficarea în prima grupă valo
rică. în rest, 5 echipe (S.U.A., 
Suedia, R. F. Germania, Po
lonia și Finlanda) au — toate — 
șanse apreciabile de a se clasa 
în cele din urmă pe locurile 3 
sau 4.

Programul de azi : Suedia 
— R. D. Germană, Finlanda — 
Polonia și la ora 21,30 (ora 
României) derbyul campiona
tului U.R.S.S. - " * ‘

După 5 etape 
prezintă astfel :
1. Cehoslovacia
2. U.R.S.S.
3. S.U.A.
4 Suedia
5. R.F. Germania
6. Polonia
7. Finlanda
5. R.D. Germană

C. E. OE RUGBY 
PENTRU JUNIORI

La Albi (Franța) au conti
nuat întrecerile din cadrul cam
pionatului european de rugby 
pentru juniori. După cum se 
știe pentru partidele semifinale 
s-au calificat formațiile Fran
ței, României, Italiei (care a 
întrecut cu 42—0 echipa Belgiei) 
și Spaniei. Ieri după-amiază pe 
stadionul din localitate au fost 
programate meciurile : Frânta
— Italia și România — Spania. 
In primul joc Franfa a depășit 
XV-le Italiei cu 35—7 obți- 
nînd calificarea în finala com
petiției.

Rezultatul întilnirii România
— Spania, programată tîrziu, 
în nocturnă, nu ne-a parveni* 
pină La închiderea ediției.

POPICARII NOȘTRI
EVOLUEAZĂ IN IUGOSLAVI^

— Cehoslovacia, 
clasamentul se

5
5
5
5
5
5
5
5

5
4
2
2
2
2
1
1

0
1
2
3
3
3
3
4

43— 4
30—10
12— 17
10—15
17—21
17—20
13— 25
7—22

1«
S
s
4
4
4
J
1

Reprezentativele de popice 
care se pregătesc pentru cam
pionatele mondiale (15—22 mai, 
La Viena) — susțin azi și mîine 
un nou test, de data aceasta în 
compania puternicelor formații 
ale Iugoslaviei. Meciurile pe 
echipe (femei și bărbați) și 
turneul individual vor avea loc 
în orașul Belice, pe o arenă cu 
piste din material plastic, iden
tice cu cele de la C.M. Este 
pentru prima oară ci nd popica
rii noștri joacă pe piste aoope- 
rite cu un asemenea material.'

■A. -4

ELIMINATA IANGLIA
In
ia r 
fac 

Bel-

A fost stabilită com
ponenta celor două 
grupe preliminare ale 
turneului olimpic de 
hochei pe iarbă de la 
Montreal. In seria I 
vor juca echipele Ar
gentinei. Australiei,

BICICLETELE REVIN

LUI STONES..

sfirșîtul carierei să 
spună despre el că 
adus o contribuie la 
greșul săriturii in înălțime, 
pe drumul deschis de Va
leri Brumei.

„RETRO*

s«

pro-

Canadei, Olandei, 
dtel și Malayeziel. 
din seria a It-a 
parte formațiile 
giei. It. F. Germania,
Kenyet, Pakistanului, 
Noii Zeelande 9i Spa
niei.

Pentru prima oară tn 
istoria Jocurilor Olim
pice selecționata An
gliei nu a obtinut ca
lificarea In turneul fi
nal. In meciul de ba
raj disputat la Am
sterdam, echipa Angliei 
a pierdut cu 1—2 (după 
prelungiri) în fata re
prezentativei Belgiei.

George Young, deputat 
conservator britanic, a 
adresat compatriotilor săi 
apelul de a folosi pentru 
deplasările lor bicicleta, 
în vederea realizării de 
economii. El a apreciat că 
Marea Britanie ar econo
misi poște 300 milioane de 
lire sterline anual, dacă 
posesorii de automobile 
din această tară ar folosi 
bicicleta, in locul auto
turismelor, pentru deplasă
rile mai mici de 2 kilome
tri.

Apelul parlamentarului 
englez survine în contex
tul în care numărul bici
cletelor vindute in (ară in 
anul 
peste 
mare 
ani in

1975
două 

decît 
urmă.

CU

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

Un tînâr englez a stabi
lit un record neobișnuit : 
el a parcurs distanta de 
53 de mii. (55,3 km) 
mergind... cu ipatcle, in 
exact 24 ore. Lindsay Dodd 
(21 ani) a fost sprijinit 
in tentativa sa de un 
grup de prieteni, care l-au 
însoțit pe parcurs, ajutin- 
du-l să evit, eventualele 
obstacole.

COBORIRE-RECORD
12 alpiniști indieni, sub 

conducerea prof. Kumar, 
directorul Ins&utului geo
grafic din New Delhi, vor 
fi protagoniștii unei foarte 
ambițioase tentative de 
record in domeniul schiu
lui. In cursul acestei luni, 
ei vor urca pe virful Trisui 
(6900 m) din Himalaya,

ca apoi să efectueze o 
coborîre in grup, de la 
această înălțime, cea mai 
lungă din cele înregistra* 
te pină acum. Se urmă
rește totodată a se dovedi 
că schiurile pot constitui 
un accesoriu foarte prețios, 
In arsenalul alpiniștilor.

<\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

ATLETISM • Sabine Engel 
(R.D.G.) a stabilit cea mai bun* 
performantă mondială a sezonu
lui la aruncarea 
64,12 m. In proba 
lină, compatriotul 
a obtinut 63,26 m.

AUTO • Cursa __ . _ _
Va lie lung a (Italia), s-a încheiat cu 
victoria echipajului Jackie Ickx 
(Belgia) — Jochen Mass (R. F. 
Germania) ne „Porsche-935“, oare 
au parcurs 862,574 km cu o me
die orară de 143,762 km. 4* După 
prima etapă (409 km) a „Raliului 
Safari* conduc italienii Sandro 
Munari—Silvio Malga (pe „Lancia- 
Stratos“). Pe locul doi se află 
echipajul kenyan Shekhar Mehta- 
Mike Doughty (pe ,,Datsun*).

BOX • Cassius Clay va inWLni 
la 30 aprilie, punîndu-și centura 
în ioc, la Landover (Maryland), 
pe Jimmy Young. A Ben Villaflor 
(Fillpine), campion mondial la 
cat. ușoară (clasa juniori), a ter
minat la egalitate cu Samuel Ser
rano (Porto Rico), păstrîndu-și 
centura.

CICLISM R Tradiționala cursă 
„Fl&che Wallonne>‘ a revenit ru
tierului olandez Joop Zoetemelk — 
227 km în 5 h 49:46. La 57 sec. au 
sosit belgienii Verbeek, Maertens 
și Merckx. • Prima etapă din 
„Turul Sarthe* a fost cîștigată de 
francezul J. P. Danguillaume.

MOTO <5 Cursa de Ia Le Castel- 
let (Franța) a revenit lui Jimmy

discului — 
similară mascu- 
ei, W. Schmidt,

de 6 ore. de la

Ceccoto (Yamaha). cu o media 
orară excelentă : 160.055 km !

ȘAH • După 9 runde. în tur
neul de la Las Palmas lider s« 
menține Geller, cu G’/z p. urma* 
de Larsen 6 p (1). Portisch 6 p. 
Sigurjonsson șl Byme — 5*/z p. 
Rogoff 5 p (1), Florin Gheorghiu 
5 p, Teșkovski și Hubner 4‘/t p 
etc- Rezultate din partidele Între
rupte : Teskovski-Portiscli 1—0 ș 
Fraguela-Hiibner 1—0 ; Debarnot- 
Rogoff 'h—'/z. • La Vrnjacka
Banja, după 6 runde : Raicevici 
5 p, Sahovlcl 4'/z p. Gufeld 4 p.

TENIS • In sferturile de finală 
de la Monte Carlo : Fibak —Borg 
7—6. 7—6, 6—4 ; Jauffret — Panatta 
6—3. 6—4. tn semifinale, de ase
menea. Vilas si Mailer. • La Char
lotte (Carolina de Nord). Ken Ro- 
sewall l-a învins cu 6—2, 6—3 pe 
G. Masters. • In turneul „Virginia 
Slims", la Los Angeles, Evonne 
Goolagong a dispus cu 6—2. 6—2 
de Franțoise Durr.

TENIS DE masa n Echipa Iu
goslaviei a elstigat „Cupa ligii eu
ropene", învingind în ultimul 
meci, la Sarajevo formația Ceho
slovaciei. cu 4—3. In partida pri
melor palete. Stipanclci l-a între
cut cu 15—21, 21—14. 21—17 be Or
lowski. * Intr-un alt meci, la 
Budapesta : suedia—Ungaria 6—1 
(Bengtsson-Borzsei 2—0 : Johans- 
son-Horvath 2—0 ; Kishazl-Hell- 
man 2—0).
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