
VIZITA PREȘEDINTELUI I 
REPUBLICII SENEGAL

LEOPOLD SEDAR SENGHORI
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Senegal, Leopold Sedar 
Senghor, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu și doamna 
Colette Senghor, au asistat, vi
neri seara, la un spectacol de 
gală, organizat de Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste 
in onoarea înalților oaspeți se- 
negalezi.

Apariția in loja oficială a 
președinților Nicolae Ceaușescu 
și Leopold Sedar Senghor, a 
tovarășei Elena Ceaușescu și 
doamnei Colette Senghor, a fost 
salutată cu însuflețite aplauze.

S-au intonat imnurile de stat 
ale Republicii Senegal și Re
publicii Socialiste România.

Ca un simbol al prieteniei 
româno-senegaleze, pe scena 
Operei au evoluat, apoi, mesa
geri ai ariei interpretative din 
cele două țări. Ei au oferit, in
tr-o sugestivă sinteză artistică, 
creații poetice, muzicale și co
regrafice inspirate din viața și 
munca însuflețită a popoarelor 
noastre, care își consacră 
forțele creatoare 
vieți noi, libere și 
mării aspirațiilor 
și progres.

Cinlecul, dansul 
mânesc au alternat, astfel, cu 
melodia, jocul și versul sene- 
galcz.

Spectacolul, susținut de An
samblul artistic „Doina" al 
matei, colectivul de balet 
Operei Române, de soliști 
frunte ai scenelor noastre 
de Ansamblul Național 
balet „Șira Badral" din Senegal 
s-a bucurat de un deosebit suc
ces, fiind îndelung aplaudat.

Artiștilor români și senegalezi 
le-au fost oferite flori din par-

făuririi 
demne, 
lor de

toate 
unei 
afir- 
pace

și stihul ro-

ar
ai 
de 
?» 

de

tea președintelui Nicolae I 
Ceaușescu și tovarășei Elena ' 
Ceaușescu, a președintelui Leo
pold Sedar Senghor și doam
nei Colette Senghor.

. ★
In cadrul unei solemnități 

care a avut loc vineri diminea
ță, președintelui Republicii Se
negal, Leopold Sedar Senghor, 
i-a fost conferit titlul de „Doc
tor honoris causa" al Universi
tății din București, pentru re
marcabilele sale creații literare, 
meritele excepționale in promo
varea culturii, marea sa contri
buție la progresul economic și 
social al țării sale șl la cauza 
colaborării și păcii între po
poare.

In aplauzele asistenței și a- 
cordurile imnului studențesc 
„Gaudeamus igitur", intonat de 
corul Universității, rectorul 
Universității, George Ciucu, lu
minează diploma președintelui 
Republicii Senegal.

A luat apoi cuvintul Leopold 
Sedar Senghor, care a făcut o 
cuprinzătoare comunicare des
pre „Umanismul românesc".

★
Vineri după-amiază, președin

tele Republicii Senegal, Leopold 
Sedar Senghor, a avut o întîl- 
nire cu membri ai conducerii 
Uniunii Scriitorilor din Repu
blica Socialistă România.

In cadrul intilnirii, președin
tele Leopold Sedar Senghor șî-a 
exprimat aprecierea deosebită 
fată de valorile culturii și știin
ței poporului român care a dat 
personalități de frunte ale vieții 
culturale și științifice mondiale. 
Oaspetele și-a mărturisit admi
rația față de drumul pe care 
a pășit România în construirea 
socialismului, in edificarea unei 
noi orinduiri.
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I Campionatele europene de lupte greco-romane

AU OBȚINUT 
DE ARGINT

Echipa tării 3 în clasamentulnoastre — locul pe națiuni

1 SPORTIVII ROMÂNI
PATRU MEDALII

M. BOTILA I. PĂUNC. ALEXANDRUI
I

telex).LENINGRAD, 23 (prin 
Campionatele europene de lupte 
greco-romane, care s-au desfă
șurat timp de trei zile în sala 
complexului sportiv Iubileinîi

8

Turneul international de box „Centura de aur"

MIINE, FINALE DE MARE ATRACȚIE
Duminică dimineața, începînd 

de la ora 10, ne vom reîntîlni 
în jurul ringului de la Palatul 
sporturilor, pentru a urmări în
trecerile finale. Se va boxa, cum 
se spune, cu „centurile de aur" 
pe masă. Oricît am studia 
programul finalelor, ar fi foarte 
dificil să desemnăm „capul de 
afiș" al galei : Calistrat Cuțov — 
Andreas Aldama (Cuba), Mircea 
Simon — Angel Milian (Cuba), 
Gheorghe Ciochină — Genovevo 
Grinan (Cuba), Ciu En Zo 
(R.P.D. Coreeană) — Adolfo

* C. Cuțov — A. Aldama (Cuba), M. Simon — A. Milian 
(Cuba), Gh. Ciochină — G. Grinan (Cuba), Ciu En Zo 
(R. P. D. Coreeană) — A. Horta (Cuba) — capelele de 
afiș ale reuniunii finale • Li Ven Uk și Ciu En Zo iși 

vor apăra centurile cucerite anul trecut
Horta (Cuba), lată doar patru 
partide din programul finalelor, 
doar patru semne de întrebare 
dintr-o gală de mare interes.

în cea de-a doua reuniune 
semifinală și-au disputat ca
lificarea în actul final al com
petiției boxerii de categorie

semimuscă, pană, semiușoară, 
semimijlocie și semigrea, Teo- 
fil Ghinea a avut o sarcină 
deosebit de dificilă în partida 
cu cîștigătorul ediției trecute 
a „Centurii de aur“, Li Von 
Uk (R. P. D. Coreeană). După 
un început prudent de am-

Mihai TRANCA 
Petre HENȚ

Miine, etapa a XXIV-a în Divizia A la fotbal (Continuare in pag. a S-a)

din localitate, au luat sfîrșit vi
neri după amiază. La această 
ediție (a 40-a), sportivii români 
au cucerit patru medalii de ar
gint : Constantin Alexandru (48 
kg), Mihai Boțilă (57 kg). Ion 
Păun (62 kg) și Ștefan Rusu 
(68 kg). Ceilalți șase reprezen
tanți ai țării noastre s-au cla
sat, de asemenea, în primii șase, 
în urma acestor rezultate, spor
tivii români au ocupat locul 3 
în clasamentul pe națiuni, după 
U.R.S.S. și Bulgaria.

Cum era și de așteptat, par
tidele finale, disputate vineri, 
au fost extrem de dificile pen
tru toți concurenții. în această 
reuniune au intrat in același 
timp in competiție doi sportivi 
români : Ștefan Rusu și Mihai 
Boțilă. Tînărul luptător Șt. 
Rusu l-a intîlnit pe L. Cheli 
(Suedia) de care a dispus cate
goric la puncte : 13—7. Cu toate 
acestea, titlul a revenit luptă
torului suedez, care a cîștigat 
prin accidentarea lui S. Hisa- 
mudinov (U.R.S.S). M. Boțilă 
n-a putut să reziste valorosului 
luptător sovietic F. Mustafin, 
campion mondial la ultimele 
două ediții, și a fost întrecut 
prin tuș (min. 4,47). A urmat 
apoi finala de la 48 kg, dintre 
C. Alexandru și Al. Șumakov

$t. RUSU
(U.R.S.S.). Surprins eu două 
tururi de braț încheiate cu fi
xări la parter, urmate de oen- 
turări laterale. Alexandru s-a 
văzut condus cu 9—1. EI a lup
tat mult în continuare pentru 
a reface handicapul, dar nr-a 
reușit decît să-l reducă la 3—9 
și astfel să oe mulțumească cu 
medalia de argint, 
succes a repurtat 
în partida cu S. 
(U.R.S.S.), pe care 
spectaculos prin tuș ,_________
în urma unui excelent tur de 
cap. In sfîrșit, Boțilă a intrat 
pentru a doua oară pe salteaua 
finalelor, luptînd cu cehoslova
cul J. Krista, pe care l-a fixai 
cu umerii pe saltea în mia. 
5,28. Pînă atunci, Boțilă avea 
un apreciabil avantaj la puncte} 
11—0.

Joi seara, C. Alexandra l-a 
învins prin tuș pe maghiarul 
Fr. Sereș, în momentul în care, 
in min. 7,36, sportivul româix 
conducea cu 16—4. Un mecțl 
extrem de greu a avut de susv 
ținut și Mihai Boțilă. El l-a, 
intilnit. pe bulgarul S. Ștefana* 
de care a și fost condus la*

Un frumos 
Ion Păun 

Nalabadian 
l-a învins 
(min. 2,55)

Cosiin CHIRIAC

(Continuare în pag. a S-a)

CUPLAJUL INTERBUCURESTEAN 
PROGRAMULUI

CLASAMENTUL LA
In fruntea

Cu etapa de miine, returul 
Diviziei A la fotbal ajunge a- 
proape de jumătatea cursei sale. 
Privind înapoi, la acest drum 
parcurs de prima competiție a 
țării în sezonul de primăvară, 
nu găsim multe motive de sa
tisfacție. De altfel, dacă ar fi 
să apelăm doar la oeea ce ex
primă clasamentul prin datele 
sale cifrice modeste, plasind 
marea majoritate a formațiilor 
sub obligațiile medii ale acu
mulărilor de puncte, și e sufi
cient spre a ne da seama că 
actuala ediție se desfășoară la 
o valoare scăzută.

Așteptam, cum subliniam în 
ajunul ei, ca etapa a XXIII-a, 
de duminica trecută, si vină 
cu un reviriment, alimentat de 
o puternică dorință a competi
toarelor de a juca cit mai bine. 
Cum știm foarte bine, in afara 
unor rezultate

ZI

ÎN ÎNTÂMPINAREA CONGRESULUI U. G. S. R

•
Petroșani 
Oradea 
Constanta 
Cluj-Napoca 
Satu Mare 
Craiova 
Pitești 
București 
(Meciul se va 
și va fi televizat). 
București

mai puțin obiș-

PROGRAMUL
JIUL
F.C. BIHOR 
FOTBAL CLUB 
UNIVERSITATEA
F.C. OLIMPIA 
UNIVERSITATEA
F.C. ARGEȘ
RAPID

disputa pe stadionul „23

». STEAUA 21 1» 4 3 52-18 34
2. Dtnomo 23 13 4 4 44-24 30
3. S. C. Bacău 23 11 3 9 26-25 25
4. „roii" Tim. 

Sp. studențesc
21 10 3 8 33-33 25

5. 23 10 4 V 20-30 24
4. F. C. Bihor 23 10 4 9 26-28 24
7. bolit. lași 23 0 5 0 33-31 23
8. Jiul 23 9 5 » 33-33 23
9. A.S.A. 23 10 3 10 29-30 23

18. F. C. Argo* 23 0 7 4 23-24 23
11. F.C.M. Rotita 23 10 3 10 24-33 23
11. F. C. Const. 23 ♦ 3 11 20-25 21
13. R«p*d 23 • 3 11 25-30 21
14. F. C. Olimpia 23 8 5 10 25-30 21
15. Uni». Crai»va 23 7 4 10 27-27 20
14. U.T.A. 23 » 2 12 20-37 M
17. C.FJL 23 S 7 11 ÎMI 17
IA ,,U’ Clui-ri». 23 4 1 14 27-31 13

nuite, in afara unai mai cu-
rajoase replici 8i oaspeților,
„runda" din 18 aprilie a adus

(Continuare in pag. 4—5)

JOCURILOR
— „POLI- TIMIȘOARA
— F.C.M. REȘIȚA
— S.C, BACĂU 
— C.F.R.
— POLITEHNICA IAȘI 
— U.T.A.
— A.S.A. TG. MUREȘ 
— DINAMO

August" de la ora 15,30,

SPORTUL STUDENȚESC — STEAUA 
(Stadionul „23 August" ora 17,15) 

Ora de începere a celorlalte partide este 16,30.

TRADIȚII Șl REALIZĂRI
Începuturile sportului românesc își gă

sesc cea mai autentică și mai consis
tentă expresie în apariția și dezvol
tarea industriei, sint legate indisolu- 

l de înfiriparea primelor cercuri și

Alt SPORTULUI SINDICAL

bil
asociații muncitorești. Se poate spune, prin 
urmare, că amplificarea activității spor
tive din țara noastră a urmat, într-un 
fel, cursul firesc al afirmării necontenite, ca 
număr și ca pondere socială, a clasei mun
citoare. Bueurindu-se de o tradiție îndelun
gată, sportul muncitoresc a căpătat consistență 
și viabilitate, prin caracter de masă și rea
lizări pe tărimul performanțelor, abia în anii 
de după eliberare și înscrierea țării pe coor
donatele socialismului. în acești ani, paralel 
cu eforturile necesitate de reconstrucția pe 
baze noi a economiei naționale, s-a avut in 
vedere șl crearea, treptat, a cadrului și con
dițiilor materiale necesare practicării exerci
țiului fizic și sportului de către mase tot mai 
largi de oameni ai muncii. Amplificarea ba
zei materiale, continua perfecționare a struc
turilor organizatorice, găsirea unor noi forme 
și modalități de angrenare a cetățenilor în 
activități recreative, de întărire a sănătății 
și capacității de efort, pregătirea cadrelor spe
cializate etc. au determinat o ascensiune vi
guroasă și permanentă a sportului de masă 
și de performanță din țara noastră.

în acest context, o dezvoltare impresionantă 
a cunoscut activitatea sportivă în rîndul oa
menilor muncii din întreprinderi și instituții. 
Organele și organizațiile sindicale — cărora 
le-au revenit sarcini de mare răspundere in 
direcția educației fizice a maselor, sarcini 
izvorite din importante documente de partid 
referitoare la acest domeniu — au avut și 
au un" aport din ce in ce mai însemnat la 
consolidarea activității sportive, Mai cu seamă 
în oeea ce privește sportul de masă sindica
tele au înregistrat o serie de importante

realizări, atît în direcția sporirii bazei mate
riale, cit Și pe tărim organizatoric și propa
gandistic. Aceste Înfăptuiri au devenit moi 
numeroase și mai cuprinzătoare in urma 
Ilotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din februarie- 
martie 1973 cu privire la dezvoltarea contt- 
nuă a educației fizice și sportului, a daca 
mentelor Conferinței pe țară a mișcării spor
tive din 1975 și, mai ales, a Mesajului adreoat 
acesteia de către secretarul general al partida 
lui, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

în acest sens, trebuie să remarcăm faptul 
că la marile competiții și acțiuni cu carac
ter central, instituite in urma hotăririloc da 
partid amintite, asociațiile sportive sindicala 
au fost reprezentate de un număr maca de 
participant. Astfel, la „Cupa tineretului" au 
fost angrenați anual peste un milion de nu
meai ai muncii, iar in cadrul complexului 
„Sport și sănătate" circa 215 000 de tineri fi 
virstnici au trecut toate normele. De aseme
nea, in pește 2 000 de întreprinderi și inott- 
tuții se organizează campionate ale asociației 
și numeroase acțiuni turistice la sfîrșit da 
săptămină, care se bucură de o largă ade
ziune, în 800 de unități productive a fost in
trodusă gimnastica la locul de muncă (circa 
330 000 de practicanți), iar în tradiționalele 
competiții polisportive pe ramuri de producția 
sint angrenați peste 500 000 de amatori ai 
sportului.

Cu asemenea realizări remarcabile în do
meniul sportului — și eu altele pe linia acti
vității de performanță și a întăririi bazei ma
teriale — se vor prezenta organele și orga
nizațiile sindicale la Congresul U.G.S.R. care 
are loc săptămîna viitoare. Și, firește, cu an
gajamentul de a contribui și mal consistent 
la dezvoltarea sportului de masă și de per
formanță, activitate socotită, pe bună dreptate, 
de către conducerea de partid și de stat, de 
interes național.

I
I
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De săptămina viitoare PREGĂTIRILE

CIVILIZAȚIA SPORTULUI

CEI 16 COPII
AI LUI OVIDIU

START ÎN ACTIVITATEA DE ZBOR RADIOAMATORILOR

• Peste 300 de tineri, „ucenici la școala curajului" de la 
Clinceni • Toate aerocluburile în întrecere • Elevii liceelor mili
tare, înscriși în secțiile de aviație, își vor petrece vacanța de vară... 

pe aerodrom.

PRAHOVENI
bi- 
an 

țări

aero- 
spor- 

aerodrom 
„Liber la 
nouă pe- 
de zbor,

începînd de luni, în 
cluburile aviației noastre 
tive, dispecerii de 
vor lansa semnalul: 
decolare 1“ începe o 
rioadă în activitatea 
bogată în obiective importante, 
de cinste și răspundere, puse 
de documentele de partid în 
fața colectivelor de specialiști 
chemate să participe Ia educa
rea tineretului pentru muncă 
și viață, la pregătirea lui pen
tru apărarea patriei. Aviatorii 
sportivi dedică entuziastul lor 
start celor două apropiate e- 
venimente politice — aniversa
rea partidului și ziua de 1 Mai.

Dornic să afle amănunte 
despre preparativele ce se fac 
în vederea începerii zborurilor, 
reporterul a vizitat zilele tre
cute aeroclubul care poartă 
numele cu valoare de simbol 
al lui Vlaicu. La Clinceni, în 
aeroclubul „Aurel Vlaicu" 
domnea o animație deosebită. 
Instructorii planoriști, ajutați 
de mai mulți elevi, făceau o 
ultimă verificare aparatelor, 
mecanicii și piloții de zbor cu 
motor se învîrteau preocupați 
în jurul noilor avioane intrate 
în dotarea aeroclubului.

De la comandant, pilotul Ni
colae Buciumeanu, aflăm amă
nunte Interesante în legătură 
cu activitatea din acest an. 
„Cifrele pe care le avem <le 
realizat — ne spune — sînt 
mult superioare celor de pină 
acum. Aceasta în ce privește 
numărul orelor de zbor execu
tate și distanțele parcurse. De 
asemenea, vom pune un accent

deosebit pe îmbunătățirea ca
lității pregătirii".

Am aflat cu acest prilej că 
peste 300 de tineri, băieți și 
fete, vor participa la activita
tea de planorism și zbor cu 
avionul ce se va desfășura in 
aeroclubul „Aurel Vlaicu". Pes
te 300 de „ucenici la școala 
curajului", care vizează per
formanțe cît mai înalte, ținînd 
seama că unitatea lor este an
gajată — după o perioadă în 
care lucrurile nu au mers prea 
strălucit aici — în întrecere 
cu toate celelalte aerocluburi 
din țară pentru titlul de frun
taș.

Un plus de vitalitate îl vor 
aduce, desigur, și elevii lice
elor militare, înscriși în sec
țiile de aviație, care își vor 
petrece vacanța în taberele or
ganizate pe Clinceni de C.C. 
al U.T.C., tabere de planorism 
și zbor cu motor. Trebuie a- 
dăugat la cele de mai sus că 
Federația Română de Aviație 
a creat aeroclubului toate con
dițiile necesare îndeplinirii o- 
biectivelor propuse. Se cere, 
însă, multă muncă, pasiune, 
disciplină, grijă deosebită pen
tru instruirea și educarea e- 
exemplară a tinerilor sportivi 
aviatori.

Viorel TONCEANU

Pe lingă miile de legături 
laterale stabilite In fiecare 
cu parteneri din numeroase 
ale lumii, cei aproape 80 de e- 
mițători prahoveni și cei peste 
120 de receptori au o prezentă 
activă în diferitele competiții ra- 
dioamatoricești. Numele radioama- 
torului Ion Răduță din Cîmpina 
(YO9WL) ți cel al lui Virgil 
Molocea din Ploiești (YO9VL) sint 
legate de realizarea unei apa
raturi specifice pentru radio- 
gonlometrie care a dat un im
puls deosebit acestei discipline.

Pentru a afla ce preocupări au 
radioamatorii prahoveni acum, la 
Începutul sezonului competitional, 
ne-am adresat' șefului radloclu- 
bului județean Gheorghe Cîm- 
peanu, unul din campionii noștri 
republicani la radiotelegrafie. „A- 
vind in vedere — ne-a spus — 
că finala campionatului repu
blican de radiogoniometrie ope
rativă se Va desfășura în jude
țul nostru, facem pregătiri in
tense in această direcție, ajutînd 
Radioclubul central la construirea 
și punerea Ia punct a aparaturii 
necesare. Toți sportivii noștri, 
dintre care mulți sînt fruntași 
pe tară la această disciplină, 
cum sînt Ion Drăcea. Adrian Si- 
nițaru, Gabriela Neaga, Ruxan- 
dra Răduță și alții, au început 
demult antrenamentele, pregătin- 
du-se să se prezinte în condiții 
cît mai bune la competițiile din 
acest an. In cadrul cursului de 
radioamatori am început învăța
rea radiotelegrafiei folosind sis
temul de abreviere steno a lite
relor și cifrelor, iar pentru auto- 
utilarea laboratorului de radio 
lucrăm la construirea unei an
tene rotative de mare randament 
pentru stația de emisie-recepție 
a radioclubului județean (YOS 
KAG)",

I. HOABAN

UN INTERESANT
SPECTACOL MODELISTIC

LA SIBIU
De cîtăva, vreme, secțiile de 

modelism din Sibiu cunosc fe
bra unor intense pregătiri. 
Constructorii de aici țin să 
cinstească cele două apropiate 
.evenimente — aniversarea în
temeierii partidului și ziua de 
1 Mai —, oferind iubitorilor de 
sporturi tehnico-aplicative un 
spectacol deosebit : mitingul 
mini-a vi atic, ce va fi organizat 
de către Comitetul ju
dețean U.T.C., în colaborare 
cu C.J.E.F.S. și Consiliul orga
nizației pionierilor, pe aeropor
tul TAROM din localitate. Pro
gramul se anunță deosebit de 
atractiv — demonstrații ale pio
nierilor aeromodeliști, evoluții 
executate de aeromodelele spor
tivilor de performanță, acroba
ții aeriene, zboruri radîo-co- 
mandate, lansări de mini-ra- 
chete. Demonstrațiile vor fi ur
mate de un program cultural- 
sportiv.

AUTOMOBILISM

ETAPĂ DE CAMPIONAT LA PĂLTINIȘ
republican 
Banatului),

După campionatul 
de raliuri (Raliul 
campionatul republican de vi
teză pe circuit (desfășurat la 
Timișoara) iată că mîine —în 
organizarea Federației române 
de automobilism și karting — 
se dă startul și în. Campiona
tul republican de viteză în 
coastă. La Păltiniș, unde se va 
disputa această primă din cele 
cinci etape ale campionatului, 
vor participa cei mai buni au- 
tomobiliști ai genului, dintre 
care nu vor lipsi : campionul 
absolut al ediției trecute, Eu- 

Horst 
Dorin 

Francisc Naghy, Doru 
Gindu, Ștefan Vasile ș.a., mulți 
dintre ei campioni la diferite 
clase în 1975.

★
Biroul Federației române «Te 

automobilism și karting anali- 
zînd rapoartele și sesizările pri
mite cu privire la unele aba
teri ce au avut loc cu ocazia 
desfășurării Raliului Banatului 
a ajuns la următoarea conclu
zie : comisia locală și I.T.A. 
(ambele din Timișoara) au de
pus eforturi lăudabile, Încunu
nate de succes, pentru buna or-

gen Ionescu Cristea, 
Graef, Mircea Rusescu. 
Matoc, —

ganizare a competiției, însă u- 
nii dintre oficialii concursului 
nu au corespuns funcțiilor În
credințate, ceea ce a dus la să- 
vîrșirea unor nereguli și, evi
dent, erori în clasament. în 
consecință, s-au luat o serie de 
hotărîri dintre care sînt de re
ținut radierea din corpul ofi
cialilor a directorului concursu
lui, Anton Avramescu, suspen
darea pe un an a șefului pos
tului C. O. Reșița. Titus Si- 
medrea, reorganizarea colegiu
lui de oficiali Timiș.

Măsuri binevenite, apreciem, 
ale F.R.A.K., concursurilor au
tomobilistice trebuind să Ii Se 
asigure arbitraje competente, 
nepărtinitoare. (M. FR.)

într-un colț al bazinului a- 
coperit Floreasca, antrenorul 
Ovidiu Ionescu rostește răspi
cat : „Copii, aseară, chiar in 
locul ăsta, Kojak s-a bătut cu 
Mannix. A fost ceva ca-n fil
me. Fină la urmă, amândoi 
și-au pierdut pistoalele, care au 
căzut pe fundul bazinului. Cine 
îmi aduce primul unul din pis
toale, are de la mine o cioco
lată Pitic. Staaaart 1“ .

Ovidiu Ionescu nu spunea o 
poveste. își îndemna pur și 
simplu copiii să țină ochii des
chiși în apă. Zece dintre ei s-au 
cufundat imediat, în căutarea 
„pistoalelor". Alți șase au 
văit pe marginea bazinului, 
trenorul i-a lăsat în pace : 
e bine să forțezi copiii. Se 
rie. Și e mai rău".

Ca să lămurim lucrurile 
Kojak și cu Mannix, trebuie să 
vă spunem că grupa lui Ovidiu 
Ionescu are copii de 4 ani !, cu 
alte cuvinte, „născuți in 1972 ți 
1971".

Să vi-i prezentăm pe cîțiva 
dintre ei, în timp ce vom ur
mări cursa de 33 de metri 
spate a micuților Daniela Bar
bu, „4 ani și o lună", și Râul 
Cristian Țalupca, un pic mai 
răsărit. Să-i lăsăm să înoate — 
Râul este capabil să străbată 
distanța dus și întors — și să 
schimbăm cîteva cuvinte cu 
mama celor doi gemeni, Sorin 
și Andrei Stană, tot de 4 ani. 
Profesoara Stana explică : „Mi 
se pare că aducerea copiilor la 
bazin, chiar la numai patru 
ani, este o obligație elementară 
pentru un părinte. Eu vin din 
Drumul Taberei, schimb două 
autobuze, dar asta nu are nici 
o importanță. Important e ca 
Sorin ți Andrei să înoate ți sâ 
crească. Sigur că ar fi fost mai 
bine ca Drumul Taberei să aibă 
un bazin dar, pină atunci, am 
să continui să vin aici,_ la Flo
reasca, iar

„Lotul de
Ionescu își 
babil cursa, 
șător să privești eforturile mi
cuței Daniela, care înfruntă 
apa. ne spate, la numai a doua 
ședință „în acest stil". Antre
norul, un bărbat înalt și zvelt, 
de vreo 45 de ani (pe care nu-i 
arată), se apleacă mereu peste 
„digul" bazinului, corectînd și 
indemnînd. într-un scurt time
out, îi explică reporterului : 
„Nu cred să existe un privi
legiu mai mare pentru un an
trenor de inot decit acela de a 
fi antrenor la copii, și, dacă se 
poate, la cei mici de tot. Iată, 
de pildă, am aici un copil. Ra
du George Toma, care poate 
inota 1000 de metri. Răducu 
suferă de picioare. Umblă des
tul de greu, dar in apă e ca 
un pește. Cu alte cuvinte, me
diul lui ambiant și îmbietor 
este apa. Sint convins că apa 
și înotul vor face ca acest co
pil să meargă perfect in cele 
djn urmă. înotul a făcut din 
John Konrads, cel suferind de 
poliomielită, un recordman^

ȘO- 
An- 
„Nu 
spe-

cu

vara la Dinamo". 
16“ al lui Ovidiu 
continuă impertur- 
E aproape înduio-

mondial. Eu vreau să fac din 
Radu George Toma un bun fot
balist".

Ceea ce uimește la Ovidiu 
Ionescu este răbdarea și fante
zia. Lucrul nu e de mirare. 
Răbdarea e profesiunea lui. A 
ilustrat-o perfect, acum zece 
ani și mai bine, cînd a avut 
inspirația și răbdarea de a lu
cra cu un înotător de aproape 
20 de ani, venit să mai învețe 
cite ceva. Acest tînăr, mai bă- 
trîn decît olimpicul Mark Spitz; 
s-a prezentat cu 1:30 pe sută !, 
adică un timp de „plezirist", 
bun de aruncat într-un bazin 
pentru întreținerea greutății. 
Dar Ovidiu Ionescu a reușit 
șă-1 „tragă" de la 1,30 la un 
minut curat ! între timp, înotă
torul l-a părăsit : „Așa e nor
mal !“ și a devenit primul Îno
tător român „sub două minute" 
pe 200 m. Numele lui este Ma
rian Slavic.

Spectacolul pe care îl oferă 
grupa de „4 ani" a antrenoru
lui Ovidiu Ionescu creează o 
senzație de stinghereală pen
tru orice părinte venit neînso- 
țit. Veselia grupului e atît de 
mare, rîvna tuturor — atît de 
puternică. încît al convingerea 
eă îți frustrezi propriul copil 
de un elementar impuls spre 
sănătate și vigoare.

A treia zi după „bătălia Ko- 
jak-Mannix", Ovidiu Ionescu a 
hotărît să-și mute tabăra la 
bazinul Dinamo, adică în parcul 
clubului al cărui antrenor este. 
Din păcate, ploua. Copiii, însă, 
au venit, în ciuda ploii. Erau 
gata să se dezbrace și să se 
arunce în apa bazinului, pen
tru prima oară în 1976. ~
Ovidiu i-a împiedicat. Si 
pentru că s-ar fi temut de apă 
— la Dinamo apa e încălzită — 
ci pentru că „e bine ca startul 
primăverii să aibă și complici
tatea soarelui", înotul fiind 
realmente sub patronajul As- 
trului-rege.

...La opa cînd apar aceste 
rinduri, grupa celor mici a ieșit 
în aer liber, în ciuda instabili
tății lui April. în același timp, 
fostul pentatlonist Ovidiu Io
nescu se ocupă și de înotătorii... 
bătrîni : Anca Bilencu — năs
cută ’67, Răzvan Tomoșoiu — 
născut ’68, Horațiu Stanciu — 
născut ’69 etc. etc.

Moment de pauză. Ovidiu 
povestește : „Sint delicioși co
piii... Pe Dănuț l-am trimis la 
farmacie, să-și cumpere „praf 
de curaj". A revenit plingind i 
il luase la goană farmacista... 
Am făcut pe supăratul. L-ara 
surghiunit in virful tribunei. A 
stat ce-a stat — il urmăream 
cu coada ochiului — și a cobo- 
rit tiptil. Cind a ajuns pe bor
dura bazinului, s-a aruncat in 
apă, ca o plăcintuță. Era pri
mul lui plonjon. „Praful de 
curaj" își făcuse efectul. Iar 
ochii lui albaștri zideau".

Albastra e și faianța bazi
nului Dinamo...

Dar
nu

!4I zr*

VALY MITIRICOASA, REȘIJA (Cămi
nul „23 August", camera 432). Pe a- 
ceastă adresă, așteptați scrisori de la

///

multe motive, printre care șl aceia 
că era tot un exercițiu de fortă, ca 
și „aruncatul", cu care și semăna, ast
fel că se produceau multe greșeli de 
arbitraj. S-a ajuns în felul acesta și 
la o scurtare a reuniunilor, ceea ce 
este atît în avantajul spectatorilor, cît 
și al... halterofililor. 2. Și eu sînt con
vins că llie Năstase va totaliza punc
tele necesare pentru a lua parte și 
anul acesta la „Turneul campionilor".

...cel mai lung zbor 
cu planorul execu
tat în tara noastră 
aparține sportivilor 
Nicolae Mihăiță și 
Ion Alexa, care la 
bordul unui aparat 
biloc au acoperit dis
tanta Iași — Zimni- 
cea — 429 km ? 
cordul national 
distantă aparține 
pilotului Mircea 
nescu care, 
drul unui 
internațional 
lonia, a atins distan
ta de 511 
asta... fără

Re- 
de 

însă 
Fi- 
ca-în 

concurs 
în Po-

km. Și 
motor.

...alpiniștii Al. Fio*  
ricioiu și A. Tănase, 
de la Dinamo Brașov

sînt autorii unei per
formante inedite : o 
escaladare pe vîrful 
Comunismus, din Pa
mir. la peste 7 400 m 
altitudine ? Se poate 
spune pe drept cu- 
vînt că au fost... la 
înălțime.

...la recentul 
curs international de 
micromodele desfă
șurat la Slănic-Pra- 
hova au fost prezen
tate în zbor nu mai 
puțin de 70 de „aero
nave" ? Greutatea lor 
totală a fost de... 
70 g. aceasta pentru 
că regulamentul pre
vede că aparatele nu 
pot fi mai ușoare de

con-

«am

un gram. Altfel, ci
ne știe...

...radioamatorul Mi
nai Tanciu (YO3CV), 
din București. a re
alizat în decursul ce. 
lor aproape 40 de ani 
ue activitate sportivă 
,n,unn- mai . Dutm de 
15 000 legături radio 
CU sportivi din a- 
proape toate țările 

? Nu se poate 
Șbune că este un om 
fără... prieteni.

★
...raliul internațio

nal motociclist orga
nizat de Federația In
ternațională de Moto, 
ciclism va fi găzduit 
anul acesta ___
noastră (6—8 iulie) ? 
Se
2 000 de participant!. 
Le urăm de pe a- 
cum ; „Bun venit 1-

Suporteri ai echipei de fotbal Steaua. 
Și promiteți că nu veți lăsa nici una 
fără răspuns. Aveți grijă să nu vă lase 
pixul cînd vi-e lumea mai dragă I

A. PAULESCU, BUCUREȘTI. Observa
țiile dv. au fost întotdeauna interesante. 
Ne bucură concluziile la care ați ajuns 
după citirea articolului „Arbitrul, fac
tor educațional de prim ordin in miș
carea sportivă*',  apărut în ziarul nostru. 
Să recunoaștem, însă, că munca o- 
cestora este de multe ori îngreuiată 
de miile de „arbitri" din tribune care 
apreciază fazele de joc nu prin pris
ma regulamentului, ci a simpatiilor 
pentru o echipă sau alta.

ȘTEFAN METCANIUC, COMUNA 
PAULEȘTI. Cel mai mare stadion de 
fotbal din lume este „Marocana", din 
Rio de Janeiro, care poate cuprinde 
aproape 200 000 de spectatori. In Eu
ropa, locul I este deținut de „Hamp
den Park" din Glasgow, unde pot intro

Ioan CHIRlLĂ

S-a tras șl o a doua ediție. Darroga , ____ ____________
și aceasta s-a epuizat. Mai intrați prin 
librarii. Cine știe, poate câ mai des- 
coperiți un volum uitat într-un raft. Alt
fel, nu pot decît sâ vă recomand răb
dare pînâ Ia o eventuală... nouă edi
ție.

de tara

așteaptă peste

IOAN SUCIU, CIMPIA TURZII. Evi
dent numai suporteri nu se pot 
numi aceia care aruncă cu sticle sau 
cu pietre, provocînd suspendarea tere
nului echipei pe care pretind c-o iu
besc. Echipele sancționate pentru ase
menea abateri ale „suporterilor" lor 
vor juca pe un alt teren, la o dis
tanță de minimum 60 de kilometri, în 
alt județ dacă este vorba de Diviziile 
A și B. Echipele din Divizia C 
Să respecte distanța, dar pot 
în județul lor

ZAHARIA DAN, ROMAN. 1. 
nunțat la stilul „împins", din

150 000 de spectatori, Jumătate dintre 
ei insa în... picioare. Uriașul stadion 
din Praga, de care amintește prietenul 
dv, nu este propice pentru jocurile de 
fotbal, ci pentru desfășurarea unor 
mari ansambluri de gimnastica, defi
lări etc.

I. OANCEA, BRAȘOV. Noua speranță 
ci boxului american la categoria grea, 
Duane Bobick, este finalistul de la 
J.O. din 1972, învins prin k.o. de cu
banezul Stevenson. El are acum<*26  
de ani (îi împlinește în august), deci 
este^ oarecum întîrziat pentru o spe- 

celor 
pe 

pe Foreman. 
Lyle,

ranță. In ultimul clasament al 
mai buni grei, Bobick figurează 
locul 9, avînd înainte "____
Norton, Frazier, Smith, Young, lyie, 
Bonavena și Clark. Fără a mai vorbi, 
firește, de Cassius Clay.

trebuie 
juca și

S-a ra
mai

CLAUDIU POP, VIIȘOARA. Din „Cui- 
turismul' pentru toți“ al lui Lazăr Ba-

T. F1LIPIDESCU, BUCUREȘTI. Apropo 
de prestigioasa evoluție a luptăto
rilor noștri la C.E. de lupte libere (1 
medalie de aur, 2 de argint și 1 de 
bronz) :

Succesul se explicâ-așo 
(Invâ(âtura este veche) : 
Fiindcă-acolo, pe solea, 

v-ați... culcat pe o ureche I

Uustrații : N. CLAUDjU



ÎN ÎNTÎMPINAREA

ANIVERSARII PARTIDULUI

ȘI A ZILEI DE 1 MAI
MUNCII Șl SPORTULUIPRIMAVARA

Produsele realizate la între
prinderea „1 Mai" din Ploiești 
sînt binecunoscute și unanim 
apreciate in aproape 30 de țări 
ale lumii, harnicul colectiv de 
aici străduindu-se zi cu zi să 
ridice performanțele calitative 
ale utilajului petrolier, sporind, 
odată cu aceasta, și prestigiul 
industriei românești. 
două 
le vom 
nii mai

„Cele 
însemnate evenimente ce 

cinsti la începutul lu- 
— ne spunea Dumitru

lei, handbal, fotbal, tenis de 
cîmp, crosuri de la nivelul sec
țiilor pînă la cel al întreprin
derii. Dar, cu toate realizările 
obținute, este necesară o muncă 
mai susținută pentru atragerea 
oamenilor, pentru mobilizarea 
lor la unele competiții sportive 
de masă" —ne prezintă succint 
activitatea Teodorescu Craiu, 
președintele asociației sportive. 
Aveam, insă, să aflăm, în tim
pul vizitei noastre prin intre-

mos spațiu destinat sportului" 
— ne spunea secretarul asocia
ției, Nicolae Burghelea. Bine 
întreținută, baza sportivă cu
prinde un teren de fotbal cu 
pistă de atletism, două de tenis 
de cimp cu nocturnă, terenuri 
de handbal și volei cu zgură, o 
sală, un ștrand.

De altfel, activitatea spor
tivă se bucură aici de sprijinul 
permanent al conducerii între
prinderii (dir. general ing. 
Gheorghe Dinu), al organizați
ilor de partid, sindicat și tine
ret, ceea ce explică și succesele 
obținute.

Acum au loc numeroase în
treceri la care participă cu en
tuziasm sute de tineri, colecti
vul de la întreprinderea „1 Mai" 
din Ploiești finind să omagieze 
și in acest fel cele două impor
tante evenimente.

Emanuel FÂNTANEANU

CONCURSURI...

3

de la Întreprinderea „1 Mai" (deTrei dintre animatorii sportului <’ ' * , 7___ ..______ ,_
'la stingă la dreapta) : atletul Em. Popescu, meșterul 6. Mirică și 
Șt. Cercel, secretarul comitetului U.T.C. pe secție.

Foto : Dragoș NEAGU

în aceste zile tineretul 
din întreaga țară parti
cipă cu entuziasm la 
numeroase concursuri și 
competiții dedicate celor 
două evenimente. Iată 
cîteva din știrile sosite 
la redacție i

CONȘTIINȚA DATORIEI
FAȚA DE CONDIȚIILE CREATE

alături de tovarășii săi din orga
nizația U.T.M., nu-și cruța efortu
rile pentru a înlătura grabnic, în 
1944, efectele bombelor aruncate 
asupra fabricii, despre Gh. Buruc 
care, primit în rîndurile membrilor 
Partidului Comunist Român la 19 
ani șl jumătate, participa în pri- 
mll ani ai construcției socialiste 
în brigăzile muncitorești ce se de
plasau la sate pentru a da ajutor 
țăranilor la repararea și confec
ționarea uneltelor agricole ; des- 
pro nopțile albe consacrate per-

BIOGRAFII

Omul în salopeta, cu ochi albaș
tri, vioi, exprimînd deopotrivă age
rime juvenilă și înțelepciunea celui 
ce a trăit ți a văzut multe, omul 
pe care l-am cunoscut în mijlocul 
unui careu de agregate din hala 
secției de locomotive a întreprin
derii „23 August** a ajuns ia cel 
de-al 52-lea an de viață, la 33 de 
ani de activitate productivă ca lă
cătuș mecanic șl ia o popularitate 
ce a depășit de mult grupul miilor 
de lucratori al acestei mari uni
tăți industriale bucureștene. Este 
Eroul muncii socialiste 
Gheorghe Buruc.

Prezentarea momen
telor cele mal impor
tante ale vieții șl acti
vității sale a făcut-o 
într-o manieră pa cît 
de lapidară și plină de
modestie, pe atît de limpede șl mă
surată. A început cu evenimentul 
pe care îl socotește cel mal sem
nificativ șl mai important : acor
darea înaltului titlu de Erou al 
muncii socialiste în 1971. cu oca
zia aniversării a 50 da ani de 
existență a întreprinderii. $1 a 
continuat cu succesele colectivului 
pe care îl conduce în secția Loco
motive, cu raționalizările și eco
nomiile de materiale realizate de 
acest colectiv și estimate la peste 
un milion de lei, cu inovațiile 
proprii de dată mai recentă pri
vind instalația e4ectrică a locomo
tivei de 1 200 c.p., cu activitatea 
politică și educativă pe care o 
desfășoară în calitate de secretar 
al Comitetului de partid al secției, 
cu celelalte activități obștești, prin
tre care șl cea în cadrul clubu
lui Metalul, al cărui sportiv a fost 
cîndva...

Abia către sfîrșit a pomenit în 
treacăt despre Gh. Buruc cel de 
acum mai bine de 30 de ani, care.

fecționăril profesionale, 
despre satisfacțiile pro
duse de punerea în 
practică a prototipului 
celui dintîi troleibuz de 
concepție românească, 
despre activitatea sa 
ca fotbalist divizionar...

„Ca mulfi ai(i cetățeni și mai 
ales ca fost sportiv — ne spunea 
Eroul muncii socialiste Gheorghe 
Buruc — am rămas, firește, și un 
pasionat al activității sportive, pe 
care o sprijin ca activist voluntar. 
Azi exista condiții incomparabil 
superioare celor din perioada cînd 
activam eu. De aceea, cred că 
este o datorie a fiecărui activist 
să înfățișeze sportivilor eforturile 
care se fac în această direcție. 
După cum, ținerea lor in contact 
permanent cu munca productivă, 
prezentarea realizărilor pe care le 
obținem în toate sectoarele acti
vității sociale pot constitui mij
loace educative de mare eficiență, 
un imbold in pregătirea sportivilor 
fruntași pe care-i dorim demni re
prezentanți ai culorilor țârii. Pe 
aceste căi ne străduim să îndrep
tam activitatea educativă în rîndul 
sportivilor și tehnicienilor de la 
(Metalul*.

Aurelian BREBEANU

COMPETIȚII...
ticiparea sportivilor de 
la U.M. Timișoara. în- 
tîlnirea s-a încheiat la 
egalitate: 8—8. (Gh. Ma- 
nafu — coresp.).

IA «ElONIJl SAVINLȘTI • ••

Cojocarii, vicepreședintele Co
mitetului sindical — au generat 
în întreprinderea noastră o ac
tivă mobilizare a energiilor, 
.pentru realizarea și depășirea 
^angajamentelor. Despre rezul- 
i țațele obținute se pot spune 
multe lucruri bune, dar ceea ce 
.vreau să remarc este faptul că 
printre fruntașii în producție 
se află și numeroși instructori 
și sportivi, că activitatea spor
tivă, prin valențele ei, se re
percutează favorabil și asupra 
muncii noastre".

Asociația „Prahova" a trecut 
de mult pragul a șase decenii 
de la înființare, acțiunile orga
nizate bucurindu-se acum de 
participarea a peste 80 la sută 
dintre membrii colectivului plo
ieștean. „De fapt, ne desfășu
răm activitatea pe două pla
nuri; de masă și de performan
ță. Dată fiind dorința oamenilor 
de a face sport se organizează 
cu regularitate întreceri de vo

„Cupa tineretului"

prindere, noi amănunte : că 
secțiile Mecano-energetic, Me
canica II și I, Construcții-meta- 
lice se numără printre cele mai 
bune ; că excursiile constituie 
una din pasiunile oamenilor, 
printre animatori aflindu-se 
Nicolae Rusu, Marin Păun, 
Constantin Iliescu, Marian Tu- 
dose ; că duminicile cultural- 
sportive sînt mult apreciate ; 
că printre fruntași în muncă și 
in activitatea sportivă se află 
electricienii E. Popescu — in 
1974 ciștigător al „Cupei tinere
tului" la atletism, V. Zafiris, 
ing. Dan Curteanu, lăcătușii T. 
Constantin, L. Sotir, M, Tudo- 
rache, strungarii Gh. Iordache, 
M. Enuță, laborantul ~ ~ 
stantin, s.d.v.-istul ! 
asist, medical Gh. 
etc.

Dar, un motiv de 
constituie și baza ............ ..
„Considerînd că aceasta este un 
element esențial pentru o bună 
activitate, oamenii au trecut la 
treabă. Prin muncă patriotică, 
am reușit să realizăm un fru-

• La Brăila s-au în
cheiat întrecerile din 
cadrul unui concurs de 
tenis de masă pe echipe, 
la care au participat 18 
formații masculine. Pe 
primele trei locurj s-au 
clasat i Sănătatea, Pro
gresul și Comerțul. în 
cadrul clubului Progre
sul continuă disputele 
din cadrul competițiilor 
de fotbal și volei. 
Baltag — coresp.).

(I.

elevi 
mu-

PRIMELE FINALE
ALE EDIȚIEI DE VARA

întrecerile actualei ediții de 
vară a „Cupei tineretului" 
s-au bucurat. încă de la start, 
de o numeroasă participare, 
la competițiile organizate lu- 
înd parte numeroși tineri și 
tinere.

Printre 
flat, cum 
denții și 
centrele ___________ ___ _
își vor disputa, în acest sfîr- 
șit de săptămînă. întîietatea 
în cadrul finalelor la atletism, 
tenis de cîmp și orientare tu
ristică.

în Capitală vor fi prezenți 
cei mai buni atleți și tenis- 
mani, cîștigători ai fazelor 
anterioare. Pe Stadionul Ti
neretului atleții 
sîmbătă (de la 
duminică (de la 
cadrul probelor 
1500 m. săritură 
și aruncarea greutății 
ieți), și 100 m. 800 m. săritu
ră in lungime și aruncarea 
greutății (fete).

Tenisul va fi găzduit de te
renurile Complexului sportiv 
al Institutului Politehnic (fe
te) și ale Tenis Clubului (bă
ieți), sîmbătă (ora 8 și 16,30) 
și duminică (ora 8). urmînd 
ca partidele finale să se des
fășoare la Tenis Club, dumi
nică, de la ora 10.

Proba finală — în două e- 
< tape — la orientare turistică 
■ se va disputa în decorul mi

nunat al Poienii Brașov.

concurenti s-au a- 
era șl liresc. șl stu- 
studentele din toate 
universitare. Tot el

vor evolua 
ora 15) șl- 
ora 9). în 
de 100 m, 
în lungime

........ (bă-

! S. Con- 
Șt. Cercel, 
Constantin

mîndrie ti 
materială.

• Peste 600 de 
și eleve din școlile 
nicipiului Sighișoara au 
luat parte la o întrece
re de cros, organizată de 
C.M.E.F.S., în colabora
re cu Comitetul muni
cipal U.T.C. și Consiliul 
sindicatelor. (I. Turjan 
— coresp.).

• O atractivă gală de 
box a fost organizata la 
A. S. Metalul Drobeta- 
Turnu Severin, cu par-

ÎN DEZBATERE ■

Recent, la Iași, s-a desfă
șurat o consfătuire organi
zată de către Comisia Centrală 
pentru Educație Fizică și 
Sport a Femeilor din cadrul 
C.N.E.F.S., la care au parti
cipat responsabilele comisiilor 
județene din întreaga țară. A- 
tît în referatul prezentat de 
președinta comisiei, Ella Con- 
stantinescu, cît și în luările la 
cuvînt au fost subliniate sar
cinile importante izvorîte din 
documentele de partid — Hotă- 
rîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din februarie-martie 1973 și 
Mesajul tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU adresat partici- 
panților La Conferința pe țară 
a mișcării sportive din 1975 — 
privind necesitatea intensifică
rii și dezvoltării sportului fe
minin.

Evident, în principal, la con
sfătuire s-a vorbit despre suc
cesele obținute, despre activi
tatea desfășurată în această di
recție de către C.N.E.F.S., Co
misia Centrală și celelalte or
ganizații cu atribuții pentru a 
spori preocuparea femeilor, a 
tinerelor fete de a practica 
exercițiile fizice și sportul, în 
scopul menținerii sănătății, al 
creșterii capacității de muncă, 
cultivării calităților morale și 
cetățenești, petrecerii utile și 
recreative a timpului liber. 
S-a arătat cu acest prilej și 
prestigiul internațional de care

• Două interesante 
competiții adresate celor 
mai mici sportivi se a- 
flă în curs de desfășu
rare la Iași. Organizate 
de Inspectoratul școlar 
județean, în colaborare 
cu C.J.E.F.S., „Mini-o- 
limpiada preșcolarilor", 
pentru copii de 5—6 ani 
din unitățile preșcolare 
(sărituri în lungime da 
pe loc, alergări 
tanța de 20 m, 
rea mingii de 
„Cupa Școlilor 
le", rezervată 
din clasele 1—4 
gări pe distanța de 25 m, 
sărituri în lungime 
pe loc), au suscitat 
interes deosebit.

pe dis- 
arunca- 

tenis) și 
gcnera- 
elevilor 

(aler-

de • 
un

tir 
la 

Mureș. Competiția 
cîștigată, la indi- 
de Eugen Covaci 
Voința, și Tereza 
de la Sănătatea, 

■ echipe de către 
Voința

• Un concurs de 
cu arcul a avut loc 
Tg. T~ 
a fost 
vidual 
de la 
Preda, 
iar pe 
sportivii de la 
(I. Păuș — coresp.).

La Săvinești, în apropiere de Piatra 
Neamț, silueta Combinatului de fibre sin
tetice se înalță maiestuoasă. De curînd, 
vizitînd combinatul ne-am dat seama că 
oamenii care lucrează pe platforma in
dustrială a Săvineștiului desfășoară și o 
bogată activitate sportivă, materializată 
prin participarea la numeroase competiții 
cu caracter de masă, cit și prin rezul
tate meritorii pe planul performanței.' 
„Cupa Tineretului", complexul „Sport și 
sănătate", „Cupa chimistului", „Crosul 
tinăruțui muncitor", „Crosul tineretului", 
„Crosul ziarului Ceahlăul", campionatul 
asociației, duminicile cultural-sportive 
sînt doar cîteva repere pe agenda spor
tivă a angajaților combinatului și a fa
miliilor acestora, secțiile Textil IV, Po- 
liamid I, III și IV, Melana II și IV, Uti
lități, fiind doar cîteva exemple.

Printre preocupările actuale, în paralel 
cu participarea la diverse competiții de 
fotbal, popice, tenis de masă, crosuri, 
handbal, se lucrează intens și la amena
jarea complexului sportiv al asociației 
„Relonul", la care s-au dat deja în fo
losință două săli pentru tenis de masă și 
șah și care va mai avea terenuri de te
nis și handbal, precum și un bazin de 
înot.

„In aceste zile — ne spunea V. Dimi- 
triu, secretarul asociației — am organizat 
in cinstea celor două importante eveni
mente de la începutul lunii mai o serie 
de competiții omagiale la care iau parte 
cu mult entuziasm numeroși tineri și ti
nere din combinatul nostru".

Așadar, la „Relonul" sportul are nume
roși prieteni. (Em. F.).

DEZVOLTAREA CONTINUA A SPORTULUI FEMININ
se bucură sportul feminin din 
tara noastră, evidențiindu-se, 
printre altele, performantele ră
sunătoare obținute în gimnas
tică și la alte discipline.

O altă concluzie care s-a des
prins în cadrul consfătuirii a 
fost aceea că, în ultimii doi 
ani, s-au făcut progrese în do
meniul sportului de masă, fapt 
atestat de organizarea, pretu
tindeni în țară, a numeroase 
întreceri specific feminin,

majoritatea devenite tradițio
nale. Așa este, de pildă, „Cupa 
felelor" 
organizată în județele 
Botoșani, Gorj, Tulcea și Olt, 
„Festivalurile 
fete" 
lăți, 
țiuni 
țiate 
județele Cluj, Maramureș, Mu
reș, Argeș („Cupa textilistelor", 
„Cupa Femina" s-a.).

la mai multe discipline 
Bihor,

sportive pentru 
din județele Vaslui, Ga- 

Hunedoara sau alte ac- 
cu specific feminin ini- 
în municipiul București,

Componentele formației de gimnastică modernă a Liceului „Vasile 
Alecsandri“ din Iași, in cadrul evoluției la finalele „Cupei tine
retului".

•r * ••

A reieșit, însă, tot în cadrul 
lucrărilor Consfătuirii, că în po
fida succeselor obținute, pro
blemele educației fizice și spor
tului de masă, activități deo
sebit de necesare pentru sănă
tatea populației nu sînt tratate 
și rezolvate încă la nivelul exi
gențelor formulate în docu
mentele de partid. Numărul de 
femei înscrise în diverse com
petiții este prea mic, partici
parea lor la competițiile de 
masă cu caracter republican 
este uneori aproape simbolică, 
în mediul rural există serioase 
rămineri în urmă în atragerea 
fetelor spre practicarea exerci- 
țiilor fizice și sportului.

Pentru eliminarea acestor 
neajunsuri, la consfătuirea de 
la Iași s-a adoptat un amplu 
plan de măsuri vizînd, în pri
mul rînd, îmbunătățirea activi
tății de masă (promovarea și 
răspîndirea formelor simple), 
introducerea sportului în cămi
nele de nefamiliste ale între
prinderilor, înființarea de noi 
centre de gimnastică de între
ținere, continuarea acțiunii de 
introducere a gimnasticii la lo
cul de muncă.

Modesto FERRARIN!

Sportul|Pag.o3o
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CAMPIONATUL
ȘI ECHIPA NAȚIONALĂ

upă ratarea calificării în turneul olimpic (neașteptată 
față de componența grupei, dar devenită previzibilă 
în urma startului penibil de la Blois), echipa noastră 
națională trebuie să intre într-o perioadă de „strîn- 

gere a rîndurilor", de reconstrucție, de absolut necesară 
revitalizare, deoarece caruselul neîntrerupt al marilor com
petiții internaționale îi va pune curînd în față noi încercări. 
Prima dintre acestea : preliminariile C.M. 1978. Nu este deci 
timp de lamentări și de reverie, de disecat vinovății directe 
sau indirecte, ci trebuie trecut — operativ și cu fermitate — 
Ia acțiuni energice, decise, fără „fetișuri", pentru ca meciu
rile internaționale oficiale viitoare ale reprezentativei noastre 
să fie abordate de o echipă puternică, bine pregătită, avidă 
de afirmare și dispusă — mai ales — să se dăruiască atin
gerii obiectivelor de performanță care-i vor sta în față.

Acest ultim aspect, dăruirea, trebuie să ne rețină în mod 
deosebit atenția, la acest (nou) început de drum. Și să ne 
fie permis să spunem că dăruirea despre care vorbim nu se 
referă numai la cele 90 de minute ale unui meci sau altul 
al echipei naționale, ci la întreaga activitate a unui jucător, 
Ia antrenamentele din timpul săptămînii. Ia jocurile din 
campionat. Din păcate, în afară de amărăciunea eșecurilor 
din ultima vreme, în diverse competiții internaționale (elimi
narea din preliminariile C.M. și ale C.E., ieșirea tuturor celor 
4 echipe ale noastre din primul tur al competițiilor europene 
intercluburi, nereușita juniorilor în calificările pentru U.E.F.A., 
recentul eșec olimpic), trebuie să constatăm cu regret că 
nivelul general al fotbalului nostru este în regres, lucru care 
se manifestă, cu neplăcută pregnanță, aproape etapă de 
etapă în Divizia A, ca să nu mai vorbim de eșaloanele infe
rioare ale campionatului național. Etapa de duminica tre
cută a fost elocventă din acest punct de vedere : tocmai cînd 
așteptam din partea fotbaliștilor noștri o „revoltă inte
rioară" față de ultimele eșecuri, un plus de preocupare 
pentru calitatea evoluțiilor lor în teren (pe care să le luăm 
ca o promisiune, ca un angajament), am asistat la o etapă 
plată, anostă, cu jocuri submediocre, dominată de interese 
mărunte, inguste, de „scoatere a unui punct", dar nu prin- 
tr-un joc curat, avîntat, curajos — ceea ce ar fi fost pozi
tiv — ci prin tactici meschine, prin antijoc, prin tragere de 
timp etc. Campionatul nostru devine astfel nespectaculos, 
plat și încordat, departe de a constitui acel suport valoric 
solid pe care trebuie să se bazeze echipele reprezentative. 
Deseori, cînd vine vorba de întreruperea campionatului pen
tru a se face loc unei perioade de pregătire a „naționalei", 
se invocă — și nu fără unele argumente — supremația cam
pionatului, regularitatea sa, ca bază a pregătirii echipei na
ționale, socotită drept o rezultantă a competiției interne. Dar, 
de ce să ne impacientăm doar pentru regularitatea campio
natului și nu, în primul rind, pentru valoarea sa? Mergînd, 
în continuare, pe acest drum, al unor jocuri duminicale 
anoste și de valoare scăzută, în care antrenorii fac mare 
economie de idei tactice iar jucătorii de efort fizic și de 
gîndire în teren, mulțumindu-se doar cu atît cît trebuie 
pentru un loc călduț al echipei în clasament, se poate, oare, 
concepe un salt al fotbalului nostru din stadiul nesatisfăcă
tor valoric în care se află ? Fără îndoială că nu !

Iată de ce credem că a sosit momentul ca, dincolo de 
responsabilitățile cutărui sau cutărui antrenor federal sau 
antrenor de lot național, pentru un rezultat într-o confrun
tare internațională, să vorbim și despre responsabilitățile ne
mijlocite ale jucătorilor, ale antrenorilor echipelor noastre di
vizionare și să-i întrebăm, mai des și mai apăsat, dacă con
sideră că ceea ce dau ci fotbalului este într-un raport echita
bil cu ceea ce primesc ei de la fotbal. Și să înțelegem că 
numai accidental și trecător o echipă națională se poate 
ridica deasupra standardului fotbalului pe care-1 reprezintă.

Radu URZICEANU

MIINE, ETAPA A XXIV-a
IN DIVIZIA A

(Urmare din pag. 1)

extrem de puțin sub raportul 
calității. Așa că... reprogramăm 
pentru mîine doleanțele expri
mate data trecută.

Mîine, etapa aduce în arenă 
al doilea cuplaj interbucu- 
teștean al returului. Cele două 
partide, găzduite prin tradițio
nala programare de pe stadio
nul „23 August" au, de a- 
ceastă dată, caracteristici di
ferite. obiective deosebite. 
Sportul studențesc — Steaua, 
meciul-vedetă, apare ca o in
teresantă dispută a ambițiilor, 
cele două formații fiind singu
rele neînvinse în al doilea act 
al campionatului. Fără prea 
mare importanță pentru clasa
ment, jocul acesta rămîne un 
duel al orgoliului. In schimb 
întîlnirea Rapid — Dinamo se 
prezintă — în special din punc
tul de vedere al rapidiștilor — 
ca importantă prin miza sa corn-

petițională. La acest interes de 
conjunctură se adaugă acela 
procurat de vechea rivalitate 
sportivă dintre cele două com
batante.

Dar nu trebuie să circum
scrierii așteptările, speranțele 
pentru un fotbal ameliorat doar 
la cuplajul interbucureștean. Și 
celelalte șapte partide ale eta
pei, fie că e vorba de jocuri 
cu efecte imediate pentru sub
solul clasamentului (ca meciu
rile ..TT“ CIuj-Nanoca — C.F.R. 
CIuj-Napoca, Universitatea Cra
iova — U.T.A., F. C. Constanta 
— S. C. Bacău, Olimpia Satu 
Mare — Politehnica Iași), fie 
că avem de-a face cu cele care 
nu angajează direct lupta pen
tru evitarea retrogradării (F. C. 
Bihor — F.C.M. Reșița, F. C. 
Argeș — A.S.A. Tg. Mureș, 
Jiul — Politehnica Timișoara) 
ele trebuie și pot aduce con
tribuții la creșterea coeficien
tului valoric al etapei.

VEȘ T I
• SPORTUL STUDENȚESC 

încheie, în dimineața zilei de 
azi, pregătirile în vederea me
ciului cu Steaua, efectuînd un 
antrenament de menținere a 
capacității de efort. în afara 
indisponibilităților mai vechi 
(Chihaia și Munteanu), din for
mație va lipsi și Petreanu, care 
acuză o criză renală. • STEAUA 
nu-1 va putea utiliza, în con
tinuare, pe Troi. Antrenorii 
formației militare contează, pen
tru partida de mîine cu Spor
tul studențesc, pe același 
„unsprezece" din meciul cu 
niversitatea CIuj-Napoca.

ARBITRUL PARTIDEI : 
Coloși (București).

U-

Fr.

• RAPID își Încheie astăzi 
antrenamentele. Joi după-a- 
miază, feroviarii au susținut un 
meci de verificare în compania 
divizionarei C Triumf pe care 
au întrecut-o cu 2—0 (Bișniță 
și Neagu). Nu vor juca mîine 
Manea și Rontea (suspendați o 
etapă pentru trei cartonașe gal
bene), reintră, în schimb, Pop 
și Marin Stelian. * DINAMO 
este și ea în căutarea celei mai 
bune formule de echipă. Joi, 
la Giurgiu, antrenorii l-au uti
lizat mijlocaș pe Mateescu, iar 
în linia I au început cu trioul 
D. Nicolae — D. Georgescu — 
Vrînceanu. La pauză au ape
lat la Dumitraehe.

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DIVIZIEI B
SERIA I : • F. C. Brăila — Celuloza Călărași : 

I. Chilibar (Pitești) • F. C. Petrolul Ploiești — C.F.R. 
Pașcani : C. Ghiță (Brașov) — se dispută la Moreni, 
de la ora 9 • Ceahlăul P. Neamț — C S.M. Borzești : 
N. Georgescu (București) • Victoria Tecuci — Pra
hova Ploiești : I. Puia (București) • F.C.M. Galați 
— Unirea Focșani : R. Șerban (Craiova) • Gloria 
Buzău — S. C. Tulcea : A. Ene (Craiova) • C.S.M. 
Suceava — Viitorul Vaslui : C. Szilaghi (Baia Mare) 
• Cimentul Medgidia — C.S.U Galați : E. Svitlec 
(București) • Metalul Ptopeni — C. S. Botoșani : 
N. Petriceanu (București).

SERIA a iI-A : • Progresul București —• Nitramo- 
»ia Făgăraș : Gh. Manole (Constanța) • Electropu- 
tere Craiova — C. S. Tîrgoviște : V. Topan (Cluj- 
Napoca) O Steagul roșu Brașov — Autobuzul Bucu
rești : N. Cursaru (Ploiești) • Chimia Tr. Măgurele 
r- Ș. N. Oltenița : E. Călin eseu (Reșița) • Tractorul

Brașov — F.C.M. Giurgiu : N. Raab (Cîmpia Turzii)
• Unirea Alexandria — Minerul Motru : N. Moroianu 
(Ploiești) • Chimia Rm. Vîlcea — Metalul Mija : 
I. Banciu (Sibiu) • Dinamo Slatina — Metalul Bucu
rești : C. Pîrvu (Brăila) • Voința București — Me- 
trom Brașov : T. Balanovici (Iași).

SERIA A m-A : • F. C. Corvinul Hunedoara — 
Unirea Tomnatic : Gh. Popovici (București) • Me
talurgistul Ougir — U. M. Timișoara : R. Platoș 
(București) — se dispută la Blaj, de la ora 11 — • 
Ind. sîrmei C. Turzii — Gaz metan Mediaș : N. Barna 
(Tîrnăveni) • Minerul Moldova Nouă — Victoria Că- 
lan : N. Dinescu (Rm. Vîlcea) • C.F.R. Timișoara — 
Sticla Turda : O. Streng (Oradea) • F. C. Șoimii Si
biu — Victoria Cărei : M. Moraru (Ploiești) • Dacia 
Orăștie — Rapid Arad : M. Buzea (București) • Mu
reșul Deva — C.I.L. Sighet : FI. Anuțescu (Pitești)
• F. C. Baia Mare — Gloria Bistrița : L Ciolan (Iași).

CAZUL UNUI ÎNAINTAȘ UITAT...
S-a vorbit mult, în ultima 

vreme, despre golgeterul seriei 
• treia, vîrful bistrițean Ciocan. 
Vîlva stîrnită în jurul numelui 
său a fost amplificată și de fap
tul că acest golgeter a depășit 
34 de ani. Registrul aprecierilor 
a oscilat mereu. Unii spun că 
Ciocan este doar un vulpoi, 
plin de experiență, capabil să 
exploateze doar fisurile unei 
apărări de B. Alții îi atribuie 
calități speciale, care fac din 
Ciocan un valoros centru îna
intaș uitat.

Cronicarul prezent la Arad, 
pentru meciul U.T.A.—Olimpia 
n-a scăpat prilejul de ă vedea, 
în matineu, meciul Rapid A- 
rad—Gloria Bistrița, în primul 
rind pentru... Ciocan. Iată im
presiile...

Vîrful bistritean este bine fă
cut. E unul dintre puținii îna
intași cu pieptul atletic. Alear
gă bine și chiar frumos. Șutea- 
ză cu ambele picioare, fără pen
dulări greoaie. A executat un 
frumos voleu cu dreptul, din 
afara careului și a repetat pro- 

\ cedeul cu piciorul stîng. Sare 
la cap, fără ezitare. Se depla
sează mult, în toată jumătatea 
de teren adversă, atît în profun
zime*  cit și în lățime, fiind rînd 
pe rînd în rolul tuturor compo-

am 
Cio- 
răs-

nenților unui aextet de atac. 
Nu evită efectuarea pressingu- 
lui. Are calități deosebite pen
tru jocul combinativ. Această 
predilecție pentru jocul colec
tiv nu l-a împiedicat să slalo- 
meze, într-o situație plină de 
perspective, printre cinci apă
rători arădeni, încheind acțiu
nea cu șut puternic, pe lingă 
poartă. A fost autorul unei sur
prinzătoare lansări în profun
zime, spre mijlocașul Damian, 
care a continuat acțiunea golu
lui victoriei.

După joc, în vestiar, 
schimbat cîteva cuvinte cu 
can. A spus între altele,
punzînd întrebărilor : „Se spune 
că n-am vrut să plec din Bis
trița. In parte, e adevărat. Am 
avut oferte de la Brașov, Ora
dea, Arad. Familia m-a sfătuit 
să rămin acasă. Adevărul t,sută 
la sută" e că nu m-au lăsat nici 
conducătorii echipei, în anii tre- 
cuți... In 1964 am fost un timp 
la Steaua. Am făcut și un tur
neu in R.D. Germană. Eram, 
insă, un jucător neformat. Cred 
că in momentul de față am cam 
60—70 la sută din nivelul meu 
de joc de pe la 29—30 de ani... 
Acum e prea tirziu să mă gin- 
desc la viitor în fotbal. Am o 
meserie, tint asistent sanitar

principal, am o casă frumoasă 
fi două fetițe drăgălașe. In ia
nuarie împlinesc 35 de ani ți 
cred că am tă abandonez fot
balul in cursul verii. Am 
ți așa prea mult".

Dacă Ciocan are astăzi 
sută din valoarea celui de 
6 ani, trebuie să regretăm fap
tul că n-a fost încercat în lotul 
cel mare. într-un fel, el a fost 
eclipsat de „mitul Dumitraehe", 
din anul 1969. Regretabil este 
faptul că după 1972—73, cînd 
vîrful de atac a fost un post 
scos mereu la licitație. Ciocan 
a rămas în umbră, în timp ce 
atîția și atîția jucători modești 
au avut prilejul să fie încer
cați, pe toate posturile.

După felul în care joacă Cio
can, la aproape 35 de ani, el 
reprezintă tipul 
complet, la care 
este potențată de 
reală. „Cazul Ciocan" este mai 
mult decît cazul unui jucător 
nereperat. El este o temă de 
meditație pentru perfecționarea 
principiilor de selecție într-un 
fotbal care nu-și poate permite 
luxul de a se ghida doar după 
criteriul simplei 
vreme în care 
mai moderne.

jucat

70 ta 
acum

jucătorului 
tehnicitatea 

o vigoare

impresii, într-o 
există mijloace

loan CH1RILA

Secvență din filmul unei trecute partide 
Steaua. Emoții la poarta „alb-negrilor“.

M.
(Suceava).

Repu-

li

din sînt indisponibili. Băcăuanii 
se vor deplasa astăzi, cu auto
carul, spre Constanta.

ARBITRUL PARTIDEI : Max 
Popescu (București).

de la 
Olim-

Ea se află de vineri 
Mare. Se anunță rein- 

lui Doru Ionescu, in 
portarul Stan continuă

(Șos. Vitan). 
șl 15 : „Cupa

campionatului universitar
(probe de pușcă).

TIR CU ARCUL. Stadionul 
Olimpia 
orele 9 
pta".

C. OLIMPIA SATU 
lansată într-o specta- 
cursă pentru evitarea

I.E.F.S. — C.S.M. Tg. 
Voința — Sănătatea 

F.R.B.". feminin).
Palatul Sporturilor, de 
10 : finalele turneului 

.Centura de

DE LA E C H I P
ARBITRUL PARTIDEI : 

Stincan (București).
R.

• JIUL. Echipa a susținut 
trenamente zilnice, marți 
miercuri avînd loc cite două 
ședințe de pregătire individua
lizate. Joi. la Lupeni s-a dis
putat un meci „în familie" cu 
formația de tineret. Se preco
nizează folosirea formulei de 
echipă din etapa precedentă. • 
POLITEHNICA TIMIȘOARA. 
La începutul săptămînii, pre
gătirile s-au efectuat la Ti
mișoara, marți studenții susți- 
nînd și probele de control lunare. 
Joi, Politehnica s-a deplasat la 
Drobeta Tr. Severin, unde a 
disputat un amical cu Metalul 
din localitate, cîștigînd cu 2—1, 
prin golurile marcate de An- 
shel și Petrescu. Vineri, antre
namente la Tg. Jiu.

ARBITRUL PARTIDEI : Otio 
Anderco (Satu Mare).

an-
și

• F. C. BIHOR. Orădenii au 
probleme în privința alcătuirii 
formației. Kun acuză dureri la 
genunchiul sting și folosirea lui 
a devenit incertă, iar Florescu 
este suspendat o etapă pentru 
acumularea a 3 cartonașe gal
bene. în schimb, va reintra 
Ghergheli, refăcut după entorsa 
la gleznă. Joi, bihorenii au sus
ținut un „joc-școală“ cu echipa 
de juniori. • F.C.M. REȘIȚA. 
Programul de instruire a cu
prins antrenamente zilnice. 
Miercuri, reșițenii au jucat cu 
Gloria Reșița (4—1 : Bojin — 2, 
Tănase și Florea). Va absenta 
Beldeanu, suspendat o etapă, 
tot pentru 3 cartonașe galbene.

ARBITRUL PARTIDEI : N. 
Rainea (Bîrlad).

• F. C. CONSTANTA, mult 
mai încrezătoare în forțele sale 
după egalul obținut la Bucu
rești, în fața lui Dinamo, s-a 
pregătit cu asiduitate; hotărâtă 
să nu mai cedeze nici un punct 
pe teren propriu. Joi a jucat 
cu Portul, liderul seriei a IV-a 
a Diviziei C, și a cîștigat cu 
4—0. Au marcat Peniu (2), 
Turcu și Lică. Bălosu și-a re
luat pregătirile, dar nu va putea 
juca mîine. • S. C. BACÂU a 
susținut joi un „joc-școală“ cu 
formația de juniori a clubului. 
Șoșu mai are o etapă de sus
pendare, Cărpuci, Lunca și Bă-

SIMBATA
ATLETISM. Stadionul Repu

blicii, ora 13,30 : concursul 
republican „Cupa României* 4, 
etapa I.

BASCHET. Sala Institutului 
pedagogic, ora 16 : Univer
sitatea — Rapid n (f.B.) ; sala 
Olimpia, ora 16 : Olimpia n— 
Politehnica H (f.B) ; sala 
Progresul, ora 16 : U.R.E.M.— 
Mine-Energie (m. B); sala 
Floreasca, ora 15,45 : P.T.T. — 
Arhitectura (m. B) ; Univer
sitatea — Lie 35 fm. B).

FOTBAL. Teren Politehnica 
(C.A.M.), ora 15 : Rapid — 
Dinamo (tineret-speranțe) ; 
ora 16,45 : Sportul studen
țesc — Steaua (tineret-speran- 
te) ; teren B. Văcărescu, ora 
16 : Automatica — Șoimii TA- 
ROM (Div. C) ; teren Flacă
ra, ora 16,30 : Flacăra roșie— 
Sirena CDiv. C).

HALTERE. Sala Giulești, 
ora 9 : întîlnirea triunghiulară 
dintre selecționatele U.G.S.R.— 
Rapid 4- Olimpia — Steaua.

TENIS. Arena Progresul, de 
la ora 13 : campionatele in
ternaționale ale României.

TIR. Poligonul Tunari, de la 
ora 9: întrecerile finale ale

• UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA. Studenții au parcurs 
ciclul normal de antrenamente. 
Sînt probleme dificile in pri
vința alcătuirii echipei. Bichescu 
este suspendat (a acumulat 3 
cartonașe galbene), iar Hurloi și 
Uifăleanu sînt, în continuare 
indisponibili. • C.F.R. în a- 
fara antrenamentelor, feroviarii 
au susținut miercuri un meci 
de verificare, la Cîmpia Turzii, 
cu Industria sîrmei. Rezultatul : 
2—2 (Moga și Szabados). Mol
dovan continuă să fie acciden
tat, iar Roman este bolnav. In
certă și folosirea lui Țegean, 
accidentat

arbitrul partidei :
Fediuc

• F. 
MARE, 
culoasă 
retrogradării a pregătit cu a- 
tenție și min-utiozitate partida 
de mîine. Bathori II și Popa 
și-au efectuat pedeapsa unei e- 
tape de suspendare. S-au făcut 
eforturi pentru recuperarea lui 
Viorel Mureșan, avizul de joc 
urmind a fi dat în cursul zilei 
de azi. • POLITEHNICA IAȘI 
a efectuat și ea antrenamente 
asidue, 
la Satu 
trarea 
schimb, 
să fie Indisponibil, iar Unchiaș 
mai are încă o etapă de sus
pendare.

ARBITRUL PARTIDEI : A. 
Munich (București).

• F. C. ARGEȘ s-a antrenat 
zilnic în această săptămînă, ul
timul meci de verificare, îna
intea partidei cu A.S.A. Tg. 
Mureș, efectuîndu-1 joi după- 
amiază în compania echipei 
Vulturii Cîmpulung Muscel. 
Fundașul Cîrstea, indisponibil, 
va fi înlocuit cu Dumitrescu, 
în rest urmînd să evolueze for
mația care a obținut un punct 
în etapa trecută la Reșița. • 
A.S.A. TG. MUREȘ și-a „pig
mentat" pregătirile cu două 
jocuri în compania formației de 
tineret-rezerve. cu care prilej 
a exersat arma contraatacului.

DUMINICĂ
ATLETISM. Stadionul ... 

blicll, de la ora 8 : concursul

republican „Cupa României", 
etapa I

BASCHET. Sala Progresul, 
ora 10 : 
Mureș. 
(„Cupa

BOX. 
la ora 
international 
aur".

CANOTAJ. Lacul Herăstrău, 
de la ora 7,30 : „Cupa Olim
pia".

FOTBAL. Stadionul „23 Au
gust", ora 15,30 : Rapid — Di
namo (Div. A), ora 17,30 :

Se preconi 
luiași „11“ 

ARBITR
Retezan (

• UNI,,
IOVA a 6 
pregătire 
săptămînii 
„Central" 
gătire, în 
rei C Pro 
Pentru p 
prevede 
menco în 
lui Ștefan

T.
cu 

vin 
Se

O U.
Lugoj 
unde, 
iova, 
schimbată, 
central. E 
de antren 
întrucît N 
află în

ARBIT 
Rus (Tg.

SERIA 
Liceul 2 
Gheorghi 
1—2, Llce
Rulmentu 
toșani — 
litehnica 
bal Bacă 
Gloria B 
C.S.M. S 
n-A : F.
,,23 Augu 
zia — Șc 
tul stude 
Buc. 0—0, 
Brăila 4— 
Galați 7
talul Buc 
Sc. sp. 
ni-A : ș. 
3—1, Șc. 
ința Buc. 
Giurgiu 
Poiana 
Buc. —
<ăr& Mo 
gurele 2 
Buc. - 
SERIA
na — Șc. 
nerul Lu 
3—0, Șc. 
F. C. Ar 
de Argeș 
va 0—3, 
Jiul Pet 
Vîlcea 
SERIA 
șoara

Sportul 
(Div. A) 
■ui, ora 
tramonia
Voința, o 
Mctrom 
teren 
ora 11î 
color ; t 
11 : E.
(Div. C).

HAND 
ora 10.15 
(m) ; t< 
11,45 : I 
soara ( 
ora 11,30 
str. Tlm 
în cadr 
vară" ;
Voința 

RUGB 
ora 9 : 
șoara. 
Sportul 
lele „Cu 

TENIS, 
la ora 13 
national 

TIR C
Olimpia, 
Olimpia" 

VOLEI
10,30 : 
mlșoara



L O INVESTIGAȚIE ÎN EȘALONUL NR. 3
problemele lor actuale ■—— Nouă divizionare C cu

Recent, redactorii ziarului au poposit la diverse echipe din eșa
lonul numărul 3 al fotbalului nostru — Divizia C. Aici, ei au 
urmărit diverse aspecte din variata problematică a diviziona
relor, menite să ajute Ia formarea, cit de cit, a unei imagini 
de ansamblu asupra disponibilităților de jucători existente la 
formațiile vizitate, asupra problemelor organizatorice cu care 
acestea se confruntă în activitatea zilnică. Firește că această in
vestigație a scos la iveală o serie de lucruri pozitive, dar și ne
gative. Vi le prezentăm în rîndurile care urmează cu convin
gerea că succintele noastre constatări vor intra nu numai în vi
zorul subiecților noștri, ci și în acela al întregului eșalon al Di
viziei C, întrucît, pretutindeni, se simte nevoia ridicării calității 
activității fotbalistice.

„Ne antrenăm pe zgură, 
jucăm pe gazon"

srea ace- 
trecută. 
3EI : Gh.

L CRA- 
Sgram de 
[ mijlocul 
Li-se pe 
1, de pre- 
Hiviziona- 
lia (5—0). 
f.T.Â. se 
li Oble- 
fvă și a 
[mediană. 
Bt joi la 
pxtila de 
spre Cra- 
Lația ne- 
L fundaș 
I condusă 
Iru Dan, 
|rescu se 
tal.
IDEI : I.

• CONSTRUCTORUL IAȘI 
seria I, locul 5 ® Am făcut cu
noștință cu echipa Trustului de 
construcții din Iași la sta
dionul Tineretului, proprietatea 
I.A.B.S.-ului, teren unde își dis
pută meciurile și se pregătesc 
și rugbyștii de Ia Politehnica 
Iași și cealaltă divizionară C — 
Metalurgistul, unde își desfă
șoară activitatea și centrul de 
copii și juniori Politehnica. Se 
înțelege, deci, cîtâ aglomerație 
este aici • „Așa se face, ne 
snunea antrenorul Gh. Faur, că 
echipa se antrenează numai pe 
terenul de zgură și joacă pe 
cel gazonat". „Așa se explică, 
completa ing. I. Munteanu, pre
ședintele secției, uzura mare și 
rapidă a echipamentului, a ghe
telor și mingilor, in special" • 
Apropo de echipament, situația 
nu e foarte bună, dar nici... 
foarte grea. „Ne descurcăm", ni 
s-a spus • Valoarea lotului și 
a echipei — modestă. Am văzut 
meciul cu Danubiana : prea 
multă gălăgie în teren și pe 
tușă, prea mulți nervi, fotbal 
puțin • Echipa a devenit un 
fel de refugiu pentru cei care 
nu au loc la Politehnica, sau în 
altă parte (exemplu. Atimof- 
toaîe, Blejușcă, Andrioaie), co- 
borîți într-un anonimat evident. 
(Al. C.)

O singură ... floare
• DANUBIANA ROMAN — 

seria I, locul 8 • De pregăti
rea acestei formații de pe lin
gă Fabrica de zahăr se ocupă

ELE ETAPEI A XIX-a 
RECEREA JUNIORILOR
Neamț— 

j sp. Gh.
Focșani 

Focșani— 
. S. Bo

te—0, Po- 
de fot- 

așcani — 
Bacău—

ERTA A 
k Steaua 
1 Slobo- 
-2. Spor- 
ra roșie 
. — F. c. 
(- c.s.u.

— Me- 
Galați— 

ERIA A 
[• T.M.B.

— Vo-
- F.C.M. 
bviște — 
I Dinamo 
|-1. Fla- 
|Tr. Mă- 
I Viteazul 
ki 2—Os
10 Slati- 
f—0. Mi- 
I Caracal 
loșani — 
I Curtea 
h Craio- 
laiova — 
Iria Rm. 
tiu 2—0;
11 Timi- 
Ira 8—1»

Metalul Drobeta Tr. Severin •— 
Șc. sp. Jimbolia 0—1, Șc. sp. Lu
goj — Șc. sp. Gloria Arad 1—0, 
Dlerna Orșova — Rapid Arad 
1—0. U.T.A. — C.F.R. Timișoara
1— 0. Strungul Arad — Șc. sp. Ca
ransebeș 2—0, U. M. Timișoara— 
F.C.M. Reșița 6—0 ; SERIA A
VI- A : Olimpia Satu Mare — 
Sticla Turda 1—0, F. C. Baia 
Mare — Șc. sp. Victoria Cărei 
3—1, C.F.R. Cluj-Napoca — Șc. 
sp. Baia Mare 3—2. C.I.L. Sighet— 
F. C. Bihor 0—1, Armătura Za
lău — Minerul Cavnic 2—1, Șc. 
sp. Oradea — ,,U“ Cluj-Napoca 
0—7. Ind. sîrmei Cîmpia Turzii— 
Gloria Bistrița 6—0 ; SERIA A
VII- A : Șc. sp. Tg. Secuiesc — 
Tractorul Brașov 0—3, Șc. sp. 
Brașovia — A.S.A. Tg. Mureș
2— 1, Șc. sp. Miercurea Ciuc — 
Gaz metan Mediaș 0—3. Șc. sp. 
Brașov — Șc. sp. Odorhei 4—1, 
Metalul Sighișoara — Steagul 
roșu Brașov 1—2, Șc. sp. Gheor- 
ghieni — Șc. sp. Tg. Mureș 0-4, 
Șc. sp. Mediaș — Oltul Sf. 
Gheorghe 3—2 ; SERIA A VIU-A: 
Metalurgistul Cugir — F. C. Șoi
mii Sibiu 3—1. Șc. sp. Sibiu — 
Mureșul Deva 3—1. Unirea Alba 
Iulia — Șc. sp. Hunedoara 0—0, 
Inter Sibiu — Metalul Aiud 0—2, 
C.F.R. Simeria — Șc. sp. Șoimii 
Sibiu 0—6, Nitramonia Făgăraș— 
Liceul 2 Deva 1—0, Corvinul 
Hunedoara — Chimica Tlrnăveni 
6—2.

aua 
;re- 
Ni- 
»nul
ic.

ora 
iimf

Loto-Pronosport informează
AZI ULTIMA ZI PENTRU 
PROCURAREA BILETELOR 
LA TRAGEREA LOTO 2 DE 
DUMINICA 25 APRILIE 1976
Tragerile Loto 2 acordă mari 

ți numeroase cîștiguri în auto-

aua, 
laur 
ora 
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ter-

jnul 
!upa

ora 
I Ti-

Wl o FORmuin teheiicr 
RTRRETIUâ

turisme și bani participanților 
din întreaga țară. Aceste tra
geri se bucură de mare succes 

instructorul Ion Bocu • învinsă 
în meciul cu Constructorul Iași, 
totuși, echipa din Roman ni s-a 
părut mai ordonată în joc (ex
cepție, atitudinea nepermisă 
față de un coleg mai tînăr a 
fundașului Simionaș), ceea ce 
nu ascunde, însă, valoarea mo
destă, în ansamblu, a echipei 
• Un singur jucător se im
pune, atacantul central R. Boa- 
tă, în vîrstă de 25 ani, cel mai 
bun de pe teren, care are des
tule calități, printre care o teh
nică bună • Deci o singură... 
floare. Explicabil, căci la Ro
man sînt trei echipe de Divizia 
C, fiecare cu ambițiile sale, și 
normal, fondul de jucători din 
oraș este divizat în trei • Da
nubiana are .un teren propriu 
(deci condiții mai bune de pre
gătire), iar echipamentul satis
făcător. (C. AL.)

Recordmana eficacității

• LETEA BACAU — seria a 
Il-a, locul 3 • Echină foarte 
tînără (media de vîrstă, 22 ani), 
cu un antrenor, I. Sdrobiș, de 
asemenea tînăr (30 de ani) • Ju
cătorii de bază ai formației i 
Tănăsache, Ciocoiu, Ghica, Mo- 
roșan, Firică, Ursu, Gaciu — 
ultimii doi, încă la vîrstă ju
nioratului • Principalele ca
racteristici ale divizionarei O 
băcăuane sînt elanul și jocul 
ofensiv. Letea deține recordul 
eficacității în actuala ediție de 
campionat i 78 goluri marcate 
• Echipa dispune de o bază 
materială bună, un stadion fru
mos amenajat, cu un gazon ex
celent și se bucură de sprijinul 
conducerii întreprinderii (direc
tor, ing. N. Barbu) și al aso
ciației sportive (secretar, V. 
Dincă) ; în schimb, simte ne
voia unei mai strînse colabo
rări cu liceul de fotbal, pentru 
completarea lotului cu jucători 
realmente necesari • fn pre
zent pe locul III în clasament, 
Letea păstrează încă șanse de 
promovare în Divizia B și spe
ră într-o comportare onorabilă 
în „optimile" Cupei României. 
(M.I.)

Numai jucători localnici

• PORTUL CONSTANTA — 
seria a IV-a, locul 1 • Lider 
autoritar al seriei, în prezent 
are 5 puncte avans față de 
urmăritoarea sa, Progresul Bră
ila • Posedă o bază materială 
bună : stadion cu tribune (ca
pacitate aproximativ 10 000 de 
locuri), un teren de antrena
ment, vestiare și anexe sani
tare bine întreținute, material 
sportiv în cantități suficiente • 
Lotul cuprinde 18 jucători, toți 
localnici, cu media de vîrstă de 
23 de ani • Antrenorul Vasile 
Luban a Imprimat echipei un 
stil de joc ofensiv, fără a ne
glija însă apărarea • Cîteva 
speranțe ale formației : Cura 
(fundaș central, 20 de ani), Be- 
chir (fundaș central, 21 de ani), 
Caramalău (fundaș stînga, 17 
ani) și Iordan (înaintaș central, 
20 de ani) • Echipa este în 
permanență sprijinită de consi
liul asociației (Gheorghe Aldea, 

în rîndul participanților prin 
faptul că au o formulă simplă 
și avantajoasă.

Cîștigurile minime sînt de 
100 și 200 lei.

Reamintim că se rfștigă cu 
2 nuvere din 4 șl cu 3 din 
cele 12 numere extrase.

Tragerea are loc mîine în 
București la sala Clubului Fi- 
nanțe-Bănci din strada Doam
nei nr. 2 cu începere de la ora 
17,45.

Mal multe bilete vă măresc 
șansele de a obține cîștiguri în 
autoturisme șl bani.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA

LOTO DIN 23 APRILIE 1976

FOND DE CÎȘTIGURI t 
808.147 lei din care 14.065 lei 
report.

EXTRAGEREA I: 66 49 72 
63 31 15 74 44 42

EXTRAGEREA a Il-a: 8 21 
24 54 10 73 14 39 52 

secretar), iar biroul secției de 
fotbal (Petre Simion, președin
te) se preocupă de rezolvarea 
diferitelor probleme, de asigu
rarea condițiilor optime pentru 
pregătirea jucătorilor • Dorin
ța unanimă : menținerea pe pri
mul loc și în acest fel reveni
rea în eșalonul secund. (P. V.)

Echipa fără antrenor

• VOINȚA CONSTANȚA — 
seria a IV-a, locul 16 • Doar 
12 puncte a reușit să acumu
leze pînă în prezent • In lot 
figurează 22 de jucători, cu o 
medie de vîrstă de 21 de ani 
• în general, asociația s-a 
preocupat pentru crearea unor 
condiții corespunzătoare de pre
gătire, procurîndu-se și mate
rial sportiv în cantități sufi
ciente • De anul trecut și 
pînă în urmă cu o lună de pre
gătirea tehnică a echipei s-au 
ocupat instructorul sportiv Ilie 
David și apoi Victor Florea, tot 
instructor sportiv • în prezent, 
echipa nu are antrenor, pregă
tirile fiind conduse de secre
tarul asociației, Tudor Dumi- 
Irov • Un caz de indisciplină, 
prompt sancționat : la termi
narea meciului cu Marina Man
galia, portarul Gîrțu a lovit pe 
un jucător advers ; consiliul a- 
sociației a hotărît scoaterea ju
cătorului Gîrțu din lot (V. P.)

E loc pentru mai bine

• ELECTROMOTOR TIMI
ȘOARA — seria a VIII-a, locul 
7 • Formație care se bucură 
de un mare sprijin al între
prinderii pe care o reprezintă : 
teren propriu, cu vestiare, echi
pament din belșug, echipe de 
juniori și pitici • Ar merita 
mai multă popularizare jocurile 
sale, spectatorii sînt foarte pu
țini • O . conduce un tînăr an
trenor, Viorel Boiț, care a pre
luat-o cînd era pe locul 16. E- 
fectele unui antrenament meto
dic și intens se văd • Pro
movează tinerele elemente din 
cadrul școlii profesionale a 
întreprinderii, dar acțiunea me
rită mai multă insistență • 
Există mărturisită dorință de 
promovare în B dar tot așa 
de bine se recunoaște că e 
nevoie de un efort mai sus
ținut, pe toate planurile, mai 
cu seamă că seria e puter
nică • în conducere, un fost 
jucător al echipei, tov. Ion Ris- 
ta, de un sfert de veac la Elec
tromotor • O constatare, la 
prima vizită la această divizio
nară C timișoreană i față de 
posibilități și condiții e loc pen
tru mai mult și mai bine I 
(Ef. I.)

Obiectivul principal : 
promovarea în „B" 

In campionatul italian

DUBLĂ CONFRUNTARE TORINO-ROMA

acasă pe unul închiriat („Tine
retului") • Aprovizionările cu 
echipament, precare pînă acum, 
au suferit o corectură recentă, 
printr-o comandă masivă • Be
neficiază de excelente condiții 
de deplasare • Foști divizio
nari A, prezenți în' formație : 
Harșani. Cefan și Birta • Sim- 
patizanții care cotizează sînt în 
număr de 12 000 • Un jucător 
de certă perspectivă, după o- 
pinia antrenorului Arnoțchi, 
înaintașul Traian Molnar • 
Obiectivul mărturisit al echi
pei : oromovarea ’n Divizia B, 
In sezonul 1976—1977. (I. C.l

Nume mare, echipă mică !
• DERMATA CLUJ-NAPO

CA — seria a X-a, locul 10. în 
istorja fotbalului nostru „Der- 
mata“ Cluj-Napoca înseamnă 
ceva. Astăzi, însă, acesta este 
doar numele unei echipe mici.
• Condiții obiective ar fi : 
peste 8 000 de lucrători în 
combinatul de piele și încălță
minte „Clujana" pot reprezenta 
un serios suport pentru echipă
• Deocamdată, însă, există 
doar... premise ! ® Antrenorul 
formației, economistul Valeriu 
Cristea, fost jucător la Steagul 
roșu Brașov, „U“, Medicina 
Cluj-Napoca și Dermata, e 
animat de mari ambiții, în 
ton cu tinerețea sa (33 de 
ani) : „Sînt mulțumit că am 
o echipă tinără — media 22 
de ani — și sportivă ! De la 
această bază umană trainică 
aștept și rezultate" • Afirmația 
lui Valeriu Cristea se sprijină 
pe... jucătorii plecați în ulti
mul campionat de la Dermata • 
Lorincz (la C. S. Botoșani), 
Moldovan (la Foresta Fălticeni), 
Uțu (la A.S.A. Cîmpulung Mol
dovenesc) și Olaru (la C.F.R. 
Cluj-Napoca). Și pe „noul val" 
reprezentat prin mijlocașul Vio
rel Baciu — „un junior de ex
cepție" * * Există, deci, serioase 
condiții obiective ca „Dermata" 
să nu mai reprezinte doar o... 
amintire în fotbalul nostru.

• VOINȚA ORADEA — se
ria a IX-a, locul 4 • Antreno
rii echipei, doi foști jucători re
prezentativi în fotbalul oră- 
dean ■ Ludovic Szakacs și Ni- 
colae Arnoțchi • Este la ăl doi
lea sezon în Divizia C, anul 
trecut clasîndu-se pe locul III
• Media de vîrstă : 21 de ani
• Neavînd teren propriu omo- 
logabil, dispută meciurile de

Două sînt faptele noi ale 
trecutei duminici fotbalistice 
Italiene : mărirea avantajului 
lui Torino asupra lui Juventus, 
In fruntea clasamentului, și un 
adevărat roman de aventuri in 
«ubsolul său. Dar să ne referim 
pe rînd la aoeste două noutăți. 
Invingînd acasă (este a 13-a 
victorie pe teren propriu) pe 
Fiorentina, Torino și-a sporit 
avantajul asupra lui Juventus 
care Ia Napoli a fost nevoit să 
împartă punctele cu localnicii. 
Cele trei goluri primite în jo
cul cu Fiorentina demonstrează, 
însă, că apărătorii liderului sînt 
destul de lenți. Dar pentru To
rino, în afară de punctele cîști- 
gate în clasament, un alt mo
tiv de satisfacție îl constituie 
revenirea golgeterului său Pao- 
lino Pulici care, cu cele trei 
goluri înscrise, a îngenunchiat 
pur și simplu pe Fiorentina.

în schimb, Juventus s-a a- 
flat în prima repriză la discre
ția echipei partenopee. Nici 
chiar folosirea lui Altafini nu 
i-a scutit pe campioni de pier
derea unui punct prețios.

Celălalt fapt care a creat ru
moare în lumea fotbalistică pe
ninsulară se referă la gestul

(M. M. I.)

4 juniori, jucători de bază
• AVlNTUL REGHIN — seria 

a Xl-a, locul 9 • Formația este 
antrenată de un an de zile de 
Moîse Maksai, fost secund la 
Sportul studențesc • Lotul e 
compus din 20 de jucători, din
tre care șase sînt juniori (năs- 
cuți în anii 1958—1959). Patru 
dintre ei sînt deja titularizați 
și se numără printre oamenii de 
bază ai echipei ! M. Monoki, S. 
Buta, I. Biro și Șt. Szabo — ul
timul e și cel mai eficace îna
intaș, are la activ în acest 
campionat 12 goluri înscrise (go
laverajul Avîntului i 33—28) • 
Decanul de vîrstă este Al. Sîrb, 
30 de ani, joacă pe post de mij
locaș ofensiv. * Pînă acum A- 
vîntul n-a avut nici un jucă
tor eliminat de pe teren • A- 
vîntul are o echipă de juniori 
în campionatul județului Mu
reș, antrenată de prof. I. Bu- 
tiurca, care constituie a reală 
pepinieră pentru formația de 
seniori • Jucătorii dispun de 
echipament și materiale sufi
ciente, au un stadion foarte 
frumos: teren gazonat, vestiare, 
tribune cu 3 000 de locuri (T. R.) 

unor conducători ai lui Lazio, 
care s-au dus cu 10 minute îna
inte de începerea meciului în 
vestiarele jucătorilor de la Ce
sena pentru a oferi lui Oddi 
și Frustaiupi (care anul trecut 
jucau în echipa romană) două 
cecuri sub formă de premii pen
tru participarea lor la Cupa 
U.E.F.A. și unul portarului Bo- 
ranga ca despăgubire pentru 
daunele suferite pe Stadio O- 
limpico după meciul cu același 
Lazio. „Gestul nevinovat" al 
celor de la Lazio nu a scăpat 
unuia din conducătorii Cesenei 
care a prezentat arbitrului un 
raport asupra celor întîmplate.

Duminică sînt în program 
două partide de mare atracție 
și care pot lămuri încă de pe 
acum situația campionatului. 
Lazio va primi acasă replica 
liderului, Torino. Obiectivele 
sînt importante, deși diverse, 
pentru ambele echipe : prima 
are neapărată nevoie de ambele 
puncte, în timp ce o victorie 
i-ar asigura celeilalte cîștiga- 
rea titlului. Juventus însă va 
primi vizita unei alte formații 
din capitală — Roma.

CESARE TRENTINI
Bologna, 23 aprilie

Astăzi și mline, prima manșă

SFERTURILE DE FINALĂ 
ALE CAMPIONATULUI 

EUROPEAN
Azi, programul este dense- . 

bit de interesant ; au loc trei 
meciuri (Spania — R. F. Ger
mania, Iugoslavia — Țara 
Galilor și Cehoslovacia __
U.R.S.S.), iar mîine se dispută 
întîlnirea dintre Olanda si 
Belgia. Deținătoarea titlului 
mondial, echipa R. F. Ger
mania se va deplasa la Ma
drid, unde va întîlni selecțio
nata Spaniei. După ce Real 
Madrid a jucat cu două din
tre fruntașele fotbalului din 
R. F. Germania, Borussia 
Monchengladbach și Bayern 
Miinchen în cadrul C.C.E. — 
fără șă cîștige vreo partidă, 
iată acum în program o nouă 
întîlnire dintre fotbaliștii celor 
două țări. Antrenorul Helmut 
Schon va alcătui selecționata 
vest-germană pe scheletul 
celor două echipe, în mare 
formă, Bayern și Borussia, în 
timp ce colegul său, spaniolul 
Ladislau Kubala, va alinia un 
„11“ ai căror jucători de bază 
vor fi de la Real și C. F. Bar
celona.

La Zagreb, reprezentativa 
Iugoslaviei (din care nu vor 
lipsi cunoscuții Katalinski, 
Oblak, Surjak, Geaici) va pri
mi replica Țării Galilor (lip
sită- de unii titulari, angrenați 
încă în ultimele partide deci
sive din campionatul Angliei). 
Recent, evoluția celor două 
echipe a fost nesatisfăcătoare. 
Galezii au pierdut pe teren 
propriu în fața Angliei. în 
timp ce Iugoslavia a terminat 
cu un scor alb (0—0) pe te
ren propriu, cu Ungaria.

La Bratislava, partida din
tre Cehoslovacia și U.R.S.S. 
se anunță, de asemenea, foarte 
echilibrată. Gazdele au termi
nat anul acesta trei jocuri la 
egalitate (printre care Și cu 
U.R.S.S. — în meci amical), 
In timp ce fotbaliștii sovietici 
au pierdut pe teren propriu 
întîlnirea cu Argentina, dar 
au cîștigat cu 4—1, la Sofia, 
.amicalul" cu Bulgaria.

în fine, mîine la Rotterdam, 
vicecampioana lumii, Olanda 
(cu Cruyff și Neeskens în for
mație) nu are o misiune ușoa
ră în fața Belgiei, care s-a 
afirmat puternic în cupele 
europene, avînd două echipe 
calificate In finală i F. C. 
Bruges și S. C. Anderlecht.

Iată, așadar, un program 
pasionant. Să așteptăm rezul
tatele și apoi meciurile din 
retur de la 22 mai.

I. O.

DE PRETUTINDENI
• Helmut Schon a făcut de cu- 

rtnd o călătorie în Argentina unde 
a vizitat stadioanele și instalațiile 
pentru viitorul campionat mondial. 
Cu acest prilej el a cules și o se
rie de date despre echipa țării 
gazdă.

B Rinus Michels, antrenorul lui 
Ajax Amsterdam, va renunța pen
tru a doua oară in decurs de cinci 
ani la conducerea tehnică a fostei 
campioane a continentului. După 
cum a anunțat Van Praag. pre
ședintele clubului, el va fi înlocuit 
cu un antrenor străin. Michels a 
și fost contactat de clubul spaniol 
Valencia.

B Prelungirea cu încă un an a 
contractului lui Cruyff la C.F. 
Barcelona a avut drept urmare de
misia lui H. Weisweiler de la con
ducerea tehnică a echipei iberice. 
Motivul ? ,,A mai rămîne încă un 
an împreună cu Cruyff este impo
sibil* 4, a spus antrenorul. Neînțe
legerile dintre cei doi au început 
din toamna anului trecut cînd 
Weisweiler, conform schemei sale 
de joc, i-a cerut lui Cruyff să ocu
pe un post mai înspre mijlocul 
terenului, ceea ce acesta nu a ac
ceptat. De atunci cei doi se aflau 
în permanent conflict.

B Noul Pele al Braziliei se nu
mește Zico, joacă la Flamengo Rio 
de Janeiro, a înscris pînă acum 
278 de goluri (49 în 1975 și, pînă 
acum, 22 în 1976). Atacant „de bu
zunar44 (1,70 m, 64 kg), dovedește 
o tehnică ieșită din comun. Este 
al treilea fotbalist într-o familie 
care i-a mai dat pe cunoscuții Edu 
și Antunes ; alti doi frați, mai 
mici, Tonico și Nando. îi calcă pe 
urme.

B Se va retrage Real Madrid din 
viitoarea ediție a Cupei campioni
lor europeni ? Așa se pare, con
form declarației făcută recent de 
președintele clubului. Santiago 
Bernabeu, ziarului spaniol ..Hoja 
del Lunes“. „Asta numai în ca
zul in care U.E.F.A. va lua măsuri 
împotriva lui Real* 4, a completat 
S. Bernabeu. După cum se știe, la 
sfîrșitul partidei de la Madrid cu 
Bayern Miinchen, un spectator, 
după ce l-a lovit pe Gerd Miiller, 
s-a repezit și la arbitru. Și cum 
Real a mai avut un avertisment 
din partea U.E.F.A. pentru o cul
pă asemănătoare, conform regula
mentului urmează suspendarea pe 
un an a terenului.



în „Cupa țărilor latine“ la handbal PREGĂTIREA PSIHICĂ —

„DISCIPLINA TACTICĂ NE-A ADUS Șl AL 6 LEA SUCCES" COMPONENTĂ DE BAZĂ
de vorbă cu secretarul general
După cum se știe, la finele săptămînii tre

cute, reprezentativa masculină de handbal ti
neret a României a cucerit pentru a 6-a oară 
consecutiv „Cupa țărilor latine", care s-a des
fășurat în mai multe localități din Franța.

La întoarcerea echipei, am solicitat secreta
rului general al F. R. Handbal, prof. Lucian 
Grigorescu, un interviu.

— Vă rugăm să ne vorbiți la început despre 
cadrul organizatoric al intrecerilor.

— Cred că inițiativa federației franceze de 
specialitate de a organiza întrecerile în mai 
multe localități de pe Coasta de Azur a fost 
fericită, întrucît s-a făcut o excelentă pro
pagandă handbalului. Că turneul s-a bucurat 
de interes o dovedește prezența unui public 
numeros la întreceri, cu toate că acestea se 
desfășurau, la un moment dat, la concurență 
cu... turneul de tenis de la Monte Carlo! 
Organizarea a fost foarte bună, ambianța ex
celentă. Demn de remarcat este și faptul 
printre arbitrii invitați să oficieze la această 
ediție s-au aflat trei cunoscute cupluri „olim
pice" : Olsson — Nilson (Suedia), Reichel — Tet- 
tens (R. F. Germania) și Ischer — Rykart (Elve- 
ția).

— Ce ne puteți spune despre echipele parti
cipante ?

— In primul rînd câ au fost în număr re
cord — 10 și că absolut toate au lăsat o im
presie bună. Belgia, echipa debutantă, a fost 
o veritabilă surpriză, în timp ce Marocul, Por
tugalia și Mexicul s-au dovedit în mare pro
gres față de ediția precedentă. Cea mai pu
ternică dintre adversarele noastre a fost și de 
această dată echipa Spaniei, cu care ne-am si 
întîlnit, de altfel, în finală.

— Vreți să ne prezentați, in oîteva cuvinte, 
finala ?

— Peste 2 900 de spectatori, repriza secundăDupă campionatele balcanice de judo
SATISFACȚII, DAR Șl DESTULE DECEPȚII...

A ANTRENAMENTULUI

La cea de a II-a ediție a 
Campionatelor balcanice de ju
do, desfășurată în urmă cu pu
țin timp la Sofia, reprezentanții 
tării noastre au obținut un bi
lanț apreciabil, cucerind 7 me
dalii, dintre care 2 de aur, 3 
de argint și 2 de bronz. Nume
ric, bilanțul este superior celui 
realizat la ediția inaugurală a 
competiției, desfășurată anul 
trecut la Istanbul, unde judoka 
români obținuseră 5 medalii. 
Totuși, rezultatele nu pot fi a- 
preciate ca foarte bune, pe de 
o parte pentru că în 1975 se 
obținuseră trei medalii de aur 
iar pe de aita pentru că la acest 
serios examen înaintea C.E. — 
programate la începutul lunii 
mai în U.R.S.S. — o serie în
treagă de sportivi fruntași s-au 
prezentat sub valoarea obiș
nuită.

Loghin Lazăr și Ionel Lazăr, 
anul trecut campioni balcanici, 
au fost departe de a satisface 
creditul ce li s-a acordat. După 
cum ne sublinia secretarul ge
neral al F. R. Judo, prof. An
ton Muram, care ne-a oferit 
toate aceste amănunte de la 
întrecerile Balcaniadei, frații 
Lazăr s-au prezentat pe saltea 
inexplicabil de apatici, lipsiți 
de inițiativă, de curaj ofensiv. 
Și dacă despre Loghin Lazăr 
se poate spune că a plătit un 
greu tribut absențelor repetate 
de la antrenamente și menaja
mentului cu care se autotra- 
tează în pregătiri, în cazul lui 
Ionel Lazăr nu există practic

Desfășurarea competițiilor 
rezervate sezonului în 
bazin acoperit (campio
natele republicane de co

pii, juniori și de seniori, cam
pionatele internaționale) în- 
tr-o perioadă de numai 12 zile 
și în aceeași piscină — „23 
August" — a prilejuit trecerea 
în revistă a tuturor săritorilor 
din țara noastră și a permis 
aprecieri asupra stadiului ac
tual și perspectivelor acestei 
ramuri a natației. De la început 
dorim să subliniem că, deși 
unele nu au venit cu cei mai 
buni săritori, selecționatele 
oaspete prezente la București 
(Bulgaria, Franța, R. D. Ger
mană, R.S.S. Kazahă, Polonia 
și Ungaria) au constituit totuși 
un etalon de comparație util 
pentru aprecierea mai obiectivă 
a valorii sportivilor români.

Dacă în privința celor mai 
tineri săritori, cei din catego
ria copii, se poate spune că 
lucrurile merg pe un făgaș 
bun (munca antrenorilor din 
Oradea. Cluj-Napoca, Sibiu și 

Sportul

explicații pentru eliminarea sa 
chiar din primul tur al între
cerilor. Cu toate că este un 
sportiv de autentică valoare, cu 
toate că posedă o vastă expe
riență și un bogat bagaj de 
cunoștințe tehnico-tactice, el a 
„clacat" surprinzător în fața 
unui judoka de nivel modest — 
bulgarul Jelezov. Să fie vorba 
de un accident ?...

Extrem de slabă și compor
tarea lui Dumitru Alexandru. 
Rechemat în lotul reprezenta
tiv, el a înțeles să motiveze 
selecționarea prin... lipsă de se
riozitate și de angajament, 
printr-o accentuată dar deloc 
justificată infatuare. Rezultatul 
— eliminarea din primul tur I 
Al doilea rezultat — eliminarea 
din... lotul reprezentativ, ime
diat după competiție.

In sfîrșit, cu calificativul 
„slab" a fost apreciată și com
portarea lui Constantin Știrbu, 
medaliat cu bronz. Deși a bene
ficiat de o serie extrem de 
favorabilă, care-i oferea — prin 
prisma posibilităților sale — 
șansa de a cuceri chiar locul I, 
sportivul brașovean a fost ne
voit să se mulțumească doar 
cu locul III, din cauza unui 
eșec usturător în semifinale, în 
fața celui de-al doilea judoka 
iugoslav, Baicetici. în aceste 
condiții, succesul facil din me
ciul cu turcul Korudju, pentru 
medalia de bronz, aproape că 
nici nu mai are valoare.

Din fericire, ceilalți compo- 
nenți ai echipei reprezentative 

din Capitală fiind evidențiată 
de calitatea salturilor, unele 
dintre ele chiar dificile), despre 
ceilalți nu se poate afirma a- 
celași lucru. Este drept, cîteva 
elemente tinere (și foarte ti
nere), talentate, au demonstrat 
posibilități deosebite, luptîn- 
du-se uneori de la egal cu să
ritori din loturile olimpice ale 
U.R.S.S. și R. D. Germane.

VALOARE INTERNAȚIONALA 
DOAR PRIN SĂRITORI PRETENȚIOASE

Georgiana Săcăleanu (născută 
în 1960), Anca Făgețeanu (1962), 
Victor Bastar (1961) de la C. S. 
Școlar București, Alexandru 
Bagiu (1958), Magdalena Toth 
(1962) de la Crișul Oradea, Ru- 
xandra Hociotă (1959) și Mathias 
Kaiss (1960) de la Școala spor
tivă Sibiu, Elena Cirstică (1961) 
de la Progresul București, iată 
micul grup din care nădăjduim 
că se vor ridica performeri de

al F.R.H., LUCIAN GRIGORESCU
transmisă în direct de televiziunea franceză, 
multe emoții pentru noi, multe ambiții pentru 
handbaliștii spanioli, o sumedenie de ziariști, 
de fotoreporteri și de operatori de film, at
mosfera unei mari finale. Spaniolii, care obți
nuseră anul trecut, în Argentina, o „remiză" 
în fața echipei noastre (este, de altfel, singu
rul punct pierdut de handbaliștii români în 
toate cele 6 ediții la care au participat) erau 
deciși să obțină victoria. De reținut că în echipa 
lor evoluau 6 jucători din prima reprezentativă, 
cea care crease probleme cu puțin timp în 
urmă echipei noastre de seniori, la București. 
In sfîrșit, de notat că noi abordam finala cu 
un lot mult schimbat față de anul trecut, in 
care figurau 6 debutanți. Prima repriză a fost 
deosebit de echilibrată, tabela de marcaj con- 
semnînd egalitate de șapte ori. Abia spre ju
mătatea reprizei secunde am reușit să ne des
prindem de ambițioșii noștri adversari și asta 
grație în primul rînd deosebitei discipline tac
tice impusă de antrenorul Mihai Pintea ele
vilor săi.

— Știm că Alexandru Folker a înscris în 
finală 13 goluri și că a devenit golgeterul tur
neului, cu 31 de goluri.-

— Intr-adevăr, el a avut o bună eficacitate 
în acest turneu, dar cred că prima explicație 
este tocmai disciplina tactică despre care vă 
aminteam. Antrenorul Pintea (care are merite 
deosebite în cucerirea tuturor oelor 6 trofee) 
a pregătit echipa tocmai pentru a pune în 
valoare forța de șut a lui Folker. Apoi, ală
turi de Folker se cere a fi subliniat și apor
tul altor jucători, ca Deacu, Baican, Cheli, Pai- 
zan, Drăgăniță și Istode.

— Următorul rendez-voug al echipelor din 
„Cupa țărilor latine" ?

— Peste doi ani, în Brazilia...

Huria ALEXANDRESCU

s-au ridicat la nivelul aștep
tărilor.

Cornel Roman, campionul 
balcanic al „semimijlociilor", a 
fost apreciat ca unul dintre cei 
mai buni judoka ai întrecerilor. 
Ei a cîștigat prin ippon toate 
cele trei întîlniri, intrînd în po
sesia titlului cu doar 6 minute 
de prezență pe saltea. 6 minu
te din... 24, cîte ar fi trebuit să 
însumeze meciurile, dacă nu se 
încheiau înainte de limită ! Cu
vinte la fel de frumoase și des
pre foarte tînărul Marcel Nuțu, 
cîștigătorul la „ușoară". La 21 
de ani, dinamovistul bucureș- 
tean a dovedit reale perspec
tive, întrecînd prin ippon ad
versari bine cotați, ca Predovicl 
(Iugoslavia) și Tanev (Bulga
ria). în finală, Nuțu a cîștigat 
în fața lui Stefan Pop (și el 
demn de laudă), care s-a acci
dentat.

In fine, nu putem omite evo
luția greului Iacob Codrea care, 
după ce a depășit doi veritabili 
coloși — bulgarul Paliev (114 
kg) și iugoslavul Kovacevici 
(2 m înălțime și 123 kg ! !) — a 
fost nevoit să se mulțumească 
doar cu „argintul", pierzînd la 
decizie în fața iugoslavului Lu
ciei, vizibil avantajat de arbitri, 
Subliniem acest lucru pentru 
că învingătorul lui Codrea este 
al doilea sportiv iugoslav, în 
timp ce Kovacevici, învinsul 
său, deține titlul de campion 
absolut al țării sale ! (al. h.) 

talie internațională. Pentru a- 
ceasta se impun, însă, unele 
îmbunătățiri substanțiale în ca
litatea muncii lor. Ne referim, 
de exemplu, la necesitatea în
sușirii la cel mai înalt nivel 
a seriei de salturi libere cu 
coeficient de dificultate ridicat, 
în timpul desfășurării Campio
natelor internaționale a ieșit 
pregnant în evidență handicapul 

reprezentanților țării noastre 
care la unele exerciții bine rea
lizate au primit un punctaj 
mai mic decît al adversarilor 
tocmai din cauza diferențelor 
dintre coeficienții de dificultate. 
Cel mai edificator caz s-a pe
trecut la platformă seniori, 
unde Alexandru Bagiu nu a 
mai putut ține pasul cu Vitali 
Tascenko (R.S.S. Kazahă, mem
bru al lotului olimpic sovietic),

Ca în multe alte sporturi, în 
tenisul de masă problema 
„schimbului doi" se pune cu a- 
cuitate. Am zice, mai ales în 
tenisul de masă, în care lipsa 
juniorilor de valoare amenin
ță cu amînarea relansării echi
pei masculine de seniori, ab
sentă „motivată" la recentele 
europene șî menține sub sem
nul întrebării echipa femini
nă, cu precădere succesiunea 
sportivei de excepție care con
tinuă să fie Maria Alexandru. 
Se pare că, în ce privește fe
tele, o rază de soare se ridică 
dinspre Arad, unde clubul 
sportiv municipal are o sec
ție care deține de la un timp 
titlul republican la echipe-ju- 
nioare. Așa se face că fede
rația a încredințat sarcina re
prezentării la campionatele 
internaționale de juniori ale 
Franței antrenorului Emil Pro- 
copeț și elevelor sale Liana 
Mihuț (17 ani) — clasată între 

EVA FERENCZ1
primele 8 jucătoare la C.E. de 
seniori de la Praga — si Eva 
Ferenczi (14 ani) — un»talent 
a cărei confirmare este aștep
tată.

întors de la Vichy, unde vor 
avea loc șl europenele de ju
niori din 1977, tov. Procopeț 
ne-a furnizat cîteva amănunte 
interesante de la acest con
curs, la care au participat lî 
țări. Știam deci că Eva Fe
renczi a ajuns în semifinale 
(ea a ocupat locul 3), învin- 
gînd succesiv, cu 2—0, pe 
Bradjik (Elveția), Hernval 
(Suedia), Moles (Franța), cu 
2—1 pe Olah (Ungaria) și pîer- 
zînd cu 0—2 Ia M. Germiat 
(Belgia). Eva a jucat bine, tar 
în partidele cu Moles și Olah 
chiar foarte bine. Antrenorul 
Procopeț e de părere că ta
lentul Evei se afirmă mai ales 
sub scutul unui psihic mai 
greu de influențat de miza 
concursului, ceea ce e promi
țător.

La polul opus s-a situat 
Liana Mihuț, care a făcut ca 
atuul recentei participări la 
primele sale europene de se
niori, finalizată cu un ioc 
meritoriu pentru vîrsta ei, să 
se transforme într-un... handi
cap. Ea a jucat crispat, cu 
teama ca sportiva clasată în
tre primele 8 senioare din 
Europa să nu fie învinsă de...

acesta din urmă avînd la ul
timele sărituri coeficienți 2,9 și 
2,7, față de 1,9 și 2,0 cît avea 
Bagiu. De asemenea, importantă 
ni se pare perfecționarea sări
torilor pentru ambele probe 
(„3“ și platformă), ceea ce con
stituie o caracteristică a mari
lor performeri. In special con
siderăm că trebuie insistat 
pentru ridicarea valorii sărito
rilor de la platformă din Bucu
rești, deoarece bazinul „23 Au
gust" este singurul care oferă 
condiții optime de pregătire 
pentru „10 m“. Și totuși, para
doxal, la Campionatele interna
ționale, toți cei trei reprezen
tanți ai României erau din 
orașe în care bazinele acope
rite nu au platforme : Ganea și 
Kaiss din Sibiu, Bagiu din 
Oradea !

Departe de a epuiza multitu
dinea problemelor remarcate cu 
ocazia celor 12 zile de sărituri, 
credem totuși că am atins 
cîteva puncte nevralgice, cărora 
trebuie să li se acorde însem
nătatea cuvenită pentru ca ac
tualele „speranțe" să atingă cît 
mai grabnic un nivel interna
țional real.

D. STĂNCULESCU 

junioare, din rîndul cărora 
continuă, de fapt, să facă 
parte. Această deficiență ne 
stabilitate psihică, semnalată 
de noi încă de la campionatele 
naționale, prezentă și la euro
pene, a privat mica noastră- 
reprezentativă la Vichy de 
rezultate mai bune.

La simplu, Mihuț n-a putut 
trece de turul secund (2—0 cu 
Zeimet — Olanda și 0—2 cu 
V. Germiat — Belgia), la e- 
chipe (locul 3) se putea mer
ge în finală, cu șanse Ia tit
lu, iar la dublu contribuția el 
sub cerințe și posibilități a 
făcut să se capoteze din pri
mul tur. La dublu-mixt Fe
renczi nu a avut partener, iar 
Mihuț cu Pansky (Cehoslova
cia), a jucat bine pînă în tu
rul trei. Cu dublul suedez 
Tegner, Lindblad era 1—0 la 
seturi și 17—12, dar Mihuț și 
partenerul său au greșit toc
mai mingile ușoare și au pier
dut setul și, apoi, meciul.

—Pe echipe puteam cîști- 
ga nu numai „bronzul", după 
cum mai puteam obține încă 
1—2 medalii — ne spunea cu 
amărăciune anțrenorul Proco
peț.

Desigur, Mihuț e foarte tî- 
nără și maestrul său, cu ex- 
periența-1 recunoscută, va ști 
să-i asigure și pregătirea psi
hică, componentă de bază a 
antrenamentului, neglijată în
că, din păcate, în tenisul de 
masă.

Mircea COSTEA

ia pozm, 
SPERANȚELE 

SCRIMEI NOASTRE 
AU DEZAMĂGIT...

O nouă ediție a Campionate
lor mondiale de scrimă pentru 
tineret și-a trecut filele în sta
tistici, dar dincolo de listele de 
concurs, de clasamente, rămîne 
constatarea că scrima mondială 
se află în extensie. Fapt demon
strat în primul rînd prin lupta 
deosebit de echilibrată pentru în- 
tîietate, la care au participat nu 
numai reprezentanții unor școli 
recunoscute pe plan internațio
nal. ci și tineri scrimeri din țări 
care nu fac parte deocamdată 
din primul eșalon. Acest lucru 
demonstrează că s-a reconsiderat 
procesul de pregătire a viitorilor 
mari performeri. Și dacă tinerii 
scrimeri din Uniunea Sovietică, 
Franța. Ungaria, Italia au de
monstrat și la Poznan clasa re
cunoscută, surprinzătoarele apa
riții printre vîrfurl ale spadasi
nilor elvețieni, norvegieni, ame
ricani. floretiștilor englezi, ca și 
numeroasele surprize care au scos 
timpuriu din competiție o serie 
de favoriți, atestă echilibrarea 
raportului de forțe în contingen
tul tinerilor scrimeri, anunțînd 
implicit un raport echivalent pen
tru următorii ani.

Să apreciem prin această pris
mă evoluția scrimerilor români.’ 
Bilanțul global este nesatisfăcă
tor. După succesele de prestigiu 
■obținute la ultimele ediții ale 
Campionatelor mondiale pentru 
tineret, reprezentanții noștri n-au 
reușit să obțină la Poznan nici 
o medalie! Ba. mai mult, în afa
ra floretlstei Marcela Moldo-; 
van, ei n-au reușit să se cali
fice în finalele probelor respecti
ve chiar dacă, așa cum a fost 
cazul sabrerului Mihai Frunză și 
al spadasinului Ervin Kerekeș, se 
numărau printre favoriți. Evi
dent, au mai fost și alți tinerii1 
scrimeri acreditați cu performan
țe anterioare nevalidate la Poz
nan, ca de pildă floretista Ve- 
ronique Trinquet, fosta campi
oană mondială și partenerele ei» 
de podium la Ciudad de Mexico, 
Suzanna Batazzi (Italia) și In
grid Losert (Austria), floretistul 
Serghel Kosenko și sabrerul Bur- 
țev (ambii U.R.S.S.) toți, meda- 
liați ai ediției precedente și care 
acum nu și-au mai reeditat suc
cesul. Dar să nu uităm că spa
dasinul elvețian Michele Poffet 
a cîștigat la Poznan pentru a 
treia oară titlul mondial. Oricum., 
de la Marcela Moldovan și de 
la Mihai Frunză, trăgători care, 
în pofida tinereții lor, au și ex
periență internațională, se aștep
ta un loc pe podium.

Prezentîndu-se cu o pregătire 
fizică insuficientă (E. Mătușan, 
M. Popa), cu un bagaj tehnic 
modest (E. Kerekeș. Marta Gri- 
ga), fără gindire tactică (M.v 
Frunză), neînarmați psihic (Mar
cela Moldovan. E. Roșu) sau prea 
„cruzi" pentru o asemenea com
petiție (S. Roca. Adriana Bă- 
cioi), sportivii lotului nostru au 
fost, din punct de vedere valo
ric. departe de generațiile ante
rioare,

Tiberiu STAMA



Campionatele internaționale de tenis ale României

Înaintea IntIlnirilor decisive
A

Rachetele noastre vor fi bine 
reprezentate în partidele decisi
ve ale „internaționalelor" de 
tenis, care încep azi după-amia
ză. Ieri, alte nume românești 
6-au înscris pe afișul finalelor, 
care promit dispute deosebit de 
interesante.

Mai întîi, despre proba prin
cipală, cea de simplu masculin. 
Aci, finaliștii sînt românul Du
mitru 
țTomas 
formă, 
pe joc

Hărădău și cehoslovacul 
Smid. Doi adversari în 
cu stil apropiat, bazat 
activ. Hărădău n-a avut

voltură, în semifinală, pere
chea poloneză Barbara Kral — 
Malgorzata Reidich. Adversare 
le vor fi valoroasele jucătoare 
cehoslovace Maria Kociskova și 
Hanna Strachonova.

La dublu masculin, luptă în 
semifinale perechea fraților Vio
rel și Traian Marcu — campioni 
naționali — cu cea formată din 
Thomas Emmrich (R.D.G.) și 
Sever Mureșan. Apoi, Hărădău 
și Sotiriu primesc replica cu
plului cehoslovac T. Smid — J. 
Bedan. Și aceste două partide

Perechea jucătoarelor noastre Iudit Gohn (la fileu) și Virginia 
Ruzici, în timpul semifinalei de ieri. Foto ; V. BAGEAC

un obstacol greu de trecut in 
(Semifinala cu austriacul Peter 
jPokorny. Jucînd în forță, lup- 
Stînd pentru fiecare minge, pri- 
(«nul nostru reprezentant a ară- 
,tet că poate să păstreze iniția- 
«iva de-a lungul unei partide 
antregi, fără să scadă din ritm. 
{Așteptăm deci cu interes con- 
'fruntarea sa cu ultimul adver- 
Lsar ce i-a rămas de trecut, In 
Șântîlnirea finală. Smid, pe de 
faltă parte, a confirmat și ieri 
^valoarea cu care este creditat. 
{Deși, în partida cu Viorel So- 
ftiriu, el a trebuit să se „întin
dă" serios, mai ales cînd jucă
torul român reușea să-i dere
gleze mecanismul venirilor la 
(fileu, prin variate lovituri în 
cros sau pasante. Dar. lui Soti- 
»riu îi lipsește aplombul în a- 
Itac, ca și — în general — de- 
[terminarea in acțiuni. Ceea ce, 
(fără îndoială, a sesizat și Smid, 
cîștigător în 4 seturi.

Cuplul primelor noastre două 
«jucătoare în concurs — Virgi
nia Ruzici și Iudit Gohn — vor 
flupta nu numai una contra ce- 
țleilalte în finala de simplu fe- 
'minin, de azi, ci și alături, la 
dublu. Ele au întrecut cu dezin-

constituie tot atîtea puncte 
atracție ale programului din 
ceastă după-amiază. Mîine, 
Progresul, ultimele întîlniri 
oale.

de 
fi
la 
fi-

Radu VOIA 
Ion GAVRILESCU

PROGRAMUL
AZI. Ora 13 : semifina

le la dublu masculin ; fi
nala la simplu feminin ; 
finala la dublu masculin ; 
semifinale la dublu mixt.

MÎINE. Ora 13 : finale
le la simplu masculin, 
dublu feminin și dublu 
mixt

Campionatul de hochei

NOI VICTORII
PENTRU DINAMO ȘI STEAUA

MIERCUREA CIUC, 23 (prin te
lefon, de la corespondentul nostru). 
Pe patinoarul artificial acoperit 
din localitate au continuat meciu
rile din cadrul turului V al cam
pionatului național de hochei.

în prima partidă a reuniunii 
s-au în-trecut formațiile Dinamo și 
Dunărea. Liderii au jucat rela
xați, menajîndu-se pentru derbyul 
de duminică, cu Steaua. Nu-i vor
bă că gălățenâi au oferit o replică 
palidă, soli citind u-și adversarii 
doar în repriza a doua. Dinamo a 
cîștigat cu 8—3 (3—0, 1—1, 4—2). Au 
marcat Pană (2), Malihin, Costea, 
Dumitru, FI. Gheorghe, Tureanu și 
FI. Sgîncă, respectiv Bălăneanu, 
Moroșan și Olenici (din șut de pe
nalitate) .

Au arbitrat Gh. Tașnadi și A. 
Balint (Miercurea Ciuc).

întîlnirea vedetă a opus forma
țiile Steaua și Sport Club. Oaspe
ții au cîștigat cu scorul de 6—1 
(1—1, 3—0, 2—0) prin golurile In-

scrise de Herghelegiu, Miklos, Un- 
gureanu. Nistor, Popa, Varga (pen
tru Steaua). Texe (S.C. M. Ciuc).

Au arbitrat : Gh. Mureșeanu și 
O. Barbu (ambii din București).

Astăzi este zi de odihnă. Mîine 
au loc ultimele jocuri ale turului 
V : Sport Club — Dunărea și Di
namo — Steaua.

V. PAȘCANU

★
La 29 aprilie va începe la Bucu

rești, pe patinoarul artificial „23 
August11, turul al V-lea (ultimul) 
în seria a n-a a Diviziei naționale 
de hochei. Participă (în ordinea 
clasamentului actual) echipele : 
Sportul studențesc ASE, Tirnava 
Odorhei, Unirea Sf. Gheorghe, Li
ceul nr. 1 M. Ciuc, Agronomia 
Cluj-Napoca si Tractorul Brașov.

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

al revistei SPORT

REZULTATE, SIMPLU MASCU
LIN : Semifinale : Smid (Ceho
slovacia) — Sotiriu 6—4, 6—4, 2—6, 
*—1 ; Hărădău — Pokorny (Aus
tria) 6—2, 6—2, 6—0. DUBLU FE
MININ : Semifinale : Ruzici, Gohn
— Kral, Reidich 6—1, 7—5 ; Kocis-
kova, Strachonova — Borka, Fo- 
dor 6—4, 6—3. DUBLU MIXT :
Sferturi de finală : Buzici, T. Mar- 
eu — Badkova, Ghenov (Bulgaria) 
•—7—5 1 Kral (Pol.), Emmrich 
(B.D.G.) — Kociskova, Bedan (Ce- 
hosl.) 6—4, 10—8 ; Gohn, Kerekes
— Chlrlac, Bîrcu 7—5, 6—2 ; Stra- 
ehonova, Smid (Cehosl.) — Balaj, 
Busu 6—3, 10—8.

„CUPA ROMANEI1'
LA ATLETISM

Sezonul atletic de pistă de
butează astăzi cu un .concurs 
ce se anunță deosebit de a- 
tractiv. Pe stadionul Republi
cii, 0---------- J~ 1------- ™cu începere de la ora 13,30 

duminică întrecerile încep 
la ora 8 — este programa- 
prima etapă a competiției 
echipe „Cupa României11, 

de elită, aducînd la

de 
tă 
pe 
grupa A, 
start cele mai bune 9 echipe 
din țară (în care activează ma
rea majoritate a atleților noș
tri fruntași) : Steaua (cu Carol 
Corbu, Gheorghe Megelea), Clu
bul Atletic Universitar (Dorina 
Cătineanu, Mihaela Loghin, Cla- 
udiu Sușelescu), Dinamo (Ar
gentina Menis, Valeria Ștefă- 
nescu, Toma Petrescu), Rapid 
(Virginia Ioan), Metalul
(Gheorghe Ghipu) și reprezen
tativele județelor Brașov
(Gheorghe Cefan), Argeș, Con
stanța (Ilie Floroiu) și Cluj. 
Tot pe „Republicii11 în cadrul 
concursului echipelor din se
ria I a grupei B va evolua, 
în cadrul formației județului 
Neamț, șl Mariana Suman.

A XX-a EDIȚIE
j

A „CUPEI VOINJA
LA CICLISM

u

între 27 și 30 aprilie se des
fășoară cea de a XX-a ediție 
a tradiționalei competiții ci
cliste de fond „CUPA VOIN
ȚA”. Competiția, care deține 
un loc de frunte în calendarul 
F. R. Ciclism, este organizată 
de UCECOM și reunește la 
start tot ce are mai bun — la 
ora actuală — sportul nostru 
cu pedale, precum și rutieri 
de peste hotare.

• în cele 4 zile de concurs,
cicliștii vor avea de parcurs 
aproape 500 km împărțiți în 5 
etape. Iată itinerarul i marți 27 
aprilie — București — Ploiești 
— Sinaia — Cota 1400 (124
km); miercuri 28 aprilie—■ Si
naia — Predeal — Brașov — 
Rîșnov — Pîrîul rece — Pre
deal — Sinaia — Cota 1400 
<118 km); Joi 29 aprilie — Si
naia — Predeal — Sinaia — 
Ploiești — București (169 km); 
vineri 30 aprilie — contratimp 
individual pe autostrada Bucu
rești — Pitești (20 km), dimi
neața, și circuit pe Bd. Leontin 
Sălăjan, In cartierul Balta Al
bă (50 km), după amiază.

• La competiție — care are 
șl importantul rol de finisare 
a pregătirilor lotului nostru 
pentru „Cursa Păcii11 — par
ticipă rutieri din Cehoslovacia, 
Polonia, Bulgaria, Ungaria, I- 
talia și R. F. Germania. Vor 
fi reprezentate, de către cei 
mai buni alergători, cluburile 
Dinamo, Steaua, Olimpia, Vo
ința, Metalul Plopeni, Voința 
Ploiești ș.a.
• La a XX-a ediție a „Cu

pei Voința" se întocmesc nu
mai clasamente individuale. Ca 
de obicei, A. S. Loto-Prono- 
sport — coorganizator al în
trecerii — oferă celor mai 
valoroși cicliști, performerilor 
competiției, premii substanți
ale.

FAZA Pf MUNICIPIUL BUCUREȘTI
A „CROSULUI TINERETULUI"

PE MALUL BEGĂI, DESPRE CANOTAJ

Strada Maior Coravu din Capi
tală a fost din nou gazda unei în
treceri sportive. Pe cele două la
turi ale sale — pavoazate sărbăto
rește — s-a desfășurat un cros la 
care au participat aproape 1 500 
de tineri.

Concurenții — calificați în urma 
unor întreceri la care au participat 
circa 100 000 de tineri — și-au dis
putat întîietatea în cadrul fazei pe 
municipiul București a „Crosului 
tineretului*, competiție republicană 
ajunsă la cea de a noua ediție a 
sa. Elevi de la Șc. gen. nr. 69, Li
ceul de construcții 3, Liceul de 
confecții și tricotaje, Liceul meca
nic' 10, muncitori de la întreprin
derea de utilaj chimic Grivița Ro
sie, întreprinderile Electroaparatai, 
Republica, 23 August și alte unități 
din cele 8 sectoare ale municipiu
lui s-au întrecut pe distanțe de

800 pînă la 3 000 m In cadrul a 
trei categorii de vîrstă : 15—16 
ani ; 17—19 ani ; peste 19 ani.

După întreceri frumoase, urmă
rite de mii de cetățeni, în majo
ritate tineri, au fost desemnați 
reprezentanții Capitalei — primii 
doi clasați — la finala competiției 
ce se va desfășura în ziua de 2 Mai 
— Ziua tineretului — în munici
piul București. Ei sînt : Adriana 
Mustață, Vasilica Valentin, Marcel 
Păun și Gh. Dragomir (categoria 
15—16 ani) ; Polina Pupăzan, Va
leria Bucur. Marcel Roșea și 
Victor Stroe (cat. 17—19 ani) ; 
Maria Sandu, Veronica Constan
tin, Doru Panita și Nicolae 
Manda (cat. peste 19 ani).

★
Mîine, în întreaga țară, se des

fășoară etapa județeană a „Crosu
lui tineretului".

OM TOATE SPORTURILE
R Acru FT ”CUPA FEDERAȚIEI-, DAjvnCI competiție rezervata di
vizionarelor feminine A, programează 
mîine în etapa a 11-a, ultima, urmă
toarele meciuri : Voința București — 
Sănătatea Ploiești, Progresul Bucu-rești
— Crișul Oradea, I.E.F.S. — C.S.U. 
Tg. Mureș, Universitatea Cluj-Napoca
— Rapid (partidele Olimpia București
— C.S.U. Galati 64—59 și Universita
tea Timișoara — Politehnica București 
81—79 s-au jucat cu putină vreme în 
urmă), la clasament, pe primele locuri 
ie află I.E.F.S., C.S.U. Galati și O- 
limpia cu cîte 8 victorii, dar I.E.F.S. 
le-a realizat din numai 10 întîlniri fată 
de 11 ale celorlalte formații. Pe ul
timele locuri. Progresul, Voința și 
C.S.U. cu cîte o singură victorie.

Dimineață însorită în orașul 
fie pe Bega. Trecem un pod, 
lăsăm în urmă o bază sportivă 
fi mai întrebăm o dată unde 
este Spitalul clinic nr. 4. Ajunși 
Bici, ne interesăm unde este 
farmacia. Iar la farmacie..,

★
La farmacie, dirigintele Au

rel Ionescu (antrenor de cano
taj) trudea la un soi de pilule 
pe care, parcă, le deseînta în 
fața unui grup de tineri cu bo
nete albe. Asistența asculta a- 
tentă explicațiile, notînd cu sir- 
guință : „în final, pilulele se 
conspergă, se acoperă, cu pul
bere de linviriție. Paranteză: 
lemn dulce.
»— Dumneavoastră ? sîntem în
trebați.

— Pentru... o soluție, tova
rășe farmacist șef.

— Urgentă ?
— Urgentă. Stăm slab cu per

formanța, La canotaj, de pildă...
— înțeleg ! La ora trei și 

sfert, vizavi de Flora...
★

Braseria Flora e așezată . 
malul Begăi, între podul Mihai 
Viteazul și cel al Agronomiei 
O bancă în chip de geamandură 
marchează exact jumătatea dis
tanței dintre cele două frumoa
se arcuri de piatră. Pe bancă, 
cu batistă asortată la costu
mul de primăvară, antrenorul 
Aurel Ionescu de la clubul

un

pe

C.F.R. Timișoara. „Nea 
cum îi spun cei din car

— Antrenament „modern", în
cepem noi. In loc la volanul 
șalupei, pe bancă Ia soare !...

— Știu cum le-ar fi plăcut 
reporterilor : „Șalupa saltă gră
bită peste întinderile de apă. 
în barca cu motor, cu fața arsă 
de vînturi, antrenorul Ionescu 
urmărea"... Pe Bega, nu poți 
urmări mare lucru din barca 
cu motor ! De aici, însă... O 
clipă : au intrat fetele pe pistă.

— Pe care pistă ? (3&
— Pe linia asta de apă cu

prinsă intre cele două poduri. 
406 m ! Ne adaptăm la condi
țiile locale. Și nu cer fetelor, 
la antrenament, decît 5 astfel 
de piste. Dar cu un timp în jur 
de „1 :32“.

— E mult ? E puțin ?,
— E de ajuns pentru a fi 

campioane !
— Vorbim de perspectivă ?
— Nu, de retrospectivă : Ma

ria Micșa — campioană națio
nală și europeană ; Filigonia 
Toi — campioană națională și 
medaliată cu bronz la C.E. de 
la Moscova și la ultimele „mon
diale"...

— Permiteți ?... Amândouă in 
lotul olimpic pentru Montreal, 
amândouă trecute prin clasa de 
canotaj a lui „nea Ricu".

— Completează : antrenor cu 
ora, deoarece fiind mult ocupat 
cu spitalul — întii bolnavii, a-

• ••

poi cei sănătoși, nu ? — antre- 
1182 ca la farmacie, cu gramul. 
Cu osc?* ;;

— Apropo de oră: daci 
neva (indiscret, firește) ar în
treba „Care este producția dv ?" 
ce răspuns ar da antrenorul 
Aurel Ionescu ?

— La aproximativ o oră 
zi, aproximativ un sfert 
schiful de „8“ al lotului de 
notaj fete.

— Seamănă cu o rețetă.
— O rețetă, din păcate, 

pentru „uz intern".
— Totuși, a avea în 

olimpic...
— în concepția mea „a 

în lot" nu este egal cu „a 
pe podium". După cum a .. 
pe podium nu înseamnă numai 
antrenamente — „mamut". A 
avea pe podium înseamnă și o 
alimentație care să respecte în
tocmai prescripția medicului, 
înseamnă citit, film, muzică, a- 
dică antrenament invizibil, E- 
DUCAȚIONAL. Personal, nu 
sînt adeptul efortului maximal 
cu orice subiect. Pe Micșa am 
„dus-o" foarte încet, ca să a- 
jungă repede campioană... Mer
geți în oraș ? Eu mă abat pe 
la farmacie. Pe la birou.

— O rețetă care nu așteaptă ?
— Nu. Planul de perspectivă 

a clubului. O „soluție", poate, 
pentru J.O. din I960.

pe 
din 
ca-

doer

lotul

avea 
avea 
avea

CAIAC - IN CADRUL asociației spoc- 
«’Dunărea" dîn Cerna- 

x-AIMLzC vodă a luat ființă o secție 
de caiac-canoe. Conducerea asociației 
(președinte Ion Ionescu, vicepreședinte 
al Consiliului popular orășenesc) și 
a secției (președinte, Gh. Bunea, di
rector al S.H.T.N.) sînt hotărîte să 
asigure toate condițiile pentru prac
ticarea și afirmarea acestui sport.

UA hJDRAI ••CUPA DE primăvară" nnPiUDHL programează mîine jo
curile etapei a IV-a. lată programul a- 
cestei runde: Poli Timișoara — A.S.A. 
Tg. Mureș, C.S.M. Borzești — ,,U“ Cluj- 
Napoca, Steaua — H. C. Minaur Baia 
Mare, C.S.U. Galați — Dinamo Bucu
rești, Petrolul Teleajen — Știința Ba
cău, Dinamo Brașov — ,,U“ București, 
la masculin, Voința Odorhei — Rul
mentul Brașov, I.E.F.S. — „U“ Timi
șoara, Progresul București — Con
structorul Timișoara, Textila Buhuși — 
„U" București, Constructorul Baia 
Mure Confecția și Mureșul Tg. Mu
rei — Rapia '"Bucuriiii. la feminin. 
IN MECI RESTANȚA, PotifeffltfCfl 
mișoara a reușit să depășească joi? 
la București, pe Steaua, cu 19—15 I

[K1HT lN CONCURSUL A-
irtvn MICAL dintre
pele Șc. sp. Reșița și S. C. 
tabanya : J. Goldschmidt 
1:04,6 și Mariana Marin 
1:05,1—100 m liber ; Judit 
niady (R) 1:22,1—100 m
Edit Puel (R) 1:10,5—100 m 
te ; L. Orel (R) 58,7—100 
ber ; L. Magyar (T) 4:31,4 și
V. Buzatu (R) 4:32,2—400 m liber.
M/vrfx „CUPA F.R.M.* la mo- 
ulkJlkJ tocros continuă dumi
nică la Sf. Gheorghe. cu etapa a 
doua. întrecerile vor avea loc în

echi- 
Ta- 
(T) 
(R)

Hu- 
bras ; 

spâ
ni li-

A N
Examenele de avansare și ca

lificare antrenori, sesiunea 
1976, vor avea loc la Institutul 
de Educație Fizică și Sport, 
strada Maior Ene nr. 12, Bucu
rești, după cum urmează :

— 3 mai orele 15 00, grupa 
— antrenorii de fotbal ;

— 10 mai orele 15.00. grupa 
n-a, antrenorii de 
box, canotaj-yachting, 
canoe, gimnastică, judo, 
tere, lupte, modelism,

a 
atletism, 

caiac- 
hal- 

moto,
Vasile TOFAN

organizarea asociației sportive E- 
lectro Sf. Gheorghe, pe un traseu 
in premieră, ales la marginea o- 
rașului. în program figurează 
probe pentru seniori, juniori și 
motorete „Mobra". Și-au anun
țat participarea un mare număr 
de alergători din Zărnești. Bra
șov, Cîmpina. Ploiești. Buzău, 
Cîmpulung-Muscel, Tg. Jiu. Mo- 
reni și Sf. Gheorghe.
DAI INTR-UN NOU JOC DE 
rULU VERIFICARE, Lotul A — 
Lotul. B 13—8. Au marcat : Ci. Rusu 
6, C. Rusu 3, Feher 2, Răducanu, I. 
Slavei pentru prima formație și Zam- 
ficescu 2, Manea 2, Muntean u 2, La- 
zâr. Iile Gheoighe pentru cea se
cundă.
PI ir'RV CUPLAJUL DE MÎINE de pe 
KVwDi stadionul Olimpia, în care 
se întîlnesc Steaua — Universitatea 
Timișoara și Sportul studențesc — Di
namo, domină agenda competitionalâ 
Interna a rugbyului. Aceste meciuri 
desfășurate în penultima fază (semi
finală) a „Cupei Federației" anunța 
spectacole agreabile. Evoluează patru 
dintre cele mai bune echipe ale noas
tre. E drept, vor lipsi din teren cîtiva 
jucători de valoare, prezenți cu echipa 
națională la Parma, dar credem că 
Durbac, D. Alexandru, Achim, Drumea, 
Fuicu, Corneliu (Steaua), Tâ- 
tucu, Popovici, Florescu, Comăneci, 
Bogheanu (Universitatea), Fugigi, Ni- 
colescu, frații Hariton, frații Atanasiu 
(Sp. studențesc) și Dragomirescu, Ba- 
CÎui, Dăiciulescu, Roman (Dinamo) 
sînt nume care îndreptățesc aștepta-: 
rile. Prima partidă la ora 9.
C/'DEMIĂ ASTAZI $1 MIINE, sala 
OvKliPniA Floreasca II din Capi
tală va găzdui primele întreceri din 
cadrul campionatelor naționale indi
viduale de scrimă ale anuldi 1976. 
Primii care vor intra pe planșe vor 
« UațțgH, duminică urmînd să evo- 
iueae floretlsI4îe> Avind in vedere o- 
ceasta importantă în(recent - 
prin prisma ultimelor verificări înain
tea Jocurilor Olimpice de la Montreal, 
se anunță o dispută echilibrată din 
care nu va lipsi nici un principal pro-, 
tagonist.
Tsp) IN BUCUREȘTI $1 LA BAIA
HK MARE se desfășoară o serie de 

concursuri importante. Pe poligonul 
Tunari din Capitală se încheie azi în
trecerile etapei finale a campionatu
lui universitar, dotate cu „Cupa Mi
nisterului Educației și Invătămintului". 
Tot în Capitală, pe stadionul Olimpia, 
se dispută azi și mîine „Cupa .Olim
pia" la tir cu arcul.

UNT
natație, rugby, scrimă și tir ;

— 17 mai orele Id.00, grupa 
a ni-a — antrenorii de bas
chet, călărie, ciclism, handbal, 
hochei, oină, patinaj, popice, 
schi, șah,, tenis, tenis de masă, 
turism-alpinism și volei.

Cei înscriși pentru o califi
care la una sau a doua specia
litate (absolvenții I.E.F.S. și 
F.E.F.) vor da examenele la 
aceleași date prevăzute mal sus 
pentru antrenori.



LA CAMPIONATELE
SOFIA, 23 (prin telefon). 

Hotărit lucru, trăgătorii noș
tri se află intr-o perioadă mai 
slabă. După nereușitele din pri
ma zi de a obține titlurile bal
canice la pușcă liberă și pușcă 
standard, unde aveam șanse, 
iată, nici ziua a doua a Bal
caniadei, găzduită de capitala 
Bulgariei, nu ne-a adus satis
facția obținerii vreunui titlu. 
In schimb, așa cum era de 
așteptat, am asistat în proba 
de pistol liber la o întrecere 
dîrză, plină de neprevăzut în
tre țintașii noștri și cei ai țării 
gazdă. Dar, în proba indivi
duală. Dan Iuga n-a rezistat 
puternicului asalt al lui D. De- 
nev. Țintașul bulgar a început 
foarte bine : 3 serii de 97. 95 
și 96 p. El și-a creat astfel 
un ascendent moral, pe care 
l-a transformat, pînă la urmă, 
într-o frumoasă victorie. O fi
gură bună a realizat totuși e- 
chipa noastră de pistol liber 
care, deși clasată pe locul doi, 
a reușit să doboare cel mai 
vechi record național de tir 
(2 187 p în 1962), obținind 
1209 p. în același clasament,

BALCANICE DE TIR
echipa Bulgariei, ocupanta pri
mului loc, a înscris un excelent 
record balcanic : 2 227 ! în proba 
de pușcă li) m (aer comprimat), 
fetele noastre s-au clasat în pri
mele cinci locuri, fără însă a 
obține performanțe notabile. In 
aceste condiții, ele au trebuit 
să cedeze prima poziție spor
tivei iugoslave Valeria Sabatka.

REZULTATE TEHNICE : pistol 
liber : 1. O. Denev (Bulgaria) 5S3 
p. (record balcanic egalat) ; 2. D. 
Iuga (România) 561 p ; 8. L. Dia- 
kov (B) 558 p ; 4. E. Prokopov 
(B) 556 p ; 5. L Stan (R) 554 p ; ... 
8. L. Pop (R) 548 p ... II. D. CS.O- 
banu (R) 546 p ; echipe : 1. Bul
garia 2227 p (nou record balcanic); 
2. România 2209 (nou record na
tional) ; 3. Iugoslavia 2168 p; pușca 
18 m (7) : 1. Valeria Sabatka (iu
goslavia) 388 p (nou record balca
nic șl iugoslav) ; 2. Mariana Feo- 
dot (R) 377 p ; 3. Dumitra Matei 
(R) 373 p ; 4. Gordana Nikolic! (I) 
373 p ; 5. Veronica Țripșa (R) 
372 p ; 6. Elena Vilkova (B) 372 p; 
echipe : 1. Iugoslavia 1128 p (nou 
record balcanic) ; 2. România 1122 
p ; 3. Bulgaria 1 087 p.

întrecerile continuă slmb&tă șl 
duminică.

Radu riMOFTE

ITALIA-
UN MECI DECISIV
PARMA, 23 (prin telefon). — 

Meciul dintre echipele de rugby 
ale Italiei și României, decisiv, 
după cum se știe, pentru sta
bilirea formației clasate pe lo
cul secund în ierarhia conti
nentală. este programat în a- 
cest important centru al „ba
lonului oval" din Italia, oraș 
situat pe „Autostrada Soare
lui", la jumătatea drumului 
dintre Milano și Bologna. Vre
mea frumoasă de aici creează 
un cadru plăcut acestui eveni
ment sportiv major, așteptat cu 
mult interes.

în cursul dimineții de vineri 
lotul nostru a efectuat un ușor 
antrenament, după care ambele 
echipe au fost primite la pri
măria orașului. îndată după so
sirea delegației noastre la des
tinație, ne-am interesat de 
ultimele noutăți din tabăra ita
liană. Jucătorii țării gazdă se 
află într-o tabără situată la 25 
km nord de Parma, la Ta- 
biano Terme, unde au efectuat

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE BOX „CENTURA DE AUR“
(Urmare din pag. I)

bele părți, în cursul căruia 
Ven Uk a acumulat un ușor 
avantaj, în rundul 2 Ghinea 
ne-a lăsat impresia că poate 
recupera și chiar cîștiga 
acest meci. Ultimele trei mi
nute însă s-au desfășurat în 
nota de dominare clară a lui 
Li Ven Uk, care a primit 
verdictul cu 4—1. Nici cel 
de-al doilea pugilist român 
prezent în semifinala acestei 
categorii n-a reușit să se ca
lifice pentru gala de dumi
nică. Alexandru Turei a in- 
tîlnit în venezuelanul Armando 
Guevara un adversar puter
nic, bine pregătit tehnic și 
proaspăt pe tot parcursul me
ciului. în aceste condiții Al. 
Turei a încercat totul, mai

o directă de stingă unul din-

ROMÂNIA
PENTRU LOCUL 2
antrenamente de pregătire. Din
tre noutățile cele mai impor
tante făcute cunoscute repre
zentanților presei menționez 
pe cea privitoare la indisponi
bilitatea lui Cossara, căpitanul 
echipei Italiei (accidentat), pre
cum și absența certă a lui Fer- 
rocin, cunoscut înaintaș.

Intîlnirea dintre echipele Ita
liei și României, pentru care 
au fost vîndute deja peste 
20 000 de bilete, va începe la 
ora 16 (ora locală) și va fi 
transmisă în direct atît de 
principalul canal al televiziu
nii italiene, cît și de studioul 
de televiziune din țara noastră 
(de la ora 17).

Arbitrul A. M. Hoise (Scoția), 
ajutat la tușe de Gavrici 
(România) și Celon (Italia), va 
conduce formațiile : ITALIA — 
Caligiuri — Marchetto, Gaeta- 
niello, Vezzani, De Anna — 
Ponzi, Visenlin — Bonetti. Ba
raldi, Zanella — Quaglio, Maz- 
zucchelli — Bona, Monfelli, Al- 
tigieri ; ROMÂNIA : Simion — 

— Constantin, Nica, Varga, Mo- 
trescu — Bucos, Parasehiv — 
Daraban, Dumitru, Munteanu 
— Malancu, Postolachi — Cioa- 
rec, Ortelecan, Dinu.

Iată cum arată clasamentul 
înaintea partidei de la Parma : 
1. Franța 15 p, 2. Italia 10 p 
(4 meciuri). 3. România 7 p 
(3 meciuri), 4. Polonia 6 p, 
5. Olanda 6 p. 6. Spania 4 p.

CEHOSLOVACIA, 
MEDALIA DE AUR

Ieri, au avut loc partide în 
prima grupă valorică. Meciul 
din deschiderea cuplajului a 
opus formațiile Cehoslovaciei și 
Suediei în care victoria a re
venit jucătorilor cehoslovaci, 
cu 5—3 f?—0, 0—2, 2—1), care 
indiferent de rezultatul ultime
lor partide de duminică, au de
venit noii campioni ai lumii.

La ora cînd închidem ediția 
are loc jocul U.R.S.S. — 
S.U.A.

★
Joi seara tîrziu s-a încheiat 

și cel de al doilea meci din 
cadrul etapei a Il-a a returului 
C.M. de hochei, grupa secundă, 
în care selecționatele R. D. 
Germane și R. F. Germania aa 
terminat la egalitate : 1—1 
(1—0, 0—1, 0—0). în clasamen
tul acestei grupe : 1. Polonia
8 p (31—45) ; 2. Finlanda 6 p 
(26—39) ; 3. R. F. Germania 6 p 
(24—40) ; 4. R. D. Germană 5 p 
(16—43). Ultima rundă în a- 
ceastă grupă are loc azi.

ECHIPA DE FOTBAL

Dimitrie CALLIMACHI

A MEXICULUI ÎN EUROPA
CIUDAD DE MEXICO (Ager- 

pres). — Echipa de fotbal a Me
xicului va întreprinde în luna 
septembrie un turneu în Europa, 
urminct să joace în Spania. Iu
goslavia, R. F. Germania și, e- 
ventual, în Ungaria si Româniap 
a declarat antrenorul Igancio 
Trelles, într-un interviu acordat 
presei sportive din capitala me
xicană.

NĂSTASE ÎNVINGĂTOR LA STOCKHOLM
STOCKHOLM (Agerpres). — 

în turneul internațional de te
nis de la Stockholm, jucătorul 
român Ilie Năstase l-a învins 
cu 6—3. 6—2 pe Jan Kodes, o- 
landezul Tom Okker a cîștigat 
cu 6—3, 6—2 în fața lui Alek

sandr Metreveli, iar argenti
nianul Guillermo Vilas l-a eli
minat cu 6—4. 6—0 pe Karl 
Meiler. în proba de dublu, pe
rechea Okker, Panatta a între
cut cu 6—4, 6—1 cuplul Fibak, 
Meiler.

ales în rundul 2, dar a tre
buit să se recunoască învins.

Primul meci de la pană, Gh. 
Ciochină — M. Ploieșteanu, a 
durat doar o singură repriză. 
La sunetul gongului pentru 
reluarea luptei, Ploieșteanu a 
fost silit să rămînă în colț, 
plîngînd, în urma deciziei me-

Teofil Ghinea (stingă) stopează cu
tre atacurile dezlănțuite ale lui Li Ven Uk (R.P.D. Coreeană), dar 

Li Ven Uk va obține, in final, victoria. ■ -.........................Foto : Vasile BAGEAC

I

„Cupa campionilor europeni" la sabie

dicului I. Stănescu, care l-a 
considerat printr-o opțiune 
pripită inapt de luptă In urma 
unei presupuse răniri Ia ar-

Neașteptată a fost re- 
egipteanului Yones Na- 
dată campionului cuba- 

Grinan. După

REZULTATE TEHNICE
SEMIFINALA A n-A : se mim usc ă : U Ven Uk (R.P.D. Coreea

nă) b p. (4-4) Ghinea, Guevara (Venezuela) b.p. (4—1) Turei ; 
pană : Ciochină b.ab.2 Ploieșteanu, Grinan (Cuba) b.p. (4—1) Na- 
geb (Egipt) ; semiușoară : Cuțov b.p. C *'  •—*-«  *-  «>—•
b.p. (4—1) Hie ; semimijlocie : Zilberman 
Hajnal b.p. ~ ~
(Venezuela)

O

Samimutcâ : 
Muscă :
Cocoș : 
Pană :
Semiuțoarâ : 
Ufoară : 
Semimijlocie : 
Mijlocie mică : 
Mijlocia : 
Semigrea :
Grea :

(5—9) Amăzăroaie, Vlad 
Ale , aciiixtiiij,wixe . b.p. (5—0) Agapșa,
(3—2) Gamarro (Venezuela) ; semigrea : Sanchez 
b.p. (3—2) Dattaoiu, Pedroso (Cuba) b ab.l Croitoru.

PROGRAMUL FINALELOR
— A. GUEVARA (Vonoiuolo) 
— T. DINU (România)
- A. HORTA (Cuba)
- 6. GRINAN (Cuba) 
— GH. VLAD (România)
- A. ALDAMA (Cuba) 
— C. HA1NAL (România) 
— V. DIDEA (România) 
— A. MONTOYA (Cuba) 
— O. PEDROSO (Cuba) 
— A. MIUAN (Cuba)

LI VEN UK (R.P.D. CorMonă) 
N. ROBU (România)
CIU EN ZO (R.P.D. Careaană) 
OH. CIOCHINA (România)
S. CUȚOV (România) 
C. CUȚOV (România)
V. ZILBERMAN (România) 
A. TIRBOI (România)
I. RADUCU (România) 
E. SANCHEZ (Vonozuola)
M. SIMON (România)

cadă, 
plica 
«eh, 
nez Genovevo 
ce cubanezul s-a impus clar 
în primele două runduri, în 
cel de-al treilea a fost supus 
unui adevărat supliciu. Stoluri 
de lovituri s-au abătut din 
toate părțile asupra luj Gri- 
nan, care abia a reușit să 
termine meciul în picioare. De
cizia i-a revenit, totuși, lui 
Grinan (4—1). Revăzîndu-1 pe 
Octavian Amăzăroaie printre 
„semiușori", 
tărîrea sa de 
categoria pană, 
nici o șansă cu 
căruia i-a fost 
lent partener 
ment. Tot doi pugiliști români 
și în cealaltă partiaă semifi
nală a categoriei i Gheorghe 
Vlad și Gheorghe Ilie. La ca
pătul unei dispute fără me
najamente a fost declarat în
vingător la puncte (4—1) Gh. 
Vlad.

Amăzăroaie
am regretat ho- 

a renunța la 
A luptat fără 
Simion Cuțov, 

doar un exce- 
de... antrena-

CAMPIOMTttf EUROPENE DE LUPTE GRECO-ROMANE
(Urmare din pag. 1)

sfirșitul reprizei secunde cu 
9—6. Luptind cu multă ambiție, 
in ultimul rund Boțită a acu
mulat un număr de puncte (12) 
suficient pentru a putea obține 
victoria. La puțină vreme după 
acest dificil meci luptătorul ro
mân a urcat din nou pe saltea 
pentru a-1 întîlni pe medaliatul 
cu argint la J.O., vest-germa- 
nul H. J. Veil. Luptind exoe- 
lent, reprezentantul nostru și-a 
Învins adversarul prin tuș (min. 
5,59) în urma unui excelent tur 
de cap.

O comportare foarte bună la 
aceste întreceri a avut și Ion 
Păun, care joi seara, în mai 
puțin de două minute, l-a făcut 
tuș pe italianul D. Gofrida și 
imediat după aceea a obținut 
aceeași decizie și în fața fin
landezului P. Hjelt. Ștefan 
Rusii și-a înscris și el în pal
mares noi victorii de prestigiu, 
dispunând prin descalificare de 
fostul campion european și 
mondial, Iugoslavul S. Damia- 
novici, și la puncte de H. 
Wehling (R.D.G,), medaliat cu 
bronz la C.M. din 1973—1974.

Clasamente finale pe categorii : 
48 kg : 1. Aleksei Șumakev
(U.R.S.S.), 2. Constantin Alexandru 
(România), 3. Fr. Sereș'(Ungaria) ; 
52 kg : 1. Petar Kirov (Bulgaria),
2, VI. Satunpv (U.R.S.S.), 3 Ho-
lldls (Grecia)... 5. Nicu Gingă (Ro- 
mânia) : 57 kg : 1. Fargat Mustafin 
(U.RS.S.), 2. Mihai Boțilă (Româ
nia), 8. J. Krista (Cehoslovacia) ; 
61 kg : 1. Kazimierz Llpien (Polo
nia), 2, Ion Păun (Români»), 3. 
S. Nalbadlan (U.R.S.S.) ; 68 kg s 
1, Lars Cheld (Suedia), 2. ștefan 
Rusu (România), 3. s Hisamudi- 
nov (U.Rs.s,) ; 74 kg : 1, lanko
Sopov (Bulgaria), 2. I. Berlajvili 
(U.R.S.S,), 3. P. Galaktopoulos
(Grecia), 4. Gheorghe Ciobotaru 
(România) ; 82 kg : 1. Cszaba He- 
geduș (Ungaria), 2. V. Ceboksarov 
(U.R.S.S.), 3. I. Kolev (Bulgaria),
4. Fon Eoache (România) ; »o kg : 
1. Frank Andersson (Suedia), 2.
5. Nikolov (Bulgaria), 3 F. Teo- 
bald (R. F. Germania), ... 5. Petre 
Dicu (România) ; 100 kg : 1. Niko
lai Balboșin (U.R.S S.), 2. J. Farkas 
(Ungaria), 3 H. Tore (Norvegia)...
6. Nieolae Martinescu ; + ioo kg ; 
1. Aleksandr Tomov (Bulgaria), 2. 
Al. Kolcinski (U.R.S.S,), 3. J. Nagy 
(Ungaria).,, 6. Roman Codreanu 
(România)

Clasament pe națiuni : 1.
U.R.S.S. 49 p, ?. Bulgaria 34,5 p,
3. România 32 p, 4. Ungaria 25-5 p, 
5. Suedia 14 p, 6. Polonia 12,5 p.
7. R.F.G 11 p, 8. Cehoslovacia 
10 p etc.

Surprinzător de echilibrată 
în primele două reprize a 
fost partida semimijloci'lor 
Victor Zilberman și George 
Agapșa. Medaliatul cu argint 
al ultimei ediții a. C, E, i-a 
impuș șlar abia în ultimul 
rund, dar suficient pentru a 
obține un verdict dat în una
nimitate. Deși evident obosit 
în ultima repriză, Cărui H»j- 
naj a primit decizia de Învin
gător In partida cu Pedro 
Gamarro (Venezuela)

ATLETISM • Bruce Jenner, 
recordmanul lumii la decatlon, a 
cîștigat recent un concurs în 
care a totalizat 8 250 p. L-au ur
mat : Bill Hanckoek cu 7 621 p 
șl John Warlcentin cu 7 56) p • 
La Philadelphia. Marty Uquori 
a parcurs 5 000 m în 13 :33,6. 
Pe locul doi s-a clasat kenianul 
James Munyala cu 13:36,4. In 
Cursa feminină de 1509 m. Robie 
Campbell a obținut 4 : 23,01.

AUTO • Cea de-a 24-a ediție 
a „Raliului Safari**,  desfășurat 
pe un traseu oare a însumat 
circa 5 000 km, ș-a încheiat la 
Nairobi cu victoria echipajului 
kenyan Joginder Singh — David 
Dpio (Colt Lancer). De remar
cat că Joginder Singh a mai eîș- 
tigat acest raliu în anii 1965 și 
1974. Pe locul doi s-a clasat echi
pajul Robin Ulyata (Tanzania) — 
Chris Bates (Kenya) (Colt Lan
cer).

STEAUA BUCUREȘTI - LOCUL V-V1U
BUDAPESTA 23 (prin tele

fon). Echipa de sabie a clubului 
Steaua București, campioană a 
țării, s-a clasat pe locurile 5—8, 
Ia actuala ediție a „Cupei cam
pionilor europeni", desfășurată 
conform tradiției în capitala 
Ungariei.

Inițial, Steaua a evoluat în 
meciurile din grupa D a com
petiției, alături de formațiile 
S. K. Fraga și S. C. Carabinieri 
(Italia). Steaua a întrecut cu 
9—0 echipa sabrerilor praghezi, 
apoi a terminat la egalitate cu 
cei italieni 8—8. Dar, spre ne
șansa sportivilor noștri, înfrîn- 
?ere la o singură tușe (61—62). 
n celălalt meci din grupă. Ca

rabinieri—Praga 9—2.
Celelalte rezultate la nivelul 

grupelor....
Grupa A : Ț.S.K.A. Moscova— 

S. K. Bonn 9—2, Dynamo Ber
lin—S. K. Bonn 9—7, Ț.S.K.A. 
Moscova—Dynamo Berlin 9—2.

Grupa B 1 S. K. Wian—S. C. 
Paris 4—9, Vasas Budapesta— 
3. K. Wion 9—4, Vasas-S. C. 
Paris 9—4.

Grupa C 5 Dozsa Ujpest Bu
dapesta— Akademik Șotia 9—3, 
S. K. Katowice (Polonia)—Aka
demik Sofia 9—5, Dozsa Uj
pest—S. K. Katowice 9—3.

în urma acestor rezultate 
ș-au calificat pentru turneul

care va stabili locurile I—IV, 
echipele Ț.S.K.A. Moscova, Va
sas Budapesta, Dozsa Ujpest 
Budapesta și Carabinieri (Ita
lia), turneu aflat în plină des
fășurare la ora transmisiei te
lefonice.

în continuarea întrecerilor, de 
sabie, sîmbătă și duminică vor 
avea loc asalturile pentru tra
diționala competiție internațio
nală dotată cu „Cupa Hunga- 
ria“ la care iau parte și trăgă
torii români, în speță compo- 
nenții echipei Steaua.

Elena DOBINCA

PATINATORII ROnÂNI

LA CONCURSUL DE LA RIGA
în concursul 'internațional de 

patinaj artistic de la Riga, la 
care au participat sportivi din 
Cehoslovacia. Ungaria, Bulgaria, 
România. R. F, Germania si U- 
nlunea Sovietică, reprezentanții 
noștri s-au numărat printre frun
tașii întrecerilor. Rezultate, fe
minin : 1. Ludmila Bakanina
(U.R.S.S.) 132,84 p... 4. Doina Mi- 
tricieâ 128,99 p ; masculin : ll 
A. lablokov IU-R S.S.) 96,58 p... 
5, Ion Mlrcea 91,29 p. In clasa
mente figurează M de fete și 
12 băieți,

Pfc SCURT
baschet • Selecționata mas

culină a Cubei, aflată în turneu 
tn Europa, a evoluat la Velenje 
in compania reprezentativei Iu
goslaviei. Baschetballștii iugoslavi 
au obținut victoria cu scorul de 
89—76 (49—36) • In turpeul fe
minin de la Andrychow (Polo
nia). Iugoslavia a învins cu sco
rul de 108—47 (46—27) formația
Austriei

CICLISM • Disputată contra 
cronometru, pe distanța de 60 km, 
etapa a 3-a a „Turului Maro
cului" a fost cîștigată de rutie
rul sovietic Vikenti Basko în 
timpul de 1 h 16:35.9. în clasa
mentul general individual se 
menține lider Aavo Plkkus 
IU,R.S.S.).

gimnastica a La Liverpool: 
Anglia — Norvegia (echipe mas
culine) 540,2—535.4.

MOTO • Prima probă a cam
pionatului mondial da motoeros 
(elasa 259 cmc) s-a desfășurat ia 
Barcelona și a fost cîștigată (ie 
finlandezul Heikki Mlkkola.

șah • După 16 runde și dis
putarea partidelor întrerupte, in 
turneul de la Las Palmas con
duce danezul Bent Larsen 
19 p. urmat de Efim 
(U.R.S.S.) »l/i p, 
(R.F.G.), Byrne (S.U.A > 
gurjonsson (Islanda) — 
Florin Gheorghiu si

_____ cu 
Gheller 
Hubper 
și Si- 

_______ _ oițe 8‘A p. 
Florin Gheorghiu se află pe lo
cul 6 cu 8 p. • Cu 9 puncte din 
12 posibile. maestrul iugoșlav 
Raiceviel conduce in turneul in
ternational de șah de la Vrn- 
jacka Banja. Pe locurile urmă
toare se află Spasov — 8 p, Gu- 
feld și Sahavioi — eite 7*/ a p, • 
La Sarajevo după 8 runde eon- 
duoe Hartston eu 6 p. urmat de 
Matulovici, Vukioj și Kosanski cu 
cita 5 p.
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