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Vineri de la ora 13 (14 ora București): Kary-Harădău și Năstase-Feigl
VIENA, 29 (prin telefon). Mai 

sînt doar puține ore pînă la 
intîlnirea Austria — România 
contînd pentru al treilea tur 
(Grupa B europeană) al celei 
de-a 65-a ediții a „Cupei 
Davis". Joi, la ora 12, în somp
tuoasa sală de festivități a pri
măriei din capitala Austriei a 
avut loc tragerea la sorți. Pre
ședintele Comitetului olimpic al 
acestei țări, dl. Kurt Heller, a 
scos din urnă bilețelele cu nu
mele jucătorilor care vor evo
lua vineri și duminică în par
tidele de simplu. Primii vor 
intra în teren, vineri de la ora 
13 (n.r. 14 ora Bucureștiului), 
campionul Austriei, Hans Kary

și al doilea jucător al echipei 
României, Dumitru Hărădău. în 
continuare vor evolua Ilie Năs
tase și Peter Feigl. Sîmbătă, 
de la ora 14, vor avea loc me
ciurile de dublu, în echipa Aus
triei evoluînd, probabil, după 
afirmația antrenorului Jan Ku- 
kal, Kary — Feigl. Căpitanul 
nejucător al echipei României, 
Constantin Năstase, va anunța 
cuplul nostru de jucători în di
mineața zilei de sîmbătă. în 
ultima zi de joc se vor întîlni : 
Kary — Năstase și Feigl — Hă
rădău. Aflăm în ultimul mo
ment că italianul Carlo Martini 
fiind indisponibil, arbitrul me
ciului va fi dr. Tyra (Ceho-

Murgiiuilîi la clapa Diviziei A la fotbal

ÎNTRE DISTANȚAREA LIDERULUI SI DIFICILA

slovacia). Joi, la Viena, mercu
rul termometrelor nu a urcat 
mai sus de 8 grade, dar spre 
seară cerul s-a înseninat par
țial și se speră într-o vreme 
relativ 
ciului.

Ilie 
escală 
pe suedezul Bjorn Borg, între- 
cindu-1 cu 7—6, 7—6, 6—7, 7—6 
— s-a antrenat pe unul din te
renurile de la Post Sportzen- 
trum (unde va avea loc 
ciul) în compania lui 
Sotiriu. Terenul a fost 
jurat foarte repede de 
sute de spectatori ocazionali, 
ceea ce demonstrează populari
tatea de care se bucură cam
pionul român și aci.

Echipa învingătoare în acest 
meci se califică pentru sfer
turile de finală ale Grupei B, 
intilnind reprezentativa Angli
ei care, într-un 
a învins Elveția

favorabilă în zilele me

Năstase — care într-o 
la Copenhaga l-a întîlnit

și me- 
Viorel 
încon- 
cîtexa

meci anterior, 
cu 4—1.

SITUAȚIE A FORMAȚIILOR CLUJENE Radu VOIA

Reamintim că 
astăzi vor fi transmise in di
rect. pe micul ecran, ineepind 
de Ia ora 14.

partidele de

Fază din meciul Sportul studențesc
Booa și Gostilean (6), dar atacul

C.F.R. : Marica trece de 
inițiat va cămine fără rezultat.

Foto ; S. BAKCSY

COMPETIȚII SPORTIVE
IN ÎNTREAGA TARA

*

Hunedoara : 2 000 DE
ÎNTR-O ÎNTRECERE DE

ELEVI 
CROS

Sub egida C.M.E.F.S. 
organizată o interesantă 
cere de cros cu participarea a 
2 000 de elevi din școlile mu
nicipiului. Printre cîștigători — 
Dorina Ghiurițan (Școala ge
nerală 2), Lucia Andrei (Școa
la generală 8), Ion Crișmaru 
(Școala generală 3) și Nicolae 
Hațegan (Liceul 2).

a fost 
între-

lon VLAD, coresp.

Pitești « MULTIPLE ACȚIUNI 
SPORTIVE

Iubitorii de sport din între
prinderile ..Dacia", „Argeșeana", 
„Textilistul", toate din Pitești, 
și de la U.E.I.L. Curtea de Ar
geș, „ARO“ Cîmpulung, „Fores
tierul" Stilpeni, „Sănătatea" Va
lea lașului etc. iau parte, în 
aceste ■v.ile, la acțiuni sportive 
de amploare organizate la cros, 
fotbal, handbal, volei, popice, 
șah și tenis de masă.

Ilie FEȚEANU, coresp.

Timișoara : GALĂ DE BOX

Sala nr. 2 din municipiul de 
pe Bega a fost gazda unei a- 
tractive competiții de box care 
s-a bucurat de prezența unor 
tineri amatori reprezentînd aso
ciațiile sportive C.F.R.. U.M.T. 
și Viitorul.

Cele mai bune rezultate au 
fost obținute de pugiliștii V. 
Moldovan — 48 kg (U.M.T.), 
P. Topolovici — 57 kg (C.F.R.) 
și V. Frînciu — 63,5 kg (Vi
itorul).

Constantin CREȚU. coresp.

București : NUMEROASE 
CROSURI

Zilele trecute, în Capitală s-au 
desfășurat numeroase crosuri 
ale tineretului, în întîmpinarea 
aniversării partidului și a zilei 
de 1 Mai : în sectorul 2 — cro
sul din cadrul manifestării cultu
ral-sportive organizată pe sta
dionul Colentina, în sectorul 3, 
la start au fost prezenți circa 
500 de elevi, în sectorul 5 un 
cros deosebit de reușit, cu par
ticiparea a peste 5 000 de elevi 
din școli și licee, de tineri din 
întreprinderi, iar în organiza
rea sectorului 8 un atractiv 
concurs pe baza sportivă din 
Străulești.

Municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej : TURNEU DE FOTBAL

în municipiul nostru a avui 
loc o disputată competiție de 
fotbal care a angrenat un număr 
de 7 echipe. Pe primul loc s-a 
clasat echipa asociației sportive 
Viitorul, căreia organizatorii, în 
spefă C.M.E.F.S., i-au decernat 
o frumoasă cupă. Formațiile si-

(Continuare in pag. 2—3)

Cupa Voința“ la ciclism

POLONEZUL G. MOGILA A CISTIGAT
J

DAR I. COJOCAUU CONTINUA SA POARTE
[TAPA A 3-a,

„TRICOUL GALBEN

Dintre efectele etapei a 
XXV-a, din Divizia A, două au 
o importanță mai mare : pri
mul îl reprezintă cîștigarea a 
încă un punct avantaj de către 
liderul campionatului, Steaua, 
față de Dinamo ; al doilea, ră- 
mînerea la distanțe foarte greu 
de refăcut a formațiilor clu
jene : C.F.R. se află la patru 
puncte de ocupanta locului 15, 
iar „U“ la opt puncte de ace
eași treaptă a clasamentului. 
Ca aspect al rezultatelor aces
tei „runde", notăm o replică 
mai vie a oaspeților în com
parație cu palida lor evoluție 
din etapa precedentă. în frun
tea reușitelor echipelor în de
plasare se plasează victoria a- 
rădeană de la Cluj-Napoca și, 
firește, egalitățile de la Bacău 
și Constanța. Toate aceste trei 
rezultate pot avea efecte deci
sive în fixarea sentințelor cam
pionatului, adică în obținerea 
titlului și a stabilirii concuren
telor retrogradate. Vom apre
cia aceasta în seara ultimei e- 
tape, a XXXIV-a. Tot dintre 
aspectele generale ale etapei 
ar fi de amintit greșelile de 
arbitraj din jocurile ,.U“ Cluj- 
Napoca — U.T.A., Sportul stu
dențesc — C.F.R. Cluj-Napoca 
și Rapid — F. C. Argeș, unele 
cu mai mare efect pentru sta
bilirea rezultatului final, alte
le cu mai puțină înrîurire. Pro
babil că gradul mai scăzut de 
calitate a arbitrajelor se expli
că și prin aceea că au fost de
legați unii „cavaleri ai fluie
rului" cu mai puțină experien
ță. Să înțeiegem însă că sînt 
absolut necesare și asemenea 
verificări, sînt indispensabile 
promovările pentru că, altfel, 
corpul de conducători de me
ciuri nu va primi împrospătă
rile de care are absolută ne-

voie. Sigur că e de dorit ca 
operațiunile de genul amintit 
să se petreacă cu cit mai pu
ține efecte negative în privința 
desfășurării întîlnirilor. Ele
mentele dotate trebuie însă în
curajate și, în această privință, 
spre pildă, deși s-a lăsat prins 
în cursă de manevra lui Mircea 
Sandu, 
vean 
dotat

Se
două principale efecte ale e-

Eftimie IONESCU

tinărul arbitru brașo- 
Gh. Ionescu ne-a apărut 
pentru misiunea sa. 
revenim, acum, la cele

(Continuare in pag. 2—3)

în ciuda condițiilor atmosfe
rice total nefavorabile — ploa
ie, frig, vînt puternic — cea 
de a 3-a etapă a „Cupei Voin
ța" (Sinaia — Predeal — Sina
ia — Ploiești — București, 
160 km) a avut o desfășurare 
palpitantă. Este cert că aceas
tă competiție, organizată de 
UCECOM, în colaborare cu 
A. S Loto-Pronosport și F.R.C., 
a cărei a XX-a ediție se dispu
tă în cinstea Congresului coo
perației meșteșugărești, se în
scrie printre cele mai frumoa
se întreceri rutiere organizate 
în țara noastră în ultimii ani.

Porniți pe o ploaie în rafa
le spre Predeal, cei 75 de aler
gători rămași în cursă nu su
portă multă vreme rulajul în 
grup compact. Cel care dă to
nul acțiunilor ofensive este 
Ion Cruceru (Mureșul). El tre
ce primul prin Predeal, fiind 
apoi ajuns de bulgarul Petar 
Vencov, italianul Luciano Frcz-

za, Petre Dolofan (Steaua), Ni
colae Andronache (Metalul 
Plopeni) și Ion Cernea (Olim
pia). Sprintul de la Sinaia (km 
43) este cîștigat de Androna
che. Cînd plutonul plonjează 
spre Cîmpina, Vencov coboară

tă, pentru că grupul 
țează și — după 85 
inițierea acțiunii — 
țiunea cu grupul
De fapt, este un grup de 24 de 
alergători care s-au desprins 
din plutonul urmăritor și, sub

masiv for- 
km de la 
face jonc- 
evadaților.

Campionatul de hochei — Divizia A

SITUAȚIE NESCHIMBATĂ
ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI

te-MIERCUREA CIUC (prin 
leton). Pe patinoarul artificial 
din localitate s-a încheiat asea
ră turul VI al campionatului 
Diviziei A de hochei pe gheață.

SPORT CLUB — DUNĂREA 
3—1 (1—0. 1—0, 1—1). Un meci 
de mare luptă, foarte frumos. 
Au marcat : Antal, Borbath și 
Horvath, respectiv, Moroșan. Au 
arbitrat : FI. Gubernu și Gh. 
Mureșeanu.

în partidă-vedetă s-au întîl
nit formațiile STEAUA și DI
NAMO. La capătul unei între
ceri aprig disputate, s-a înre
gistrat un rezultat de egalitate 

1—1). La în- 
Steaua (min. 

ca în ultimele 
să fie de par- 

-2). Ega-

litatea a survenit în ultimul 
minut de joc, cind Dinamo se 
găsea în inferioritate numerică. 
Au marcat : Cazacu (2) și 
Nistor pentru Steaua, Turcanu, 
Pisani și Dumitru pentru Di
namo. Au condus cu scăpări 
Gh. Tasnadi și A. Balint.

Duminică 2 mai vor începe 
la București întrecerile ultime
lor două tururi 
tului.

ale campiona-

Călin ANTONESCU

2-A : Ieri, la

3—3 (2—1, 0—1, 
ceput a condus
5 : 2—0), pentru 
minute avantajul 
tea echipei Dinamo (!

ÎN SERIA A . ___ ,
București, in seria a doua a 
campionatului Diviziei 
gronoinia Cluj-Napoca 
nava Odorhei 3—10 (1—4, 2—2, 
0—4). Sportul studențesc-A.S.E. 
— Tractorul Brașov 14—1 (1—2, 
6—1, 4—1).

A : A- 
— Tir-

Polonezul G. Mogila ciștigind detașat sprintul etapei ■ 3-a.

de pe bicicletă, încercînd să-și 
dezmorțească mîinile și picioa
rele înghețate. Rămași în 5, fu
garii continuă acțiunea. După 
Bănești, Andronache renunță 
și el la luptă, preferind liniș
tea plutonului. Liniște aparen-

Foto : Dragoș NEAGU

impulsul membrilor lotului 
nostru pentru „Cursa Păcii", i-au 
ajuns pe cei 4 din avangardă.

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)

FESTIVALUL NAȚIONAL PIONIERESC
DE MINIBASCHET

S-a stabilit ca Festivalul na
țional pionieresc de minibas- 
chet, aflat la ediția a X-a, ju
biliară, să se desfășoare anul 
acesta la Botoșani, între 17 și 
22 iunie. Clasamentul competi
ției va fi alcătuit pe baza punc
telor acumulate la meciurile

dintre echipe, în întrecerea 
pentru „Coșul de aur" și talia 
jucătorilor, precum și pentru 
concursurile de desene, poezii, 
cor și material decorativ pen
tru expoziția Festivalului. Ca
tegoriile de virstă sînt 1963 și 
mai mici, 1965 și mai mici.



■

Congresul al X-lea al Uniunii 
Tineretului Comunist, noiembrie 
1975 Pe lista membrilor supleanți 
ai C.C. al U.T.C., aleși la acest 
forum ol tinerei generații, figu
rează și Irimiciuc N. Dan Con
stantin. Pentru ieșeni, cunoscut ca 
Inginerul textilist de la serviciul 
cercetări al Combinatului de fibre 
sintetice și, totodată, sportivul 
nr. 1 al străvechiului centru mol
dav, pentru ceilalți iubitori oi 
sportului din țara noastră, cu
noscut ca scrimerul 
Dan Irimiciuc, căpița- 
nul echipei de sabie 
a României, medaliată 
cu bronz la Campionatele 
le de la Budapesta '75, 
ol Consiliului Național 
Educație Fizică și Sport.

La cei 27 de anî ai 
care-i va împlini la 9 mai), spor
tivul politehnician din lași se 
află la deplina maturizare a ta
lentului său care-l recomandă 
drept cel mai bun sabrer român 
al ultimului deceniu. Convins că 
nu se poate realiza ca om și 
sportiv de mare performanță de
parte de familie, de meleagurile 
natale, Dan Irimiciuc a rămas 
fiul dulcelui tîrg al lașului, unde 
șî-a desăvîrșit studiile 
tare și, totodată, 
ca scrimer. Abia 
dent la Politehnică 
pion național la

on mai tîrziu, în 1969, cel mai 
bun sabrer ol seniorilor și vice- 
campion mondial de tineret.

O simbioză firească între stu
diu și sport, privite ca un proces 
inseparabil al formării sale ca 
tînăr comunist și cetățean. „Spor
tul — ne spune Dan Irimiciuc — 
trebuie sâ contribuie la pregă
tirea pentru viața, la formarea 
personalității tînârului. Și, așa 
cum pe bună dreptate se subli- 
fțÎQXQ îfj nnrf îrf vilul

Biografii —
Mondio- 
membru 

pentru

sâi (pe

unîversî- 
pregătirea sa 
intrat ca stu- 
el devine cam- 
juniori și un

documentele partidului 
nostru, învătămintul 
trebuie, la rindu-i, să 
dea diplome pentru 
muncă, pentru creație, 

pentru viață, lată de ce convin
gerea r-----  - " - —
revoluționară 
tru are 
inițiativă 
ciale ale tineretului.
ția fizică și sportul intră in aceas
tă sferă".

Reolizot pe plan social, ca 
specialist intr-un domeniu al pro
ducției materiale și sportiv de 
mare performantă, ovînd în fa
milie (este căsătorit și are un 
fiu de trei ani) și în activitatea 
obștească alte suporturi ale vie
ții sale, tînărul Dan Irimiciuc iși 
face o datorie de onoare din 
a-și pune întreaga sa capacitate 
in slujba înaltei reprezentări a 
sportului românesc în lume.

Paul SLAVESCU

mea este că organizația 
a tineretului 

un larg cimp 
in problemele 

‘ Și

nos- 
de 
so- 

educa-

COMPETIȚII SPORTIVE in întreaga tara
(Urmare din pag. 1)

tuate pe locurile următoare : 
Metalul și Măgura.
Gheorghe GRUNZU, coresp.

Tg. Jiu : SIMULTAN DE SAH 
CU PARTICIPAREA UNOR SPOR
TIVI FRUNTAȘI

Sportivii din orașul nostru au 
avut în mijlocul lor doi dintre

șahiștii de frunte ai țării. Vic
tor Ciocâltca și Emil Ungurea- 
nu. Ei au întîlnit, în cadrul unui 
simultan, 16 șahiști gorjeni. Un- 
gureanu a realizat 16 victorii, 
iar Ciocâltea 14 și o remiză (cu 
Ion Staîcu de la Dinamo Tg. 
Jiu). Victoria șahiștilor din lo
calitate a fost obținută de pro
fesorul de biologie, Ion Bobic.

Manole BĂLOI, coresp.

DOUĂ IMPORTANTE ACȚIUNI SPORTIVE DE MASĂ
„Concursul național sătesc de lupte greco- romane" • „Concursul național sătesc de popice

în calendarul competițiilor de masă cu carac
ter republican din acest an se înscriu, printre 
altele, și două mari întreceri rezervate tineri
lor din mediul rural. Este vorba de „Concursul 
național sătesc de lupte greco-romane" și de 
„Concursul național sătesc de popice". Iniția
tori și cei care se vor ocupa de buna organizare 
a întrecerilor în toate etapele : Uniunea Națio
nală a Cooperativelor Agricole de Producție, 
Uniunea Tineretului Comunist și Consiliul Na
țional pentru Educație Fizică și Sport, care au 
elaborat și 
mentele de

Așa cum 
te, scopul 
narea tinerelului și a celorlalți oameni ai mun
cii la practicarea organizată a luptelor și a jo
cului de popice, în vederea dezvoltării calită
ților fizice, organizării plăcute și atractive a 
timpului liber și depistării elementelor cu apti
tudini pentru activitatea sportivă de perfor
manță.

au trimis în întreaga țară regula- 
desfășurare a competițiilor.

se precizează în aceste regulamen- 
manifestărilor amintite este antre-

„Concursul național sătesc de lupte greco- 
romane" se va desfășura în patru etape: pe 
„centre de lupte" (se organizează de către 
C.A.P., comitetele comunale ale U.T.C. și aso
ciațiile sportive, urmînd a se încheia la data 
de 30 mai) ; pe județ (in organizarea U.J.C.A.P., 
comitetului județean al U.T.C. și C.J.E.F.S. — 
pînă la 13 iunie) ; de zonă (în grija U.N.C.A.P., 
C.C. al U.T.C., C.N.E.F.S. și F.R. de lupte, între 
4—25 iulie) ; pe țară, la Sf. Gheorghe, între 6—8 
august, organizatorii fiind aceiași ca la faza zo
nală.

„Concursul național sătesc de popice" începe 
cu etapa pe comună (care se încheie la 30 iu
nie) și se sfîrșește cu finala pe țară, găzduită de 
municipiul Focșani, între 3—5 decembrie a.c.

C.J.E.F.S., consiliile municipale și orășenești 
pentru educație fizică și sport, comisiile pe ra
muri de sport, respectiv cele de lupte și popice, 
în colaborare cu toți factorii cu atribuții, tre
buie să ia din timp toate măsurile, astfel ca a- 
ceste două importante manifestări sportive de 
masă să se desfășoare in cele mai bune condiții.

La Campionatele europene de lupte greco-romane

SPORTIVII ROMANI N-AU CONCURAT
LA ÎNĂLȚIMEA AȘTEPTĂRILOR

Neîndoios, campionatele europene 
de lupte greco-romane de la Lenin
grad au fost cele 
treceri continentale 
ediții care au avut 
Campioni olimpici, 
ropeni au părăsit 
de concurs în tururile eliminatorii sau 
în finale. Ni se pare semnificativ în 
acest sens să menționăm 
că sportivii sovietici, deși 
în fața propriilor suporteri 
ținut întîietatea decît la 
goriî, spre deosebire de 
tele continentale din 1974 cînd au

mai dificile in
dia cele 40 de 
loc pînă acum, 

mondiali și eu- 
învinși saltelele

și faptul 
ou luptat 
n-au ob- 

trei cate- 
campiona-

cucerit șase titluri, sau de cele din 
1973 cînd au ieșit victorioși 
patru categorii. Dar, rezultate 
rioare celor cu care 
ou înregistrat și luptătorii 
După cum este cunoscut, 
ediție, începînd din 1970, 
cat pe cea mai

• PRINTRE ACȚIUNILE 
SPORTIVE din cadrul ma
nifestărilor 
numărat si 
sah dat de 
naționali 
hroniade si 
viei. Jucînd 
mese, cei doi maeștri 
cistigat cîte 28 de partide. 
• PE STADIONUL „1 
MAI" DIN PITEȘTI a avut 
loc un cros popular. în or-, 
ganlzarea Consiliului mu
nicipal sindical. în care 
primele locuri au revenit 
reprezentanților A.S. Dacia. 
Elena Alionescu si N. Mor- 
teanu. • NOI secții PE 
ramura de sport la 
Tg. Mures : una de lupte 
la C.S.U. (antrenor Fr. 
Gyarmati) si alta de sah 
la ILEFOR. • LA COM-

Brașov *76  s-a 
simultanul de 
maeștrii inter- 

Elisabeta Poli- 
Cor-zin Rado- 
la cîte 30 de 

au

De la CORESPONDENȚII

PLEXUL SPORTIV AN
CORA din Galați, situat în 
cartierul — ’ 
sute de 
Șantierul 
voluntar 
renului
CINSTEA zilei de 1 Mai. 
asociația sportivă Dinamo 
Timisoara a organizat 
concurs de tir la pușcă cu 
aer comprimat, cîstigat de 
Eugen Dinescu — 317 p. • 
„CUPA MUNICIPIULUI 
TIMIȘOARA" la polo, în
trecere găzduită de bazinul 
Industria linii. a revenit 
echipei Crlsul Oradea, care 
a învins pe Rapid Arad cu 
10—6, pe Industria lînii cu 
8—3 si a terminat la ega
litate, 5—5, cu Progresul 
Oradea. • In COMUNA 
CHIRNOGI (jud. Ilfov), 
după ce tineretul sl-a re
novat terenul 
la trecut la ____
unor spatii pentru 
st handbal. • LA 
EIOIU (jud. Buzău), ___
lltate așezată într-o pito
rească regiune a văii Bu
zăului, se desfășoară o se
rie de concursuri organi
zate în cinstea aniversării 
a 55 de ani de la înființa
rea P.C.R. Tinerii se întrec 
la tenis de masă (pînă a- 
cum cei mai buni au fost 
C. George si I. Podeanu). 
handbal si orientare turis
tică. • LA ȘCOALA GE
NERALA NR. 4 din Piatra 
Neamț o deosebită atentie 
se dă programului de gim
nastică zilnică cu elevii, 
care se desfășoară atît di
mineața cît si după-a- 
miaza. La buna organizare 
a acestor atît de utile exer
ciții îsi dau concursul 
toate cadrele didactice, în 
frunte cu directorul scolii, 
prof. Eugen Ciochină. • 
CAMPIONATUL DE PO
PICE al județului Covasna 
a fost cîstigat de echipa 
Constructorul Sf. Gheorghe, 
care va participa la bara
tul pentru promovarea in 
Divizia A.

Valea Grădinii, 
muncitori de la 
naval lucrează 

la amenajarea te- 
de fotbal. • IN

un

de fotbal, 
amenajarea 

volei 
NE- 

loca-

CORESPONDENȚI : C.
Gruia, I. Fețeanu, I. Păus, 
T. Siriopol, p. Arcan, C. 
Crețu, D. Moraru-Silvna, 
I. Andrei. T. Radu, Gh. 
Briotă.

Al Vl-lea Salon național

CARTEA SPORTIVA, 0 PREZENTA 
APRECIATĂ DE CITITORI

Cartea sportivă 
și de turism ocu
pă în cadrul pro
ducției editoriale 
românești un loc 
bine definit, do
vadă și prezența 
sa, bine aprecia
tă, Ia cel de al 
Vl-a Salon națio
nal al cărții, ma
nifestare de o deo
sebită semnifica
ție, ce se integrea
ză în ampla acțiu
ne de pregătire a 
Congresului edu
cației politice și 
culturii socialiste. 
Ediția din acest an 
a Salonului, găz
duită de holul 
Teatrului Național, 
o retrospectivă a 
activității edito
riale românești 
desfășurate în cin
cinalul 1971—1975, 
este o dovadă e- 
locventă 
cupărilor 
pentru 
continuă _.
tului spiritual al cetățenilor, 

în acest sens, volumele apă
rute sub egida Editurii sport- 
tnrism se înscriu printre lu
crările mult solicitate, deoa
rece abordează o tematică va
riată, care interesează nu nu
mai pe specialiști, ci și pe 
mulți iubitori ai sportului și 
turismului. După cum ne spu
nea Corneliu Mateescu, redac
torul șef al editurii, „pentru a 
satisface solicitările mereu 
crescînde ale cititorilor se de
pun intense strădanii de a o- 
feri cărți cu un conținut intere
sant, intr-o cît mai reușită 
prezentare grafică". Standurile 
editurii de la Salon dovedesc 
cu prisosință acest lucru, din
tre lucrări reținînd atenția
„Psihologia educației fizice",
„Tenis", „Ciclism", „Ar fi fost 
prea frumos...", „A fost odată 
un meci de handbal", „Jocurile 
Olimpice", „Medicina sportivă", 
precum și colecțiile turistice 
„Munții noștri", „Cîntare pa
triei", „Pitorescul României", 
„Mapamond", „Ghiduri turistice 
județene" și altele. Dacă adău
găm că printre semnatarii vo
lumelor s-au aflat scriitori și 
publiciști cunoscuți, sportivi și 
specialiști apreciați avem un 
tablou mai complet al reușite
lor editoriale în domeniul spor
tului și turismului.

De altfel, ca și în anii pre- 
cedenți, această trecere în re
vistă constituie, totodată, și o 
evaluare a posibilităților de 
dezvoltare editorială. Alături

a preo- 
majore 

lărgirea 
a orizon-

de celelalte domenii și pentru 
cartea sportivă și de turism 
aceasta apare sub bune aus
picii.

Emanuel FÂNTANEANU

la 
infe- 

ne obișnuiseră 
români, 

la fiecare 
ei au ur- 

înaltă treaptă a 
podiumului la cel puțin o categorie, 
în timp ce de astă dată au fost 
nevoiți să se mulțumească cu patru 
medalii de argint — C. Alexandru 
(cat. 48 kg), M. Boțilă (57 kg), 
I. Păun (62 kg) și Șt. Rusu (68 kg)
— și cu plasarea celorlalți luptători
in primele șase locuri — Gh. Ciobo- 
taru (74 kg) și I. Enache (82 kg) pe 
locul IV, N. Gingă (52 kg) și 
P. Dicu (90 kg) pe locul V, N. Mar- 
tinescu ' * ‘ - - - ■
(+100 
acestor
— ce-i 
mentul

Firește, bilanțul realizat de spor
tivii români, luînd in considerație 
dificilele confruntări ale acestei edi
ții cît și faptul că cei mai valoroși 
luptători din lume la greco-romane 
aparțin țărilor europene este de 
apreciat.

Note bune se cuvin în primul rlnd 
tinerilor M. Boțilă și Șt. Rusu care 
au cucerit pentru prima dată medalii 
și tocmai la o ediție atît de aspră. 
Performanța lor, de altfel, n-a trecut 
neobservată și mulți dintre specia
liștii prezenți la Leningrad le acordă 
credit pentru Jocurile Olimpice de 
la Montreal. O comportare merituoa
să a avut și I. Păun care și-a înscris 
cu acest prilej în palmares cel mai 
bun rezultat al său, învingînd, prin
tre alții, în mod spectaculos, pe 
S. Nalbadian (U.R.S.S.) într-o par
tidă a turneului final. Evidențiind și 
evoluția lui P. Dicu, stopat de arbi
tri în pragul finalelor, constatăm însă 
că de fapt am epuizat lista luptă
torilor români care au concurat me
ritoriu. Pentru că, ori ce s-ar spune, 
toți ceilalți componenți ai echipei 
noastre emiteau pretenții justificate 
pentru rezultate superioare celor ob
ținute. Desigur, nu poate fi bine 
cotată comportarea lui C. Alexandru, 
deși a obținut medalia de argint, 
atît timp cît el a fost întrecut deta
șat de un luptător (Al. Șumakov, 
U.R.S.S.) pe care îl învinsese pînă 
la această ediție de șase ori I Fără 
să revenim asupra unor amănunte 
din acest meci final, considerăm că 
Alexandru avea datoria să-și onoreze 
altfel cele două titluri europene cu
cerite în 1974 și 1975. Decepției pro
duse de C. Alexandru i s-a adăugat 
și aceea a comportării mediocre a 
fostului campion mondial N. Gingă, 
scos din competiție de doi luptători 
pe care l-a depășit de nenumărate 
ori înainte de limită : H. Holidis 
(Grecia) și L. Racz (Ungaria). O cu 
totul altă evoluție se aștepta și din

(100 kg) și R. Codreanu
kg) pe locul VI. In urma
rezultate România a ocupat
drept — locul |l| in clasa*

pe na(iuni.

partea lui I. Enache, revelația 
pionatelor mondiale de anul t_____
Acum, este momentul să amintim că 
Enache, după trei victorii consecu
tive înainte de limită, a luptat la
mentabil în următoarele două me
ciuri, cu V. Ceboksarov (U.R.S.S.) 
și C. Hegedus (Ungaria). In am
bele partide Enache a fost surprins 
cu prea multă ușurință, îndeosebi 
în lupta din picioare, aflîndu-se uneori 
chiar în poziții critice. Asemănător 
au luptat Gh. Ciobotaru și R. Co- 
d rea nu. Ultimul a fost înlăturat din 
cursa pentru o medalie de tînărul 
debutant |. Nagy (Ungaria) care, în 

victorii, a urcat fără 
podium. în fine, vete- 

N. Martinescu, cu toate 
putut să reziste în fața 
luptători K. Lozanov 
N. Balboșin (U.R.S.S.). 
tehnică a lotului (an

i cam- 
trecut.

urma acestei 
dificultate pe 
ranul echipei, 
eforturile n-a 
cunoscuților 
(Bulgaria) și

Conducerea .. ____ __  _____ _
trenorii Ion Corneanu, Ion Cernea și 
Nicolae Pavel) a reținut pînă în cete 
moi mici amănunte minusurile spor
tivilor lor constatate la „europenele" 
de la Leningrad. Cu unii dintre ad
versarii de ia Leningrad luptătorii 
români se vor confrunta și la Mont
real. Sîntem siguri, însă, că pînă 
atunci reprezentanții țării noastre vor 
depune intense strădanii în pregă
tire pentru o elimina lipsurile și o 
obține la Jocurile Olimpice rezultate 
la înălțimea așteptărilor.

Costin CHIRIAC
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Probele individuale de f

DIN TOATE SPORTURILE
/-XI «Olt SPORTIVI ROMÂNI t-ALAKIt [.A CONCURSURI IN- 
TERNAȚIONALE. Incepînd de azi, la 
Kiskunhalas (Ungaria) reprezentativa 
de călărie obstacole, formată din 
C. Vlad, O. Recer, D. Velea, Al. Bo- 
ian, N. Gheorghe (antrenor D. Ve- 
licu), va lua parte la tradiționalul 
concurs internațional. Aceiași călă
reți vor fi prezenți, la sfîrșitu! lunii 
mai (21—23), la întrecerile de obsta
cole de la Novi Sad (Iugoslavia) 
(fc PRIMA ETAPĂ a campionatelor 
republicane de obstacole și dresaj 
se va desfășura la Craiova, între 18 
și 23 mai.
HAMDRAI ”CUPA CAPITALE. HAINUDAL LOR", competiție re
zervată echipelor feminine și mascu
line de juniori, se va desfășura anul 
acesta la Varșovia. Selecționatele 
Bucureștiului (antrenori - Gheorghe 
Predescu la fete și Petrică Nicoîae 
la băieți), care se află în posesia 
trofeelor, au plecat miercuri spre 
Varșovia. Competiția urmează să se 
desfășoare în aer liber, încheindu-se 
duminică.

JUDO FINALELE UNIVER
SITARE. In sala Ar

matei din Cluj-Napoca peste 50 de 
student», reprezentînd 12 centre uni
versitare, și-au disputat titlurile de 
campioni republicani. In partidele 
finale s-au întîlnit D. Deliu (I.E.F.S.) 
— M. Ciocoiu (C.U. lași) la cat.

ușoară, C. Coman (I.E.F.S.) — V.
Despa (Universitatea Cluj-Napoca) la 
semimijlocie, D. Czep (Univ. Cluj- 
Napoca) — I. Moraru (C.U. lași) la 
mijlocie, T. Solomon (C.U. Timișoara) 

Pali (Univ. Cluj-Napoca) la 
și R. Sărac (Univ. Cluj- 
— Z. Vaida (Univ. Bucu- 
grea. Primii au ieșit în- 

obținînd astfel titlurile de 
universitari pe anul 1976.

- L.
semigrea 
Napoca) 
rești), la 
vingâtorî, 
campioni 
(Nușa DEMIAN).

MOTOCROSIȘTI RO- 
MUIU MANI — LA „CUPA 
PRIETENIA". Miercuri dimineață echi
pa națională a României alcătuită 
din A. lonescu, M. Banu, P. Fili- 
pescu și Tr. Moașa a părăsit Capi
tala pentru a participa la primele 
două etape ale „Cupei Prietenia" la 
motocros (2 mai la Olstyn — Polo
nia, respectiv, 9 mai la Rîbnik — 
Cehoslovacia). Sportivii noștri sînt 
însoțiți de antrenorii Gh. loniță și 
Paul Miilner.
pnpirr miine, la man- 
rkxi fiL-iZ GALIA numeroși po
picari fruntași, printre care și com- 
ponenții loturilor naționale care se 
pregătesc pentru C.M., vor participa 
la etapa a ll!-ci a „Cupei F.R.P." 
In care au mai rămas cîte 18 ju
cători și jucătoare. înaintea acestei 
confruntări conduc în clasamente 
Elena Trandafir (Laromet București) 
și losif Tismănar (Constructorul Galați).

Chiar dacă nu ne așteptam la 
surprize cu larg ecou la fina
lele de floretă 
lor naționale 
pentru că nici 
actualul sezon 
competitori nu 
vadă schimbări 
ierarhia cunoscută, mărturisim 
că așteptam aici, totuși, o pri
menire. Nu din dorința de a 
vedea niște valori îngenunchia- 
te, ci din necesitatea resimțită 
de aceste două arme de a că
păta o infuzie de tinerețe, de 
perspectivă autentică. Și înțe
legem prin aceasta capacitatea 
reală de afirmare pe plan in
ternațional.

Prin această prismă, credem 
că este timpul ca actuala cam
pioană națională în proba femi
nină de floretă, Suzana Arde- 
leanu, să facă pasul hotărit 
pentru a intra, în sfîrșit, în eli
ta marii performanțe, afirmîn- 
du-se și în întrecerile interna
ționale individuale. Pentru că 
nu este suficient să domini 
principala competiție internă în 
ultimii ani (de patru ori cam
pioană, Ia ediția precedentă 
clasată pe locul secund. în ur
ma campioanei mondiale Ecate- 
rina Stahl, acum ierarhia in- 
versîndu-se), 
competiții 
„blochezi" 
în bună 
pregătirea.

ale campionate- 
pe anul 1976, 

comportarea din 
a principalilor 

lăsa să se între- 
spectaculoase în

ierarhia 
dacă în marile 

internaționale te 
psihic, anulîndu-ți 

măsură calitățile și

NOU RECORD NAȚIONAL
LA PLANORISM
recentul concurs interna- 
de planorism „Prietenia", 

~........... spor-

La 
țional 
desfășurat la Chișinău, 
tivul brașovean Dorin Vlădes- 
cu a stabilit un nou record na
țional la clasa D-l, zbor de vi
teză în circuit închis. Efectuînd 
un traseu de 244,5 km, el a 
realizat o medie orară de 84,862 
km/h. Vechiul record aparținea 
din 1966 bucureșteanului Mihai 
Bindea, cu 80,102 km/h.

Cu exce 
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Fruntașe 
nut victo: 
5-a, detași 
samentulu 
a învins 
I.T.B. pe 
Universita 
C.S.M. C 
ceste trei 
cu scorul 
cîștigătoar

Politehn 
țioasă vict 
Mureșului, 
ției bucure
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L ȘI PETICUL
;t pescar, 
.-ă, — am 
iă care e- 
e a prins 
. kile ju- 
plecronica, 
dac-aș fi 
[ui să re- 

ore în- 
0 mai ca 
[ins decît 
11 nu mă 
b și aș fi 
pescar și 
dau sea- 

l de rug- 
Hupă ex- 
..) și un 
l-asociație 
I expresii.

o rușine în asta, 
astfel ne-am educa si simțul 
lucid al victoriei care 
se poate modela doar în 
nicele meciuri decisive 
Franța...

După ce duminică dimi
neața n-am văzut de la box, 
in direct, mai nimic de soi, 
în afară de Vlad in fața lui 
Simion Cuțov și un Sanchez 
— Pedroso (probabil că tur
neul a fost mult mai bun 
decît ce s-a nimerit în trans
misii...), după amiază, avînd 
în cap admirabila chemare 
a emisiunii șahiste 
elevi : 
sport al 
vată să

mintesc) 
a că^e- 
[ jocul, 
[împreu- 
[lacajele, 
— toa- 

pun, ea 
[ deschis, 
Lștiu, a- 
I meta- 
ul nu e 
pnii au 
In potriva 
lAtunci ?
rugbyul 

lin neș- 
lexplica- 
llă, „di- 
I obsesia 
I Franța, 
late din 
Imeciuri 
rglijent. 
linterlo- 
I și nu 
I nimeni 
|>e con- 
I înghi- 
puerile, 
I italie- 
fancczi, 
li" față 
I care 
I o fac 
Iving și 
brie la 
b. Nu 
Bin gem 
liție — 
I fie și 
l-i nici

. _ .. _ pentru
„Invățați șahul — 

I minții, 
gîndim
năm 
m-am 
namo 
unde - 
cit 
„dădusem1 
scorul 
pentru noi“... 
mai bun moment 
al meciului a fost 
Dauza — în care

Șimon a făcut ce a 
...i „greul" cubanez

aflat in fata sa. Părerea
mea este că Simon — boxer
de evidentă valoare — i-a 
căutat chiar prea mult fața 
„interlocutorului" său. In
cit, pentru a mă exprima și 
aici — ----------  ■ -
vrea 
turi, 
nici un adversar, ca și ori
ce om, nu poate fi redus la 
maxilarele sale, nu ?

în sfîrșit, înainte de cul
care,. am prins două super- 
bități — golul lui Năstase la 
o acțiune colectivă în vite
ză, de m-am frecat bine la 
ochi, și șutul lui Rădulescu. 
intr-adevăr bun de antolo
gie, cu nimic mai prejos de
cît al Iui Gerd Muller în 
meciul cu Real — vorba u- 
nui doctor, luni de diminea
ță. Dar și Angelo ăsta — 
frumos „i-a mințit" pe Io- 
nioni (eu_ așa-i zic „Stelei" 
și cred că nu fac o mare 
greșeală) ! „Vulpoiul" mai 
știe meseria — de tehnician 
și tactician — și o s-o ve
deți pe „Sportul", așa, pe 
tăcute, în Cupa U.E.F.A. Nu 
mi-ar pare rău, să fiu sin
cer. Și uite așa am prins și 
eu un somn angelic și greu, 
pînă dimineață...

Mircea f 
făcut din 

în

Diviziei

DIFICILA
J

(Urmare din pag. 1)

Mu-

mentalitate, dar și de 
a propriei activități.

înaintea meciului de ța Tg. 
reș, arbitrul de centru, delegat pen
tru a conduce partida A.S.A.—Olim
pia, ton Chilibar, nu se găsea din 
punct de vedere al sănătății, din 
cauza unei răceli contractată în < * 
într-o stare care să-î permită o 
în teren, mai ales în condițiile 
timp foarte neprielnic (vînt l 
ploaie continuă). Și totuși, Ion 

efort

alta. De aceea, credem, 
cînd poziția în clasament 
cum e, pentru ambele c- 
clujene se pune proble-

față Nâstose face cițiva pași buni 
în competiția cu propriile sale lipsuri. 
E mult mai combativ, se demarcă pe 
tot frontul de atac și ore o insis
tență de... vîrf în fața careului. In 
orice caz, el a cîștîgat două, trei 
manșe in duelul cu Marcel Răducanu, 
ultimul titular al echipei naționale. 
(I. Ch).

și eu 
„2—1 

Cel

ajun, 
Intra 
unui 
rece, 

. . . . Chî-
prîntr-un admirabil efort de 
a înfruntat timp de 90 de 
vremea aspră, s-a străduit 

multiplelor probleme

DEMN, LOIAL
îndoiala. cei 25 000

care ne in
și să actio- 
în viață 
uitat la Di-

— Rapid, 
- competent 

Grigoraș — <1
de

cu competență, l-aș 
„mai variat" în lovi- 
avinci în vedere că

BELPHEGOR

u desemnat campionii I

INTRE DISTANȚAREA LIDERULUI SI 
SITUAȚIE Â FORMAȚIILOR CLUJENE

tapei, de care pomeneam. De
tașarea formației Steaua se 
produce în mod logic ca urma
re a faptului că ea evoluează 
mult mai constant și mai pro
ductiv în partidele din depla
sare, unde exprimarea Jucăto
rilor săi cu experiență (Dumi
tru, de exemplu) se arată efi
cientă. In vreme ce Dinamo, 
care nici nu mai beneficiază 
de doi dintre oamenii ei de 
bază, Dinu și Lucescu, se pre
zintă mai puțin sigură în ase
menea evoluții și rezultatele 
sînt în consecință. Pentru vi
itor, pentru interesele fotbalu
lui nostru, care va apela la 
aceste două echipe pentru re
prezentarea sa internațională, 
e de dorit ca Steaua să lucre
ze pentru consolidarea tactică 
a unei formații bine înzestrată 
și echilibrată, care va fi insis
tent solicitată ; pentru lotul 
dinamovist acea refacere de e- 
fectiv și, implicit, de „distri
buție" trebuie să se desfășoare

cit mai organizat, dar și cu 
concursul tuturor factorilor. 
Tinerii antrenori E. Jenei, I. 
Nunweiller, C. Creiniccanu și 
L. Nunweiller au ocazia să de
monstreze forța lor de muncă, 
ambiția și competența lor. Lin
gă cele două concurente frun
tașe ale campionatului se a- 
propie cu insistență și merite 
Sportul studențesc — neînvin
să, alături de Steaua, în retur. 
Formația antrenată de prof. 
Angelo Niculescu și I. Voica 
practică, meci de meci, un fot
bal gîndit, apelînd la mijloa
ce moderne și beneficiind de 
cițiva jucători care s-au ma
nifestat convingător în ultimele 
apariții.

La celălalt pol al clasamen
tului, ediția de față pare că 
va consemna un fapt unic în 
fotbalul nostru, părăsirea pri
mei divizii de către ambele 
formații clujene. Nu partea 
dramatică, adeseori exagerat 
amplificată a acestei posibile 
căderi vrem s-o subliniem. 
Nu e bine să se facă o tra
gedie dintr-o retrogradare, așa

cum, din păcate, constatăm că 
se întîmplă la mai toate eșa
loanele. Din asemenea eșecuri 
ar trebui să se vadă defectele, 
slăbiciunile care le-au generat. 
Și, în cazul fotbalului clujean, 
asemenea stări de lucruri exis
tă de o lungă perioadă de 
timp. Se pare că acolo nu s-a 
înțeles ceva din situația asemă
nătoare, cu cițiva ani în urmă, 
la Timișoara și care s-a rezol
vat așa de greu. Și „U“ și 
C.F.R. n-au ajuns la o rivali
tate sportivă numai sub aspec
tele sale creatoare, emulative, 
și depășirea acestor limite a 
grăbit slăbirea ambelor forma
ții, a produs scăderea specta
torilor, a făcut ca la Cluj-Na
poca să existe două formații 
modeste, cînd forța acestui im
portant centru economic și de 
cultură al țării noastre este cu 
totul 
acum 
e așa 
chipe 
ma unei radicale schimbări nu 
numai de 
organizare

NOTE • NOTE • NOTE • NOTE

ARBITRII JOCURILOR
ETAPEI A XXVI-a
• C.F.R. Cluj-Napoca — 

F. C. Constanța : C. NICU
LESCU — I. Urdea și G. An- 
gheluță (toți din București).

• Dinamo — Universitatea 
Craiova : N. CURSARU — V. 
Gligorescu și M. Marinciu (toți 
din Ploiești).

• U.T.A. — F.C.M. Reșița: 
GH. RETEZAN (București) — 
V. Ciocîlteu și V. Grigorescu 
(ambii din Craiova).

• Steaua — Jiul : C. GUI
ȚA — Gh. Racz (ambii din 
Brașov) și Gh. Popa (Ploiești).

• F. C. Olimpia — Sportul 
studențesc : I. CIOLAN — D. 
Arndt și T. Balanovici (toți 
din Iași).

• A.S.A. Tg. Mures — F. C. 
Bihor : N. PETRICEANU — N. 
Gheorghe și S. Marin (toți din 
București).

• F. C. Argeș — Politehnica 
Iași : M. MORĂRU — Al. A- 
vramescu și N. Moroianu (toți 
din Ploiești).

• Politehnica Timișoara — 
Rapid : I. CHILIBAR (Pitești)
— C. Szilaghi (Baia Mare) și 
N. Stoiculescu (Rm. Vîlcea).

• Sport Club Bacău — „U“ 
Cluj-Napoca : GH. POPOVICI
— D. Ghețu și Gh. Vasilescu 
II (toți din București).

LITATEA REPREZENTĂRII ? I

de 
spectatori cflați miercuri pe Stadio
nul Republicii au rctmas plăcut im
presionați de. maniera In care echi
pa feroviarilor clujeni și-a apărat 
șansele în meciul cu Sportul stu
dențesc. Da, deși avea în față o 
echipă superioară din toate punctele 
de vedere, la toate capitolele, deși 
se afla pe un loc ce înseamnă re
trogradarea, deși un punct, chiar, 
era pentru ea dătător de spe
ranțe, echipa lui Adam și Țegean nu 
și-a pierdut nici un moment capul. 
Oaspeții nu au făcut nici un moment 
ontifotbal și, pe bună dreptate, au 
meritat aplauzele publicului. Demnă, 
disciplinată, formația feroviară și-a 
făcut jocul, a dat dovadă de aceeași 
disciplină de joc, nu s-a ,,betonat", 
nu a tras de timp. Exemplul forma
ției C.F.R., trebuie, credem, urmat 
șî de alte echipe (și de diviziona
rele B, aflate la periferia celor trei 
clasamente, care de multe ori, In 
disperare de cauză, apelează la toa
te mijloacele neregulamentare pentru 
un punct... salvator). C.F.R. a pier
dut meciul cu Sportul studențesc, dar 
a plecat la Cluj-Napoca cu simpa
tiile multor spectatori bucureșteni. 
(AL. C ).

ADMIRABIL EFORT 
DE VOINȚA

MANIFESTÂRI 
CONDAMNABILE
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pion național s-a redus la asal
tul direct între Petru Kuki (în
vingătorul ediției precedente) și 
Mihai Tiu, aceasta n-a fost o 
întîmplare, pentru că, de fapt, 
doar aceștia pot emite preten
ții într-o confruntare 
țională de amploare, 
prezența în finală și 
an a lui Ștefan Ardeleanu, Pe
tre Burieea și Constantin Moise 
este meritorie. Dar nu se poate 
uita că primii doi nu reușesc 
să-și aducă un aport consistent 
Ia rezultatele echipei reprezen
tative, cînd sînt solicitați. Iată 
de ce și ediția 1976 a campio
natului național a scos în evi
dență că în floreta masculină 
se Iasă încă așteptați acei tineri 
trăgători apți să se impună
prin talent și dăruire, mai intîi 
selecționerilor șî apoi lumii
scrimei. Tineri floretiști ca 
Florin Nicolae, Ernestin Mătu- 
șan, Eugen Roșu trebuie să în
țeleagă că selecționarea intr-un 
Iot reprezentativ. Ia vîrsta ju
nioratului, înseamnă un ÎNCE
PUT de muncă aspră, de per
fecționare și nicidecum atinge
rea unui scop în sine, care ră- 
mîne efemer.

interna-
Desigur, 
în acest

Nicoleta ALDEA
S. PAUL

DE SAH PE ECHIPE
T
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ACUM, CIND 
„VÎRFURILE"...

libar, 
voință, 
minute 
să facă față 
ridicate de întrecerea din teren și a 
reușit (chiar dacă, pe alocuri, i se 
pot reproșa unele mici inexactități), 
să ducă la bun sfîrșit o dispută di
ficilă. Lucru care scoate in evidență 
nu numai calitățile de ordin tehnic 
și teoretic, ci mai ales pe cele mo
rale, ale „cavalerului fluierului" Ion 
Chilibar. (M. I.).

In meciul de miercuri, de la Re
șița, disputat intr-o notă de evi
dentă tensiune, iucătorul dinamo- 
vist Dudu Georgescu a fost ffnta 
unor manifestări total nesportive 
din partea publicului local și a 
fotbaliștilor reșiteni, unii dintre el 
foști coechipieri al acestuia. Fluie
rat șl huiduit de către o bună 
parte dintre spectatori, In mod 
nejustificat si penibil, aproape de 
fiecare dată cînd intra în pose
sia balonului, Dudu Georgescu a 
fost, de asemenea, victima unor 
Intrări dure ale iucătorilor local
nici, pînă ce un astfel de fault 
grosolan a și dus (în min. 70) 
la accidentarea șl Înlocuirea mij
locașului dinamovist,. ceea ce a 
slăbit șl mai mult potențialul e- 
chipel oaspe, lipsită în acest meci 
Si de aportul altor titulari ai săi : 
Lucescu (bolnav). Dinu si Dumi- 
trache (accidentali).

Condamnînd această comportare 
fată de Dudu Georgescu, altădată 
atît de adulat la Reșița, trebuie 
să criticăm însă, deopotrivă, și 
unele reacții negative, ale iucăto- 
rului dinamovist în acest meci 
(proteste fată de arbitru și arun
carea intenționată a balonului în 
tribune), pentru care a și primit, 
pe drept, un cartonaș galben (C.F.)

ACTUALITĂȚI
• LUNI — TRAGEREA LA 

SORȚI A „OPTIMILOR" CU
PEI ROMÂNIEI. Populara 
competiție „Cupa României" se 
află, cum se știe, înaintea „op
timilor". Tragerea la sorți pen
tru stabilirea jocurilor acestei 
etape — care se va desfășura 
la data de 16 iunie — va avea 
loc luni, la ora 12, la sediul 
F.R.F., în prezența delegaților 
echipelor calificate în această 
fază a competiției. Le reamin
tim : Jiul Petroșani, F.I.L. O- 
răștie, Rapid București, Pro
gresul București, F. C. Baia 
Mare, „Poli" Timișoara, F. C. 
Bihor, Sportul studențesc 
București, Steaua București, 
Universitatea Craiova, Letca 
Bacău, A.S.A. Tg. Mureș, 
C.S.U. Galați, „U“ Cluj-Napoca, 
F. C. Argeș și U. T. Arad.

• NE VIZITEAZĂ SELEC
ȚIONATA GHANEL în a doua 
jumătate a lunii mai, selecțio
nata de fotbal a Ghanei va în
treprinde un turneu de două 
jocuri în țara noastră. Primul 
este prevăzut a se disputa la 
15 mai cu o echipă de Divizia 
B (nedesemnată încă), iar al 
doilea, la 19 mai, în compania 
unei selecționate divizionare.

obți- 
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fșoara 
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camdată — din „zona pericu
loasă", iar Locomotiva a înche
iat la egalitate (4—4) întilnirea 
cu Petrolul.

După 5 runde, conduce în 
clasament MEDICINA cu 15 
puncte (29'/2 puncte de partidă), 
urmată de Universitatea cu 12 
p (29) și I.T.E. cu 12 p (26). 
In continuare : Locomotiva 7 
(21'/2), Politehnica 7 (19), C.S.M. 
și Petrolul 4 (17), Crișul 4
(13!/2), Mureșul 3 (12'/2), Â.S.E. 
1 <14'/2).

I
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Porofrozind o vorbă celebră, 
putea spune că „vîrful de atac 
măsura tuturor lucrurilor în fotbal".

Lipsa „vîrfurilor" de valoare în 
fotbalul românesc este o realitate 
mai veche. Cu ani în urmă — acum 
vreo zece — Covaci și Oană oscilau 
Intre Drtdea, Mateianu, Frățilă, lancu, 
Ion lonescu, Sasu etc. etc. Dar vîrfuJ 
cel mare nu apărea. A urmat scurta 
perioadă a lui Dumitrache, vîrful care 
a strălucit meteoric, pentru a lăsa în 
urma sa regretul unei arderi prea 
grăbite. Astăzi, lucrurile se repetă. In 
foarte scurtă vreme s-au perindat, 
rotind în avanscena atacului, jucători 
ca Mircea Sandu, Kun, Marcel Ră
ducanu. Mai mult, angrenarea în joc 
a încă unui nume — Florescu — a 
subliniat incertitudinile.

In aceste rînduri, cronicarul ar 
vrea să încline balanța în favoarea 
lui_ Năstase. Toată lumea știe că 
Năstase e un jucător contestat, care a 
cedat deseori postul său, la Steaua. I 
s-a pus în sarcină condiția fizică pre
cară, rod al unei vîe(i nu tocmai 
organizate, și incoherenta tehnică 
într-o zonă în care finețea e presu
pusă. Dar aceste reproșuri sînt va
labile numai dacă Năstase e rapor
tat la vîrfurile cu adevărat redutabile 
din echipele străine. în momentul de

am 
este

w
SFATURI TARDIVE...

• în foile de arbitraj exis
tă o rubrică la care ne-am o- 
prit și noi în ultimul timp. Ea 
ti invită pe conducătorii de 
jocuri să-și spună părerea în 
legătură cu calitățile unor ju
cători, din acest punct de ve
dere, arbitrii dublîndu-i pe ob
servatorii federali. Și iată o 
însemnare interesantă în foaia 
de arbitraj a lui Francisc Co
loși, care a condus, duminică, 
partida Sportul studențesc — 
Steaua : „11 recomand pe Ra
dulescu antrenorilor lotului na
țional, pentru calitățile lui teh
nice și fizice". Desigur, Fran
cisc Coloși a fost impresionat 
și de excelenta execuție teh
nică prin care Rădulescu a !n-

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AVALANȘA DE AUTOTURISME DACIA 1300 LA TRAGERILE ȘI 

CONCURSURILE OBIȘNUITE PRONOEXPRES. LOTO ȘI PRONOSPORT 
în această lună a continuat atribuirea de autoturisme Dacia 1300 câști

gate la tragerile și concursurile obișnuite.
Numai de la începutul anului și pînă în prezent au fost atribuite 

peste 40 de autoturisme cîștigate la tragerile obișnuite săptămînale. 
cifră care evidențiază marile avantaje acordate participanților la sis
temele de joc Loto-Pronosport.

De remarcat că marea majoritate a acestor cîștiguri au fost obținu
te de bilete fractionate, formă de participare cu mari șanse de cîștig.

Tragerea Loto de astăzi are loc la București în Sala Clubului Finanțe- 
Bănci din Str Doamnei nr. 2 cu începere de la ora 17.45.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 23 APRILIE 1976
Extragerea I : Categoria 1 : 1 variantă 25% autoturism DACIA 1300 ; cat. 2 : 

1 variantă 25% a 11.941 lei și 8 variante 10% a 4.776 lei : cat 3 : 14,95 a 3.355 
lei ; cat. 4 : 28,80 a 1.741 lei ; cat. 5 : 119,15 a 421 lei : cat. 6 : 218 a 230 lei. 
Report categoria 1 : 13.586 lei.

EXTRAGEREA A ll-a : Categoria A : 2,40 variante a 31.348 lei ; cat. B : 2,50 
a 14 681 lei ; cat. C : 8,55 a 4.293 lei ; cat. D: 21.00 a 1.748 lei ; cat. E : 104,60 
a 351 lei : cat. F : 188,90 a 194 lei ; cat. X : 2.150.55 a 100 lei. Autoturismul 
DACIA 1300 a fost obținut de Cociu Athanasie din București, iar ciștigurile de 
31.348 lei cu fost obținute de participantii : Onoaie Tănase din Brăila și Carp 
Emilia din Galati.
CIȘTIGURILE CONCURSULUI INTERMEDIAR PRONOSPORT DIN 26 APRILIE 1976

CATEGORIA I : (13 rezultate) 55,35 variante a 1.013 lei.
CATEGORIA a l!-a : (I2 rezultate) 894,85 a 46 lei.
Cîștigul de categoria a lll-a fiind sub plafonul minim de 20 lei, fondul res

pectiv a fost alocat celorlalte două categorii.

scris golul egalizator al Spor
tului studențesc. Un gol care 
se va număra, cu siguranță, 
printre cele mai frumoase ale 
campionatului. Să reținem și 
notația lui loan Rus privitoare 
la „cele șapte inimi cu care a 
jucat Deselnicu, 
U.T.A."

• Arbitraje 
me“ duminică, 
cel mai des în 
servatorilor federali : 
arbitri — Otto Anderco (Jiul — 
Politehnica Timișoara) 
Gheorghe Retezan (F. C. Ar
geș — A.S.A. ' 
primind chiar 
10. Lui Romeo 
condus partida 
mo, Ion 
nota 8. 
nalează 
bișnuit 
speranțe Sportul studențesc — 
Steaua : arbitrul. Gr. Anghe- 
luță. a fluierat sfîrșitul parti
dei cu... 13 ( a se citi : treis
prezece) minute mai devreme, 
brigada 
poi să 
bine și

• în 
nou. unele arbitraje bune : 
Topan (S. C. Bacău — Steaua), 
O. Anderco (F.C.M. Reșița — 
Dinamo) etc., dar și unele care 
au stîrnit discuții in legătură 
cu acordarea sau. dimpotrivă, 
neacordarea unor lovituri de la 
11 m i Traian Moarcăș (Uni
versitatea Cluj-Napoca — 
U.T.A.), Gheorghe Ionescu 
(Sportul studențesc — C.F.R. 
Cluj-Napoca) și loan Rus (Ra
pid — F. C. Argeș).

• Fără să conteste meritele 
gazdelor, observatorii federali 
Mircea Sămărcanu, Octavian

în meciul cu

fără „proble- 
Nota întilnită 

rapoartele ob- 
9, doi

si

Tg. Mureș) — 
nota maximă t 
Stîncan, care a 
Rapid — Dina- 

Alexandrescu îi acordă 
Cornel Drăgușin sem- 
un fapt cu totul neo- 
în meciul de tineret-

de arbitri trebuind a- 
se întoarcă de la ca
să reia jocul I
etapa de miercuri, din- - ■ - v.

Popescu, prezenți la meciurile 
F.C.M. Reșița — Dinamo și, 
respectiv, S. C. Bacău — 
Steaua, notează slaba evoluție 
(și deci, contribuția lor la go
lurile primite de Dinamo și 
Steaua) a portarilor Ștefan și 
Moraru.
• Cum este și firesc, Federația 

pune mare preț pe buna orga
nizare, pe ordinea care tre
buie să existe în incinta tere
nului, unde nu trebuie să ia 
loc decît persoanele care au 
acest drept și care sînt bine 
specificate. Ion Alexandrescu 
își exprimă satisfacția pentru 
ordinea desăvîrșită care a exis
tat în incinta terenului, la cu
plajul de duminică de pe „23 
August", spre deosebire de alte 
dăți cînd o serie de persoane 
care nu aveau acest drept se 
aflau Ia marginea terenului, 
ca și cum n-ar mai fi găsit loc 
în tribune. în schimb, la Re
șița, notează Mircea Sămărea- 
nu, s-au făcut unele concesii 
în această privință. De ce ?

• Și cîteva observații pri- 
vindu-i pe antrenori, desprinse 
din rapoartele unor observa
tori federali la meciurile de 
miercuri i dați-le toate sfatu
rile necesare jucătorilor, înain
te de meci, și nu în timpul 
jocului I în aceste momente, 
ele nu numai că nu sînt de 
nici un folos, dar au un efect 
cortrar : ii enervează, îi fac 
să piardă din luciditatea și așa 
de multe ori precară din focul 
bătăliei sportive. Fără exemple 
(fiindcă sînt prea multe), dar 
bănuim că fiecare antrenor își 
aduce aminte ce a făcut bine 
și ce nu a făcut bine în etapa 
de miercuri...

Jack BERARIU



ÎNAINTEA A DOUĂ ECHIPE DE PESIE OCEAN!
La turneul recent desfășurat 

Ia Koma, reprezentativa mas
culină de baschet a României 
a avut o comportare notabilă, 
ocupînd locul secund in clasa
ment, după echipa Italiei (locu
rile 4 la J. O. — 1972, 4 la
C. M. — 1970, 3 la C. E. — 1971 
și 1975) și înaintea selecționale- 
ior Rutgers University (locul 4 
Ia campionatul universitar al 
S.U.A.) și Porto Rico (locurile 
2 la Jocurile panamericane — 
1975, 6 la J. O. — 1972, 7 la 
C. M. — 1974), ale căror perfor
manțe vorbesc de la sine des
pre valoarea lor. Lotul țării 
noastre a dispus cu 77—56 de 
Porto Rico și a fost întrecut 
de Italia cu 91—82 și de Rut
gers University cu 88—82, cla- 
sîndu-se pe locul 2 datorită 
co.șaverajului mai bun în me
ciurile directe cu Porto Rico 
și Rutgers (Porto Rico-Rutgers 
91—78). Este pentru prima dată 
cînd o selecționată română se 
clasează înaintea a două echipe 
de peste Ocean, de valoarea ce
lor prezente la Roma. în le
gătură cu acest turneu și în 
special cu evoluția formației 
țării noastre, antrenorul Du
mitru Evuleț-Colibaba ne-a 
furnizat cîteva interesante a- 
mănunte :

„Reprezentativa română a 
fost tratată la început ca o 
formație modestă, pentru ca 
pînă la urmă să cucerească a- 
precieri onorante, mai cu sea
mă după netul succes obținut 
fn fața prestigioasei selecționa
te a Porto Rico. De altfel, tre
buie să menționez că și în me
ciurile cu Italia și Rutgers 
sportivii români au avut com
portări remarcate de specia
liști, datorită în special modu
lui în care au izbutit să se 
descurce în fața presingului, 
în ambele întîlniri scorul a al
ternat pînă aproape de final 
cînd, din cauza ineficacității 
jucătorilor noștri în momen
tele decisive, adversarii s-au 
putut desprinde în cîștigători 
(cu Italia, în min. 34 la scorul 
de 73—75, au fost ratate șapte 
atacuri ; cu Rutgers, în min. 
32 la 68—67, din 17 atacuri 
s-au realizat doar trei coșuri). 
Aceste perioade de „criză de 
coș“ în minutele hotărîtoare, 
precum și evoluția slabă în a- 
tac a jucătorilor înalți (ale că
ror cunoștințe tehnico-tactice 
individuale se dovedesc, în 
continuare, rudimentare) au 
fost defecțiunile principale ale 
echipei noastre. Trecînd la ca
racterizările individuale, îi voi

LA PARMA, RUGBYȘTII ROMÂNI AU DOVEDIT CARENȚE,
El NE SÎNT

Actuala ediție a campiona
tului european de rugby se a- 
propie "ie sfîrșit (echipa noas
tră mai are de disputat doar 
o singură partidă, cu Spania). 
Pentru noi, ea nu a mai în
semnat succesul din trecut. O 
cădere de pe primul loc pe 
treapta a treia a clasamentului 
nu poate decît să ne mîhneas- 
că. Bineînțeles, iubitorii balo
nului oval se întreabă cum s-a 
ajuns la această situație. Să 
căutăm unele explicații. De la 
început vom spune că echipa 
României nu mai joacă cu si
guranța de altădată, ea mareînd 
o evidentă scădere. Sigur, eram 
— în general — inferiori fran
cezilor, dar în fața celorlalte 
adversare tradiționale de pe 
continent (Italia, Spania, Polo
nia, Cehoslovacia) ne impu
neam cu destulă autoritate, 
mai ales în ultimul timp. Ce 
să se fi întîmplat ? Să fie a- 
eum mai puțin bine antrenată 
echipa ? Cunoscînd condițiile 
de. pregătire (între care trebuie 
inclus și lungul turneu, de a- 
nul trecut, din Noua Zeelan- 
dă), ca și capacitatea cuplului 
de tehnicieni aflat Ia cîrma ei 
(V. Irimescu și P. Cosmănes- 
cu), vom opina că nu. Mai de
grabă, credem, avem de-a face 
cu ceea ce se cheamă o „cri
ză de generație" (grefată și pe 
fondul unei mase prea reduse 
de rugbyști). Trebuie neapărat 
firej.it un mare efort de a in- 
tro'duce balonul oval în mijlo
cul copiilor, dacă vrem să evi
tăm în viitor alte surprize ne
plăcute. O echipă națională nu 
va putea fi cu adevărat puter
nică, dacă la baza piramidei 
nu se va afla o masă largă de 
practicanți. Numai atunci se
lecția se va putea face mai 
lesne. Pe de altă parte, echi- 

remarca pe Mihuță (constant 
la un nivel bun în special în 
defensivă, premiat cu cupa o- 
ferită celui mai bun jucător al 
turneului), Cernat (deși a ju
cat bolnav de gripă, a demon
strat o clasă internațională, 
fiind coșgeterul competiției cu 
72 puncte înscrise), Popa (din 
nou omul de bază al echipei), 
Oczelak (la valoarea sa cea 
mai bună, așa cum am dori 
să-1 vedem întotdeauna), Nicu- 
lescu (a dus greul pe postul 
de conducător de joc) și Uglai 
(respectînd sarcinile tactice, a 
contribuit la organizarea și e- 
ficacitatea atacului). La Căpu- 
șan s-a observat lipsa de ex
periență a meciurilor dificile, 
Ivascenco s-a prezentat slab 
pregătit în atac (în 67 de mi
nute a înscris șapte puncte), 
Zdrenghea — inegal, dar efi
cient cînd a acționat organizat, 
Barna și C'hircă nu au cores
puns (poate și din cauza emo
ției), iar Crăciun a fost folosit 
puțin, deoarece în partidele 
de verificare s-a comportat 
slab". (D. St.)

„Cupa Voința" la ciclism
(Urmare din pag. 1)

Sprintul din Ploiești (km 
108) este cîștigat de Dolofan, 
urmat de Vasile Teodor și 
Savu. Primii doi își prelungesc 
sprintul și se detașează. Este, 
fără îndoială, dorința lui Va
sile Teodor, care nu se mul
țumește cu locul III în clasa
mentul general individual și 
vrea să atace „tricoul galben". 
Deși ploaia în reprize con
tinuă să-i biciuiască pe ru
tieri, deși vîntul suflă din ce 
în ce mai puternic, cuplul e- 
vadaților continuă să-și sus
țină cu toată forța evadarea. 
Nesocotind regulile, cîteva ma
șini oficiale ale cursei formea
ză o caravană între fugari și 
urmăritori, facilitînd evident 
reușita celor din urmă. După 
16 km și această acțiune este 
anihilată. O ultimă zvîcnire 
(Jelev pornește de unul sin
gur) pregătește iureșul final. 
Nicolae State (Metalul PlOpeni) 
se detașează, în urma lui por
nesc alergători solitari sau cu
pluri, în timp ce „corifeii" stau 
liniștiți, așteptînd contratimpul

DATORI CU 0 
pei noastre i s-a imprimat în 
ultima vreme un stil de joc 
nou, modern, corespunzător 
celor văzute în Noua Zeelandă 
și în partidele din Turneul ce
lor 5 națiuni. Se pune însă 
problema : răspund și sînt ca
pabili toți rugbyștii noștri să 
facă față unui astfel de joc 
modern, cu multă mișcare în 
teren si care cere și o mare 
îndemînare în mînuirea min
gii ? Ne-ar trebui pentru asta 
15 jucători, atleți-compleți, pe 
care însă nu-i avem ! Alterna
tiva revenirii la jocul „mes
chin", zis „economic", căruia 
i-ar face față și rugbyști de o 
valoare mai modestă, nu ar 
mai satisface astăzi, chiar dacă 
ea ar duce — eventual — la 
anumite succese, fără acoperi
re însă

Echipa reprezentativă nu ni 
se pare a fi în momentul de 
față bine încadrată și, mai ales, 
suficient de matură. După pă
rerea noastră, doar cîțiva din
tre componenții ei au cores
puns, în linii mari. Este vorba 
de Nica, Constantin și Motrescu 
din linia de treisferturi, de 
Munteanu (pe care-1 preferăm 
la talonaj), Dumitru și Dinu 
de la înaintare. Varga, care a 
debutat la Parma, mai trebuie 
urmărit, dar și lui Andrei Ha- 
riton, în plină formă, ar_ tre
bui să i se acorde o șansă (de 
ce nu șl Iui Mihai Nicolescu?). 
La deschidere, Bueos face lu
cruri bune, e inventiv, cum 
cere postul, dar e mai sl . J în 
apărare. Recuperarea Iui D. 
Alexandru, accidentat în ulti
mul timp, ar fi o soluție, Bu- 
cos putînd. în acest caz, juca 
fundaș. Tînărul mijlocaș la 
grămadă Parasch.iv (21 de ani) 
este un cîștig pentru naționa
lă, el fiind un element tehnic

PROGRAMUL ECHIPEI ROMÂNIEI
LA C.E. DE BASCHET FEMININ

Reprezentativa feminină de 
baschet a României, partici
pantă la campionatul european 
din acest an (20—29 mai, în 
Franța), va susține meciurile 
din cadrul seriei de la Moulins 
astfel : la 20 mai. ora 20,30, 
cu U.R.S.S. (la ora 18,30 : Iu- 
goslavia-Belgia), la 21 mai, ora

CICLIȘTII SOVIETICI 
SE PREGĂTESC ÎN FRANȚA

MOSCOVA (Agerpres). — 
Doi alergători consacrați — 
Aleksandr Gusiatnikov și Ni
kolai Gorelov, împreună cu 
patru debutanți — Boris Isaev, 
Serghei Morozov, Aleksandr Ti- 

individual de astăzi, care tre
buie să limpezească definitiv 
apele.

Mai proaspăt în final, polo
nezul Grzegorz Mogila cîștigă 
etapa a IlI-a, reabilitînd astfel 
plutonul cicliștilor oaspeți.

Clasament : 1. G. MOGILA
(Polonia) 3 h. 52:09 ; 2. A.
Gyorfi (Mureșul) ; 3. I. Cosma 
(Dinamo) ; 4. N. State (Met. 
Plopeni) ; 5. Gh. Tudor (Olim
pia) — același timp ; 6. Wilfried 
Hennig (R. F. Germania) 3 h. 
52:26. Fruntașii cursei : V. Teo
dor 3 h 52:30 ; I. Cojocaru 3 h 
52:37 ; M. Romașcanu 3 h 52:37. 
După trei etape, în clasa
mentul general individual con
duce ION COJOCARU (Steaua), 
urmat la 8 s de Mircea Romaș
canu (Dinamo) și la 1:35 de 
Vasile Teodor (Dinamo).

Astăzi au loc ultimele două 
etape : de la ora 9. pe auto
strada București—Pitești (km 
14), contratimp individual 20 
km — etapa a IV-a, iar după 
amiază, de la ora 17, pe Bd. 
Leontin Sălăjan (cartierul Balta 
Albă) circuit 50 km, etapa a 
V-a.

REABILITARE!
și curajos, nu însă și căpitanul 
de echipă așteptat, care să 
țină în mină coechipierii. îna
intarea — iată compartimentul 
unde scăderea apare mai vizi
bilă. Unde sînt forța și vigoa
rea din trecut ? Dărăban și 
Postolachi sînt sub valoarea 
care i-a consacrat, iar Cioarec 
(a debutat), Ortelecan, Malan- 
cu (nu a confirmat), Stoica, 
Murariu, Borș (accidentați), ca 
și Mușat (momentan sancțio
nat), trebuie să facă mari efor
turi pentru a „prinde" națio
nala, titularizarea — trebuie 
s-o înțeleagă — fiind o ches
tiune de mare răspundere. 
Fundașul Simion a jucat slab 
și a dovedit că nu are tempe
ramentul necesar postului. în 
orice caz, se simte, îi lipsește 
înaintării noastre un Moraru 
de altădată, un Rășcanu in zi 
bună sau un Pop care să ducă 
mereu echipa înainte.

Iată expuse cîteva din con
cluziile meciului de la Parma 
(și nu numai ale lui...), cîteva 
din cauzele care au dus la 
ratarea victoriei și, implicit, 
la pierderea poziției secunde 
în Europa, care a reve
nit anul acesta „squadrei 
azzurra", în net progres sub 
bagheta celebrului antrenor 
galez Roy Bish, omul care l-a 
„făcut" pe nu mai puțin ilus
trul Gareth Edwards. Și asta 
spune mult...

Să sperăm că în partida de 
duminică, cu Spania, nu se vor 
repeta greșelile de la Parma 
și că „tricolorii" vor termina 
sezonul pe fondul unui succes. 
Urmează reconstrucția atentă 
a echipei naționale pentru se
zonul viitor (el și bate la ușă), 
sezon' pe care l-am dori mai 
bun !

Dimitrie CALLiMACHI 

18,30, cu Belgia (ora 20,30 : 
U.R.S.S.—Iugoslavia), la 22 mai 
ora 21, cu Iugoslavia (ora 19 : 
Belgia—U.R.S.S.). Primele două 
clasate în serie se califică pen
tru turneul final de la Clermont 
Ferrand, în cadrul căruia vor 
fi disputate locurile 1—7 ale 
clasamentului final.

honov și Mihail Perveev, vor 
alcătui echipa U.R.S.S. pentru 
cea de-a 29-a ediție a compe
tiției cicliste „Cursa păcii". 
Prima rezervă a echipei este 
tînărul ciclist Iuri Zaiaț.

Cicliștii sovietici se află în 
prezent în Franța unde își con
tinuă pregătirile sub îndruma
rea antrenorului Ghenadi Go- 
runov. Forma rutierilor sovie
tici este dintre cele mai bune, 
după cum a reieșit din cursa 
de patru etape cîștigată de Gu
siatnikov.

Pînă la 2 mai, echipa U.R.S.S. 
participă la o altă cursă pe șo
selele Franței, cursă ce mă
soară 1200 km și reunește ci
cliști din 7 țări.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE»

VOCAȚIA SPORTIVĂ A POZNANULOI
Spre orice cartier al Poznanulul 

ți-ai îndrepta pașii, vocația spor
tivă a bătrinului oraș polonez 
(primele atestări documentare da
tează de la începutul secolului al 
XI-lea) tți va apare ca un element 
definitoriu. Sport înseamnă, in 
orașul de pe Warta, rtul care în
chide așezarea către est, In pri
mul rinei atletism (susținut cu 
brio de o sumedenie de amenajări 
adecvate — de la sectoare de arun
cări și sărituri la piste ultramo
derne, pardosite recent cu recor- 
tan), după aceea fotbal (prezent 
vizibil prin terenuri și stadioane 
pentru aproape toate vlrstele și 
eșaloanele valorice), box și scri
mă (discipline dotate cu săli mo
numentale, destinate să cuprindă. 
Intr-o singură reuniune, spectatori 
de ordinul miilor).

Dar, peste tot ceea ce vizează 
marea performanță (in care spor
tivii din Poznan au avut și au re
prezentanți de frunte — Jan Pusty 
in atletism, Janusz Kowalski in 
ciclism, Wojciech Szymanczyk in 
tir cu arcul, Ryszard Kunze și 
Andrzej Kanikowski in scrimă — 
floretă — și acum, aflat in plină 
actualitate — Wojciech Fibak, 
considerat peste tot in Polonia ca 
un fel de „bolid al tenisului au
tohton), ne-a frapat afluența ma
selor de copii și tineri către are
nele de sport, spre practicarea 
exercițiului fizic.

Am urmărit, într-o după-amiază 
obișnuită, in parcul Kasprowicz,

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • La Walnut (Ca

lifornia) : 10.000 m — Sandoval
29:29,2 ; 800 m — Brown 1:50,9 ; 
110 mg — Cooper 13,6 ; 1500 m (f) 
— Sheila Currie (Canada) 4:19,2 
• Finlandezii se pregătesc in 
Spania : suliță — Jaakola 85,86 m 
și Ano 84,80 m 9 La Bruxelles, 
noi recorduri naționale : Anne- 
Marie Pira 1,84 m la înălțime si 
6.20 m la lungime • Suferind o 
fractură la rotula piciorului drept, 
in cursul unui antrenament pe 
1500 m. Marie-Franțoise Dubois 
(Franța) nu va mai putea par
ticipa la J.O. • 25 de atletl aus
tralieni la Montreal, printre care : 
Don Baird. Pater Farmer. Chris 
Hunt. Peter Larkins. Graham 
Crouch, Baelene Boyle, Verna 
Bumard. Judy Pollock, Terry 
Wangman, Judy Canty.

BASCHET • Clasament final 
în campionatul masculin bulgar : 
Akademik Sofia (pentru a 12-a 
oară campioană) 89 d. TSKA So
fia 88 d. Levski Spartak 84 p.

BOX • La Landover (Mary
land), Cassius Clay și-a încheiat 
pregătirile pentru meciul de azi 
(vineri) cu Jimmy Young. Cam
pionul lumii cintărește 103.600 kg 
si declară că va cîstlga Prin k.o. 
in rundul 6. • La Philadelphia,
la cat. mijlocie. Benny Briscoe 
b.k.o.l (după 1:49) Eugen Cyclone.

CANOTAJ • Pe lacul „Ro
drigo Freitas" de lingă Rio de Ja
neiro, în cadrul campionatului 
sud-american, brazilienii au cîști
gat 4 din cele 7 probe disputate. 
La 8+1 a cîștigat Argentina.

fotbal <* * Meci amical, la 
Viena : Austria-Suedia 1—0 (0—0) ; 
a marcat Pirker (min. 47) • In

S.U.A., F. C. San Diego—Mexic 
(echipa olimpică) 1—2 © La Bel
grad, Partizan-Dinamo Kiev 0—0
• în „Cupa Nitropa“. la Mostar, 
Velez-Perugia 0—0 • în campio
natul R. D. Germane : Dynamo 
Dresda-Chemie Halle 1—0 ; Stahl 
Riesa-Dynamo Berlin 0—1 ; Loko
motive Leipzig-Sachsenring Zwic
kau 2—1 ; Wismut Aue-F.C. Mag
deburg 3—1. în clasament : Dy
namo Dresda 37 p, Dynamo Ber
lin 32 p, Lokomotive Leipzig 31 p.
• în campionatul Greciei (etapa 
26) : PAOK-Olimpiakos 3—1 ; At.ro- 
mitos-Panathinaikos 1—3 ; AEK- 
Panetolikos 4—0. în clasament : 
PAOK 43 p, AEK 41 D, Olim- 
piakos 34 p.

JUDO • Triunghiular la Mar
silia : Franța 16 victorii. Italia 5 
și Elveția 4.

PENTATLON MODERN • După 
două probe, la Londra: Oniscenko 
(U.R.S.S.) 2113 p. Lednev (U.R.S.S.) 
2026 p • pe echipe : U.R.S.S. 6099 p. 
Suedia 5707 p, S.U.A. 5529 p.

RUGBY • între 2 și 13 iunie, 
echipa Franței va juca la Was
hington, New York si Chicago • 
La Agen, în derbyul campionatu
lui francez: Beziers-Lourdes 29—10 
(22—0) • în orașul La Baule, în
meciul echipelor de școlari : 
Franța-Anglia 20—20 (10—10).

SCHI • Slalom special la Isola: 
1. Paolo de Chiesa (Italia), 2. Ro
land Roche (Franța). 3. Alois 
Morgenstern (Austria).

ȘAH O în prima rundă, la Ar- 
recife de Lanzarote (Insulele Ca
nare) : Darga-Hernandez 1—0, 
Pomar-Larsen Vs—’/a. Haix-Fra- 
guela 1—0.

iN TURNEE
INTERNAȚIONALE

în cursul lunii mai, cîteva 
grupuri de pugiliști români vor 
participa la diverse competiții 
internaționale.
• între 5 și 9 mai, la Varna 

(Bulgaria), se va desfășura un 
important turneu, rezervat ti
nerilor boxeri, dotat cu trofeul 
„Ringul de aur“. Vor participa: 
I. Boboc (semimuscă). N. Bumb 
(muscă), Al. Giurgiu (ușoară), 
I). Văleanu (mijlocie) și N. 
Grig ore (semigrea). Antrenor : 
C. Ciucă, arbitru : I. Argăseală.
• La turneul internațional,

ce se va desfășura între 7 și 9 
mai la Bratislava, antrenorul 
Traian Ogrinjeanu va prezen
ta în concurs pe : I). Bute (se- 
mimijlocie) și C. Chiracu (mij
locie) . *
• Tradiționala competiție pu- 

gilistică internațională „Cordo- 
va-Cardin“, organizată anual 
de federația de specialitate din 
Cuba, va avea loc între 25 și 
30 mai la Havana. Vor partici
pa Gheorglie Niță (semimuscă); 
Nicu Popa (cocos) și Gheorglie 
Vlad (semiușoară).
• în cadrul turneului de box 

ce se desfășoară în aceste zile 
la Halle (R. D. Germană), 
sportivul român Ion Budușan 
(ușoară) a debutat cu o fru
moasă victorie in fața pugilis- 
tului Volker Petznick (R.D.G.) 
Intr-un meci pasionant, proas
pătul cîștigător al „Centurii de 
aur“ la categoria pană, cuba
nezul Genovevo Grinan l-a 
depășit la puncte pe Alexander 
Seidel (R.D.G.).

cîteva sute de pasionați ai mișcă
rii, de toate vlrstele, in posturi 
sportive dintre cele mai diverse
— pe biciclete, cu rachete de tenis, 
cu pantofi pentru alergări de 
sprint, cu mingi de toate dimen
siunile. Se face sport in mod 
spontan, copiindu-se exemplul 
bun al părinților sau la îndemnul 
autorizat al școlii șl facultății 
(Poznan este unul din principalele 
centre universitare ale Poloniei), 
dintr-o necesitate firească. Există, 
însă, chiar și în activitatea sporti
vă de masă o anumită rivalitate, 
inedită pentru cel neavizat, între 
unele cluburi și asociații. „Duelul**  
,,Warta“ — A.Z.S. este și cel mat 
cunoscut. Ce vrea să însemne o 
astfel de rivalitate sportivă T 
Concursuri și competiții progra
mate in tot cursul anului, cu o 
evidență la zi, mult comentată, 
chiar și in ziarele locale sau la 
emisiunile radiofonice.

Masiva participare la activitățile 
sportive de masă explică de ce 
selecția pentru performanță nu 
mai constituie o acțiune fără aco
perire. Dimpotrivă, antrenorii și 
cadrele de specialitate, avînd la 
dispoziție un eșalon puternic, în 
plină formare, pot să aleagă, să 
trieze și să propulseze spre aria 
competițiilor republicane tot mai 
mulți sportivi. Iată — redat sumar
— un crîmpei din drumul 'către 
împliniri în sport al tineretului 
polonez...

Tiberîu STAMA
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