
CONSFĂTUIRE DE LUCRU

Sub președinția tovarășului 
NICOLAE CEAU.ȘESCU, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, in zilele de 12 
și 13 mai a avut loc, la C.C. 
al P.C.R., o consfătuire de lu
cru cu primii secretari și se
cretari ai comitetelor județe
ne de partid.

Au luat parte, de asemenea, 
membri și membri supleanți 
ai Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., membri ai 
guvernului, ai conducerii unor 
instituții centrale economice, 
activiști cu munci de răspun
dere de la C.C. al P.C.R. și 
ministere.

Consfătuirea a avut la ordi
nea de zi probleme privind 
modul cum se realizează pla
nul producției industriale, do 
investiții și de comerț exterior, 
unele probleme cu privire la 
munca organizatorică de par
tid și de cadre.

Pe marginea acestor proble
me au prezentat rapoarte primi 
secretari ai comitetelor jude
țene de partid și au avut loc 
dezbateri, în plen și pe sec
țiuni, în cadrul cărora au luat 
cuvîntul 46 de tovarăși.

Participanții Ia dezbateri au 
prezentat pe larg modul cum 
s-a îndeplinit planul produc
ției industriale pe primele pa
tru luni ale anului, precum și 
planul de investiții și de co
merț exterior.

Totodată, în cuvîntul lor au 
prezentat neajunsurile care se 
mai manifestă in acest dome
niu, precum și măsurile poli
tice și organizatorice adoptate 
de comitetele județene de par
tid in vederea îndeplinirii in 
bune condiții a planului eco- 
nomico-social pe 1976, creării, 
încă din_ acest an, a condițiilor 
pentru îndeplinirea prevederi
lor cincinalului 1976—1980.

Vorbitorii au făcut o seamă 
de propuneri și sugestii guver

nului, ministerelor, altor orga
ne centrale, menite să ducă la 
îmbunătățirea muncii generale 
in domeniul economic.

Dezbaterile au relevat că 
prin măsuri politice și organi
zatorice, prin activitatea des
fășurată de organele do partid 
și de stat sint asigurate condi
ții pentru ca sarcinile stabilite 
in planul economic pe anul in 
curs și pe întreaga perioadă a 
cincinalului să fie îndeplinite 
la nivelul prevăzut, 
exemplar.

Participanții la consfătuire 
s-au referit în cuvîntul lor și 
la o serie de preocupări ale 
comitetelor județene de partid 
în 'direcția perfecționării stilu
lui și metodelor muncii de 
partid, a creșterii forței și ca
pacității organizatorice a orga
nelor și organizațiilor de partid, 
a promovării consecvente a spi
ritului revoluționar în întreaga 
muncă de partid, subliniind 
înalta responsabilitate cu care 
comuniștii, toți oamenii mun
cii acționează pentru transpu
nerea în viață a sarcinilor pri
mului an al cincinalului, a lio- 
tăririlor Congresului al XI-lea, 
a Programului partidului de 
făurire a societății socialisto 
multilateral dezvoltate.

La propunerea 
general al 
bilit ca în 
aibă loc o 
lucru cu 
comitetelor 
in cadrul 
minate unele probleme privind 
activitatea consiliilor populare; 
activitatea controlului muncito
resc ; activitatea cooperativelor 
agricole de producție.

In încheierea consfătuirii, a 
luat cuvîntul secretarul gene
ral al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.
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IMPORTANT EXAMEN PREOLIMPIC

secretarului 
partidului, s-a sta- 
luna septembrie să 
nouă consfătuire de 
primii secretari ai 
județene de partid, 
căreia să fie exa-

i AL ATLEȚILOR
I
I Apropierea Jocurilor Olimpi

ce se face simțită, pentru ama-

I torul de atletism, prin adevă
rata cascadă de performanțe de 
valoare, anunțate sâpt amină de

Isăptămînă de agențiile de presă 
din toate colțurile pămîntului.

■ Din aceste rezultate n-au lipsit, 
Icu deosebire în ultimele week- 

enduri atletice, recordurile mon
diale. (De la începutul sezonu- 

Ilui în aer liber au fost depășite
7 performanțe supreme, altele

3 fiind egalate, socotindu-le nu
mai pe cele înregistrate în pro- 

Ibele olimpice). Este de așteptat 
ca în perioada care a mai ră
mas pînă la startul concursului 

I olimpic de la Montreal acest fe
nomen să se amplifice și vom 
asista, probabil, la realizarea 

Iunior performanțe cu adevărat 
surprinzătoare, așa cum au fost, 
de altfel, cele obținute săptă- 
mîna trecută de cîteva atlete 

Idin R. D. Germană (Christine 
Brehmer — 49,77 la 400 m, An
gela Voigt — 6,92 m la lungime 

| și Rosemarie Ackermann — 1,96 
m la înălțime). Ne aflăm în pe- 

I rioada în care „candidații olim-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

NOȘTRI

ultimii patru ani la București.*Argentina Menis, neînvinsă in 

pici" îșî afirmă, pretutindeni, 
pretențiile.

Ediția din acest an a Cam
pionatelor internaționale de a- 
tletism ale României este, pen
tru mulți dintre atleții ce vor 
concura sîmbătâ și duminică pe 
stadionul Republicii, un aseme
nea test. Și, mărturisim, dincolo 
de spectacolul de calitate, de 
rezultatele valoroase pe care le

poate aduce prezența la start 
a cîtorva stele ale atletismului 
internațional — așteptate de noi 
ca de oricare iubitor al acestui 
sport —, mărturisim, deci, că ne 
interesează în primul rînd mo
dul în care se vor prezenta la

Vladimir MORARU

(Continuare in pag. a 4-a)

Iosif Tismânar, unul dintre cei 
mai buni jucători români

CAMPIONATELE MONDIALE DE POPICE
Echipele reprez.... iu>e de 

popice ale țării noastre pleacă 
azi dimineață la Viena, locul de 
desfășurare a celei de a Xl-a 
ediții a campionatelor mondia
le. Din delegație fac parte ju
cătorii Iosif Tismânar — meda
liat cu argint la ediția ’74 a 
C.M., Ilie Băiaș (bronz în ’74), 
Petre Purge, Gheorghe Silves
tru, Alexandru Cătineanu, Gri- 
gore Marin și Constantin Voicu 
(ultimii doi participă pentru 
prima oară la „mondiale") și 
jucătoarele Ana Petrescu — 
campioană mondială în ’74 la 
perechi, Elena Trandafir, Vasi- 
lica Pințea (ambele — bronz la 
perechi în ’74), Florica Negu- 
țoiu. Mariana Constantin, Elena 
Goncear și Ana Albert (ultime
le două sînt debutante). După

Post-scrip tum la meciul de fotbal Bulgaria — România

cum se știe, echipa de băieți 
este -deținătoarea titlului su
prem, cîștigat, in urmă cu doi 
ani, la Eppelheim (R.F. Ger
mania). Antrenorii celor două 
formații sînt Alexandru Andrei 
(f) și Roger Cernat (m). La 
C.M. va participa și un arbitru 
român; este vorba de ploieștea
nul Petre Brebeanu.

Competiția se dispută pe pis
tele de plastic, amenajate pe 
patinoarul Donau Sporthalle din 
Viena, începînd de mîine și 
pînă vineri 21 mai. întrecerile 
pe echipe se vor încheia marți 
seara, miercuri și joi se desfă
șoară concursul de perechi, băr
bați și femei, iar vineri, în 
ultima zi, se vor alinia la start 
primii 20 de jucători și jucă
toare (după rezultatele cumula
te în disputa pe echipe și pe
rechi) care se vor întrece pen
tru mult . rîvnitele titluri de 
campioni ai lumii la individual.

,,Regata internațională Snagov“ la caiac-canoe

AZI, PRIMELE FINALE
Astăzi, primele starturi în- 

tr-o nouă ediție a tradiționa
lei „Regate internaționale Sna- 
gov“, la caiac-canoe, competiție 
care ne va prilejui reîntîlnirea 
cu sportivii noștri fruntași, 
precum și ocazia de a urmări 
evoluția 
Bulgaria, 
slovacia, Canada 
Sovietică.

Pentru echipa României, în
deosebi, întrecerile — progra
mate la cele 11, probe olimpi
ce — prezintă importanța unei 
verificări complete, toate echi
pajele de valoare avînd posi
bilitatea de a-și dovedi forma 
și pregătirea actuală. Cu cel 
mai mare interes este, în pri
mul rînd, așteptată evoluția 
primelor noastre echipaje. Va- 
sile Dîba — la K 1, Larion

multor oaspeți din
Ungaria, Ceho- 

și Uniunea

Scrghcî — Poliearp Malihin la 
K 2, Maria Mihoreanu •— la 
K 1 fete, Agafia Orlov — Nas- 
tasia Nichitov la K 2 fete, S. 
Chirilă — N. Eșanu — R. Var- 
tolomeu — N. Simionenco la 
K 4, Ivan Patzaichin la C 1 și 
Gheorghe Danilov — Gheorgh® 
Simionov la C 2. Este, însă, de 
așteptat ca celelalte echipaje 
românești, ca și cele ale oas
peților, să ofere o replică pu
ternică...

întrecerile de astăzi încep, de fa 
ora 9, cu serii eliminatorii și vor con
tinua după amiază, de la ora 16,30 
cu finalele probelor de sprint, pe dis
tanta de 500 m, după următorul pro
gram : K 1, C 1, K 1 fete, K 2. C 2 
și K 2 fete. Mîine, după seriile eli
minatorii (de la ora 9,30) se vor 
disputa — de la ora 17 — finalele 
probelor pe distanta de lOOOm: K 1, 
2, 4 și C 1, 2.

REPREZENTATIVA NOASTRĂ S-A PREZENTAT 
CU „LECJIA DOAR PE JUMĂTATE 

ÎNVĂIATĂ“...

0 reușită acțiune 

a C.N.E.F.S. și M.E.I.

4000 DE ÎNVĂȚĂTORI
DE PERFECȚIONARE ÎN

LA CURSURILE
EDUCAȚIE FIZICĂ

Puțin a lipsit ca prima man
șă a finalei Cupei balcanice 
să treacă în palmaresul echipei 
noastre naționale un rezultat 
meritoriu. Fără șutul extrem de 
puternic al fundașului Vasilev 
(care, de la 25 m, a nimerit la 
„păianjen"), formația noastră ar 
fi reușit, credem, un scor egal 
ceea ce — în condițiile meciu
lui disputat în deplasare, cu un 
adversar mai experimentat — 
ar fi echivalat cu un start psihic 
bun, absolut necesar unui „11“ 
remaniat. în perspectiva întîl- 
nirilor viitoare, tricolorii și-ar 
fi trecut la activ un capital 
MORAL prețios, cu acoperire în 
gradul de TEHNICITATE al e- 
chinei, probat miercuri la Tîr-

Un timp, în prima jumătate 
de oră, formația noastră s-a 
impus în fața adversarului și 
pe pianul tactic al jocului, a- 
coperind mai bine terenul și 
concepînd o serie de acțiuni 
ofensive ingenioase și derutan

te. A fost perioada cînd, grație 
lui Dumitru, Bbloni și Mulțes- 
cu (aplaudați, deseori. pentru 
clarviziune în joc. pentru exe
cuțiile lor tehnice cu conținut 
tactic), mijlocul echipei a func
ționat ireproșabil, asigurînd e- 
chilibrul în cele două momen
te fundamentale, de apărare și 
de atac. Boloni, mijlocașul de 
acoperire, a închis bine culoa
rul din fața „centralilor" G. 
Sandu și Dobrău și a apărat nu 
o dată și în spatele „frontului", 
rezolvînd in extremis. Ceilalți 
doi. Dumitru și Mulțescu, i-au 
pus în umbră, în această im
portantă zonă, pe Bonev și Pa
nov, trimițînd cu abilitate ba
loane spre vlrfuri.

S-a îiitîmplat, însă, ca An
gliei (emotiv la debut și acu- 
zînd replierile după fundașul 
ofensiv Vasilev) și Năsiase (in-

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag. 2—3)

In organizarea Consiliului 
Național pentru Educație Fi
zică și Sport și a Ministerului 
Educației și învățămîntului, 
recent au avut loc, la nivelul 
fiecărui județ, cursuri de per
fecționare a învățătorilor. Tema 
principală : modul de predare 
a educației fizice. La aceste 
cursuri au luat parte aproape 
4 000 de cursanțl.

Cursul a cuprins lecții teo
retice (9) și practico-metodice 
(17), prin care s-au urmărit 
interpretarea și aplicarea co
respunzătoare a programei de 
educație fizică la clasele I—IV 
și metodica propriu-zisă de 
predare. în fixarea tematicii 
și a programului cursurjlor, 
s-a ținut seama de experiența 
dobîndită în acțiuni similare 
anterioare, precum și de pro
punerile și sugestiiie partici- 
panților, ale colectivelor de 
conducere a cursurilor.

Conduse de cadre cu o re
cunoscută activitate didactică 
și o apreciabilă experiență pe
dagogică, lecțiile teoretice și

practico-metodice s-au bucurat 
de toată atenția cursanților. în 
același timp, seminariile au 
scos în relief faptul că mate
rialul predat a fost bine însu
șit La reușita acțiunii merită 
a fi relevat aportul liceelor pe
dagogice, ca principale unități 
de formare a învățătorilor, al 
inspectoratelor școlare, consi
liilor locale pentru educație 
fizică și sport, facultăților de 
educație fizică. Este de notat, 
de asemenea, faptul că unele 
județe au t’riiinis la cursuri un 
număr sporit de învățători, în 
raport cu cifrele inițiale (A- 
rad, Argeș, Constanța, Iași, 
Bistrița-Năsăud, Botoșani, Bra
șov, .Hunedoara, Ialomița, Mu
reș, Vaslui etc.), fapt care a- 
teștă interesul deosebit față de 
aceste cursuri.

în legătură cu modul de 
desfășurare a acestei importan
te acțiuni, cîteva îmbunătățiri 
apar necesare. De pildă, se im
pune creșterea ponderii activi
tăților practice vizînd formarea 
deprinderilor motrice de bază,

dezvoltarea calităților motrice, 
metodica inițierii în ramuri do 
sport cu largă accesibilitate și 
popularitate in rîndul elevilor 
(atletism, fotbal, oină, volei, 
handbal etc.). Se face simțită, 
la fel, nevoia de a introduce 
in cadrul lecțiilor practice un 
număr sporit de teme cu refe
rire la predarea educației fizi
ce la clase simultane, la con
ținutul și metodica predării e- 
lementelor de gimnastică rit
mică și dans folcloric, a orien
tării turistice, a jocului de oină, 
precum și repere in legătură 
cu organizarea competițiilor și 
demonstrațiilor sportive, cu a- 
menajarea de baze sportiva 
etc.

Reușita acțiunii creează pre
mise pentru ca anul viitor nu
mărul cursanților să crească 
la 5 000, majoritatea dintre ei 
urmînd să fie — ca și anul a- 
cesta — învățători din mediul 
rural, adică acolo unde se sim
te acut nevoia de cadre cu o 
calificare sportivă adecvată.

Tiberiu STAMA



9f0 MOBILIZĂRI A FODȚEIOR SI IMPUNE DE URGENȚA"
- OPINEAZĂ DIONISIE TEPȘAN, SECRETARUL GENERAL AL FEDERAȚIEI 

ROMÂNE DE SCRIMĂ

Duna mai, perioadă „plină" 
In sezonul internațional de 
scrimă, toate cele patru arme 
fiind pe agenda actualității cu 
concursuri de categoria A, e- 
dificatoare pentru forma tră
gătorilor ce se pregătesc pen
tru Jocurile Olimpice. Echipa 
reprezentativă de spadă a evo
luat în patrulaterul de Ia Leg- 
nano, în compania Franței, I- 
taliei și Elveției, ocupînd locul 
3, după un succes net la cea 
mai redutabilă echipă (Elve
ția) și înfrîngeri nescontate la 
Franța și Italia. Floretiștii au 
concurat la Bonn, la „Turneul 
celor 7 națiuni" (pe echipe), 
încheind plutonul, cu o singu
ră victorie (Ungaria 11—5) și 
cinci înfrîngeri severe (Franța 
2—14, Italia si Polonia 3—13, 
U.R.S.S. 4—12, R.F.G. 5—11) și 
la concursul individual unde 
doar Tiu și Kuki au ajuns în 
eliminările directe, nici unul 
din ei neatingînd, însă, faza 
finală. Floretistele au întrecut 
la Paris 
dar n-au putut trece de cea a 
Ungariei (6—10) și, surprinză
tor, nici 
(7—9). Iar în tradiționalul „Tro
feu Jeanty", au intrat 
reprezentante (Pascu, 
Jenei) în primele 10 
Ana Pascu ajungînd 
neul final, pe care l-a 
pe locul 4 (victorii la 
șl Hecsey, înfrîngeri 
vacs, Maroș și Schwarzenber
ger).

Despre această suită de re
zultate am solicitat părerea 
secretarului general al Federa-

echipa Italiei (11—5),

de cea a Franței

cu trei 
Stahl, 

clasate, 
în tur- 
încheiat 
Hanisch 
la Ko-

ției române de scrimă, Dioni- 
sie Tcpșan.

— Pe floretiste le-am văzut 
în concurs, ne-a spus dînsul, 
și chiar dacă acum la Paris 
n-au cules roadele pregătirii, 
sînt convins că la Montreal vor 
fi pe o altă poziție. Desigur, 
este greu previzibilă o schim
bare totală a actualei ierarhii 
mondiale, dar, în mod normal, 
un loc pe podium este pe de
plin accesibil reprezentativei 
României. Ceea ce presupune 
evitarea unor „accidente", ca 
înfrîngerea în fața echipei 
Franței, mai ales că, spre deo
sebire de aceasta, unde tinerele 
trăgătoare sînt preponderente, 
în cvartetul nostru prevalează 
experiența internațională. Ana 
Pascu a confirmat forma sa as
cendentă din acest sezon, de- 
punîndu-și candidatura cu șan
se reale și pentru proba indi
viduală la J. O. Să recunoaș
tem că este o revenire specta
culoasă, care ar trebui să dea 
mult de gindit tinerelor noas
tre floretiste. Nu avem de fel 
motive de satisfacție în ceea 
ce-i privește pe floretiști și 
spadasini. Primii nu au reușit 
nici la Bonn să ne convingă 
că pot aspira la un loc în eli
ta probei. Și dacă îndoieli se
rioase aveam pină acum în 
ceea ce privește șansele echi
pei, iată că primii trăgători, 
Tiu și Kuki, nu reușesc să-și 
susțină șansele nici pentru 
proba individuală. Dacă nu o 
vor face nici la ultimul prilej 
preolimpic („Turneul țărilor 
socialiste", Budapesta, începu-

tul lunii iunie) va trebui să re
considerăm problema partici
pării lor Ia Montreal. Echipa 
de spadă a avut mari oscilații 
la patrulaterul de la Legnano 
în compania unor adversare 
care nu figurează printre pre
zumtivele protagoniste ale pro
bei la J. O. Timpul nu așteap
tă și spadasinii trebuie să în
țeleagă — ca și toți ceilalți 
selecționabili, de altfel — că o 
mobilizare a forțelor se impu
ne de urgență.

— Ați participat recent, la 
Paris, la congresul Federației 
Internaționale de Scrimă. Vă 
rugăm să punctați cîteva nou
tăți pe marginea lucrărilor.

— S-a confirmat organizarea 
ediției 1977 a C. M. de seniori 
la Buenos Aires, în iunie, și 
a celui de tineret, la Viena, la 
începutul lunii aprilie. Pentru 
ediția *78, candidaturile vor fi 
susținute oficial la ședința pri
lejuită de apropiatele Jocuri O- 
limpice. La congresul de la 
Paris n-a fost avansată vreo 
propunere concretă. S-a cerut 
continuarea cercetărilor în ve
derea introducerii arbitrajului 
electric și la sabie, ultima ar
mă rămasă în afara circuitului. 
Președintele Federației româ
ne de scrimă, Vasile Ionescu, 
a fost reales în Comitetul Exe
cutiv al F.I.E., pentru o nouă 
perioadă de patru ani.

Paul SLAVESCU

ASPECTE NEDORITE
ÎNSEMNĂRI

O EVOCARE ȘI O... SUGESTIE
îmi reamintesc cu multă e- 

moție... în primăvara anului 
1914 a fost organizat la Bucu
rești, din inițiativa unor entu
ziaști, primul campionat școlar 
de rugby. N-au luat parte de- 
cît patru echipe, printre care 
cele ale liceelor „Matei Basa- 
rab“ și „Gheorghe Lazăr", dar 
atmosfera în care competiția 
s-a desfășurat, marele succes 
de public (pentru acel moment 
de început într-o ramură spor
tivă puțin cunoscută la noi) 
lăsa să se întrevadă perspec
tivele întrecerii. E drept, șco
larii bucureșteni au continuat 
să-și dispute întîietatea la 
rugby, mulți ani după aceea, 
dar n-a existat, totuși, o succe
siune firească în timp a cam
pionatului. Au apărut întreru
peri, ani de zile, pină cînd, în 
cele din urmă, inițiativa a fost 
abandonată.

Un campionat școlar de rug
by între formații bucureștene 
a fost reluat în anii din urmă, 
sub auspiciile comisiei muni
cipale de specialitate și chiar 
ale federației de resort. Totuși, 
acțiunea, în ciuda importanței 
ei pentru rugbyul nostru de 
performanță, n-a căpătat di
mensiunile așteptate. Pentru 
capitala țării, o competiție care 
să antreneze 7-8 echipe, să re
cunoaștem, este o treabă mo
destă. Este iarăși adevărat că 
paralel, din inițiativa Minis
terului transporturilor și tele
comunicațiilor s-a organizat un

campionat republican școlar re
zervat unităților de învățămint 
pendinte de această instituție. 
Sigur, o inițiativă frumoasă, sa
lutată de toți iubitorii rugbyu- 
lui, dar, de asemenea, insufi
cientă. Un campionat școlar, 
după modelul celorlalte disci
pline (atletism, gimnastică, na- 
tație, volei, baschet etc.) s-ar 
impune atenției. Pornit din 
masă, de la nivelul unor centre 
cu tradiție în această ramură 
sportivă — în afara Bucureș- 
tiului, orașele Constanța, Cluj- 
Napoca, Iași, Timișoara, Buzău, 
Suceava, Petroșani, Tecuci, Si
biu. Ploiești ș.a. — el ar urma 
să fie marcat de o etapă finală, 
cu un număr limitat de echi
pe (sau de reprezentative șco
lare ale unor centre) pentru a 
stabili cel mai bun XV al ele
vilor...

Pledăm pentru un campionat 
școlar de rugby și în ideea că 
el ar susține mai riguros ac
tualul campionat republican al 
juniorilor ce se desfășoară sub 
auspiciile forului de specialita
te. Singură această întrecere 
reprezintă foarte puțin pentru 
formarea și selecționarea unor 
elemente în măsură să împros
păteze continuu primul eșalon 
al rugbyului nostru. Avînd ală
turi și un campionat școlar, cu 
o cit mai largă bază de masă, 
beneficiul pentru performanță 
ar spori - simțitor.

VASILE PENESCU

La această oră, în activitatea 
handbalistică internă se află în 
plină desfășurare trei competi
ții cu caracter republican : 
„Cupa de primăvară", rezervată 
divizionarelor A, campionatul 
Diviziei B și Divizia națională 
a juniorilor și școlarilor. Pe 
parcursul disputării acestor com
petiții am surprins cîteva as
pecte critice...

Cel dintîi se referă la recenta 
sancționare a unui mare număr 
de antrenori din Divizia junio
rilor și școlarilor. Pentru aba
teri disciplinare la jocurile de 
campionat, nu mai puțin de 9 
antrenori au primit sancțiuni, 
pornind de la avertisment și 
pină la suspendare pe mai multe 
etape. „Campionii"... indiscipli
nei au fost antrenorii F. Geor
gescu ($c. sp. Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej) și P. Militaru (Șc. sp. 
Roman) — suspendați pe cite 8 
etape, precum și I. Severin (tot 
de la Șc. sp. Roman) — sus
pendat 6 etape. Cum s-or fi 
comportînd, oare, elevii aces
tor antrenori ? !

în Divizia B, lupta pentru 
evitarea retrogradării este din 
ce în ce mai înverșunată. Prin
tre echipele care nu stau deloc 
pe roze se află și formațiile 
bucureștene (din seria I mascu
lină) Locomotiva și Spartac. 
Ambele au avut evoluții modes
te de-a lungul întregului cam
pionat și se găsesc acum în 
situația de a palpita pentru

REALIZĂRI REMARCABILE
IN ACTIVITATEA SPORTIVA DE MASA 

DIN JUDEȚUL ILFOV
Activitatea sportivă de masă 

cîștigă noi prieteni în rîndul 
tineretului din județul Ilfov. 
Iată ideea desprinsă din dia
logul pe care l-am purtat, nu 
de mult, cu prof. Romulus 
Cioacă, prim-vicepresedinte al 
C.J.E.F.S. Ilfov.

într-adevăr, deși ne aflăm 
în primele luni ale anului, nu
mărul acțiunilor și al partici- 
panților la diverse activități 
sportive, rezervate tineretului 
îndeosebi, este remarcabil, de
monstrând o 
a ilfovenilor 
fizic, pentru 
liber. Să ne 
torva cifre.

Tinerii din acest județ au 
participat la 1007 drumeții și 
excursii care au cuprins 
120 530 de iubitori ai aeestei 
forme larg accesibile de miș
care. Gimnastica la locul de 
muncă se efectuează în 10 în
treprinderi cu diferite profile 
economice. Campionatele pe 
asociație, tradiționale în județ, 
au o desfășurare continuă în 
48 de întreprinderi și instituții, 
în 125 de comune și în 75 de 
școli generale, școli profesio
nale și licee. In mediul sătesc 
au fost organizate 1 506 dumi
nici cultural-sportive cu par
ticiparea unor echipe din ora
șele județului, prilej de schimb 
de experiență, totodată de cu-

adevărată vocație 
pentru exercițiu 
mișcare în aer 

oprim asupra cî-

noaștere și permanentizare a 
unor relații prietenești între 
tineri. în același timp, com
plexul polisportiv „Sport și să
nătate" a fost introdus, cu bune 
rezultate în 115 școli la trece
rea probelor și a normelor în- 
registrîndu-se peste 13 000 de 
elevi și eleve.

Demne de relevat sînt și alte 
cifre care oglindesc dinamica 
activității sportive de masă 
din județul Ilfov. La „Crosul 
tineretului" au luat parte cir
ca 45 000 de tineri, dintre care 
aproape 10 000 de fete. în re
țeaua campionatelor județene 
de fotbal — trei categorii valo
rice — activează 165 de for
mații cu peste 5 000 de jucă
tori.

Merită 9 sublinia și modul 
cum crește baza materială a 
activității sportive de masă, In 
special în școli. Astfel au fost 
amenajate săli de sport la li
ceele agricole din comunele 
Dragomirești și Brănești pre
cum și 50 de terenuri simple, 
sectoare pentru atletism și gim
nastică etc.

Să recunoaștem că, pentru 
prima treime a acestui an, ci
frele semnalate mai sus dove
desc din plin interesul acordat 
sportului de masă de către ti
neretul ilfovean

Dumitru MORARU-SLIVNA

BOGAT PROGRAM DE EXCURSII
£ Oficiul Național de Turism „Carnati" București nrin 
£ AGENȚIA DE EXCURSII CU TURIȘTI ROMANI IN 
ț STRĂINĂTATE și OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM or- 
£ ganizează pentru grupuri și turiști individuali în tot 
x. cursul anului excursii variate și atractive pe itinerarele 
£ turistice din :
£ • R. P. Bulgaria, la Solia, Plevna, Tîrnovo și Russe cu
£ o durată de 1—4 zile ;
£ • R. S. Cehoslovacă, la Praga, Bratislava, Brno cu vi-
£ zitarea in tranzit a orașului Budapesta
£ 6—8 zile ',
£ o R. P. Chineză și R.P.D. Coreeană cu
£ Pekin, Sanghai, Nankin, Kanton, Hanceu,
£ Nan Pho ;
£ ® R. D. Germană, la Berlin, Potsdam, ____ _______ ,
£ Schwerin, Magdeburg, Erfurt, Jena, Meissen, Karl Marx 
£ Stadt cu vizitarea în tranzit a orașului Budapesta ;

• R. P. Polonă, la Varșovia și Cracovia cu o durată de 
«. 6—9 zile ;
£ • R. P. Ungară cu o durată de 6—7 zile Ia Budapesta
£ și Budapesta — Eger ;
£ • U.R.S.S., 12 tipuri de excursii cu vizitarea orașelor
£ Moscova, Leningrad, Kiev, Chișinău, Odessa, Cernăuți, 
£ Lwov, Tbilisi, Erevan, Baku, Vilnius, Riga, Tallin, Samar- 
£ kand, Buhara, Ashabad ;
£ o Numeroase excursii
£ R.D.G. — R.P.U.
£ Informații și înscrieri
£ întreprinderi, instituții
£ Agenția de excursii cu ,
£ București, Calea Victoriei nr. 100, telefon 16.44.31 și la toate 
£ oficiile județene de turism din țară.

cu o durată de

vizitarea orașelor 
Senian, Phenian,

Dresda, Rostock,

combinate în R.P.U. — R.S.C. și

individual sau prin delegații de 
sau organizații obștești etc. la 
turiști români în străinătate, din

PUBLITURISM

fiecare meci, pentru fiecare 
punct. Se pare, însă, că dinco
lo de valoarea scăzută a for
mațiilor respective mai există 
și alte aspecte care au determi
nat situarea lor printre codașe.

Locomotiva (de fapt, o... ră
mășiță a puternicului Rapid de 
altădată) a renunțat la servi
ciile antrenorului Olimpiu Chi- 
ru și sc pregătește acum cu... 
delegatul A. Barbu. în jo
cul cu Spartac, Locomotiva 
a „uitat" că trebuie, conform 
regulamentului, să aibă înscriși 
pe foaie 7 jucători născuți in 
1952, folosind alții, mai vechi și 
mai experimentați. Drept urma
re, meciul a fost omologat cu 
6—0 în favoarea formației Spar
tac.

Dar și Spartac are carențele 
sale, deloc neglijabile. în urma 
jocului pe care l-a susținut cu 
C.S.U. Suceava pc teren pro
priu, secția a fost sancționată 
cu avertisment „pentru lipsuri 
in educarea sportivilor", terenul 
a fost suspendat pe două etape, 
iar conducătorul echipei, Gh. 
Guran, suspendat pe o lună de 
la orice activitate...

Și pentru că a venit vorba 
despre conducătorii echipelor, 
vom aminti că ultima ședință a 
Comisiei centrale de disciplină 
a dictat mai multe 
împotriva unor delegați. Ni se 
par, totuși, prea blînde, pentru 
că privilegiul de a sta pe ban
ca echipelor nu înseamnă un

îndemn la interpelarea arbitri
lor și la scandal, ci încrederea 
acordată unor ACTIVIȘTI SPOR
TIVI (de cele mai multe ori 
voluntari), care trebuie să fie 
exemple de conduită.

în sfîrșit, un ultim aspect, 
legat de „Cupa de primăvară". 
Inițiativa federației de speciali
tate de a organiza această cupă 
pentru a asigura echipelor din 
primul eșalon continuitate com- 
petițională a fost foarte bună, 
Cu acest prilej, însă, forul or
ganizator a avut și o altă idee — 
aceea de a „roda" o serie de noi 
arbitri în primul eșalon. Din 
păcate, mulți dintre acești ca
valeri ai fluierului n-au prea 
convins. Nu mai spunem că 
importanța pe care arbitrii o 
acordă acestei competiții OFI
CIALE, în care echipele inves
tesc aceleași fonduri ca și pen
tru campionat, se materializea
ză cîteodată prin.„ întîrzierea 
mai mult sau mai puțin justifi
cată la teren sau chiar prin... 
absență !

Horia ALEXANDRESCU

sancțiuni

LA SEMICERC
• Suita întîlnirllor internațio

nale din această săptămînâ conti
nuă astăzi si mîlne, la Ploiești. 
In sala Victoria se vor întîlni as
tăzi după amiază, de la ora 18, 
Selecționata divizionară masculină 
a României șl echipa R.S.S. U- 
crainene (de fapt o formație de 
tineret), urmînd ca mîlne, de la 
ora 18, să se dispute jocul femi
nin dintre Selecționata divizionară 
a României si Dinamo Chișinău.
• Săptămtna viitoare va sosi in 

țara noastră divizionara A din 
Cehoslovacia, Odeva Hlohoveț. 
Oaspetele vor susține trei partide 
in compania unei selecționate di
vizionare a țării noastre după ur
mătorul program : marți si joi Ia 
Ploiești, de la ora 18, în sala Vic
toria, si sîmbătă la București, în 
sala Floreasca, de la ora 18.
• Sîmbătă și duminică sînt 

programate meciurile celei de a 
VIH-a etape a „Cupei de primă-

vară". Iată jocurile acestei run
de : MASCULIN : Poli Timișoara— 
Steaua, CSM Borzești — H.C. Mi- 
naur, ASA Tg. Mureș — „U“ Cluj- 
Napoca, CSU Galați — Dinamo 
Brașov, Petrolul Teleajen — „U“ 
București, Dinamo București — 
Știința Bacău ; FEMININ : Voința 
Odorhel — Progresul București, 
IEFS — Constructorul Timișoara, 
Rulmentul Brașov — „U“ Timi
șoara, Textila Buhuși — Mureșul 
Tg. Mureș, Constructorul Bala 
Mare — Rapid, „U“ București — 
Confecția.

LOTO

ȘTIRI DIN TIR
Din bogata activitate competițio- 

nală de tir a acestei perioade 
menționăm : ■ Triunghiularul
Franța — Belgia — România, com
petiție găzduită de Châlons sur 
Marne si desfășurată la probele 
olimpice ; pentru trăgătorii noștri 
acest concurs constituie un im
portant test de selecție pentru 
J.O. Delegația, alcătuită din 19 
sportivi, a părăsit ieri țara. e 
„Cupa țărilor latine europene si 
Greciei" se va desfășura anul 
acesta la Lisabona, între 18— 
21 mai. Sportivele românce, par
ticipante la competiție, se vnr ală
tura lotului de băieți care vine din 
Franța. Lotul nostru are de apă
rat prestigiul unor comportări re
marcabile la edițiile preceden
te.
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AUTOMOBILISM «
mobiliștii sportivi vor lua startul în 
etapa a ll-a a Campionatului natio
nal de raliuri. Este vorba de ,,Raliul 
lașului", competiție programata să 
se desfășoare sîmbâtâ șl duminica, 
pe parcursul a aproximativ 18 ore 
de alergare continuă (ziua și noap
tea), pe un traseu de 973 km., cu- 
prinzînd 75 km de traseu cu probe 
speciale. Plecarea se va face din 
lași, de unde concwenții $e vor în
drepta spre Vaslui, Bacău, Miercurea 
Cluc, Praid, Reghin, Suceava și din 
nou lași.
r A MrtTA I ..regata panceare- CANOlAJvO", din Bulgaria, va 
alinia la startul ediției din acest an, 
programată sîmbătă și duminică, schi-

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ULTIMELE ZILE PENTRU PROCURAREA BILETELOR LA TRAGEREA 

EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES-OLIMPIC DIN 16 MAI 1976

In total se extrag 44 de numere cîștigătoare.
Se cîștigă si cu 3 numere din 5 extrase.
Nu lăsați în ultima zl procurarea biletelor.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN
7 MAI 1976

SE ACORDÂ CÎSTIGURIÎM

8UT0TURismE4pnig£8lUR5|l

Extragerea 1 : cat. 1: 1.45 variante 
autoturism Dacia 1300 ; cat. 2 : 4 va
riante 10% a 12.774 lei ; cat. 3 ; 16,55 
a 3.087 lei; cat. 4: 16,65 a 3.069 lei; 
cat. 5 : 55,20 a 926 lei; cat. 6: 118.75 
a 430 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 8.844 lei.
Extragerea a ll-a : cat. A; 1 varian

tă 25% a 37.547 lei țl 3 variante 10% 
a 15.019 lei; cat. B: 3 variante 25% 
a 6.605 lei și 10 variante 10% a 
2.642 lei; cat. C: 8.40 a 5.504 ' ' 
cat. D : 12,05 a 3.837 lei ; cat. 
71,75 a 644 lei; cat F: 142 a 326 
cat. X: 1.605 a 100 lei.

Autoturismul Dacia 1300 a fost 
ținut de DOBRICAN ALEXANDRU 
localitatea SEINI jud. MARAMUREȘ, 
iar cîștigul de 37.547 lei o fost obți
nut de RADULESCU ELENA din PLO
IEȘTI.
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— căci 
noase și 
losul, a- 
îayern a 
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simpa- 
iblicului, 
urere și 
lă însă 
:ap“, cu 
^îteran, 
ivîrșită". 
t — zic

și de aici, din două stiluri 
de joc, adică de personali
tate, a pornit toată estetica 
unui meci bun și pe alocuri 
chiar foarte bun.

Dintre ideile care ne in
teresează, aș sublinia aceea 
„văzută" și de Țopescu, jo
cul fără de atac al lui Ba
yern. Ideea poate părea fas
cinantă, mai ales cînd duci 
lipsă dc „vîrfuri" și șuteri. 
E atrăgător să te uiți la 
Gerd Muller — fundaș, la 
Beckenbauer și Piazza - 
înaintași și „tunari" — fan- 
dacsia, de Ia idee, e gata... 
Se poate cîștiga și fără a- 
tacanți ficși, fără extreme 
pe extremă, fără centri pe 
centru — doar cu un por
tar In poartă I Da, se poa
te, cu o condiție: ca toți 
jucătorii să joace fotbal. E 
simplu, cred, și nu mai tre
buie explicat. O a doua 1- 
dee privește cursul vieții 
în fotbal : cînd după ce a 
luat Cupa pe ’74, Bayern a

I
I
I
I
I
I
I
I
I

POST-SCRIPTUM LA MECIUL
BULGARIA - ROMANIA

(Urmare din pag. 1)

Marginalii la jocul selecționatei de tineret

CALITĂȚILE TEHNICE
ANULATE DE LIPSA DE COMBATIVITATE
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fost învinsă de 
Dinamo Kiev, mai 
toată lumea a În
ceput 
că de 
chipei 
ne și 
mat-o 
toarea 
ne 
din
„nu

să vorbeas- 
declinul e- 
vest-germa- 
a supraesti- 
pe învingă- 
sa. Mai vi- 
campionatul 

unde 
Dar 

un
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R.F.G. 
merge", 

ce apare 
o nouă finală

Bayern 
pe măsură 
țel mare - _ ____  ___ __
de Cupă europeană — Ba- 
yern-ul își revine, „intră în 
mînă", Dinamo Kiev dispa
re, învinsă de o echipă 
care intră în finală cu 
cine ? Chiar cu Bayern, 
despre care se zicea că nu 
mai e ce a fost... încetul 
cu încetul se fierbe oțetul, 
dar și oțelul se măsoară cu 
țelul. Același caz cu An- 
derlecht : în primul tur, la 
București, belgienii aceștia 
nu păreau cine știe ce, Ra
pidul nostru nefiind deloc 
ridicol, într-un meci, altfel 
slab... Cine cîștigă Cupa Cu
pelor? „Slăbuții" de la „An- 
derlecht" ! (Compatibil eu 
un Belgia — Olanda 0—5? 
Nu știu...). Echipele bune 
sînt cele care se pot trans
figura de la etapă la eta
pă, vrăjite de un scop im
portant. Este și motivul pen
tru care nu pot încheia — 
riscînd a vă pare deplasat 
în acest context de mari 
valori — fără să elogiez a- 
cel 3—3 al U.T.A.-ei, de la 
0—3, cu Steaua, răsturnare 
de scor prea rară la noi, 
încordare de forțe care mă 
face să aud, ca nemistuit 
suporter arădean, muzica 
aceea, poemul acela bubui
tor, numit nu numai „Moar
te"... (dar) „și transfigu
rare...".
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clasamentul pe echipe pe primele 
locuri s-ou clasat Șc. sp. Viitorul Cluj- 
Napoca cu 81 p, Șc. sp. Galati cu 
79 p și Șc. sp. Reșița cu 67 p. lată 
învingătorii în ordinea categoriilor, la 
Juniori mori : M. Prîcop (Galați) 
157,5 kg, C. Popa (Goloțî) 182,5 kg ; 
I. Mușat (Arad) 180 kg; S. Pop (Bra
șov) 210 kg; C. Vașvari (Reșița) 250 
kg; St. Csere (Cluj-Napoca) 237,5 kg; 
V. fii® (Constanța) 210 kg; K .Kon- 
dorossy (Arad) 212,5 kg; 6. Mrtroescu 
(Cluj-Napoca) 150 kg. Cișligătoril fa 
juniori mici: M. Verde (Cluj-Napoco), 
I. Balaș (Galați); V. Mathe (Reșița); 
V. Negru (Cluj-Napoca); Gh. Motache 
(Constanța); ' 
Raicovici 
culturism, 
tegorii) 
tsști); I. 
stan to).

A. Dinu (Pitești); M. 
(Pitești). In concursul de 
pe primele locuri (pe ca* 

s-au clasat: I. Vișon (Pi- 
Enoche (lași); V. Hie (Coci-
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— Sp. stud. A.S.E. Buc.

REZULTATE 
VIZIA B lRUGBY

I.O.B Bolș _______
10—3, Eîectroputere Craiova — I.P.G. 
Ploiești 0—4. Minerul Lupani — Rapid 
Buc. 0—14, C.F.R. Brașov — Construc
torul Alba lulia 44—3, Petrochimistul 
Pitești — Dacii I.P.A. Sibiu 3—0; 
Seria a ll-o: Politehnica II lași —- 
Constructorul Buzău 4—13, C.S.M. Su
ceava — Dunărea Giurgiu 17—3, Ci
mentul Medgidia — U.R.A. Tecuci 
64—4, S. N. Oltenița — Aeronautica 
16—9; seria a.................... ..
C.F.R. — Dacia 
II 10—8, Voința

lll-o (constănfeond):
18—3, I.T.C. — Forul 
— Portul 13-9.
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ih).

DIVIZIA A, gru- 
pa volorică I. 

programează sîmbătă și duminica ur
mătoarele întîlniri din cadrul celei 
de a doua etape: Feminin: C. S. 
Arad H — Gloria Buzău, C.S.M. 
Cluj-Napoca — Progresul București și 
C. S. Arad I — Gloria Buzău; Mascu
lin: Comerțul Tg. Mureș — Locomo
tiva București, C.S.M. Cluj-Nap oca — 
Progresul București, Universitatea Cra
iova — Gloria Buzău. în grupa valo
rică II au loc întîlnirlle : Feminin : 
Șc. sp. Rm. Vîlcea — Voința Brașov, 
Dinomo Slatina — Voința Sîngeorgiu
de Pădure, Metalurgistul Cu gir — ■ 
Șc. sp. Craiova; Masculini Șc. sp. s 
Odorhei — Sănătatea Drobeta Tr, Se- t 
verin, Constructorul Hunedoara —•
CSM lași și Politehnica București — ■ 
Șc. sp. Craiova. «

I
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cisiv, dar neinspirat la „un- 
doi“-uri) să piardă majoritatea 
duelurilor cu apărătorii bulgari, 
mai rutinați, și Insuccesele lor 
au avut, între altele ca efect, o 
demobilizare a coechipierilor. 
Hajnal, îndeosebi, și Cheran au 
rărit urcatul spre linia întîi, 
cei de la mijloc au rămas din 
ce In ce mai mult pe poziții, 
solicitînd vîrfurile doar cu pa
se lungi. S-a creat, astfel — din 
ultimul sfert al primei reprize 
și pînă aproape de finalul par
tidei — un spațiu mare care 
i-a izolat pe Anghel și pe Năs- 
tase. Și tocmai această cedare 
deliberată a inițiativei (care, ne 
mărturiseau după meci arbitrul 
turc Orhan Cehe și observato
rul grec Athanase Soulis, i-a 
surprins și pe ei) a permis unui 
adversar — dominat o jumătate 
de oră — să atace cu o Insis
tență sporită, să realizeze, la 
începutul reprizei secunde, 
printr-un fundaș unicul gol al 
victoriei.

Ofensiva dirijată spre poarta 
noastră de cunoscuții interna
ționali Boncv, Panov, Voinov și 
Denev și-a avut, dacă se poate 
spune așa, partea ei... bună, su- 
punînd la un examen sever po
tențialul defensiv al echipei 
noastre : l-a remarcat, în poar
tă, pe debutantul lordache (In 
pofida unor mingi boxate de
fectuos), i-a evidențiat pe cen
tralii G. Sandu și Dobrău (care 
prin spirit de echipă și inter
vențiile lor reușite ni i-au re
amintit pe Dinu și Bătmăreanu 
II), i-a recomandat, în conti-

nuare, pe Hajnal (miercuri a 
acuzat lipsa susținătorului de pe 
partea sa din linia de mijloc) 
și Boloni, ultimul mai bun de 
la un meci la altul.

Cit privește, insă, potențialul 
ofensiv al echipei, acesta a lă
sat mult de dorit. Doar eu o 
jumătate de oră de joc mai bun 
in situația de atac, nimeni nu 
se poate declara satisfăcut. 
Formația noastră s-a descurcat 
in momente de dificultate, ieșind 
din apărare lucid, prin mingi 
trimise precis la partener. Dar 
de la mijlocul terenului mai 
departe (așa cum le spunea și 
Ștefan Covaci elevilor lui, la 
sfîrșitul meciului, în cabină), 
echipa a abandonat lupta, a 
părut stingherită precum șco
larul care se prezintă la exa
men cu lecția învățată pe ju
mătate. Poate că cu Iordănescu, 
Dinu, Fazekaș în teren alta ar 
fi fost forța de atac a formației 
noastre. Poate...

Cert este că viitoarele jocuri 
— primul, la 5 iulie cu Italia, 
la Milano — trebuie pregătite 
temeinic încă de pe acum. O 
echipă în adevăratul înțeles al 
cuvîntului este doar aceea ca
pabilă să practice un joc com
plet, demonstrînd un bun po
tențial defensiv, dar și ofensiv. 
„Exemplul Tirnovo" — echiva
lent cu primul pas al echipei 
noastre pe drumul reconstruc
ției ei — ne spune, în mod răs
picat, că pentru abordarea pre
liminariilor viitorului campio
nat mondial trebuie muncit cu 
mai mult simț de răspundere, 

. în primul rînd la echipele de 
club, acolo de unde sînt recru
tați jucătorii reprezentativei.

REUNIREA SELECȚIONATEI DIVIZIEI B
în vederea partidei pe care 

Selecționata Diviziei B o va 
susține miercuri 19 mai, la 
Karlovo, în compania Selecțio
natei similare a Bulgariei, sînt 
convocați pentru luni_17 mai, 
Ia ora 11, la sediul 
mătorii jucători : 
(Dinamo Slatina), 
(Prahova Ploiești), 
tobuzul București), , __
roșu Brașov), Ghiță (Corvlnul 
Hunedoara), Petrovici (Gloria 
Bistrița), Ene, Niță, Sava (C. S. 
Tîrgoviște), Anghel (Gloria Bu
zău), Bunea, Voicilă (Unirea A- 
lexandria), Țevi (Progresul 
București), Marinescu (C.S.U. 
Galați), Berman (F.C.M. Ga
lați), Nucă (Nitramonia Făgă
raș).

Lotul, care a fost alcătuit 
în urma trialului organizat, la 
București și la care au parti-

F.R.F., ur- 
Eftimescu 

Dumitrescu 
Cățoi (Au- 
Micloș (St.

eipat jucători din toate cele 
trei serii ale Diviziei B, va e- 
fectua o ședință de pregătire, 
după care se va deplasa In 
Bulgaria. Antrenorii Selecțio
natei Diviziei B sînt Alexan
dru Constantinescu (Ceahlăul 
P. Neamț) și Virgil Blujdea 
(Gloria Bistrița). Menționăm 
că meciul de la 19 mai este 
primul pe care selecționata e- 
șalonului secund îl susține in 
actualul sezon.

Susținînd un nou examen 
(miercuri, la Brăila), în com
pania selecționatei similare a 
Bulgariei, jucătorii din selecțio
nata de tineret (sub 23 de ani) 
a țării noastre n-au reușit să 
se impună, să se detașeze, în 
fața unui adversar superior nu 
atit din punct de vedere tehni- 
co-tactie, cit mai ales prin am
biția cu care a știut să abordeze 
partida.

O dată în plus — cu mici 
excepții — fotbaliștii cărora li 
s-a acordat increderea selecțio
nării în lotul de perspectivă al 
țării nu au reușit să ne aducă 
satisfacția unei victorii și a- 
ceasta datorită, în primul rînd, 
LIPSEI DE DĂRUIRE ÎN JOC.

Ne așteptam ca jucătorii se
lecționați de la echipele de Di
vizia A să evolueze la o bună 
valoare într-o partidă interna
țională, fie ea și amicală. Dar, 
după felul în care s-au com
portat, le putem reproșa majo
rității jucătorilor noștri lipsa de 
abnegație, de combativitate, de 
atașament colectiv, aceste ca
rențe nefiind însă semnalate și 
la fotbaliștii bulgari, care au 
știut să se agațe de fiecare min
ge, apărindu-și șansele pînă la 
ultimul fluier al arbitrului. 
Mereu primii la minge, oaspeții 
au reușit să contracareze avîn- 
tul ofensiv al echipei noastre, 
majoritatea jucătorilor din se
lecționata de tineret a României 
desl'ășurînd un ,joc Incîlcit, lip
sit de perspectivă.

Concret, din „ll“-le prezentat 
de antrenorii Nicolae Petrescu 
și Octavian Popescu, numai 
Negrită, Boea, Pîslaru, Manea 
și, intr-o mai mică măsură, 
Cristian și Doru Ionescu au fă
cut față cerințelor unui joc 
modern, purtat în viteză, atît 
de mult așteptat (dar mereu 
amînat) din partea unor jucă
tori tineri, posibili componenți 
ai primului lot reprezentativ.

Elocvent este faptul că, pe 
întreg parcursul partidei, coor
donatorul de joc al oaspeților. 
Borzov, component al echipei 
Spartak Pleven, și-a permis să 
facă totul în teren fără ca nici 
un jucător din selecționata 
noastră să-l marcheze strict, a- 
nu)îndu-i posibilitatea unei ac
tivități laborioase. Dacă am face 
o analiză a comportării jucăto
rilor noștri, pe ultimul loc s-ar 
situa randamentul componen-ți- 
lor liniei mediane, care n-au 
reușit să impulsioneze atacul și 
nici să sprijine, la nevoie, com
partimentul defensiv. Excepție 
face clujeanul Boca, căruia nu 
i se acordau prea multe șanse

de reușită la acest prim exa
men, dar care a avut o presta
ție demnă de laudă.

Avind in vedere aceste con
statări, am sugera ca în viitoa
rele confruntări ale selecționa
tei de tineret să fie trecuți prin 
„filtru" și alți jucători care 
s-au impus în partidele de cam
pionat. Și n-ar fi deloc rău 
dacă, după trialul rezervat com- 
ponenților formațiilor de Divi
zia B, care a avut loc la Bucu
rești, selecționerii și-ar îndrep
ta atenția și asupra cîtorva nu
me din eșalonul secund, jucă
tori care, chiar dacă nu dețin 
încă o tehnică superioară, sîn- 
tem siguri, vor face totul să de
monstreze că pot corespunde 
cerințelor și obiectivelor selec
ționatei de tineret. Să lăsăm, 
deci, porțile deschise, în spe
ranța formării unei reprezen
tative de tineret dornice să se 
afirme necontenit.

Gheorghe NERTEA

ACTUALITĂȚI
• CUM SE JOACĂ MECIU

RILE DE DUMINICA, DE DI-
, VIZIA A, DIN CAPITALA. 

Cele două partide de primă 
divizie programate duminică 
In București se vor disputa 
astfel : Dinamo — politehnica 
Timișoara, stadionul, Dinamo, 
ora 17 ; Steaua — Olimpia Satu 
Mare, stadionul Steaua, ora 17*
• NU VOR JUCA DUMINICA. Acu- 

mulînd 3 cartonașe galbene, au fost 
suspendași pe o etapă —■ deci nu 
vor juca duminică — următorii jucă
tori :

DIVIZIA A : Gabriel Sandu (Dina
mo), Toma (Jiul), Mustoțea (F. C. 
Argeș), Bocșa (F. C. Olimpia Sctu 
Mare), Gligore (A.S.A. Tîrgu Mureș), 
Ca roc (F. C. Constanta), Silvestru 
(Sportul studențesc).

DIVIZIA B : Apostol (C.F.R. Paș
cani), Lepădatu (Cimentul Medgidia), 
Economii (C. S. Tîrgoviște), Ceavdarini 
(S. N. Oltenița), La zar (F. C. Corvi- 
nul Hunedoara), Munteanu (F, C. Pe
trolul Ploiești), Pantelimon (C.S.M. 
Suceava), Căței (Autobuzul București), 
Costinaș (Minerul Moldova Nouă).

• O SELECȚIONATA de 
JUNIORI, alcătuită din jucă
tori de perspectivă, va efec
tua un turneu de două meciuri 
în Turcia. Partidele cu echipa 
similară a țării gazdă sînt pro
gramate în zilele de 19 ți 21 
mai.

• UNIVERSITATEA CRA
IOVA a susținut miercuri du- 
pă-amiază, la Vidin (Bulgaria), 
o partidă amicală în compania 
formației locale de Divizia B. 
Craiovenii au învins cu scorul 
de 2—0 (2—0).

Din activitatea centrelor de copii și juniori

JUCĂTORUL NU POATE

A doua zi după meciul 
de Divizia C, disputat la 
București, între echipele 
I-C.S.I.M. șl Flacăra roșie 
(din etapa a XXm-a), a 
venit la redacție tovarășul 
Ștefan Banciu, tatăl unui 
jucător de la Flacăra ro
șie. Pe un ton indignat, el 
ne-a relatat că arbitrul me
ciului respectiv i-a dat o 
palmă băiatului său în tim
pul jocului. După cum ne-a 
spus părintele jucătorului 
Mihalache Banciu, băiatul 
lui s-a dus la arbitru, după 
ce acesta a eliminat un al 
doilea jucător din echipa 
Flacăra roșie, și l-ar fi în
trebat de ce a luat aceas
tă decizie, la care arbitrul 
in cauză i-a răspuns cu 
o... palmă. „Eu nu cunosc 
regulile fotbalului* Ca un 
arbitru — spunea Șt Ban
ciu —, dar s*îu ca o in
fracțiune comisă de un ju
cător pe teren, tic ea cit 
de gravă, nu poate fi sanc
ționată cu palma". Sub
scriem si noi la această 
părere șl considerăm că 
arbitrul Ion Necesim (Bu
curești), dacă lucrurile 
s-au petrecut în realitate 
așa, a procedat greșit. Da
că M. Banciu a protestat 
la deciziile conducătorului 
de joc la fel cum au fă
cut-o coechipierii lui N. 
nie și A. Grlgoroaie, care 
au fost eliminați de pe te
ren, trebuia ca șl M.B. să 
primească o sancțiune re
gulamentară si nici decum 
o palmă. (T. B.).

TÎLVESCU, bukosy 
LA EC.

Ani la rînd, despre Centrul 
de copii și juniori F. C. Con
stanța s-a vorbit numai în mod 
critic, fiind dat mereu ca e- 
xemplu de cum nu trebuie in
vestite importante sume bă
nești care, în altă parte, ar fi 
avut o eficiență mult mai 
mare. S-a scris chiar, prin 
1970, la cinci ani de la înfiin
țare, că centrul constănțean 
consumase pină atunci peste un 
milion de lei și oferise, în 
schimb, un singur jucător 
(Etern) care, de bine-de rău, 
ajunsese să evolueze, în cîteva 
meciuri, în prima divizie. Dar, 
despre Etern sau Biliboacă — 
un alt hume citat ca fiind 
„produs" al pepinierei de pe 
litoral — nimeni nu mai știe 
nimic acum, deși, dacă ar fi 
avut o bună valoare, ei ar 
trebui să joace încă în primul 
eșalon. Era perioada cînd di
vizionara A din Constanța tră
ia cu jucători aduși de pretu
tindeni, din întreaga țară, 
crescuți cu trudă de alții. Iată 
însă că, in ultima vreme, s-au 
făcut cîteva „breșe" într-o sta
re de lucruri anormală. A a- 
părut mai intii Rădulescu, 
mijlocașul de azi al Sportului 
studențesc. Apoi Mustafa, Mol
dovan, Corendea, Gache, Co
dim Iar în divizia secundă -ac
tivează, printre alții, Tănase 
(C. S. Tîrgoviște), Ionescu (S.C. 
Tulcea), Gogan (C.S.U. Galați), 
Girip și Lepădatu (Cimentul 
Medgidia), Măciucă 
Pașcani), jucători de 
respectivelor echipe, 
fiind situația actuală, 
firesc, întrebarea : de 
buit să treacă atîta timp pînă 
cînd lucrurile să intre pe fă
gașul lor normal 1

SI AMBIȚIILE LOR 
CONSTANTĂ
_. — . —_____ _ _Jll«

„Adevărul este că altfel era 
privit centrul cu cîțiva ani în 
urmă de toți cei care aveau 
datoria să-l sprijine eficient — 
afirmă Constantin Mareș, pre
ședintele clubului. Schimbarea 
opticii a dus, înainte de toate, 
la o mai bună organizare a 
activității cu copiii și juniorii 
noștri, la luarea unor măsuri 
concrete privind asigurarea 
condițiilor materiale corespun
zătoare. Centrul are acum la 
dispoziție un teren gazonat, u- 
nul de zgură, două pentru mi- 
nifotbal, anexele necesare. 
Toate acestea nu existau îna
inte, deși ar fi trebuit să fie™"

„Și s-a mai schimbat ceva — 
Intervine, la rîndul lui, Con
stantin Tîlvescu, coordonato
rul centrului. S-a schimbat ra
dical modul de efectuare a se
lecției și instruirii. în 1973 și 
1974 efectivul centrului a fost 
supus unui nou și sever exa
men de selecție. De fiecare 
dată circa 20 de copii n-au 
corespuns normelor și au fost 
înlocuiți cu alții proveniți prin 
filiera competițiilor 
de Casa Pionierilor, 
„Cupa speranțelor", 
mit, de asemenea,

(C.F.R. 
bază ai 
Aceasta 

se naște, 
ce a tre-

organizate 
îndeosebi 
Am pri- 
aprobarea 

Inspectoratului școlar județean 
pentru ca noi, antrenorii cen
trului, să putem asista la o- 
rele de educație fizică din 
școli, tot în vederea descope
ririi unor elemente dotate. 
Ne-am străduit să selectăm pe 
cei cu reale posibilități, cum 
sînt Iancu, Roșculeț, Muscalu. 
Pacea, Zamfir, Lăcătuș, Roșu, 
Mănăilă, Neamțu etc. Trebuie 
spus, in al doilea rînd, că și 
pregătirea se desfășoară acum 
pe cu totul alte baze. Am a- 
juns la concluzia că în cen-

Marian Toader, component al 
naționalei de juniori. Va fi el 
viitorul fundaș central al lui 

F. C. Constanța ?

trele de copii și juniori trebuie 
să lucreze numai practicieni. 
Adică antrenori care să poată 
arăta practic cum trebuie să 
fie executat un dribling, o pa
să, un stop. Asta facem noi, 
acum, la Constanța..."

Nu demult s-a disputat 
dublul meci dintre juni
orii români și bulgari. Printre 
cei opt jucători evidențiați 
s-au numărat și toți cei trei 
constănțeni : Toader, Cîrîc, Ig
nat. Doi fundași centrali și un 
atacant, Și după ei ? „Vă rog 
să mai notati două nume : Mi- 
hale și Ghcrcic. Ambii sînt 
stingaci, ambii trag foarte bine 
la poartă. S-ar putea să de
vină șuteuri așa cum a fost 
cîndva Iosif Biikosy".

Omul care ne-a rugat să no
tăm cele două nume nu era 
nimeni altul decît... Iosif Bu
kosy, unul dintre cei patru 
antrenori ai centrului de copii 
si juniori F. C. Constanța, cei
lalți trei fiind C. Tîlvescu, A. 
Munteanu și Eugen Șovăilă.

Lourențiu DUMITRESCU



SPORTUL Scrisoare din Moscova

„CURSA PĂCII" LA CAPĂTUL 
ETAPELOR DE MUNTE

După 626 km, parcurși într-un 
prolog și 4 etape, caravana ce
lei de a 29-a ediții a „Cursei 
Păcii" a făcut joi popas la Stări 
Smokovec.. Prilej de odihnă 
pentru alergători și de reflecții 
pentru ceilalți membri ai cara
vanei.

Cursa a străbătut etapele de 
munte ale întrecerii (7 sprinturi 
de cățărare) bucurîndu-se de 
vreme bună pînă miercuri, cînd 
ploaia și frigul au făcut și mai 
dificile cele trei urcușuri de la 
Vagnar, Certovica și Strbșke 
Pleso, răspîndite pe mai bine 
de 70 km. Primele constatări : 
formațiile Uniunii Sovietice 

- (care domină cursa atît la indi
vidual cît și la echipe), R.D. 
Germane, Cehoslovaciei și Po- 

■ Ionici sînt extrem de tari ; sur
prinzătoare, printr-o evoluție 
superioară, echipele Suediei și 
Olandei ; media orară a cursei 
— excelentă (40,200 km/h în sec-, 
vența de munte de pe terito
riul Cehoslovaciei).

' Cîte ceva despre echipa 
României. Ea a avut o compor
tare satisfăcătoare pînă acum, 
dacă ținem seama de lipsa de 
experiență a lui M. Romașcanu^ 
de valoarea scăzută pe munte 
a lui Valentin Ilie și T. Drăgan. 
Ion Cojocaru s-a accidentat în 
prima etapă și a făcut restul 
cursei grație infiltrațiilor cu 
novocaină. Ar trebui vorbit, de
sigur, și despre greșelile pe 
care le fac Vasile Teodor și Eu
gen Dulgheru, nefiind atenți la 
acțiunile ce se întreprind în 
fruntea plutonului.

Conducătorul delegației, Tra
ian Dinuț — secretar general al 
F.R.C., ne spunea, într-o con-

amvorbire telefonică pe care 
avut-o ieri la amiază, că există 
speranța ca în etapele de plat 
din Polonia echipa să avanseze 
în clasament, să ajungă la locul 
7 și. poate, chiar mai bine. Le 
dorim alergătorilor noștri să-și 
realizeze intențiile.

Clasamente generale după 4 
etape :

Individual : 1. SERGHEI MO
ROZOV (U.R.S.S.) 15 h 34:00 ; .2 
Nikolai Gorelov (U.R.S.S.) la 
53 s ; 3. Boris Isaicv (U.R.S.S.) 
la 1:29 ; 4. Hans Joachim Hart- 
nik (R.D.G.) la 2:06 ; 5. Wil 
Helvoirt (Olanda) la 3:06 ; 6. 
Gerhard Lauke (R.D.G.) la 3:11; 
7. Stanislaw Szozda (Polonia) 
la 3:33 ; 8. Milos Hradzira (Ceho
slovacia) la 3:36 ; 9. Pavol Ga- 
lik (Cehoslovacia) la 3:53 ; 10. 
Tadeusz Mytnik (Polonia) la 
3:55;... 20. Michael Schiffner
(R.D.G.) la 6:54 ; 21. Frantisek 
Kalis (Cehoslovacia) la 6:55 ; 22. 
Tord Filpsson (Suedia) la 7:13 ;

23. Janusz Kowalski (Polonia) 
la 7:32 ; 24. MIRCEA ROMAȘ- 
CANU la 7:39 ; 40. Vasile Teo
dor la 16:36 ; 48. Eugen Dul- 
gheru la 20:30 ; 76. Teodor Dră- 
gan la 37:39 ; 79. Ion Cojocaru 
la 42:39 ; 99. Valentin Ilie la 
lh 26:41. Au rămas în cursă 104 
alergători.

Echipe : 1. U.R.S.S. 46 h 43:17; 
2. R. D. Germană la 7:48 ; 3. 
Cehoslovacia la 8:18 ; 4. Polonia 
la 10:06 ; 5. Suedia la 18:26 ; 6. 
Olanda la 19:06 ; 7. Norvegia la 
36:45 ; 8. Italia la 37:26 ; 9.
ROMÂNIA la 39:06 ; 10. Bulga
ria la 41:06 ; 11. Elveția la 48:08; 
12. R.F. Germania ; 13. Marea 
Britanic ; 14. Franța ; 15. Unga
ria ; 16. Belgia ; 17. Finlanda ; 
18. Iugoslavia ; 19. Cuba.

După o zi de odihnă, petre
cută joi la Stări Smokovec, ca
ravana celei de a 29-a ediții a 
„Cursei Păcii" parcurge astăzi 
etapa a V-a pe ruta Tatranska 
Lomnica — Cracovia, 151 km.

în vederea turneului olimpic de baschet

ECHIPA DE BASCHET
A BUCURESTIULUI

PENTRU „MARELE PREMIU
AL ORAȘULUI SOFIA"

Selecționata de basiihet mas
culin a Capitalei a plecat a- 
seară la Sofia pentru a lua 
parte, între 15 și 21 mai, la 
tradiționalul turneu internațio7 
nai „Marele premiu al orașului 
Sofia". Au făcut deplasarea : 
Popa, Cernat, Niculescu, Ocze- 
Iak, Ivascenco, Uglai, Opșitaru, 
Mihuță, Căpușan, Barna, Te- 
cău, Caraion ; antrenorul D. 
Evuleț-Colibaba și arbitrul F. 
Took.

La întreceri au mai fost in
vitate echipele orașelor Am
sterdam, Belgrad, Berlin, Bru
xelles, Budapesta, Havana, 
Moscova, Paris, Praga, Varșo
via, precum și trei selecționate 
ale capitalei țării gazdă.

Profitînd de faptul că a par
ticipat la turneul preolimpic 
european de la Edinburgh (fi
ind primul arbitru român in
vitat să conducă meciurile li
nei asemenea competiții), i-am 
solicitat arbitrului internațio
nal George Chiraleu unele a- 
mănunte legate de desfășura
rea întrecerii, prima întrebare 
referindu-se la marea surpriză 
produsă de calificarea repre
zentativei Italiei datorită vic
toriei directe în partida cu 
Iugoslavia (84—79).

— Rezultatul neașteptat, ne-a 
declarat prof. Chiraleu, se ex
plică prin faptul că italienii au 
jucat excepțional, avînd în 
Marzoratti un admirabil con
ducător din teren (de altfel, a 
primit cupa oferită celui mai 
bun baschetbalist al turneului), 
iar prin Meneghin, Barrivierra,, 
Jellini și ceilalți „giganți" au' 
egalat tradiționala superioritate 
sub panouri a sportivilor iu
goslavi. Aceștia, însă, au de
cepționat In partida finală, in- 
trînd pe teren prea încrezători 
în forțele lor. In plus, cîțiva 
dintre cei mai buni jucători — 
Ciosici. Solman. Slavnici — au 
evoluat sub valoarea lor, ei 
neavînd în acest an activitate 
competițională.

— Ce șanse păstrează Iugo
slavia pentru calificare 7

— După opinia mea, Iugo
slavia se va clasa printre pri
mele trei echipe la turneul de 
calificare de la Hamilton, în

Canada (20—30 iunie), la care 
vor participa selecționatele 
Braziliei, Cehoslovaciei. Finlan
dei, Islandei, Iugoslaviei, Isra
elului (grupa A), Angliei, Bul
gariei, Mexicului, Olandei, Po
loniei, Spaniei și Suediei (gru
pa B). Trei dintre aceste for
mații vor lua parte la J. O., 
alături de Australia. Canada, 
Cuba, R. A. Egipt, Italia, Ja
ponia, Porto Rico, S.U.A. și 
U.R.S.S.

•— Care a fost cel mai dificil 
meci arbitrat de dumneavoas
tră ?

— Iugoslavia — Polonia 
(101—93), semifinală a compe
tiției, în care polonezii au fost 
o revelație, avînd în Sewerin 
și Jurkiewicz (coșgeterul tur
neului, cu 127 puncte înscrise 
în 5 partide) jucători de mare 
clasă. (D. ST.)

ATLEȚII SOVIETICI
ÎN STARTURILE

Pregătirile atleților sovietici 
pentru Jocurile Olimpice de 
vară 1976 diferă substanțial de 
cele făcute înaintea ediției an
terioare. Actuala conducere teh
nică a ajuns la concluzia că 
testul principal trebuie 
constituie concursurile de 
vergură, al căror volum 
mărit considerabil odată 
apropierea starturilor de 
Montreal.

După campionatele europene 
„indoor" de la Munchen —unde 
reprezentanții Uniunii Sovietice 
au cucerit un număr record de 
medalii : 12 — urmează o im
presionantă suită de concursuri 
în aer liber. Deschiderea au fă
cut-o întrecerile pentru „Me
morialul fraților Znamenski", 
reunind 600 de atleți și atlete, 
fntr-o. primă triere pentru for
marea lotului olimpic. Concursul 
de la Soci pentru „Premiul 
Pravda", apoi meciurile cu An
glia și R.F. Germania, con
cursuri în Cehoslovacia, Polo
nia și Ungaria, culminînd cu 
campionatele unionale din iu
nie, la Kiev, iată tot atîtea e- 
tape decisive pentru stabilirea 
„olimpicilor" noștri.

Dar, de pe acum, se întrevăd 
numele mari ale listei. Nu poate 
lipsi din ea Valeri Borzov, care 
a terminat victorios în toate 
starturile din iarnă. Apoi Viktor 
Saneev, eroul întrecerilor de 
triplusalt la ultimele două O- 
limpiade, aflat actualmente 
după un tratament pentru for
tificarea ligamentelor de la pi
cioare, atît de solicitate în a- 
oeastă dificilă probă. Este aș
teptată cu interes revenirea 
Nadejdei Cijova, a cărei con
curență cu noile vedete ale a- 
runcării greutății se poate sol
da cu un nou record mondial, 
la granița celor 22 m. Un cu- 
vînt poate avea și tînăra sa 
coechipieră Svetlana Kracevska- 
ia, autoarea unei aruncări de 
20,02 m, recent, la Soci. Tot la 
„Memorialul, fraților Znamenski" 
aii strălucit aruncătorii de cio
can : Iuri Sedîh 77,24 m, Djum
ber Phakadze 77,20 m, Vladi
mir Dmitrenko 76,94 m. Dacă 
acestora îl adăugăm pe cam-

să-l 
an- 
s-a 
cu 
la

0 NOUA EDIȚIE A MARELUI PREMIU F.I.L.T.------ j
Cu desfășurarea campionate

lor internaționale de tenis (pe 
terenuri cu zgură) ale Angliei, 
la Bournemouth, asistăm la a 
doua săptămînă de întreceri 
pentru Marele Premiu F.I.L.T. 
Startul, în s'ecvența sa euro
peană, a fost dat la Miinchen 
și Florența, după ce în iarnă 
campionatele Australiei făcu
seră inaugurarea tradițională 
a competiției. Iată și clasamen-

M.
P, 
P.
P,

Edmondson 
J. Ncwcoir.be 

M.
K.

IMPORTANT EXAMEN PREOLIMPIC AL ATLEȚILOR NOȘTRI
(Urmare din pag. 1)

acest examen speranțele noas
tre pentru Montreal. „Interna
ționalele" constituie pentru a- 
tleții noștri , fruntași primul 
examen preolimpic, primul și 
— considerăm — cel mai im
portant, pentru că acum, cu 
două luni înaintea începerii 
Jocurilor Olimpice și cu o lună 
și jumătate pînă la încheierea 
perioadei fixată de I.A.A.F. pen
tru îndeplinirea haremurilor de 
participare la J.O., se pot trage 
concluzii, se poate alcătui con
turul delegației atleților pentru 
Montreal.

O parte dintre „olimpicii" 
noștri au pășit cu dreptul in 
anul J.O. obținînd în concursu
rile desfășurate pînă acum re
zultate promițătoare (Mariana 
Suman, Maricica Puică. Natalia 
Mărășescu, Argentina Menis, 
Virginia Ioan, Valeria Ștefănes- 
cu, Mihaela Loghin, Ilie Floroiu, 
Erwin Sebestyen) într-o perioa
dă socotită in anii trecuți pre
gătitoare. E drept, sezonul 1976 
este un sezon de excepție, re
zultatele obținute în lume o de
monstrează. Pentru alleții citați 
mai sus, ca și pentru cei al că
ror start a fost neconcludent, 
sau pentru cei ce și-au amînat

debutul pînă la campionatele 
internaționale (Alina Gheorghiu, 
Dorina Cătineanu. Ioana Pecec, 
Carol Corbu, Gheorghe Megelea 
etc.), concursul de miine și du
minică constituie un excelent 
prilej de a „prinde pasul“ ma
rilor performanțe, al marilor 
performeri din acest sezon. Din 
acest punct de vedere, cîteva 
probe din programul concursu
lui prezintă un interes deosebit, 
opunînd atletilor români adver
sari de prima mină, ce pot fi 
așezați de pe acum în rîndul 
favoriților olimpici. Săritura în 
lungime se va bucura de pre
zenta proaspetei recordmane 
Angela Voigt ajunsă la o palmă 
de 7 metri — poate la Bucu
rești ?... si acest lucru va con
stitui un stimulent pentru să
ritoarele noastre. Un duel Su
man — Stereva la 800 m și l-ar 
dori orice organizator de con
cursuri internaționale, el puțind 
fi socotit o adevărată avanpre
mieră olimpică. La disc, ArgerT- 
tina Menis se va întîlni cu cite - 
va reprezentante ale „noului 
val“ : Carmen Romero (69,08 m), 
Cristina Betancourt (65,34 m) și 
Evelyn Schlaak (61.98 m). Dacă 
aceste probe se anunță acum 
cele mai atractive, rezultate 

. spectaculoase pot apare în toate 
celelalte 30. în care, pe foile 
de concurs vor figura tot ce are 
valoros atletismul românesc la 
această oră și o serie de buni 
performeri din cele 12 țări ce

Germană) a 
mondială la

Săritura de 6,92 
Angela Voigt (R.D. 
devenit recordmană 
lungime.
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trimit sportivi la București. Le 
așteptăm, le dorim, pentru câ 
Jocurile Olimpice bat la ușă.

PREOLIMPICE
pionul olimpic Anatoli Bodnar- 
ciuk, devine limpede că. în a- 
ceastă specialitate, vom fi bine 
reprezentați.

Nume noi și altele mai vechi 
se întîlnesc în celelalte probe. 
Campionul european la săritura 
cu prăjina Vladimir Kișkun a 
sărit recent 5,50 m, iar colegul 
său Vladimir Trofimenko este 
creditat cu 5,30 m. în mare pro
gres se află săritorul Sn înăl
țime Serghei Scniukov, autorul 
unei performanțe de 2,24 m. 
Șăritoarea în lungime Lidia 
Alfeeva, semifondisla Valenti
na Gherasimova și alergătorii 
de garduri Evgheni Gavrilenko 
și Dmitri Stukalov pot fi și ei 
numărați printre candidații la 
finala olimpică.

Evident, totul se află actual
mente numai în calculele spe
cialiștilor. Rezultatele oficiale, 
obținute pe stadion, ne vor da 
indicații mai precise în viito
rul apropiat.

SEMION BLIZNIUK
„Sovietski Sport" — Moscova

TURNEUL DE ȘAH

DE LA VÎRBAS

BELGRAD, 13 (Agerpres). 
— După 12 runde, în turneul 
internațional de șah de la 
Vîrbas, în fruntea clasamentu
lui se află trei jucători : Ma- 
tulovici (Iugoslavia), Radulov 
(Bulgaria) și F. Portisch (Un
garia) — toți cîte 7'/î puncte. 
Maestrul român V. Vaisman, 
care în runda a 12-a l-a în
vins pe Lengyel (Ungaria), se 
află pe locul 10 cu 51/z puncte.

PERFORMANTE IMITE
IN CONCURSUL ATEETIC

DE EA SOCI
tul, la zi : 
(Australia) 60 
(Australia) 45 
(Spania) 40 
(R.F.G.), K. Rosewall 
Ruffels (ambii Australia) 30 p, 
D. Crealy (Australia) 20 p, H. 
Kary (Austria) și J. Kodes 
(Cehoslovacia) 20 p. etc.

După cum s-a mai anunțat, 
la actuala ediție, Ilie Năstase 
nu va participa decît la un nu
măr limitat de turnee. El ia 
parte, în aceste zile, la ulti
mele întreceri pentru „Trofe
ul Avis", în Hawaii, întîlnind 
în semifinale pe Bjbrn Borg 
(16 mai, la Keauhou-Kona). A 
doua semifinală opune pe Ar
thur Ashe Iul Ken Rosewall 
(19 mai, la Honolulu). Finala 
este programată pentru 23 
mai.

Orantes 
Meiler 
și K.

MOSCOVA, 13 (Agerpres). — 
Două noi recorduri ale U.R.S.S. 
au fost stabilite în cea de-a 
doua zi a concursului interna
țional de atletism „Premiul zia
rului Pravda", care se desfă
șoară în aceste zile la Soci. în 
proba de săritură cu prăjina, 
Iuri Prohorenko a trecut peste 
ștacheta ridicată la 5,49 m, iar 
Iuri Sedîh a obținut la arun
carea ciocanului rezultatul da 
78,86 m.

în alte probe au fost înregis
trate rezultatele : 110 m garduri 
— Viktor Miasnikov 13,6 ; sări
tura în lungime (femei) — Li
dia Alfeeva 6,47 m ; aruncarea 
discului (bărbați) — Viktor Pen- 
zikov 62,20 m ; aruncarea greu
tății (femei) — Svetlana Kra- 
cevskaia 21,07 m ; săritura în 
înălțime (bărbați) — Serghei 
Budalov 2,21 m.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM « La Fresno (Cali

fornia), R. Wiiuams a obținut 
8,03 m la săritura in lungime. In 
alte probe : disc — Mac Wilkins 
64,70 m ; 110 mg — Owens 13,77 ; 
440 yg — King 50,20 ; triplusalt — 
Butts 16,57 m. • Campionul 
R.D. Germane, Wolfgang Schmidt, 
a stabilit un nou record național 
la aruncarea discului — 68,04 m.

BASCHET • Competiția inter
națională feminină, desfășurată la 
Cracovia, s-a încheiat cu victori» 
formației cehoslovace Slavia Olo- 
moue, care a întrecut, în meciul 
decisiv, cu 57—56 (31—37) echipa 
poloneză Korona.

CICLISM • Etapa a 15-a a tu
rului Spaniei, încheiată la Can- 
gas, a fost cîștigată de Lopez Car- 
ril — 141 km în 3 h 52:32. In cla
samentul general, pe primul loc 
a trecut din nou portughezul 
J. Agostinho.

HANDBAL • La Tarnovo, me
ciul dintre selecționatele mascu
line ale Poloniei și Canadei s-a 
încheiat cu 26—16 (12—9) în favoa
rea jucătorilor polonezi.

FOTBAL • La Budapesta, 
prima manșă a semifinalelor C.E. 
de tineret (23 ani) : Ungaria — 
Iugoslavia 3—2 (2—1) • în „Cupa 
balcanică" : Dinamo Zagreb — Di
namo Tirana 2—1 (1—0).

NATAȚIE a In concursul de la 
Halle, Korneha Ender a ciștigat 
două probe : 100 m fluture’ în 
1:02,25 si 200 m liber în 2:05,75. 
Alte rezultate : 200 m delfin — 
Ulrike Tauber 2:16,80 ; 100 m
spate — Antje Stille 1:04,76.

PENTATLON • După patru pro
be, în concursul internațional de 
pentatlon modern de la Budapes
ta continuă să conducă cehoslo
vacul Adam, cu 4 273 p, urmat de 
maghiarii Kelemen — 4 266 p și 
Bako — 4 184 p. Proba de inot ă 
revenit americanului denies.

6—4 A La Bournemouth, în sfer
turi de finală, Manuel Orantes l-a 
învins pe Nikola Pilici cu 6—s, 
6—1, iar Hans Kary a dispus de 
Ricardo Cano cu 6—4, 6—4. Lo fe
minin : Helga Masthoff — Linda 
Mottram 8—6, 6—2.

TENIS • In turneul de la Las
Vegas : Connors — Stockton 6—3,
6—3 ; Ashe — Smith 7—5, 3—6,
7—5 ; Richey -- Newcombe 6—4,
6—4 ; Tanner — Gorman 4—6, 6-2,
7—5; Pasarell — Sedgman 6—1,
6—2 ; Panătta -- Rahim 6—4. 4—6,

in TENIS DE MASA • tntîlnirea 
amicală Cehoslovacia — Franța, 
desfășurată la Le Mans, a reve
nit sportivilor cehoslovaci cu 3—2. 
Jaroslav Kunz l-a învins cu 2—1 
(—14, 18, 18) pe J. Secretin
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