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Tovarășul Nieolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat, vineri di
mineața, Tîrgul Internațional de 
primăvară — TIBCO ’76 — ma
nifestare economică de prestigiu 
a cărei gazdă este Capitala țării 
noastre, Bueureștiul.

La vizitarea tirgului au luai 
parte tovarășii Manea Măneseu, 
Gheorghe Cioară, Lina Ciobanii, 
Janos Fazekas, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Ion Pătau, 
Gheorghe Radulescu, Leonte 
Răutu, Iosif Banc, Mihai Gere, 
Ion Ioniță, Vasile Patilineț, 
Angelo Miculescu, viceprim- 
ministru, alți membri ai guver
nului, conducători ai unor in
stituții centrale economice.

La sosire, secretarul general 
al partidului este salutat cu 
deosebită căldură de numeroși 
bucureșteni aflați pe aieile com
plexului expozițional din Piața 
Scînteii. Grupuri de tineri au 
oferii buchete de flori tovară
șului Nieolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu, celor
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului.

Aflat Ia a treia ediție, TIBCO 
’76 se înscrie în cadrul acțiuni
lor inițiate de țara noastră pen
tru promovarea și extinderea 
colaborării și cooperării cu toate 
statele. O demonstrează și pro
filul lărgit al actualei ediții a 
tirgului, care, pentru prima 
oară, cuprinde și mașini și uti
laje destinate industriei produ
cătoare de bunuri de consum, 
precum și participarea repre
zentativă, sporită față de anii 
trecuți, a expozanților străini.

Cum este și firesc, România 
este principalul expozant al 
Tirgului Internațional de primă
vară. Celor 28 de întreprinderi 
românești de comerț exterior le 
este rezervată o suprafață de 
peste 14 000 metri pătrați în 6 
pavilioane, unde sini prezentate 
mii de produse din domeniile 
care alcătuiesc structura tema
tică a tirgului.

Primul dintre pavilioanele vi
zitate aparține industriei ușoare.

în continuare, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat 
au vizitat standurile rezervate 
industriei electronice și electro
tehnice, industriei constructoare

de mașini, industriei locale și I 
cooperației de consum și meșie- 1 
șugărești, industriei chimice, in- g 
dustrlei materialelor de con- | 
strucții și altor ramuri indus- I 
triale. Apreciind realizările ob
ținute, secretarul general al I 
partidului a făcut, totodată, pre- ] 
lioase observații și recomandări 
în vederea lărgirii și diversifi- j 
carii gamei sortimentale a pro- | 
duselor, sporirii producției pen- * 
tru satisfacerea cerințelor în . 
continuă creștere de pe piața | 
internă și externă.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei- I 
lalți tovarăși din conducerea g 
de partid și de stat au vizitat 
apoi pavilioanele și standurile ■ 
expozanților de peste hotare. 9

Alături de țara noastră, la • 
actuala ediție a TIBCO parti- » 
cipă peste 300 de firme cu I 
expoziții, colective sau indivi- I 
duale, din Austria, Bulgaria, 
Cehoslovacia, China, Cipru, I 
Cuba. Egipt, Elveția, Franța, | 
Grecia, R. D. Germană, R. F. 
Germania, Irak, Italia, Iugo- g 
slavia, Japonia, Nigeria, Por- I 
tugalia, Ungaria, Uniunea So- * 
vietică, precum și Organizația . 
pentru eliberarea Palestinei.

Președintele Republicii este • 
primit și salutat cu deosebită . 
cordialitate, la fiecare pavilion, I 
de șefii misiunilor diplomatice | 
ale țărilor respective, de di
rectorii expozițiilor, de repre- | 
zentanții firmelor străine par- I 
ticipante la TIBCO, de nume
roși oameni de afaceri și pro- ■ 
ducători.

Cu acest prilej, tovarășul * 
Nieolae Ceaușescu discută cu g 
reprezentanții firmelor de pes- I 
te hotare, ii felicită pe expo
zanți pentru produsele prezen- | 
tate, își exprimă convingerea ] 
că participarea la tîrgul in
ternațional de la București fa- g 
vorizează, printr-o mai bună ] 
cunoaștere reciprocă, noi acți
uni de colaborare și coopera- | 
re, de intensificare a raportu- | 
rilor economice în folosul re
ciproc, al progresului și înțele- I 
gerii între popoare. In cadrul | 
acestui dialog, șefii misiunilor 
diplomatice ale țărilor partici- I 
pante, oaspeții de peste hotare, | 
au mulțumit președintelui re
publicii pentru aprecierile fă- | 
cute, pentru această vizită a șe- I 
fulul statului român care îi ono- 
rcază. 1

UN SPECTACOL SPORTIV DE MARE ATRACȚIE

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE ATLETISM ALE ROMÂNIEI
■@ La startul probelor numeroți campioni și recordmani 
9 Se așteaptâ dispute interesante și rezultate de 
înaltă valoare • Pentru mulgi competitori, o repetiție 

pentru J. O.
Cîteva sute de atleți și atle

te vor participa astăzi (ora 15) 
și mîine (ora 16) la întrecerile 
ediției a XXII-a a Campiona
telor internaționale ale Româ
niei care, în acest an, se des
fășoară în paralel cu concursul 
republican de primăvară al se
niorilor. Vom urmări, timp de 
două zile, pe stadionul Repu
blicii din București, într-un 
concurs ce se anunță extrem 
de interesant — fără precedent 
în ultimii ani, în Capitală — 
pe toți fruntașii atletismului 
nostru (unii dintre ei aflați în 
plină campanie de pregătire 
pentru J.O. de la Montreal, de 
obținere a standardurilor de 
participare la olimpiadă fixate 
de federația internațională de 
atletism, sau de federația noas
tră) alături de cîțiva atleți de 
valoare — între care o serie 
de autentice vedete ale atletis
mului mondial — din Austria, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba,

CARMEN ROMERO (Cuba)

Elveția, Franța, B.D. Germană, 
Grecia, Iugoslavia, Norvegia și 
Polonia. întrucît, așa cum am 
spus, cei mai buni atleți ro
mâni se vor prezenta in cor- 
pore la startul „Internaționale- 
lor“, ne propunem o sumară 
trecere în revistă a cîtorva a- 
tleți și atlete de valoare de pes
te hotare a căror prezență ri
dică cota de interes, prin clasa 
lor sau prin replica ce o vor 
oferi sportivilor români, la u- 
nele probe.

în primul rînd, desigur, An
gela Voigt (R.D.G., 25 de ani), 
proaspăta recordmană mondială 
a săriturii In lungime (6,92 m), 
care a mal concurat la Bucu
rești, în 1973, sub numele de 
fată, Schmalfeld. în aceeași 
probă — o altă revelație a ac
tualului sezon, Liliana Panaio- 
tova (Bulgaria, 20 de ani) — 
6,62 m, triplă campioană balca
nică de junioare în 1973 și de 
senioare în 1975, la București.

Și fosta recordmană mondială 
la aruncarea greutății, (21,57 m 
în 1974), Helena Fibingerova 
(Cehoslovacia, 27 de ani) este 
cunoscută amatorilor de atle
tism bucureșteni întrucît a par
ticipat la două ediții ale con
cursului de sală „Cupa de cris
tal". La fel, Nikolina Stereva 
(Bulgaria, 21 .de ani) campioa
na europeană de sală la 800 m, 
învingătoare, anul trecut la 
Jocurile Balcanice, la 800 și la 
1 500 m în fața recordmanelor 
noastre Mariana Suman și res
pectiv Natalia Mărășescu.

Carmen Romero (Cuba. 26 de 
ani) este marea surpriză a a- 
nului, la aruncarea discului, 
ea reușind cu 69,08 m a doua 
performanță mondială a tutu
ror timpurilor. Compatrioata sa 
Cristina Betancourt (65,86 m a-

ILIE FLORO1U

nul acesta), recordmana mon
dială de junioare Evelyn 
Schlaak (R.D. Germană, 20 de 
ani, 64,94 m în acest an) șl

(Continuare în pag. a 7-a)

Mîine, clapa a XXVIII a In Divizia A la lolftal

„Regata internațională Snagov“ la caiac-canoe

ÎN PRIMA ZI, CINCI VICTORIE ALE SPORTIVILOR ROMÂNI
Vreme călduroasă, dar cu 

un vînt destul de capricios, 
ieri în prima zi a întrecerilor 
din cadrul „Regatei internațio
nale Snagov“ care, la ediția 
din acest an, reunește la start 
caiaciști și canoiști din Româ
nia, Uniunea Sovietică, Bulga
ria, Ungaria, Canada si (sosiri 
de ultimă oră) Cuba și Iugo
slavia. Sub aspect numeric, o 
participare apreciabilă, iar sub 
aspect valoric, cu excepția 
unor individualități la canoe, 
îndeosebi — bulgarul Ananiev 
și canadianul Wood — prezen
țe destul de modeste. Decala
jul valoric a fost, însă, dese
ori redus datorită ambiției deo
sebite cu care au concurat 
echipajele oaspete neacredita
te cu sanse pentru locuri frun
tașe. *

In prima zi a întrecerilor, du
pă seriile eliminatorii, sportivii 
români, prezenți în toate cele 
șase finale pe distanța de 500 
m, au avut o evoluție bună, 
cucerind cinci victorii. Cîteva 
impresii deosebite din prima 
zi, urmînd ca pentru comenta
rii să așteptăm și finalele pe 
distanța de 1 000 m : la K 1 — 
500 m o surprinzătoare victo
rie a lui Mihai Zafiu care, 
folosind bine avantajul culoa
rului, l-a întrecut în finiș pe 
Vasile Diba ; victoria lui Ana
niev la C 1 — 500 m si mai 
ales locul doi ocupat de cana
dianul Wood, Ivan Patzaichin 
clasîndu-se pe locul trei ; suc
cesul lui Erofei—Ilaralambie 

în cea mai disputată dintre 
finale, C 2 — 500 m, probă în 
care echipajul Danielov—Si- 
mionov a ocupat doar locul 
cinci.

REZULTATE : K 1 — 1. M. 
Zafiu 2:00,5, 2. V. Dîba 2:00,6, 
3. B. Borbandi 2:01,8 ; C 1 : 1. 
Ananiev (Bulgaria) 2:13,5, 2.
Wood (Canada) 2:13,7, 3. Pat
zaichin (România) 2:14,0 ; K 1 
(f) : 1. Maria Mihoreanu 2:11,8, 
2. Maria Nichiforov 2:12,2, K 2:
1. Larion Serghei — Policarp 
Malîhin 1:40,0, 2. I. Dragulschi 
—P. Erast 1:40,6, 3. Timbala— 
Surga (U.R.S.S.) 1:41,0 ; C 2 :
1. Erofei — Haralambie 1:56,5,
2. Burchiu — Hristov (Bulga
ria) 1:56,6, 3. Wood — Smith 
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(Canada) 1:56,9 ; K 2 (f) : 1. 
Agafia Orlov — Nastasia Ni- 
chitov 1:56,2 ; 2. Despina Buri 
—Nastasia Buri 1:58,5, 3. Ari
na Parmac — Elena Mihale 
1:59,0.

După prima zi, în întîlnirea 
de juniori România — Bulga
ria : 5—3.

★

Reamintim că astăzi, înce- 
pînd de la ora 9,30, sînt pro
gramate seriile eliminatorii, 
iar după-amiază — de la ora 
17 — finalele probelor olimpi
ce pe distanța de 1 000 m.

Don GÂRLEȘTEANU

VOR INTERVENII 
ÎN ZONA LOCURILOR

CLARIFICĂRI 
PERICULOASE?

Divizia A la fotbal se reia, 
mîine, cu etapa a XXVIII-a. 
Dintre cele nouă partide, înce- 
pînd prezentarea lor în funcție 
de ordinea clasamentului, cea 
mai importantă este aceea de 
la București dintre Dinamo și 
Politehnica Timișoara, care poa
te aduce lămuriri definitive în 
privința ocupantei locului doi.

Prin prisma agitatei și tot 
mai complicatei lupte pentru 
evitarea locurilor 16 și 17, ies 
în evidență partidele de la Iași 
(Politehnica — U.T.A.) și Cluj- 
Napoca (C.F.R. — Universitatea 
Craiova), în care se înfruntă 
direct cîteva dintre echipele a- 
menințate ; dintre meciurile în 
care doar una dintre partenere 
e „implicată" în amintita luptă, 
notăm pe cele de la Tg. Mureș 
(A.S.A. — Rapid), Constanța 
(F.C. — „U" Cluj-Napoca), Pe
troșani (Jiul — F.C. Bihor), 
București (Steaua — Olimpia 
Satu Mare) și Reșița (F.C.M. — 
S.C. Bacău). în fine, la Pitești, 
un meci cu combatante mai li-

PROGRAMUL ETAPEI
lași :
Tg. Mureș : 
Cluj-Napoca :
Pitești : 
Constanța :
Reșița : 
Petroșani :
București :

București :

POLITEHNICA 
A.S.A. 
f.c’.Rărgeș 
FOTBAL CLUB 
F.C.M.
JIUL

Toate partidele încep la ora 17.
(In paginile 4—5, vești de Ia ceie 18 echipa divizionara A)

CLASAMENTUL „LA Zi'

1. STEAUA 27 17 7 3 61—25 41
2. Dinamo 27 15 4 8 54—29 34
3. „Poli* Tim. 27 12 7 8 41—36 31
4. S.C. Bacâu 27 12 5 10 29—28 29
5. Sportul stud. 27 11 7 9 33—33 29
6. A.S.A. 27 12 4 11 35—34 28
7. F.C. Bihor 27 12 4 11 31—32 28
8. F.C. Argeș 27 10 7 10 27—32 27
9. F.C. C-ța. 27 10 4 11 29—27 26

10. F.C.M. Reșița 27 11 4 12 29—40 24
11. F.C. Olimpia 27 10 6 11 27—38 24
12. Univ. Craiova 27 9 7 11 32—30 25
13. Polit. lași 27 10 5 12 39—40 25
14. Rapid 27 11 3 13 34—49 28
15. Jiul 27 9 7 11 35—41 25
16. U.T.A. 27 10 4 13 35—45 24
17. C.F.R. 27 6 8 13 21—35 22
18. „U- Cj-Nap. 27 7 3 17 28-35 17

niștite (F. C. Argeș — Sportul 
studențesc).

Dar, cum am amintit de fie
care dată în avancronicile noas
tre, peste aceste considerente 
ținînd de lupta din clasament, e 
de dorit ca „runda" nr. 28 să 
ne ofere întreceri de bună ca
litate, spectaculoase, atît de aș
teptate de iubitorii fotbalului.

— U.T.A.
— RAPID
— UNIVERSITATEA CRAIOVA
— SPORTUL STUDENȚESC
— „U“ CLUJ-NAPOCA
— S.C. BACĂU
— F.C. BIHOR

DINAMO — „POLI" TIMIȘOARA 
(Stadionul Dinamo)

STEAUA — F.C. OLIMPIA
(Stadionul Steaua)



SPORT ABC

BASCHETUL
Se pare că baschetul este — în 

mod ciudat — singurul sport in
ventat de americani. Numele in
ventatorului : Naișmith, profesor 
de educație fizică la Springfield, 
în Massachusetts. Baschetul este, 
așadar, un sport fără strămoși. 
Naișmith, care nici măcar nu e 
yankeu, el fiind originar din On
tario (Canada), s-a simțit obligat 
să inventeze acest sport cu min
gea pentru a-i stimula pe elevii 
fără prea multă tragere de inimă 
față de exercițiile severe ale gim
nasticii.

Baschetul, creat în vara anului 
1891, este astăzi al doilea sport 
din lume, ca popularitate și în
tindere. Care să fie secretul a- 
cestei uimitoare proliferări ? Se 
pare că e vorba despre franche
țea regulamentului său. Pentru 
că baschetul are reguli care rea
lizează formidabila performantă 
de a-i sancționa pe coloșii săi 
dezlănțuiți pentru cea mai nevi
novată dintre atingeri.

Se spune că baschetul este un 
Joc de șah care se desfășoară pe 
parchet. Afirmația nu este lipsită 
de adevăr. Tn baschet, ca și în 
șah, se studiază scheme de joc 
cu 5—6 mișcări anticipate, ceea ce 
presupune o filtrare severă a 
fanteziei dezordonate, mai ales în 
această perioadă de început a fa
zei. (Nu cumva lipsa de rigoare 
este un handicap în dezvoltarea 
baschetului nostru ?).

La un moment dat, baschetul 
părea să fie amenințat de în
mulțirea uriașilor. Americanul 
Bill Russel a început prin a mă
sura 2,14 m. Sovieticul Kruminș 
a crescut, între timp, cu alți 4 
cm. A urmat Ahtaev, cu încă 
20 de cm. în fața acestei creș
teri, baschetul a încercat o îm
părțire pe categorii de înălțime, 
dar a renunțat curînd. Urmașii 
lui Naișmith au luat rigla de cal
cul și au desenat o figură nouă 
în fața panoului. „Becul electric" 
din zona panoului a devenit o 
„căciulă", mărind spațiul în care 
giganții nu au dreptul să împie
dice drumul mingii spre coș. A- 
ceastă zonă interzisă a permis 
„piticilor" Bob Cousy, Minașvili 
sau Folbert să marcheze nestin
gheriți, de la distanță, însoțind 
aruncarea cu frumosul gest al 
lui Mercur, braț avîntat spre de- 
săvîrșirea mișcării.

Baschetul, sport de mare spec
tacol, realizează un adevărat mi
racol vizual. De sus, din tribună, 
uriașii par săritori obișnuiți, cu 
o superbă îndemînare. $i nu în- 
tîmplător, acest sport cu geome
trie mereu variabilă se bucură 
de o imensă popularitate în pa
tria lui John Thomas sau Dwight 
Stones, în cea a lui Valeri Bru
mei sau Grigoriev, precum și în 
patria celor mai înalti bărba'i din 
Europa — Iugoslavia. Baschetul 
este, de fapt, sportul unor sări
tori în înălțime pe care nu-i sa
tisface monotonia distantă a șta
chetei. Dovadă și faptul că acest 
„șah în mișcare", cu legile lui 
severe, a reușit paradoxul de a 
oferi lumii sportului cel mai fer
mecător număr de revistă : Har
lem Globe Trotters.

loan CHIRILĂ

Ziarul „Sport" din Ziirich a- 
trage atenția asupra adevăratei 
„inflații" de rezultate de 9,9 la 
100 m, punîndu-și, totodată, între
barea dacă a sosit cumva vremea 
coborîrii cu încă o zecime de se
cundă a recordului mondial. In
tr-adevăr, la sfîrșitul lui martie 
Steve Williams (S.U.A.) a egalat 
— pentru a patra oară ! — re
cordul distanței care desemnează 
pe cel mai rapid om al lumii — 
6au, cum spun americanii, Hu
man Fastest Being — pentru ca, 
în primele zile ale lui aprilie tî- 
nărul său compatriot Harvey Glan
ce (18 ani, complet necunoscut în 
1975, cînd cel mai bun rezultat al 
său era de... 10,3 !) să reușească 
șl el performanța maximă, deve
nind al 7-lea corecordman al 
lumii. (Au reușit 9,9 înaintea sa : 
Jim Hines, Ronnie Ray Smith și 
Charlie Greene în 1968, Eddie 
Hart și Rey Robinson în 1972, 
Steve Williams în 1974 si cubane
zul Silvio Leonard în 1975). Tot 
în acest debut de sezon alți pa
tru sprinteri au reușit 9,9 cu vînt 
ajutător superior limitei de 2 m/s 
admisă de regulament : suedezul 
Chris Garpenborg, americanii 
Clajicy Edwards si Steve Merrick 
și. sudafricanul Tynus van Wyk.

Se va alerga, oare. 9.8 în acest 
an ? S-ar putea, gîndindu-ne la 
a val an ; a de. perfounanțe valoroa
se si la anumite precedente..., ca
lendaristice. în 1960, .înainte.- de 
J.O. de ia Roma, vest-germanul 
Armin Hary a alergat —- primul 
—, 100 m în exact 10 secunde. 
După 8 ani, în cadrul concursu
lui de selecție a atleților ameri
cani pentru’ Olimpiada de la Ciu
dad de Mexico, Jim Hines, Ron
nie Ray Smith si Charlie Greene 
coboară — în această ordine — 
sub 10 secunde. Respectînd... tra
diția, ar trebui ca acum, după 
altj opt ani si cu J.O. de la Mont
real bătînd la ușă, sprinterii să
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ARTA DE A NU PRIM! • ••

Microradiografie

Oamenii de presă au, uneori, 
frumoase momente de intuiție 
cu previziuni a căror adeverire 
creează o justificată mîndrie. Cu 
cîțiva ani în urmă, pe vremea 
cînd Nadia Comăneci nu avea 
decît 11 ani, un coleg al nostru 
iși intitula un reportaj în 
„Sportul" : „Fetița care va face 
minuni". Poate cineva să-1 con
trazică astăzi ? Cam în aceeași

Maestru și elev, in colțul rin- 
Foto : N. DRAGOȘgului...

în ziarul „Deutschesvreme, 
Sportecho" din Berlin, un coleg 
din R.D. Germană punea în 
fruntea reportajului său despre 
un turneu internațional pugilis
tic de juniori următorul titlu : 
.,Simon bester Teehniker" (ceea 
ce înseamnă : Simon — cel mai 
bun tehnician). Iată un compli
ment timpuriu, pe care astăzi 
Mircea Simon îl onorează.

în lumea nu prea largă a 
boxerilor de categorie grea, 
„tehnicienii" sînt destul de rari, 
pierduți în masa mare a com
bativilor, a „punclier-ilor", a 
posesorilor de lovituri zdrobi
toare. La peste 70 de ani, ca o 
cunună a experienței sale vaste, 
antrenorul emerit Constantin 
Nour ne mărturisea că secretul 
ascensiunii lui Mircea (dacă nu 
chiar al detașării sale de mulți 
alți pugiliști) este „arta de a nu

ACCENTE

facă o nouă dovadă a progresu
lui ir. viumane. Și 

crono- 
un ad- 
cifrele 
adevă- 
alerga,

lui în viteză a rasei v.:“ 
chiar dacă în ultimii ani 
metrul electric a devenit 
versar redutabil, ajustînd 
cu 0,2 s, însă, in folosul... 
rului, ziua cînd un om va ___
chiar cu înregistrarea manuală a 
performanței, suta de metri în 
9,8 secunde, va rămîne ca un e- 
veniment deosebit in istoria atle
tismului.

VI. M.

Evocări olimpice

primi pumni". Mijloacele de a- 
părare îl disting intr-adevăr pe 
tînărul nostru campion, care a 
trecut cu bine importantul test 
de valoare în fața redutabilului 
boxer cubanez Angel 
fără a „încasa" lovituri 
ve. Excelentele parade, 
ra de mișcări cu brațele 
capului și a bustului, ca 
de dans cu mîinile, ca o panto- 
mimă extrem-orientală, îl feresc 
de atacurile adversarului și îi 
dau posibilitatea să studieze cu 
calm variantele de replică. Nu 
e deci vorba doar de caracte
rul spectacular al acestei meto
de, ci mai mult de eficacitatea 
ei.

La 22 de ani, dinamovistul se 
gîndește la o carieră pedagogi
că : vrea să. devină profesor de 
educație fizică, pentru a nu fi 
mai prejos de sora sa, care este 
arhitectă. Dar mult mai aproa
pe e obiectivul olimpic : nu 
vrea altceva decît medalia de 
aur. Chiar dacă în cale îi vor 
sta Stevenson, Ivanov, Clark 
sau oricare alt pugilist al lu
mii. In acest caz, cu totul spe
cial, maestrul Nour nu „ii ține 
pumnii", a noroc, ci îi pregă
tește pumnii I

Milian, 
decisi- 
țesătu- 
în fața 
un fel

Victor BĂNCIULESCU
‘̂ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

OLGA ORBAN-SZABO
Șl ORELE SALE AUSTRALE

în „Țara cangurilor", 
le Olimpice au poposit 
cortegiul lor ceremonios, dar 
atît de pitoresc, la sfîrșitul a- 
nului 1956, atunci cînd gîndu- 
rile se îndreptau spre sărbăto
rile de iarnă. Dar acolo, la mii 
de kilometri depărtare. în emi
sfera australă, era primăvară...

Pe lista participantelor, la în
trecerea floretistelor. Ellen 
Muller-Preis cîștigătoare la 
Jocurile Olimpice din 1932 și 
mezina probei, debutanta Olga 
Orban, care nici nu se născuse 
atunci cînd austriaca dobîndea 
titlul olimpic...

Vineri, 30 noiembrie 1956, ora 
8.30, sala de festivități a pri
măriei din Saint Kilda, o subur
bie a Melbourne-ului. Olga Or
ban pășește pe planșă pentru 
prima întîlnire în cadrul seriei 
sale. Adversară, Sheen (Anglia). 
După 0—2, 4—3. In dreptul nu
melui Orban (România) apare 
pe tabela mare a pistei litera 
V („victory"). Prima victorie a 
tinerei noastre reprezentante 
(18 ani) în competiția olimpică. 
Lansată, Olga trece de Garilhe 
(Franța), Mfîller-Preis (Aus
tria), Rastvorova 
Goodrich (S.U.A.). Deși 
la daneza Lachmann, ea 
lifică în semifinale.

Ora 14. Coloana ce 
numele Olga Orban pe 
electrică se deschide acum cu 
un D („defeat"), franțuzoaica 
Delbarre câștigmd cu 4—3. Aus
picii nefavorabile ? Nu, urmea
ză victorii la Romary (S.U.A.) 
și, din nou, la Sheen. Speranțe 
renăscute, apoi un nou stop : 
Olga pierde in fața campioa
nei mondiale Diimdlki. Mexi
cana Roldan, însă, arbitră ad- 
hoc, cîștigînd în fața scrimerei 
maghiare, dar pierzînd în fața

noi

IUBIRILE RUGBYULUI
Avem, în sfîrșit, 

o lucrare de be
letristică sportivă si 
din această admira
bilă lume a rugby- 
ului... Succesul de 
apariție poate fi, 
însă, înțeles și pre
țuit numai după 
lectura volumului, 
sugestiv intitulat: 
„Inscripții pe un ba
lon oval" și prefa
țat de un splendid 
și emoționant eseu 
care poartă semnă
tura — ne cerem 
scuze pentru... in
discreție — talenta
tului scriitor Radu 
Cosașu.

Ideea cărții, aceea 
de a înfățișa citito
rilor un „XV" de 
aur al celor șase 
decenii de activita
te rugbystică din 
România, pare, de
sigur, temerară, nu
meroasele 
le fiind 
tuit. și totuși, spre 
meritul ’ 
acestei . .
multe pagini de is
torie sportivă si cu 
tot atîtea de stator
nice iubiri purtate 
rugbyului, au reușit 
pe deplin să acope
re această lungă pe
rioadă și să redea, 
cu remarcabile mij-

obstaeo- 
lesne de In-

lor, ' autorii 
cărți, cu

loace publicistice, nu 
numai frumusețea 
morală si bărbăția 
acestui joc sportiv, 
ci si ale celor care 
îl practică, rămînîn- 
du-i, apoi, 
multă vreme 
ce argintiul tîmple- 
lor le amintește că 
locul lor este, de a- 
cum, în tribună!

Confrații noștri, 
gazetarii sportivi Ti- 
beriu Stama, Ema
nuel Fântâneanu si 
entuziastul, mai
vechi prieten al 
rugbyului, Minai Ni- 
culescu, au scris a- 
ceastă carte cu ta
lent și pasiune, cu 
un evident efort de 
documentare, îmbi- 
nînd mai mult decît 
reușit modalitățile 
de tratare a temei, 
atît de generoase, 
pe care și-au ales-o. 
Cu discreție si, am 
putea spune. cu 
respect., autorii î.și 
lasă însă eroii „să 
vorbească ei înșiși", 
ceea ce sporește 
farmecul si autenti
citatea cărții.

Sîntem siguri, 
aceea, că indiferent 
de vîrstă si de pre
ferințele sportive, 
cititorului li va face

fideli 
după

de

Jocuri- 
cu tot

(U.R.S.S.), 
pierde 
se ca-

poartă 
tabela

o mare plăcere 
afle, în această 

înmlresma- 
povestea unor 

oameni pentru care 
rugbyul a însemnat 
șl înseamnă pasiu
nea de o viață, e- 
xemple înflăcărate 
pentru acei mulți 
copii șl tineri, care 
astăzi visează la glo
ria sportivă a mari
lor rugbyști români, 
Gheorghe Pârcălă- 
bescu, Gheorghe 
Fântâneanu, Alexan
dru Paloșanu, Vio
rel Moraru, Dumi
tru Titi-Ionescu, Du
mitru Giuzelea, Va- 
ieriu Irîmescu...

Odată cu invitația 
la lectură ■' ”
cititorilor, 
năm frumoasa rea
lizare 
pertei (autor: 
lljrci Alttvr»
suita 
fotografii-document, 
precum și capitolul 
statistic, care în
cheie această carte, 
apărută în Editura 
Sport-turism, pe 
care o recomandăm 
călduros tuturor a- 
matorilor de sport.

măvară 
tă,

să 
pri-

adresată 
mentio-

artistică a co- 
......... Aix-

Alexandru),
a numeroase

D. GARLEȘTEANU

compatrioatei noastre (1—4), de
termină calificarea Olgăi Orban 
în finală !

Ora 19. Finala. în primul a- 
salt, din nou față in față, pen
tru a treia oară 
Orban și Sheen ! Și tot Olga 
cîștigă ' 
noi victorii, 
Mfîller-Preis, 
(discutabilă !) la Garilhe. 
ment de cumpănă. Pe margine, 
antrenorul Alexandru Csipler 
s-ar vrea mai curînd maestru 
iluzionist decît antrenor. Olga 
remontează cu greu la Romary 
și apoi la Lachmann, cîștigînd 
la ambele cu 4—3. Și atunci 
cînd nimeni nu se mai aștepta, 
„umbra" Olgăi din acea seară, 
englezoaica Gillian Sheen, a în
cheiat concursul cu același nu
măr de victorii : baraj pentru 
medalia de aur !

Pe planșă, înainte de coman
da arbitrului, Olga se uita la 
adversara sa cu certitudinea pe 
care i-o dăduseră cele trei vic
torii anterioare. Sheen și-a pus 
armura tradiționalului calm en
glezesc. Orban se năpustește în 
viitoarea luptei, un fulger, două, 
și 0—2 ! Zarurile au fost arun
cate și Gillian Sheen a cîștigat 
în acea zi o singură partidă 
din cele patru contra Olgăi Or
ban, dar aceasta la momentul 
decisiv. învingătoarea morală a 
întrecerii nu putea privi prin 
pinza de lacrimi...

Ora 21. Ediția specială a zia
rului „Sun" din Melbourne se 
deschidea cu o mare fotografie 
a reprezentantei României. Olga 
Orban, conchizînd că tînăra 
noastră scrimeră fusese frustra
tă de arbitri 
Garilhe. Iar Christian d’Oriol; 
celebrul scrimer francez, 
pionul 
avea să declare : „Olga Orhan 
este adevărata campioană olim
pică. dar arbitrii și — în mai 
mică măsură — tinerețea nu 
i-au acordat decît medalin de 
argint. Arbitrilor nu le p’ace 
să facă „eroine" din scrimere 
nu prea cunoscute"...

...Anii au trecut și în cartea 
de vizită a profesoarei de lim
ba franceză, maestra 
sportului Olga Szabo 
dit cu jucătorul de 
xandru Szabo chiar 
J.O. la Melbourne !) 
participantă la ultimele cinci e- 

Jocurilor Olimpice ; 
mondială individuală 

în 1962 (Buenos 
cu echipa României

în acea zi,

(4—2). 
la 
și

Urmează două 
Delbarre si 
o înfrîngere 
‘ ' Mo-

în partida cu
la, 

cam- 
olimpic al floretiștilor,

emerită a 
(s-a logo- 
polo Ale- 
în timpul 

scrie :

difii ale 
campioană 
la floretă, 
Aires) și 
in 1969 (Havana), medaliată de 
10 ori cu argint și bronz la C.M. 
și J.O. în cei 20 de ani cit a 
evoluat pe planșele marilor 
competiții internaționale...

Paul SLÂVESCU

AURELIU GHENDER, ARAD. Epi
gramele dv. au haz. Dar n-u totdeauna 
putem face haz de necaz. Așteptam 
cu plăcere colaborarea dv. viitoare, 
după o pauză atît de lumea!

OVIDIU NENȚOIU, BOTOȘANI. La 
15 ani și jumătate, sînteți „un pasio
nat jucător ți susținător cri fotbalului. 
Bineînțeles, toate acestea în timpul 
liber, fără să influențeze cu ceva re
zultatele obținute la învățătură". Pre
supun că sînteți într-o permanentă în
trecere pe ambele târî muri! Ați vrea 
să jucați în echipa de juniori a Clu
bului sportiv Botoșani, „dar nu știu 
care sînt condițiile de prtmirș, motiv 
pentru cpre apelez la dv". De ce atîta 
ecol, pentru a nu moi vorbi și de 
cheltuielile poștale? Știți să driblați? 
Știți să transformați în gol o lovitură 
de la 11 metri? Fugiți mai repede 
decît alți băieți de vîrsta dv.? Vă 
place cu adevărat fotbalul? In cazul 
acesta, n-aveți nevoie de nici 
o recomandare. Dv. sînteți în căutarea 
urnei echipe, iar antrenorul Silviu 
Avram, fostul Jucător al Universității 
Cluj-Napoca, este, sînt convins, în că
utarea unor jucători. Nu se poate să 
ou vă întîlnițil Vă urez succes.

ION POPESCU, BUCUREȘTI. 1. Re
cordul mondial la 200 rn plat: 19,8 
sec. Primul care a realizat acest timp 
a fost Tommie Smith (S.U.A.) la J.O. 
din 1968, trecînd linia de sosire cu 
brațele ridicate. Intre timp, recordul 
lui a fost egalat de Don Quarrie 
(Jamaica) și Steve Williams (S.U.A.) 
2.' In prima întîlnire dintre Cassius 
Clay și Joe Frazier, cîștigată la 
puncte de acesta din urmă, după ce 
Clay fusese trimis la podea, doi din
tre cei trei judecători au acordat 11 
reprize lut Frazier ți 4 lui Cloy, iar 
cel de-al treilea a văzut 9 reprize 
în favoarea lui Frazier ți 6 In avan
tajul lui Clay.

I. GH1NESCU, COMUNA BOTENI — 
ARGEȘ. Apropo de repetatele ratări 
ale loviturilor de la 11 metri?.

Pentru-o evita figura.
Aii propus cîțiva cumetri 
Să se bată lovitura 
De la 11... centimetrii

SANDRELLA GRIGORIU, BUCU
REȘTI. 1. Haidu, fostul portar al e- 
chipei Steaua, apără în prezent poarta 
formației C. S. Tîrgoviște, care bate 
la porțile Diviziei A. Să vedem cine 
le vor... descuia pînă Ia urmă? Tîrgo
viște? Progresul? Steagul ro$u Bra
șov sau Dinamo Slatina? 2. Manana 
Nunweiller este mnnele hiat p-rin că

sătorie (cu Radu Nunweiller) de Ma
nana Ciogolea. Cealaltă tenismană de 
care întrebați, Simona Nunweiller, 
este o nepoată a „Nunweille*ilor?.

GH. IONESCU, BUCUREȘTI. Echipe
le din Divizia A la care a jucat 
Kozska? U.T.A., Rapid) Steaua sl 
F. C. Constanța. Sper că n-am uitat 
vreuna 1

ING. GHEORGHE FLOREA, CLUJ- 
NAPOCA. Aveți dreptate, li voi trans
mite lui Răducanu rîndurile dv.

CONSTANTIN STOICA, OSTROV.. Fi
nala Cupei României din .ediția 
1966—67 s-a disputat pe Stadionul Re
publicii. Steaua a învins divizionara 
C Foresta Fălticeni cu 6—0. Aceasta 
din urmă eliminase pe Steagul roșu 
Brașov, Politehnica Timișoara, C.S.M.S. 
lași și pe Rapid București. Ca. să a- 
mintim numai echipele din „înalta so
cietate" I

ilustrații : N. CLAUDIU



SPORTUL
și spiritul colectiv 
I Și 

se
ntre elementele care definesc relațiile între oameni 
care marchează superioritatea societății socialiste 
află, fără îndoială, și afirmarea viguroasă a colecti
vismului in întreaga activitate socială. Eradicarea 

egoismului, a intereselor individuale meschine sînt beneficii 
de mare însemnătate ale noii orînduiri, un suport al stimu
lării energiilor creatoare, a realizărilor în toate domeniile.

Procesul de contopire a intereselor individului cu cele ale 
colectivului, proces determinat de noile relații statornicite 
in societatea socialistă, se află, firește, sub influența perma
nentă a factorilor educativi, care-i pot grăbi 
dintre acești factori este și sportul, activitate 
ternice efecte asupra celui ce-1 practică.

Afirmarea plenară, izbînzile unor sportivi __
întrecerile de amploare, performanțele strălucite realizate în 
condiții de aprigă concurență, împlinirile concomitente pe 
tărim social și sportiv nu sint întotdeauna numai rodul 
strădaniilor personale. Ele constituie de cele mai multe ori 
realizări colective, pe care chiar cei în cauză le recunoso 
ca atare, atribuindu-Ie și celor 
trudesc pină la epuizare timp 
crea celui de al unsprezecelea 
golurilor și, poate, a realizării
baliști se zbuciumă șl suportă cu stoicism duritatea luptei pe 
semicerc pentru ca al șaptelea, golgeterul echipei, să culea
gă ropote de aplauze și să-și audă scandat numele de sute, 
de mii de spectatori ; cîțiva cicliști, animați de un emoțio
nant spirit altruistic, trec fără ezitare peste ambițiile perso
nale și peste eventuala șansă de a primi, la capătul unei 
etape, coroana învingătorului îmboldiți de sentimentul nobil 
și generos de a proteja ----J------“ ----
plasat in clasamentul 
tele grele ale 
cletă...

Dar cîte alte 
sportul ? Și cit 
sentiment al altruismului, 
viață și activitate a tînărului ! Semnificativă in acest sens 
ni se pare părerea maestrului emerit al sportului la rugby 
Gheorghe Pârcălăbescu, care spunea : „în sporturile de echipă 
marele talent constă în a-ți valorifica la maximum calitățile, 
subordonîndu-le însă 
succesul colectivului 
personal".

Desigur, ca și în
exemple de individualism îngust,
personale mai presus de cele colective, de egoism. Nu sînt 
elemente definitorii pentru masa tinerilor angajați și iu 
activitatea sportivă. Dar, oricît de redusă ar fi categoria 
acestor sportivi, educatorii trebuie să acționeze cu multă 
băgare de scamă pentru eradicarea unor asemenea atitudini 
și concepții dăunătoare nu numai performanțelor, ci și evo
luției sociale a tînărului. Astfel ca sportul să devină o ade
vărată școală a colectivismului fără excepții...

evoluția. Unul 
socială cu pu-

sau echipe in

din jur. Nouă-zece fotbaliști 
de 90 de minute pentru a-i 
marca satisfacție a înscrierii 
victoriei ; patru-cinci hand-

cursei

„evadarea" colegului cel mai bine 
competiției, sau îi oferă în momen- 
tot sprijinul, inclusiv propria-i bici-

peremptorii de spirit colectiv nu oferădovezi
de puternic se răsfrîng generozitatea, nobilul 

educat prin sport, în întreaga

lucrului în echipă, scopul final fiind 
din care faci parte și nu al tău

alte domenii, și 
de

in sport se întîlneso 
punere a intereselor

INTRANSIGENȚA FAȚA DE ACTELE
...Ion Moga este handbalist la 

Voința Sebeș. Inițial, sportiv 
disciplinat, atașat de echipă. 
Apoi, fără nici o justificare, 
Moga s-a dezis. Absențe nemo
tivate, pregătire inconsistentă. 
Aportul său...

...Ion Gal, fotbalist la Soda 
Ocna Mureș s-a înscris și el în 
aceeași categorie de sportivi 
certați cu disciplina, cu mun
ca. Mulți și-l reamintesc din 
meciul cu Metalul Aiud. Ne
mulțumit de o decizie a arbi
trului, a încercat să-și facă sin
gur dreptate. Cum ? Prin inju
rii și bruscarea conducătorului 
de joc.

Cazurilor menționate li se a- 
lătură altele avînd drept „eroi" 
pe fotbaliștii Vasile Haidău 
(C.I.L. Blaj), Adrian Buta 
(C.F.R. Teiuș), Emil Miheț,. Li-

viu Miheț, Vasile Buta și Ma
rin Giurgiu, toți de la Arieșul 
Cimpeni, jucători care in par
tida cu P.T.T.R. Alba Iulia s-au 
năpustit asupra arbitrilor insul- 
tindu-i și bruscindu-i.

Iată unde duce lipsa de răs
pundere și de autocontrol, dar 
și slaba preocupare față de e- 
ducarea tinerilor sportivi.

Dar nu numai sportivii, ci 
și unii tehnicieni, antrenori și 
instructori din județul Alba 
prezintă inadmisibile slăbiciuni 
pe plan educațional. Antreno
rul de fotbal loan Moraru, fost 
la Textila Sebeș, în loc să se 
ocupe cu simț de răspundere 
de pregătirea echipei, s-a răfuit 
cu arbitrii, antrenorii și jucă
torii formațiilor adverse. In
structorul Emil Florea, de la e- 
chipa de fotbal juniori Minaur

SUCCESE ÎN SPORT Șl ÎN VIAȚĂ
Este vorba in rîndurile de 

față despre un om pentru care 
laudele au exact valoarea care 
trebuie să o aibă. Elogiile ce
lorlalți nu înseamnă, nicide
cum, un scop in sine, ci mai 
degrabă un imbold pentru a 
face mai mult și mai bine. 
Un astfel de om este specialis
tul probei de pistol viteză, Cor
neliu Ion.

Dar pentru că aceste conside
rații se referă la un sportiv 
care a reușit, la cei 25 de ani 
ai săi, o performanță absolută, 
600 p din 600 posibile, oricine 
își poate pune legitima între
bare : ce și-ar mai putea dori 
acum Cornelia Ion de la sport ? 
A doua zi după realizarea ace
lui rezultat absolut, Corneliu 
Ion s-a prezentat la poligon la 
ora obișnuită, s-a echipat, a in
trat pe -stand și s-a antrenat cu 
o jumătate de oră mai mult ca 
de obicei... „Am învățat de-a 
lungul vieții, de la tovarășii 
mei de muncă — profesori, an
trenori, colegi de școală sau de 
facultate, coechipieri — că ni
mic nu se poate realiza fără 
muncă, fără seriozitate, fără 
sacrificii. Fără ei nu aș fi putut 
realiza nimic. Vreau să spun eă

dacă un sportiv nu este puter
nic angrenat în mecanismul so
cial, dacă nu participă și nu 
caută să rezolve și problemele 
timpului în care trăiește, atunci 
nu poate fi și un sportiv desă- 
vîrșit. Adică așa cum vreau eu 
să fiu".

Aceeași seriozitate pe care 
sportivul clubului Steaua o eta-

RĂSPUNDERI...
Una dintre echipele fruntașe 

ale tenisului nostru, Politehni
ca Cluj-Napoca (pe locul IV 
în turul Diviziei A), se poate 
mîndri cu tineri care, pe plan 
profesional și pe acela al per
formanței s-au afirmat în ace
eași măsură. Lucian Boldor, 
jucătorul nr. 1 al formației, 
este unul dintre cei mal apre- 
ciați ingineri de la întreprin
derea de tricotaje „Someșul" ; 
Olimpiu Negru face parte din 
corpul profesoral al Institutu
lui politehnic ; Vera Pura este 
ingineră la Trustul de con-; 
strucții. „Ei, precum și ceilalți 
componenți ai echipei noastre, 
ca inginerul Gheorghe Komo- 
roezy sau tehniciană Lucia Su- 
ciu, obțin bune rezultate la 
locurile lor de muncă — ne 
spunea antrenorul Bela Pusz- 
tay. Deși au răspunderi mari 
pe linie profesională, componen- 
ții lui „Poli" nu neglijează an
trenamentele. Sîntem chiar 
puși în situația de a le face 
programe de pregătire uneori 
diferențiate de acelea ale altor 
jucători, intrucit fiecare lucrea
ză în vederea unui meci cel 
puțin 4—5 ore pe zi".

Fapt de care ne-am convins 
cînd i-am văzut pe acești tineri 
cu cită conștiinciozitate muncesc 
în producție și la antrenamente.

Ion GAVRILESCU

REVENIRI PE
De curînd, la Pitești am fost 

oaspeții Școlii sportive de 
atletică grea „Viitorul", uni
tate care în cei patru ani de 
existență a obținut numeroa
se rezultate remarcabile. La 
realizarea acestor succese o 
contribuție însemnată a avu
t-o munca de educare a tine
rilor sportivi „în principal 
— ne spunea directorul Iuliu 
Nicolaescu — urmărim trei 
obiective: situație bună la 
învățătură, pregătire sportivă 
superioară și mai ales forma
rea sportivului ca om". Ni s-a 
mai vorbit despre permanenta 
legătură a cadrelor didactice 
cu părinții elevilor, ca și des
pre faptul că, atunci cînd 
unii sportivi și chiar antre
nori n-au respectat cerințele 
acestui proces educativ, au 
fost luate măsuri ferme. ,,La 
noi, preciza prof. Dragoș 
Georgescu, apare des terme
nul de „recuperat" prin sport. 
Muncind cu elevii, depistîn- 
du-le slăbiciunile de caracter, 
ajutîndu-i, luînd legătura cu 
părinții, cu școala unde în
vață fiecare, ajungem ca pe 
cei mai mulți dintre cei care

ABATERI DE LA ETICA SI CONSECINȚELE LOR
Comportarea surprinzător de 

slabă a echipei masculine de 
volei C.S.U. Galați, în actua
lul campionat, precum și cli
matul nesănătos ce domnește 
în cadrul formației feminine, 
au constituit de curînd tema 
unei ședințe de analiză.

Echipa masculină, care în 
anii trecuțl s-a numărat prin
tre fruntașele primei divizii, a 
ajuns acum în situația de a 
retrograda. Cauzele, multiple 
și deosebit de grave, au fost 
Identificate în : lipsa de dis
ciplină și de atașament față

DE INDISCIPLINĂ!
Zlatna, a mustrat în repetate 
rinduri arbitrii în fața propri
ilor jucători. Mai mult, i-a a- 
menințat cu bătaia pe cei care 
nu au ținut seama de „reco
mandările" sale. Instructorul de 
fotbal Samoilă Iepure (Olimpia 
Aiud) a avut ieșiri huliganice 
la jocurile susținute de echipa 
sa in compania formațiilor Re
colta Gaida și C.F.R. Teiuș.

Organele sportive din județul 
Alba au obligația să manifeste 
și mai multă exigență față de 
sportivi și antrenori. Dar și 
față de unii spectatori care, 
ignorînd cauzele insucceselor e- 
chipelor favorite (Voința Alba 
Iulia, volei) se reped asupra ar
bitrilor. cerîndu-le „explicații"...

Tiberiu STĂM A

de culorile clubului a unor ju
cători ca R. Dumitrescu, Tr. 
Antonescu, S. Țigăeru, D 
Ungureanu, C. Zugravu, C. 
Gheorghe, S. Constantinescu 
care au absentat de la instru
ire și chiar de la meciuri o- 
ficiale, au ridicat pretenții ma
teriale nejustificate, au avut 
abateri de la etică, antrena
mentele au fost făcute la în- 
tîmplare, superficial, pe peri
oada cit a lipsit prof. FI. Ba, 
laiș, s-a vădit lipsa de preo
cupare pentru împrospătarea 
lotului după plecarea unor ju
cători (Păduraru, Preda, Stere), 
atitudine conciliantă, lipsită de 
exigență a biroului secției și 
consiliului clubului față de 
actele de indisciplină etc.

în ceea ce privește echipa 
feminină (antrenor Tr. Vîlsan), 
lipsa de fermitate a dus la 
instaurarea unui climat neco
respunzător de muncă. Jucă
toarele Maria Obreja, Petruța 
Tache, Alexandrina Focșa, Ma
riana Focșa, Doina Rusu lip
sesc deseori de la antrenamen
te ; se comit frecvente abateri 
de la etică (M. Obreja, A. 
Focșa, C. Hallo, P. Tache). în 
acest sens se remarcă îndeo
sebi Obreja, care are și o si
tuație precară Ia învățătură I 

în urma ședinței de analiză 
s-au luat o serie de măsuri, 
dintre care amintim: ultim
avertisment echipei masculine, 
‘■'■oaterea din lot a jucătoare
lor A. Focșa și C. Hallo, ultim 
avertisment jucătoarelor M. O- 
breja, P. Tache, M. Focșa, în
ființarea pe lingă clubul gă- 
lățean a unor secții de juniori. 
T. SIRIOPOL, coresp. județean

DRUMUL BUN
au astfel de lipsuri, să-i adu
cem pe drumul cel bun". 
Ne-au fost puse la dispoziție 
și citeva nume ale unor ast
fel de tineri, astăzi sportivi 
de nădejde : Romulus Mihai, 
Valentina Ciucă. Călin Nico- 
lae, Daniela Dumitrescu, Gh. 
Dinu, Marian Dragomir ș.a.

Evident, că munca de edu
care a tinerilor este dificilă, 
că nu întotdeauna se obțin 
succese. Dovadă, ceea ce ne 
spunea unul din antrenorii șco
lii.

— Asta nu înseamnă că n-a
vem și insuccese, afirmă cu 
părere de rău Gh. Andraș. 
Cîte n-am pătimit, de pildă, cu 
Dinu Manole. Un talent evident 
la lupte și judo — a cucerit 
medalii în campionatul repu
blican — dar insuficient pre
ocupat de învățătură și nedis
ciplinat. Ajunsesem să-1 pre
gătesc în particular pentru 
școală și tot n-am realizat ni
mic. Pînă la urmă a fost ex
clus, din școală, ca, de altfel, 
și baschetbalistul Mihai Cio- 
ciu. Nu sintem obișnuiți să fa
cem nici o concesie atunci cînd 
este vorba de educație...

în final, reținem o idee in
teresantă : „Ar trebui, spunea 
directorul I. Nicolaescu, ca 
în munca de educare a spor
tivilor să se facă un front 
comun. Peste tot, în școli, a- 
sociații sau cluburi, să se ma
nifeste aceeași exigență. Noi, 
la Pitești, l-am suspendat pa 
M. Dinu, dar el a revenit 
după citeva zile, ostentativ, 
sfidindu-ne, cu un trening pa 
care scria „Dacia Pitești". Oi", 
în asemenea situații este greu 
să se vorbească de recupe
rare prin sport".

Modesto FERRARINI

PASIUNI TANGENTE.
Numele maestrului sportului 

Ștefan Iancovici nu poate fi 
despărțit de activitatea motoci- 
clismului și automobilismului 
nostru din ultimii 20 de ani. De 
peste două decenii, Stefan Ian
covici este prezent, permanent, 
la marile competiții interne și 
internaționale în care sint an
grenate echipele reprezentative

~ ÎMPLINIRI -
lează pe poligoanele de antre
nament și de concurs, o demon
strează fi in planul vieții parti
culare. Corneliu Ion este absol
vent al Academiei de Studii 
Economice din București. Este 
căsătorit fi are un copil, iar 
foarte curînd va mai avea 
unul... Manifestă un permanent 
interes față de propria sa for
mație culturală, este mereu in
teresat de problemele sociale și 
politice. Acestea au fost, de alt
fel, citeva dintre argumentele 
primirii sale în rindul membri
lor de partid...

Radu TIMOFTE

aîe României fi, spre satisfacția 
tuturor, rezultatele obținute sînt 
dintre cele mai bune. A început 
sportul la Timișoara. După 
primele concursuri a fost re
marcat de antrenorii clubului 
Steaua, Ion Spiciu și Nae Nicu- 
lici, iar din 1953 a activat in 
secția moto a acestui club, 
unde, alături de Gh. Ion, M. 
Dănescu, Gh. Mormocea și I. 
Ioniță, a obținut primele rezul
tate de prestigiu în cursele de 
viteză la clasele 350 șl 500 cm. 
Palmaresul său cuprinde nume

roase victorii in competiții in
terne și internaționale. De 12 
ori a cucerit titlul de campion 
național. Din 1957 a concurat 
pentru clubul bucureștean Me
talul în probe de viteză și moto- 
cros, iar din 1967 a renunțat la 
alergările pe două roți, dedi- 
cindu-se, cu aceeași pasiune și 
putere de muncă, automobilis
mului. Cu o Dacie 1300 — pre
gătită special pentru curse și 
raliuri, sau cu un Renault 12 
Gordiui, înregistrează noi succe
se în disputele cu reputați con- 
curenți din țară și de peste 
hotare.

Comunistul Ștefan Iancovici, 
în afara traseelor de curse, este 
un pasionat specialist fi tehni
cian al unității „Dacia Service" 
din str. Paul Greceanu din Ca
pitală, unde meșterește cu mi
gală de bijutier motoarele ce-i 
sint date in grijă „De mic am 
fost obișnuit cu munca. Prin 
ea am realizat totul în viață. 
Acum, la 43 de ani, alături de 
coechipierul de întreceri Petre 
Vezeanu țintesc noi succese în 
raliuri și campionat..." ne-a 
spus apreciatul sportiv.

Paul IOVAN

FILE DE ISTORIE 

„MUZEUL 
SPORTULUI"

Inaugurat la 7 mai 1»71. „Mu. 
zeul sportului* a devenit prima 
instituție muzealâ menita să 
Hzeze, prin intermediul docu
mentelor, întreaga biografia a 
mișcării sportive.

Concontrînd intr-un spatia pro
priu (situat în încăperii. do sub 
tribuna I a stadionului ,,23 A(s- 
gust") piese originale reprezenta
tiva pentru Istoria fenomenului 
sportiv do po teritoriul patriei 
noastre, muzeul prezinți astăzi 
publicului adevărul că și in a- 
cest domeniu important ol vieții 

* - SPORTUL - prezentul 
socialist i*i are rădăcini Intr-un 
trecut cu caro ne mîndrim.

Primită cu deosebit interes. încă 
de la inaugurare, vizitată in răs
timpul celor cinci ani de către 
un public numeros, precum șl de 
o serie de specialiști români si 
străim, noua institufie muzeali a- 
coperă în spațiu și în timp in- 
treaga istorie a sportului româ
nesc, înfățișată sub forma unei 
sinteze a forțelor evolutive con
forme legităților impuse de dina
mica social-istoricâ.

Prin aceste însușiri, cit >i prin 
multitudinea și varietatea expo* 
notelor, „Muzeul sportului* îș| 
afirma an de an prezența activă 
nu numai în rețeaua instituțiilor 
muzeale din țara noastrâ, cl șl 
între muzeele sportului din alte 
țări: Elveția, Finlanda, Polonia 
R.S. Cehoslovaca, S.U.A., Suedia, 
U.R.Ș.S:, cu care se află intr-o 
continua colaborare.

Prin problematica și profilul sdtu 
muzeul are de acum vîrste de la 
care i se pot pune în față sarcini 
multiple, în cel einci ani de exis
tența, el a dobindlt marea 
tate câ este el sportului, a în
ființat expoziții permanente i« 
diferite localități și la marile clu
buri, a înființat un muzeu al 
sporturilor de iarnă la Miercurea 
Cluc, un muzeu Județean fa Bis
trița (Nâsâird), a participat ia 
citeva expoziții internaționale, 
contribuind, prin mijloace ș! forțe 
proprii, la completarea procesului 
do educație fizică șl patriotică, 
la crearea unul nou public — «h 
lâturi de oel al stadioanelor —> 
la informarea acestui public cu 
tot ceea ce a creat șî a obținut 
istoria vieții sportive românești.

NICOLAE POSTOLACHE

Sportul|Pag.a3o



înaisitea etapei de mâine a Diviziei A

VESTI DE
«a

LA CELE
• POLITEHNICA IAȘI a ju

cat joi cu Laminorul Roman. 
Scor : 7—0. Patru goluri a mar
cat Nemțeanu, care s-ar pu
tea să fie titular mîine. Se a- 
nunță reintrarea lui Mureșan, 
în locul lui Safian, și reapari
ția lui Anton. In rest, nimic 
nou, afară de dorința refacerii 
moralului după severa înfrînge- 
re din meciul cu Rapid • U.T.A. 
a sosit aseară la Iași, cu avio
nul, după o escală la București. 
Formația arădeană are o sin
gură problemă de echipă : 
Bedea (întindere). Se speră, 
însă, în recuperarea lui. Texti- 
liștii au jucat joi cu Rapid 
Arad, cîștigînd cu 2—0, prin 
golurile marcate de Uilecan și 
Domidc. Astăzi urmează un ușor 
antrenament la Iași.

ARBITRUL PARTIDEI : Ma
ximilian Popescu (București).

• A.S.A. TG. MUREȘ și-a 
regăsit lotul complet vineri di
mineața, prin revenirea inter
naționalilor Bojoni, Hajnal, 
Pîslaru și Both II, ultimii doi 
de la „tineret". Antrenorul Ti- 
beriu Bone speră să poată ali
na echipa tip. Urmează să se 
aleagă între Kiss și Szollosi. 
Mureșenii privesc cu multă se
riozitate acest joc, deoarece se 
consideră angajați în lupta pen
tru locul 3 0 RAPID a plecat 
încă de miercuri spre Tg. Mu
reș, pentru a susține un joc 
de acomodare Ia Reghin, în 
compania „Oțelului". Feroviarii 
speră — și ei — să alinieze e- 
chipa etalon, minus Grigoraș, 
în continuare sancționat. Se con
tează pe revenirea lui FI. Ma
rin. Angelescu, care a contrac
tat o viroză, este indisponibil.

ARBITRUL PARTIDEI : Mi
hai Fediuc (Suceava).

• C.F.R. CLUJ-NAPOCA. Un 
ciclu săptămînal de antrena
ment obișnuit, la mijlocul săp- 
tămînil o partidă de verificare, 
acasă, cu Armătura Zalău. Ie-

șirea la pădure preconizată pen
tru joi a trebuit să fio contra
mandată, din cauza ploii care 
a continuat și vineri. Nofiind 
indisponibilități, nu se scontea
ză schimbări în formația stan
dard • UNIVERS! l'ATEA CRA
IOVA. Antrenamente zilnice, 
miercuri echipa d?plasîndu-se 
la Vidin (Bulgaria),, unde, a 
susținut un meci in compania 
divizionarei B din localitate. Au 
cîștigat craiovenii cu 2—0, prin 
golurile marcate de Cămătarii 
și Crișan. Vor lipsi din echipă 
Marcu și Bălăci (nerefăcuți), 
Berneanu (care acuză un vechi 
traumatism).

ARBITRUL PARTIDEI : Ni- 
colae Petriceanu (București).

• F.C. ARGEȘ s-a reîntors 
joi seara în țară, dună turneul 
întreprins in R.P. Polonă. Fot
baliștii piteștoni își încheie as
tăzi pregătirile, antrenorul El. 
llalagian urmi n-d a se fixa asu
pra formației cu care va începe 
meciul cu studenții bucureșteni. 
Cîrstea este, în continuare, ac
cidentat, iar Mustățea, care a 
acumulat trei cartonașe galbe
ne, nu va juca nici el G SPOR
TUL STUDENȚESC a revenit 
din Turcia miercuri seara. în 
zilele care au urmat, antrena
mentele s-au desfășurat după 
programul obișnuit. Chihaia, 
Munteanu și Cassai continuă să 
fie indisponibili. Antrenorii e- 
chipei contează pe același „11“ 
din etapa precedentă.

ARBITRUL PARTIDEI : Ni- 
colae Rainea (Bîrlad).

e F. C. CONSTANȚA a în
tîlnit marți, într-un meci ami
cal, pe fruntașa seriei a IV-a 
a Diviziei C, Portul Constanța, 
pe care a învins-o cu 7—0 
(1—0), prin .golurile marcate de 
Turcu (2), Sălceanu (2). Măr- 
culescu, Ghache și Mustafa. 
Joi, constănțenii au jucat cu 
echipa lor de juniori. Pentru 
meciul de mîine se anunță ace-

SÎMBĂTĂ
ATLETISM • Stadionul Re

publicii, de la ora 15 : ediția 
a 22-a a campionatelor inter
naționale ale României și con
cursul republican de primă
vară.

CAIAC-CANOE. • Lacul 
Snagov, de la ora 9,30 (serii 
eliminatorii) și de la ora 17 
(finalele probelor pe distanța 
de 1 000 m) : ..Regata interna
țională Snagov*. t

CICLISM • Velodromul Di
namo, de la ora 16 : întîlni- 
rea România — Bulgaria (vite- 

4 000 m urmărire individu
ală. cursă americană).

JîANDBAL • Teren Con- 
■iructorul, ora 17.30 : ,.U“
București — Confecția („Cupa 
F.R.H.“, feminin).

ÎNOT • Bazinul Dinamo, 
de la ora 16.30 : București — 
Berlin (copii) și „Cupa Di
namo".

DUMINICĂ
ATLETISM • Stadionul Re

publicii, de la ora 16 : cam- 
p&otfbatele intern ați on a le ale 
României și concursul repu
blican de primăvară.

BASCHET • Terenurile de 
la stadionul Tineretului, ora 
9,30 : deschiderea Festivalului 
național pionieresc de mini- 
baschet (faza pe municipiul 
București).

BOX • Baza hipică din ca
lea Plevnei, de la ora 10 : 
gala organizată de clubul 
Voința în cinstea Congresului 
UCECOM.

CANOTAJ • Lacul Herăs
trău, de la ora 7 : „Cupa Șco
lii sportive nr. 1".

CICLISM • Velodromul Di
namo. de la ora 9.30 : Româ
nia — Bulgaria (1 000 m cu 
start de pe loc, 4 000 m — 
urmărire pe echipe, cursă cu 
aditiune de puncte).

FOTBAL • Stadionul Dina
mo. ora 15,15 : Dinamo — Po

litehnica Timișoara (tineret- 
speranțe), ora 17 : Dinamo — 
Politehnica Timișoara (Divizia 
A) ; Stadionul Steaua, ora 
15,15 : Steaua — F. C. Olim
pia (tineret-speranțe). ora 17 : 
Steaua — F. C. Olimpia (Di
vizia A) ; teren Metalul, ora 
11 : Metalul — Ș. N. Oltenița 
(Div. B) ; teren Autobuzul, 
ora 11 : Autobuzul — Chimia 
Tr. Măgurele (Div. B) : teren 
F.R.B. (Pentelimon) : I.O.R. — 
Avîntul Urziceni ; teren Tri
umf, ora 11 : Triumf — Olim
pia Giurgiu ; teren b. Văcă- 
rescu, ora 11 : Automatica — 
Unirea Tricolor ; teren Flacă
ra, ora 11 : FI. roșie — Elec
tronica ; teren Steaua, pra 
11 : Șoimii TAROM — Rapid 
Fetești (meciuri în cadrul Di
viziei C).

JUDO • Sala Progresul, 
ora 10 : întîlnirea dintre se
lecționatele de juniori ale o- 
rașelor București si Praga.

HANDBAL • Teren Tine
retului, ora 11,15 : I.E.F.S. — 
Constructorul Timișoara („Cu
pa F.R.H.“, f) ; teren Dinamo, 
ora 17,45 ; Dinamo București 
— Știința Bacău („Cupa 
F.R.H.", m) ; teren Giulești, 
ora 10 : Locomotiva — Oltul 
Sf. Gheorghe (B, m) ; teren 
Steaua, ora 10 : Spartac —
„U“ lași (B, m).

ÎNOT • Bazinul Dinamo, 
de la ora 9,30 și de la ora 
16.30 : București — Berlin (co
pii) și „Cupa Dinamo**.

RUGBY • Stadion Steaua, 
de la ora 9 : Sp. studente.se — 
Gloria și Steaua — Farul ; 
stadion Olimpia, de la ora 9 : 
Vulcan — Agronomia Cluj-Na
poca și Olimpia — „U" Timi
șoara (meciuri în Div. A) ; 
stadion Giulești. ora 9 : Ra
pid — C.F.R. Brașov (Div. B).

VOLEI • Sala Olimpia, ora 
10 : Olimpia — „U“ Cluj-Na
poca (A. f) ; sala Giulești, 
ora 10 : I.E.F.S. — „U- Cluj- 
Napoca (A, m).

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AZI ULTIMA ZI PENTRU 

PROCURARE \ BILETELOR 
LA TRAGEREA EXCEP
ȚIONALA PRONOEXPRES- 
OLIMPIC DIN 16 MAI 1976

Se atribuie :
e Autoturisme Daeia 1300 

și Skoda S 100.
• Excursii la Jocurile O- 

limpice de vară de la Mont
real-Canada, în U.R.S.S., 
Iugoslavi'', pe Coasta Dal
mației, R.D. Germană, Gre
cia.

• Cîștiguri fixe și varia
bile în bani.

Rețineți ! Numai variante

le de 15 lei participă la toate 
extragerile.

Tragerea are loc mîine, la 
București, în sala Clubului 
Finanțe Bănci, din str. 
Doamnei nr. 2, cu începere 
de la ora 17,45. în continuare 
rulează un film artistic.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO 
DIN 14 MAI 197G

EXTRAGEREA I : 28 78 44 61 
86 47 26 50 69

EXTRAGEREA a H-a : 6 2 j6 
14 39 17 85 87 77

FOND GENERAL DE CÎȘTT- 
GURI : 845.147 LEI, DIN CARE 
1.844 LEI, REPORT.

18 ECHIPE
cași formație care a evoluat în 
etapa precedentă la Petroșani, 
e „U“ CLUJ-NAPOCA a efec
tuat pregătiri obișnuite, susți- 
nînd .joi un joc amical la Aiud, 
cu echipa locală Metalul, pe 
care a întrecut-o cu scorul de 
3—1 (1—0), prin golurile mar
cate de Vesa, Cimpcann II și 
Anca. Uifăleanu și Ilurloi con
tinuă să rămînă indisponibili. 
Va reintra, însă. Pexa și, pro
babil, Mușat. Clujenii se vor 
deplasa azi la Constanța; cu ă- 
v ionul.

ARBITRUL PARTIDEI : Ion 
Rus (Tg. Mureș).

O DINAMO. Â jucat un meci 
de antrenament, la mijlocul 
săptăminii, cu ROVA Roșiori 
de Vede. învingind ci 4—0. 
Dinu și Custoy sînt accidentați; 
se scontează, în schimb, pe re
intrarea lui Lucescu. G. Sandu 
(care, la Tîrnovo, a și fost ac
cidentat) nu va juca, fiind sus
pendat pentru trei cartonașe 
galbene e „POLI". Cu efectivul 
complet (mai puțin Anghel, 
care a făcut joncțiunea cu lotul 
echipei sale venind de la Tîrno
vo), a plecat spre București joi 
dimineață, cu avionul. în dună- 
amiaza aceleiași zile, s-a depla
sat la Ploiești, unde a întîlnit 
pe F.C. Petrolul, terminînd me
ciul la egalitate : 1—1. Nu se 
anunță modificări în formație.

ARBITRUL PARTIDEI : Otto 
Andereo (Șatu Mare).

«si STEAUA a continuat cu 
regularitate antrenamentele, cu 
participarea jucătorilor rămași 
la club. Intre timp, Iordăncseii 
și C. Zamfir au urmat un tra
tament medical, fiind acum res
tabiliți de pe urma accidentări
lor de care au suferit. în acest 
fel, toți component» lotului 
liderului sînt disponibili pentru 
întîlnirea de mîine • F.C. O- 
LIMPIA SATU MARE a urmat 
un program specific jocului in 
deplasare. Joi după-amiază, e- 
chipa a susținut un meci de ve
rificare, de la care a lipsit 
Bocșa, care nu va juca mîine 
datorită celor trei cartonașe

galbene. Jucătorul Both este 
restabilit, dar el va juca în e- 
chipa de tineret-speranțe. Lotul 
sâlmărean sosește astăzi în Ca
pitală, cu avionul.

ARBITRUL PARTIDEI : Ra
du Șerban (Craiova).

e F.C.M. REȘIȚA. După „a- 
micalul" de duminică. de la 
Bozovici (3—2 cu Nera), fotba
liștii reșițeni și-au continuat 
pregătirile, zilnic ; la mijlocul 
săptăminii — un joc în familie, 
cu echipa de tineret-speranțe. 
Se pare că nu va putea fi 
folosit Chivn, care acuză o în
tindere musculară. Tot în cursul 
săptăminii a avut loc o ședință 
de analiză a activității clubu
lui, prilej cu care a fost schim
bată conducerea acestuia e S.C. 
BACAu a jucat miercuri la Te
cuci, cu Victoria, și a cîștigat 
cu 4—1, prin golurile înscrise de 
Hrlțcu (2), Botez și Timofi. La 
Reșița se pare că nu vor fi fo
losiți Cărpuci si Șoșu.

ARBITRUL PARTIDEI ; Con
stantin Dinulescu (București).

® JIUL. întreaga săptămînă, 
jucătorii echipei din Petroșani 
au acordat o deosebită atenție 
instruirii. S-a insistat asupra 
îmbunătățirii activității compar
timentului ofensiv. Joi, minerii 
au susținut un meci amical cu 
o selecționată alcătuită din ju
cători care activează la echipe
le din Valea Jiului. Nu va juca 
Toma, suspendat o etapă pen
tru acumularea a trei cartonașe 
galbene 0 F.C. BIHOR. Oră- 
denii au susținut joi un joc de 
verificare la Deva, cu divizio
nara B Mureșul, pe care au în
vins-o cu 3—1. Autorii goluri
lor : Agud (2) și Ghergheli. 
Astăzi, bihorenii își continuă 
drumul cu autocarul spre Pe
troșani. . Este posibilă folosirea 
tînărului mijlocaș Mureșan, le
gitimat de la Dinamo Oradea.

ARBITRUL PARTIDEI : 
Gheorghe Popovici (București).

CLASAMENTE
TINERET-SPERANTE „CUPA A+T"

1. F.C. Constanța 27 14 8 5 42—22 36 1. Steaua 54 32 11 11 104— 59 75
2. F.C. Argeș 27 17 2 8 44-28 36 2. Dinamo 54 29 11 14 115— 56 69
3. Dinamo 27 14 7 6 61—27 35 3. F.C. Argeș 54 27 9 18 71— 60 63
4. Univ. Craiova 27 14 7 6 46—22 35 4. F. C. C-ța. 54 24 14 16 71— 49 62
5. Steaua 27 15 4 8 43—34 34 5. „Poli" Tim. 54 27 8 19 87— 67 62
6. „Poli" Tim. 27 15 1 11 46—31 31 6. Univ. Cv. 54 23 14 I7 78— 52 60
7. Sportul stud. 27 12 6 9 49—36 30 7. Sp. stud. 54 23 13 18 82— 69 59
8. F.C. Bihor 27 11 6 10 44—41 28 8. F.C. Bihor 54 23 10 21 75— 73 56
9. ,,U" Cluj-Nap. 27 10 •5 I2 32—35 25 9. S.C. Bacău 54 23 7 24 72— 79 53

10. U.T.A. 27 9 7 11 23—30 25 10. A.S.A. 54 21 9 24 71 — 80 51
11. S.C. Bacău 27 11 2 14 43—51 24 11. U.T.A. 54 19 11 24 58— 75 49
12. Polit. lași 27 10 3 14 39—45 23 I2. Polit. lași 54 20 8 26 78— 85 48
13. A.S.A. 27 9 5 13 36—46 23 13. F.C. Olimpia 54 17 14 23 63— 87 48
14. Rapid 27 8 6 13 34—43 22 14. Rapid 54 19 9 26 68— 83 47
15. F.C. Olimpia 27 7 8 I2 36-49 22 15. F.C.M. 54 20 7 27 56— 86 47
16. C.F.R. 27 5 11 11 32—33 21 16. ,,U“ Cj-Nap. 54 17 8 29 60— 70 41
I7. F.C.M. Reșița 27 9 3 15 27—46 21 - 17. C.F.R. 54 11 19 24 53— 68 41
18. Jiul 27 7 1 19 22—80 15 18. Jiul 54 I6 8 30 57—'121 40

CURE... CIFRE...
• în cele 243 de partide dispu

tate pînă acum în actuala ediție a 
Diviziei A s-au marcat 620 de qo- 
lugi: 484 gazdele, 136 oaspeții.

e Golurile cu numere de jalon 
ou fost înscrise de M. Sandu 
(nr. 1), Oblemenco (50), Lucescu 
(100), Dumitru (150), Romilă (200', 
Neagu (250), C. Zamfir (300), 
Adam (350), Penîu (400), Radu II 
(450), Colnic (500), Marcu (550), 
Lsșccinu (600).

«b in cele 27 de etape am con
semnat înscrierea a 19 autogoluri 
(5 în retur).
• Pe lista golgeterilor, după 27 

de etape, figurează 172 de jucă
tori ; cei mai mulți (13) aparțin 
echipei Steaua.

O S-au acordat 63 de lovituri 
de la 11 m : 47 transformate, 16 
ratate ; 56 în favoarea gazdelor, 
7 pentru oaspeți; 50 pe motiv de 
fault, 13 pentru infracțiunea de 
henț.

Din cele 243 de meciuri,174 
au revenit gazdelor, 48 s-au în
cheiat la egalitate, iar în 21 vic
toria a fost de partea oaspeților.

© 20 de jucători au fost elimi
nați de pe teren (3 în retur).

A Cele 243 de partide au fost 
conduse la centru de 37 de ,,ca
valeri ai fluierului", iar la linie 
au oficiat 131 de arbitri.

© Partidele celor 27 de etape 
au fost urmărite de 3 261 090 de 
spectatori.

O Clasamentul orașelor, întoc
mit pe baza mediei de specta
tori, după 27 de etape, se prezin
tă astfel: 1. CRAIOVA 26 600, 2. 
Timisoara 22 300 , 3. București
17 700, 4. Oradea 15 700, 5. lași 
I4 000, 6. Bacău 13 600, 7—8. Re
șița și Arad 12 500, 9. Pitești
11800, 10. Satu Mare 11100, 11. 
Tg. Mureș 10 300, 12. Constanța
9 500, 13. Cluj-Napoca 8 000, 14. 
Petroșani 5 900.
• Situația in „Trofeul Petschov- 

»chi", după 27 de etape, este ur
mătoarea: 1. SATU MARE 9,07, 2. 
Reșița 8,93, 3. București 8,87, 4. 
Constanța 8,85, 5—7. Craiova, lași 
și Bacău 8,84, 8. Cluj-Napoca 8.81, 
9. P:‘ești 8.75, 10 Timișoara 871, 
11. Tg. Mu-reș 8,69, 12. Arad 8,64, 
13. Oradea 8,14, 14. Petroșani 7,57.
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S A N C T I U
Comisia de disciplină l-a sus

pendat pe jucătorul Ciocan (Glo
ria Bistrița) pe 2 etape, iar pe 
Moraru (Metalul București) pe 1 
etapă. în Divizia C au fost sus
pendați : Gheorghiță (Oituz Tîr- 
gu Ocna) — 6 etape. TițA (Dună
rea Calafat) — 5. Iordan (Fortul 
Constanța). Marchiș și Gobcl 
(Minerul Bălța). Grigoroaie (Fla
căra roșie București), Haznașl 
(Dermata Cluj-Napoca) — 4.

Colegiul central al arbitrilor 
l-a suspendat pe 5 etape pe ar
bitrul Ion Necesim, pentru mo
dul cum a condus meciul dintre

1
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căra rol 
trul cari 
lovit (sd 
l-a brusl 
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C
ontinuînd seria investigațiilor în eșaloanele 
Inferioare ale fotbalului, redactorii noștri au 
poposit zilele trecute la cîteva echipe care 
activează în categoriile „Onoare* și „Promo

ție" ale campionatului municipiului București. Men
ționăm că în aceste competiții se întrec nu mai puțin 
de 54 de formații de seniori, la care se adaugă 38 
de echipe de juniori împărțite in 3 serii distincte 
(una pentru „Onoare* și două municipale). înainte 
de toate, ne-a făcut o deosebită plăcere să consem
năm, in vizita noastră, faptul, deloc neglijabil, că 
de la unele dintre aceste anonime echipe s-au ridi
cat o serie de fotbaliști talentați, care au jucat sau 
joacă in Divizia A, iar alții bat acum la porțile 
consacrării. Firește că am întîlnit și o serie de alte 
aspecte, unele neplăcute, chiar dăunătoare desfă
șurării unei bune activități. Le redăm in rindurile 
care urmează, în speranța că factorii de răspundere 
»or recepționa scurtele noastre semnale.

BAZA MATERIALĂ A LIDERULUI...

REALIZĂRI Șl DEFI
UNOR ECHIPE DIN

Raid-anchelă în categ

IN SUFERINȚĂ

DANUBIANA („Onoare",- locul 1) 0 Echi
pa întreprinderii de anvelope cu același nu
me, din comuna Popești-Leordeni, are la 
conducerea tehnică pe antrenorul Tr. Gheor
ghiu, care a reușit să închege, În doi ani, 
o formație aptă să lupte pentru promova
rea în Divizia C 0 Media de vîrstă a echi
pei : sub 23 de ani 0 Jucătorii sînt toți 
angajați ai întreprinderii. Portarul Mihăilă 
este mezinul lotului (19 ani), iar Cristea (33 
de ani) este cel mai în vîrstă component al 
echipei și conducătorul de joc al acesteia 
0 Danubiana dispune de o bază de antre
nament și competiție în imediata vecinătate 
a întreprinderii. Terenul este însă neglijat, 
ca de altfel și spațiile adiacente acestuia 0 
Conducerea asociației își face, se pare, prea 
puțin simțită prezența în viața echipei'(M.I.)

MAREA DORINȚĂ : PROMOVAREA

IN DIVIZIA C

lo cu tribune, grup social la nivel de divizie, ma
gazie de echipament și material sportiv cu un in
ventar foarte bun • Președintele asociației: Pretor 
Popescu • Antrenorul echipei: Silviu Vlădoiu, fost 
jucător la aceeași formație, absolvent al I.E.F.S. 
• Media de vîrstă a lotului : 22 de ani, printre ju
cători figurînd cîteva reale speranțe: Letea — virf 
de atac, Părpăneață — fundaș central, Niculescu — 
fundaș stingă, Anghelescu — extremă stînga • Cei 
mai înfocați suporteri: personalul secției mecanic-șef 
și normatorul Constantin Niculescu, cunoscutul arbi
tru divizionar • Obiectivul acestui an competitional: 
promovarea în Divizia C. IS.T.).

DIN PASIUNE SE ÎNTRUPEAZĂ „ELECTRA"...

menii I.M.E.B 
că în echipa 
Schmidt a „uj 
eași pasiune d 
Electra speră 
tivă, prin mu

LA UNA DIN

ABATORUL („Onoare", locul 3) • Aici ou făcut 
ucenicia fotbalului cunoscuții divizionari A llie Ste- 
lian, larvcu, Udroaica, Leucă, Protopopescu, Ciupitu 
(azi la Univ. Craiova), Doru Nicolae (Dinamo) 
• In cadrul secției activează 60 de sportivi (seniori, 
copii . șl juniori) • Echipa de juniori șe situează 
pe locul 1 în campionatul „Onoore". * Antrenamen- 
iele și jocurile se desfășooră- pe baza proprie, dota-

ELECTRA („Onoare", locul 4) 0 Pînă
acum cîteva luni, echipa întreprinderii de 
mașini electrice București avea o foarte 
frumoasă bază, in Giulești. Acum nu o mai 
are 0 „E a treia bază făcută de oamenii 
întreprinderii prin muncă patriotică și apoi 
dezafectată fără a ni se da, conform legii, 
un alt teren !“, ne spunea cu justificat re
gret inginerul Dori Doici, șef de secție, a- 
cum 5—6 ani golgeter al formației Electra 
0 Și chiar dacă echipa nu mai joacă, prac
tic, nici un meci acasă, ea disputindu-și 
partidele pe baza Pasteur, antrenorul Marin 
Ivan, inimos și priceput, crede că „Electra 
va ciștiga anul acesta dreptul de a parti
cipa la barajul pentru Divizia C‘‘ 0 Marile 
speranțe se bazează pe tinerețea echipei 
(22 de ani), pe talentul majorității jucăto
rilor, dintre care vîrful Ion Borangic, cu 
27 de goluri la activ, candidează ia titlul 
de golgeter al categoriei „Onoare" ’ 0 Oa
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ATRACTIVĂ ÎN EȘALONUL SECUND | DIN ACTIVITATEA JUNIORILOR

e culoare închisă) a reluat balonul în plasă, 
’udora (Electroputere), căzut la pămînt, des- 
Fază din meciul Progresul București — Flec- 
-0) Foto : V. BAGEAC
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celelalte locuri candidează des
tul de multe echipe.

Tvlîine are loc o nouă mndă. 
în afara meciului amintit, cel 
de la Tîrgoviște, etapa a 
XXVJlI-a programează multe 
partide interesante și ale căror 
rezultate pot complica... sau 
simplifica lupta atît pentru pri
mul loc, cît și pentru evitarea 
retrogradării. în seria I, F.C.M. 
Galați se deplasează la P. Neamț, 
în timp ce F.C. Brăila benefi
ciază de avantajul terenului 
propriu ; în seria a Il-a, Pro
gresul București va juca la 
Alexandria, iar Dinamo Slatina 
acasă ; în seria a IlI-a, F.C. 
Corvinul Hunedoara va evolua 
în fața propriilor suporteri, iar 
F.C. Șoimii Sibiu (la a cărei 
conducere tehnică a rămas doar 

în urma plecării an- 
C. Teașcă) are 

partidă dificilă 
cu C.F.R., 
ajungă

CAMPIONATUL REPUBLICAN,
REZULTATELE ETAPEI A XXU-A

Grupele
la Piatra

turneului final,

Neamț si Timisoara
Partidele 

natului sînt 
iunie. Cele 
în 4 grupe.

tu meu lui final al carnpio- 
prog ramate între 9 ți 15

14 formații vor fi împărțite

SERIA I : Șc. sp. Tecuci — 
Gloria Buzău 3—1. C. S. Boto
șani — C.F.R. Pașcani 1—0, Rul
mentul Bîrlad — Liceul de fot
bal Bacău 0—2, S. C. Bacău — 
Politehnica Iași 2—0, Liceul 2 
Iași — Unirea Focșani 4—3, Li
ceul A. 1. Cuza Focșani — Șc. 
sp. Gh. Gheorghiu-Dej 0—0, 
C.S.M. Suceava — Ceahlăul P. 
Neamț 2—1 ; SERIA A II-A : 
F. C. Brăila — Metalul București 
2—1. Autobuzul București — S. C. 
Tulcea 3—0. C.S.U. Galati — Fla
căra roșie București 3—5. F.C.M. 
Galați — Rapid București 0—1, 
Sportul studențesc — Azotul Slo
bozia 9-0. Șc. sp. Călărași — 

1 2—5 ; steaua
Sc. sp. 2 Bucu-

SERIA A III-A :
- Progresul Buc. 
Viteazul Buc. — 

4—3. Steaua
' C. S. 
Moreni

Șc. sp. 
sp.
Craiova 
Dinamo Slati-

F. C. 
.......x - 1. Li- 
Cimentul Tg.

Mediaș 2—0. Brașovia Brașov
— Șc. sp. Tg. Mureș 3—1. Șe. sp. 
Tg. Secuiesc — Metalul Sighi
șoara 0—0 ; SERIA A VIH-A : 
Șc. sp. Hunedoara — Șc. sp. Șoi
mii Sibiu 2—4, Metalul Aiud — 
Chimica Tîrnăveni 0—4, Mureșul 
Deva — F. C. Șoimii Sibiu 3—1, 
Inter. Sibiu — Corvinul Hunedoa
ra 0—4. Șc. sp. Sibiu — Lie. 2 
Deva 3—0, Metalurgistul Cugir — 
C.F.R. Simeria 9—0.

Pe primele locuri în clasamen
tele celor opt serii se află ur
mătoarele echipe : Liceul de fot
bal Bacău (38 puncte) și Ș. C. 
Bacău (36) — seria I : Sportul
studențesc (36) și Rapid Bucu
rești (35) — seria a II-a ; Dina
mo București <36) si Steaua (35)
— seria a III-a ; Dinamo Slatina
(37) și F. C. Argeș (35) — scria 
a IV-a ; U. M. Timișoara (36) și 
U.T.A. (33) — seria a V-a : F. C. 
Băii Mare (40). ..U“ Cluj-Napoca 
(37) și F. C. Bihor (37) — seria 
a Vl-a ; A.S.A. Tg. Mureș (37), 
și Steagul roșu Brașov (34) —
seria a Vll-a ; Șc. sp. Șoimii 
Sibiu (35) și Chimica Tîrnăveni 
(35) — seria a VIII-a.

LA PIATRA NEAMȚ vor evoluo cîf» 
tigătoarele seriilor I și a VM-a și for
mațiile clasate pe locul 2 In terjile 
a ll-a și a Vlll-a (grupa 1) și cîțtt- 
gâtoairele seriilor a ll-a și a VIN-o 
echipele clasate pe locul 2 în seriileechipele clasate pe locul 2 
I și a Vll-a (grupa a 2-a).

LA TIMIȘOARA, din grupa
parte cîștigâtoarele seriilor 
a V-a și echipele clasate __ __
secund în seriile a iV-a și o Vl-o; iar 
din grupa a 2-a — cîștigâtoarele se
riilor a IV-a si a Vl-a și formațiile 
de pe locul 2 din seriile a lll-a și 
a V-a.

Jocurile din grupe au fost progra
mate la 9, 11 și 13 iunie, iar semi
finalele la 1,5 iunie.

I vor fote 
o li l-a șî 
pe locul

9-0. Șc. 
F. C. Constanța 
„23 August44 — 5 
rești 0—3 
F.C.M. Giurgiu
2— 0, Liceul M. 
Dinamo Buc.
sp. Alexandria 7—0, 
viște- — Flacăra 
SERIA A IV-A : 
de Argeș — Șc.
3— 0. Electroputere
nerul Motru 3—0. 
na — Șc. sp. Craiova 2—1. _ 
Argeș — Jiul Petroșani 2—1 
ceul 1 Caracal — CI.___ _
Jiu 4—0, Universitatea Craiova — 
Minerul Lupeni 3—2. Șc. sp. Ști
ința Petroșani — Chimia Rm. 
Vîlcea 0—0 : seria a v-a : 
Strungul Arad 
3—0, ‘ 
Gloria Arad 1- 
ta Tr. Severin
1—1, Șc. sp. Lugoj 
mișoara 0—3. poli.
C.F.R. Timișoara 
Timișoara — Șc. . sp. Caransebeș 
1—1, U.T.A. — F.C.M. Reșița 
7—0 ; SERIA A Vl-A : C.I.L. Si
ghet — Sticla Turda 3—1. Șe. sp. 
Oradea — Armătura Zalău 1—9. 
Olimpia Satu Mare — Minerul 
Cavnic 1—0. Sc. sp. Baia Mare— 
„U“ Cluj-Napoca 0—3, Șc. sp. 
Victoria Cărei — Gloria Bistrița 
7—1. F. C. Bihor — F. C. Baia 
Mare 0—0, C.F.R. Cluj-Napoca — 
Ind.
RIA A
Șc. sp.
Metan 
Brașov 
Oltul Sf.
Tg.
3—1, Șc. sp. Brașov

L. Coman, 
trenorului 
susținut o 
Timișoara, 
reușit să

de 
la 
a

5.
care 

pe locul
Am amintit doar de partidele 

i care pot schimba în mod direct 
ordinea în partea superioară a 

arbitrii partidelor
SERIA I : <5 C.S.M. Borzești — C.S M. Suceava : N. Gheorghe (Bucu- 

rești) ® Unirea Focșani — F. C. Petrolul Ploiești: M. Buzea (Bucu- 
rești) © Metalul P.’openi — Gloria Buzău: Gh. Vasilescu LI (București) 

C.S.U. Galai.i — S. C. Tulcea : N. Dinescu (Rm. Vîlcea) q C. S. Bo- 
toșani — Celuloza Călărași : G. Pop (Baia Mare) @ Victoria Tecuci —
C. F.R, Pașcani: I. Roșocja (București) @ Prahova Ploiești — Viitorul 
Vas'ui: C. ManușaricJe (București) • F. C. Brăila —Cimentul Medgidia: 
S. Drăgulici (Drobeta Tr. Severin) g Ceahlăul P. Neam; — F.C.M. Ga- 
lăți: R. Stîncan (București).

SERIA A ll-A: $ Unirea Alexandria — Progresul București : T. Andrei 
(Sibiu) c Metalul București — S. N. Oltenița: C. Munteanu (Galați) 
® C. S. Tîrgoviște — Steagul roșu Brașov: I. Chilibar (Pitești) Auto- 
buzul București— Chimia Tr. Măgurele: I. Braun (Buzău) «. Metrom 
Brașov — Metalul Mija: Gh. Manole (Constanța) © Dinamo Slatina — 
Chimia Rm. Vîlcea: N. Cursaru (Ploiești) e Minerul Motru — Tractorul 
Brașov: C. Szilaghi (Baia Mare) o Electroputere Craiova — Nitramonia 
Făgăraș: P. Căpriță (Brăila) © F.C.M. Giurgiu — Voința București:
D. Diminescu (P. Neamț).

SERIA A III-A: e Minerul Moldova Nouă — Rapid Arad : V. Gheorghe 
(Craiova) (• C.I.L. Sighet — Dacia Orăștie: T. Is trate (București)
• F. C. Baia Mare — Unirea Tomnatic: O. Streng (Oradea) • C.F.R. 
Timișoara — F.C. Șoimii Sibiu: C. Niculescu (București) a Victoria
Călan — Gloria Bistrița: T. Moarcâș (Brașov) a Mureșul Deva —
U. M. Timișoara: I. Urdea (București) a Sticla Turda — Metalurgistul
Cugir: M. Feciorescu (Bacău) a F.C. Corvinul Hu-nedoara — Ind. sîrmei < 
C. Turzii: Fr. Coloși (București) e Victoria Corei — Gaz metan Mediaș: 
I. Ciolan (lași).

Desigur, pe foarte mulți iu
bitori ai fotbalului ii interesea
ză deopotrivă situația (și lupta 
zbuciumată) de la periferia ce- 
|\\\\\\\\\\\\\\\\\\\t Programul și i

I
I
I

<x\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

lor trei clasamente. Deocamda
tă, S.C. Tulcea, Metrom Brașov, 
Autobuzul București, Unirea 
Tomnatic și Victoria Cărei au 
cele mai dificile situații. Pentru

clasamentelor, dar și celelalte 
meciuri au importanța lor, fiind
că privesc formațiile care își 
mai leagă speranțele de rămî- 
nerea in Divizia B.

— Șc. 
Tîrgo-

8—0 ; 
Curtea 

Drăgășani 
Mi-

— Chimia 
SERIA A 

_ — Dierna Orșova
Șc. sp. Jimbolia — Șc. sp.

Metalul Drobe- 
Rapid Arad 

— U. M. Ti- 
Timișoara — 

3—1, Viitorul

sîrmei C. Turzii 0—2 ; SE- 
VII-A : Șc. sp. M. Ciuc — 

Gheorghieni
Mediaș — Steagul roșu 
1—2, Șc. sp. Odorhei — 

Gheorghe 2—1. A.S.A. 
Mureș — Tractorul Brașov 

Șc. sp.

3—1, Gaz

MÎINE, CÎTEVA DERBYURI IN DIVIZIA C

CUPA FEDERAȚIEI:
DE DEPISTARE A UNOR

Duminică, în Divizia C se vor
a 

al 
avi nd în vedere

disputa partidele etapei 
XXV-a, moment important 
campionatului, 
că au mai rămas doar cinci eta
pe pînă la încheierea ediției 
din acest an a competiției. în 
unele serii sînt programate par
tide decisive, atît în fruntea 
clasamentelor, pentru promova
rea în Divizia B, cît și în par
tea lor inferioară, unde se duce 
lupta pentru evitarea retrogra
dării. Un meci dc marc atracție 
este col din seria a doua dintre 
Relonul Săvinești și Petrolul 
Moinești, echipe care dc la în
ceputul campionatului își dispu-

în
42 

P).

tă între ele șefia. Acum, 
frunte se află Petrolul (cu 
p), secundată de Relonul (40 
Pînă la această etapă, Relonul 
a fost de 15 ori pe locul întîi 
în clasament, iar Petrolul de 
nouă ori (de opt ori 
Dacă în jocul de 
Neamț, unde susține 
echipa din Săvinești, 
Relonul, lupta pentru 
re va continua, devenind și mai 
acerbă.

Un alt derby are loc în seria 
a IlI-a, intre Olimpia Km. Să
rat, fruntașă de 6 etape (35 p), 
și Poiana C'împina — clasată a- 
cum pe locul 2 cu 32 p —,

în retur), 
la Piatra 
meciurile 

va cîștigă 
promova-

echipă care de ani de zile se 
menține pe o poziție fruntașă 
In Divizia C.

Tot deținătoarele locurilor 1 
și 2 se întâlnesc între ele și 
în seria a IX-a : Armătura Za
lău (40 p) și Strungul Arad (36 
p). Meciul are loc la Arad, ceea 
ce constituie un serios handicap 
pentru Armătura. Și încă un 
amănunt, deloc neglijabil : 
Strungul n-a pierdut nici un 
joc în acest retur !

Deci, duminică, o etapă pa
sionantă în competiția celui de 
al treilea eșalon fotbalis
tic. (T. R.)

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ÎN ACTIVITATEA
IGNATUL CAPITALEI
ARE“ și „PROMOȚIE"

In stare buna • Directorul genera! al I.A.S.B., Gri- 
gore Togan, fost conducător tehnic al Arieșului Turda 
ta anul cîștigării „Cupei României", este unul din 
spectatorii fideli ai echipei. (I.C.).

TE AM AȘTEPTAT, DAR...N-AI VENIT I

Ultimul act al campionatului — 
finala se va disputa în deschidere 
la finala Cupei României 
pe stadionul 
pltalâ.

(30 Funie)
,,23 August" din Ca-

AMPLĂ ACȚIUNE
ELEMENTE DE VALOARE

tsc cu faptul 
dva Troi, că 

> Și, cu ace- 
pentru fotbal, 
tă bază spor-
M.M.I.)

HI ASOCIAȚII

A luat ființă în 
ii osociații spor- 
anță notabilă a 
r-una din seriile 
urmat cele două 
iile 1946—47 și 
dele 1953—56 și 
riziei C • Aso- 
Higul anilor, de 

„nume"; Anton
Capoianu, frații 

ărculescu, Grecu 
arui calități sînt 
- se antrenează 
este în curs de 
tiare și instalații 
niori, juniori și 

corespunzător, 
asociației se nu- 
campionate mu-

o echipă de juniori, care ocupă locul 1 al 
seriei a Il-a a campionatului municipal • 
Echipa (antrenor, Marin Voinea) încearcă 
și uneori reușește să practice un joc mo
dern • Piese de bază ale echipei : Decu — 
extremă stingă, 27 de ani ; Căpraru — fun
daș central, 21 de ani ; Lazăr — mijlocaș, 
27 de ani ; Petre — mijlocaș, 24 de ani • 
Există echipament în cantități suficiente și 
dc calitate corespunzătoare • Consiliul a- 
sociației și biroul secției de fotbal (M. Mă- 
cărescu. președinte) se preocupă de termi
narea (prin muncă patriotică) a noii baze 
sportive, de pe malul lacului Pantelimon, 
care se speră a fi inaugurată în cursul a- 
cestui an. (P.V.)

CONDIȚII IMPROPRII PENTRU

AURORA („Promoție'", locul 11, seria I) 
• Am așteptat această echipă miercuri la 
antrenament, acolo, la stadionul U.C.R. din 
Bd. Ghencea. A trecut sfertul academic, 
apoi încă unul și încă unul, pînă s-a făcut 
o oră • S-a motivat că, din cauza unei 
ședințe, antrenamentul s-a amînat pentru 
joi • în lipsa echipei Aurora (a întreprin
derii textile cu același nume) am dialogat 
cu Vasilica Terchea, care se ocupă cu ad
ministrarea bazei, și cu soțul ei. șofer la 
U.C.R.. „Facem și noi ce putem. Terenul 
insă nu arată cum trebuie. Se joacă mult 
aici. Intr-o duminică ploioasă au avut loc 
4 (patru !) meciuri" (n.n. și mai fuseseră 
altele și sîmbătă). în cursul săptămînii,- aici 
se mai antrenează U.C.R., I.N.O.X. și for
mațiile Școlii sportive nr. 2 • Terenul se... 
odihnește doar noaptea. E tare denivelat, cu 
gloduri • U.C.R. are 3 chiriași, de la care 
încasează bani, ceea ce obligă la unele a- 
menajări. Intr-o clădire insalubră, vestiarele 
sînt sub orice critică : fără ferestre, fără 
aerisire. (Al. C.)

IN ÎNVĂLMĂȘEALĂ PE... PASTEUR" I

L PLAN

l 13) • Dc
•io-nat nici un 

nici suspen- 
?rmă • Aso- 
’eședinte) are

JOCURI Șl ANTRENAMENTE

STICLA Promoție", locul 1, seria a ll-a) • An
trenorul formației este Alexandru Florea, fost jucă
tor de marcă la Dinamo București, I.C.O. și Jiul, tatăl 
mijlocașului Florea de la Steaua • Conduce trei 
antrenamente săptămînal • ,,11"-le de bază : Ale
xandru — Paraschiv, Moise I (căpitanul echipei), 
Preda, Moise II (fratele fundașului central) — M. 
lonescu, Cristea — Dacin, Dascălu (golgeterul echi
pei), Tâlpeanu, V. Popa • Din lot mai face parte 
și atacantul central Constantin Sandu, fratele in
ternaționalului Mircea Sandu • Echipa reprezintă 
întreprinderea de articole și siclărie București
• Evoluează pe terenul ,,Chimistul", peste drum de 
întreprindere, un teren impropriu, pe pămînt, plin de 
noroi cînd plouă, plin de praf cî-nd este soare
• Culori : olb-roșu, evidențiate de un echipament

CONFECȚIA Promoție- locul 5, seria I) • „Dacă 
om avea ți un teren al nostru, am realiza mult mai 
mult. NU'i vorba de cine țtie ce performantă, ci de 
rodarea unor jucători tineri, care să poată fi. apoi, 
promovați la echipe de categorii superioare. Pentru 
că n-ar trebui să se uite că Birtașu, Cosmoc, Tr. Ivă- 
nescu, Soare, Gh. Dragomir, Florin ți Florian Du
mitrescu ți, printre ultimii, Dumitru, au jucat cindva 
ți la... Confecția noastră. Cuvintele aparțin lui Tudor 
Conțu, secretarul asociației > Echipa se antrenează 
ți joacă tocmai pe terenul Pasteur, într-o mare... 
învălmășeală cu alte formații! • Instructorul Carol 
Stonciu declară că echipa pe care o pregătește este 
una dintre cele mai disciplinate din București. Un 
singur jucător sancționat cu 2 etape suspendare in 
ultimii 5 ani! « M. Rudacevschi (19 ani) și T. Dra
gon (21 ani) sînt două din speranțele Confecției. 
Mijlocașul Rudacevschi a fost selecționat, cu ocazia 
trialului de joi de pe Giulești, in echipa ,.Promoției- 
pentru meciul cu formația „Onoarei-. (L D.)

în perioada vacanței de vară 
elevilor, vor fi organizate — 

. și în anii trecuți — mai 
multe acțiuni rezervate junio
rilor. Tabăra F.R.F. (jucători 
născuți după 1 august 1958) va 
fi găzduită de orașul Bistrița, 
iar cea a Ministerului Educației 
și Tnvătămîntului ducători năs
cuți după 1 august 1959) de Bacău. 
La Drăgășani va avea loc faza 
finală a Criterului școlilor spor
tive (jucători născuți după 1 
august 1960). Cu amănunte pri
vind aceste acțiuni vom reveni 
mai tîrziu. De astă dată, iată 
cîteva date despre „Cupa Fede
rației Române de Fotbal", com
petiție care se va desfășura 
Intre 19 și 26 iunie și care are 
drept scop depistarea unor ele
mente de certă valoare de pe 
raza fiecărui județ.

Vor participa 39 de selecțio
nate de județ, plus cea a Mu
nicipiului București. Cele 40 de 
echipe sînt împărțite în opt se
rii, grupate astfel : Iași, Boto-

a
ca

șani. Suceava. Neamț, Bacău (I), 
Vrancea, Vaslui, Galați, Buzău, 
Brăila (II), București, Tulcea; 
Constanța, Ialomița, Ilfov (III), 
Dîmbovița, Prahova, Teleorman, 
Vîlcea, Argeș (IV), Olt. G.or.i, 
Dolj, Mehedinți, Caraș-Scverin 
(V), Hunedoara, Timiș, Arad, 
Alba, Bihor (VI), Covasna. Bra
șov, Harghita. Sibiu. Mureș 
(VII) și Maramureș, Cluj, Sălaj, 
Satu Mare, Bistrița (VIII). Se 
va juca sistem turneu simplu, 
după care se va forma selecțio
nata fiecărei serii. Jocurile din- 
ire selecționatele acestora (I—II, 
III—IV, V—VI. VII—VIII) se 
vor disputa la 26 iunie. Vor fi 
selecționați numai jucătorii 
care vor manifesta ușurință în 
preluarea și transmiterea balo
nului și spontaneitate în ale
gerea color mai bune soluții, 
care vor avea peste 1,70 m 
înălțime și vor alerga 30 m în
tre 3 secunde și 9 zecimi și 
4 secunde și 3 zecimi (proba se 
va da de două ori).

********************************

Corespondentă din Italia

TORINO SAU
Ne aflăm înaintea ultimelor 

90 de minute care urmează să 
decidă pe cîștigătoarea titlului 
de campioană a Italiei. Majori
tatea pronosticurilor indică suc
cesul lui Torino, întrucit ar fi 
dincolo de orice supoziție lo
gică o victorie a Cesenei pe 
terenul liderului care nu a ce
dat în actualul campionat nici 
un punct în cele 14 jocuri sus
ținute acasă.

Așadar, ce poate să se întîm- 
ple miine ? Dacă Torino cîștigă, 
devine campioană a Italiei. 
Dacă face meci egal, iar Ju
ventus cîștigă, se face meci de 
baraj. Dacă însă pierde Torino, 
iar Juventus cîștigă la Perugia, 
campiona țării va deveni din 
nou Juventus. Acestea sînt ipo
tezele, dar credem că noua 
campioană va fi Torino. Cu 
acest prilej, lidera va intra în 
teren cu cea mai bună forma
ție. O singură incertitudine

JUVENTUS?
există în legătură cu folosirea 
căpitanului echipei, Claudio Sa
la, care a fost ușor accidentat. 
Dar și Cesena va juca cu cea 
mai bună formație, în „ll“-le 
său reintrînd Zuccheri și De 
Ponti.

Luptă aspră în subsolul cla
samentului : la Como întîlpire 
directă între formația locală și 
Lazio. Gazdele, care vor recu
pera pe Garbarini și Guidetti, 
sînt condamnate la retrogradare 
în proporție de 90 la sută.' La 
rîndul său Lazio, care va juca 
în complet, va trebui să facă 
cel puțin un meci egal pentru 
a Se' salva. Aceasta în speranța 
că Roma va învinge pe Ascoli 
(care ar retrograda la golave
raj). Mai avantajate sînt echi
pele Verona, care va primi vi
zita Fiorentinei, și Sampdoria, 
care va juca tot acasă cu Na
poli...

CESARE TRENTINI

FINAL IN COMPETIȚIILE EUROPENE
SE CUNOSC două dintre cele 

trei cîștigătoare ale cupelor eu
ropene din acest an : Bayern 
Miinclien (C.C.E.) și S. C. Ander- 
lecht (Cupa cupelor). Miercuri va 
fi cunoscută și cîștigătoarea Cu
pei U.E.F.A. F. C. Bruges întîl- 
nește 5n meci retur pe F. C. Li
verpool. în prima manșă a cîști- 
gat formația engleză cu 3—2, 
după ce belgienii au condus cu 
2—0 !

CARE ESTE situația în cam
pionatul european rezervat senio
rilor ? Sîmbăta viitoare (22 mai) 
au loc meciurile retur ale sfer
turilor de finală : Țara Galilor — 
Iugoslavia (0—2) ; U.R.S.S. — 
Cehoslovacia (0—2). R.F.G. — Spa
nia (1—1), și Belgia — Olanda 
(0—5). între paranteze figurează 
rezultatele primei manșe. întâl
nirile vor avea loc. în ordine, 
la Cardiff, Kiev. Munchen și Bru
xelles. Menționăm că. în cazul 
cînd Iugoslavia va obține califi
carea. turneul final se va orga
niza în această tară. Intre 16 și

20 iunie. Calificarea echipelor în 
turneul final se va face în urma 
punctelor acumulate în partidele 
din sferturi (tur-retur). La punc
taj egal, golaverajul este decisiv. 
La golaveraj și punctaj egal nu 
se ia în considerare golul mar
cat în deplasare, ci urmează să 
aibă loc un al treilea joc, pe te
ren neutru.

IATĂ programul și în campio
natul european rezervat echipelor 
de tineret (sub 23 de ani). în 
semifinale, echipa Ungariei a 
dispus în prima manșă de cea a 
Iugoslaviei (3—2). urmînd să aibă 
loc și jocul retur. în cealaltă se
mifinală. se vor întâlni într-o 
dublă partidă reprezentativele 
U.R.S.S. și Olandei.

SE PROPUNE ca noua ediție a 
C. E. de tineret să fie organizată 
pentru echipele sub 21 de ani. 
Doi jucători din echipă pot avea 
vîrstă nelimitată. O hotărîre de
finitivă va lua U.E.F.A. cu pri
lejul unei reuniuni care va avea 
loc în luna iunie, la Stockholm»



UN ÎNCEPUT

ÎL AȘTEPTĂM
De puține zile cortina a căzut 

peste Unul din. cele mai lungi 
și mai fructuoase sezoane ale 
hocheiului românesc, la sfirși- 
tul căruia bilanțul este mai 
mult decît mulțumitor : două 
prestigioase victorii ale selec
ționatei de seniori a tării în 
cele mai importante (pentru 
noi) competiții ale iernii (gru
pa B a C.M. și turneul olimpic 
secund de la Innsbruck), dubla
te de succesul juniorilor, învin
gători și ei în seria B a cam
pionatului european. Cu alte 
cuvinte, un salt general din ca
tegoria a doua a acestui sport 
spre elita lui, adică acolo unde 
se pătrunde extrem de greu și 
unde menținerea trebuie să re
prezinte, deci, obiectivul prin
cipal al sezonului viitor.

Legat, însă, de această re
marcabilă promovare care, în 
mod cert, a făcut să crească 
fluxul interesului pentru ho
chei, este cazul să precizăm că 
momentul favorabil astfel creat 
poate — și trebuie — să fie 
din plin valorificat pentru o 
mai corectă așezare teritorială

Din viața unei secții fruntașă 

de motociclism

DELĂSAREA COSTĂ 
PREA SCUMP

Noua formula (stabilita cu sco
pul de a atrage cit mai mulți ti
neri în activitatea competiționalâ) 
de desfășurare a campionatelor 
republicane de motocros vizează 
îndeosebi întrecerile seniorilor. E- 
voluția lor va fi însă condiționată 
din acest an de rezultatele junio
rilor și pârtiei pan ți lor la clasa 
motoretelor „Mobra". Mai concret, 
un senior se poate clasa într-o 
etapă sau alta numai daca secția 
de care aparține va prezenta la 
start minimum doi juniori și tot 
atîția posesori do motorete „Mo- 
bra", ei trebuind să îndeplineas
că la antrenamentul oficial un a- 
nurnit barem.

Această clauză a avut daru4 să 
Intensifice în multe centre preo
cupările pentru selecționarea a 
numeroși tineri alergători dotați 
pentru performanță. In schimb, la 
I.T.A. Tg. Jiu, secție fruntașă, 
perspectivele sînt îngrijorătoare. 
După cum ne spunea instructorul 
voluntar Gheorghe Softer, el este 
nevoit să lucreze — de ohm de 
zile — cu elevii săi pe sub streși
nile atelierului de vulcanizare, de
oarece nu există un atelier adecvat 
pentru instruirea mecanică a mo- 
tocrosiștilor începători. Din aceas
tă cauză, tinerii de aici nu pot 
(ine pasul cu parteneri de vîrsta 
lor. Sportivul nr. 1 al secției, Paul 
Fi li pese o, campion republican de 
seniori în anul 1973 și component 
de bază al echipei naționale, îșl 
pregătește mașina acasă, uneori 
cu mijloace proprii, întrucît sînt 
neglijate nevoile justificate (piese 
de schimb și echipament) ale mo- 
tocicliștiior.

Condițiile improprii pentru te
meinica pregătire a mașinilor 
și-au pus amprenta pe comporta
rea tinerilor alergători chiar din 
prima etapă a „Cupei F.R.M.", 
desfășurată la Tg. Jiu după ac
tuala formulă a campionatelor re
publicane. Juniorii de la I.T.A. nu 
au reușit, pe propriul traseu, să 
parcurgă turele regulamentare la 
antrenamentul oficial, din cauza 
unor defecțiuni tehnice. Urmarea 
— ei nu ou fost primiți în con
curs I

Fără doar și poate că pînă la 
începerea campionatului (20 iu
nie), multe dintre deficiențele men
ționate pot fi remediate, dacă 
proiectatul atelier pentru întreți
nerea și repararea motocicletelor, 
despre care ing. Al. Magherescu 
(vicepreședinte al asociației I.T.A. 
Tg. Jiu și noul președinte al co
misiei județene de specialitate) 
ne-a informat că se află în curs 
de realizare, va fi dat în folosință 
cît mai curînd posibil, in caz con
trar, motocrosistul Paul Filipescu, 
caîe a adus județului Gorj pri
mul titlu de campion republican 
(și singurul!) va fi pus în situația 
de a nu-și putea apăra șansele. 
Și, să recunoaștem, prețul delă
sării altora ar fi prea scump...

Traian IOANIȚESCU

P. S. Se pare că măsurile aștep
tate întârzie. Dovada : reprezen
tanții asociației I.T.A. Tg. Jiu au 
absentat duminica trecută și de la 
startul etapei a lll-a a „Cupei 
F.R.M.". Păcat I

Sportul

PE CARE

DE MULT...
a acestui sport. Spunem acest 
lucru, gindindu-ne la faptul că 
de cîtiva ani hocheiul benefi
ciază de o foarte bună dotare 
tehnică, exprimată mai ales în 
creșterea simțitoare a număru
lui de patinoare artificiale, a- 
flate astăzi la dispoziția tinere
tului din București, Miercurea 
Ciuc, Galați, Cluj-Napoca, Si
biu, Ploiești, Timișoara, Con
stanța, Poiana Brașov și, nu 
peste multă vreme. Suceava. 
Din păcate, dacă raportăm aces
te nume la activitatea compe- 
tițională internă vom constata 
că ele nu reprezintă totuși prea 
mult. Mai precis, Bucureștiul, 
Miercurea Ciuc, Galațiul, Bra
șovul și Cluj-Napoca sînt re
prezentate în principalele com
petiții interne. Primele trei do
mină copios campionatul Divi
ziei A, iar ultimele două se află 
la periferia disputei din grupa 
secundă a primei divizii. Ce se 
întîmplă cu celelalte centre po
sesoare ale unor patinoare arti
ficiale ? Nimic !

Se poate răspunde că hocheiul 
este un sport dificil, în care 
creșterea valorică nu se obține 
de la o zi la alta. Perfect ade
vărat. Dar despre a cui crește
re valorică poate fi vorba în 
centre unde sînt patinoare dar 
nu există nici secții, nici activi
tate ? Se mai poate spune că 
trebuie răbdare. Un singur răs
puns la toate : orice început 
are un... început. Pe acesta îl 
așteptăm, privind la alte mici 
orașe, aflate — este drept — 
nu departe de Miercurea Ciuc, 
orașul cu cea mai bogată acti
vitate, dar, unde cu înțelegere, 
pasiune și inițiativă s-au în
jghebat echipe cu remarcabile 
rezultate și perspective : Odor- 
hei, Sf. Gheorghe, Tg. Secuiesc, 
Gheorgheni. Sînt doar cîteva 
exemple, care trebuie să mo
bilizeze, mai ales acum, la ca
pătul unui sezon atît de bogat 
și pe firul unui evident curent 
de interes pentru hochei.

Călin ANTONESCU

in discufia specialiștilor:

PROGRESUL TIUGBTIIIUI
COMPETIIIONALĂ

Modul în care este organizat 
și se desfășoară campionatul in
tern se reflectă și în calitatea 
evoluției echipelor la toate ni
velele. Iată de ce am solicitat 
unor antrenori de la formațiile 
divizionare A de rugby opiniile 
privind organizarea campiona
tului, deoarece această proble
mă este mult discutată și con
troversată :

M. NACA (Farul Constanța) : 
„Formula actuală de desfășura
re a campionatului o consider 
necorespunzătoare, deoarece lip
sește echipele de un număr mai 
mare de jocun și nu oferă posi
bilitatea unor confruntări cv 
toate participantele"; T. RA
DULESCU (Sportul studențesc); 
„Avantajează actuala formulă 
activitatea rugbystică 1 Eu spun 
categoric : nu I Numai turneele 
finale pentru locurile 1—4 și 
13—16, sînt mai interesante, ce
lelalte sint fără importantă. 
Campionatul este, in continua
re, presărat cu o serie de în
treruperi, fapt ce se răsfrânge 
negativ asupra evoluției echi
pelor, cu toate că sistemul a 
fost adoptat tocmai pentru a 
le elimina și a favoriza in a- 
celași timp calendarul competi- 
țional internațional" ; P. COS- 
MĂNESCU (Steaua) : „Deși nu
mărul de echipe a crescut, cel 
al jocurilor a scăzut de la 26 la 
1» in noua formulă. Ce fel de 
campionat este acesta, in care o 
formație nu le întâlnește pe toate 
celelalte M. HORȘA (T.C. 
Ind. Constanța) :„Găsesc oportu
nă o formulă cu 16 echipe intr-o 
singură serie, din care, la sfirșit 
să retrogradeze trei echipe. Ori
cum, cea actuală nu corespun
de" ; N. ȘERB AN (Gloria) : 
„Actualul campionat este mai 
judicios conceput decît in ediția 
precedentă, dar restrâns ca în
tâlniri. Consider că sistemul cu 
o singură serie este mai reco
mandabil, stabilind mai obiec
tiv ierarhia valorică"; E. DE- 
NISCHI (Olimpia) : „Cred că 
formula de disputare a campio
natului corespunde etapei ac
tuale, că stabilirea seriilor pe

CAMPIONATUL MASCULIN DE BASCHET, 
LA UN NIVEL ÎNGRIJORĂTOR

• Defecțiunile vechi persistă • Concepția despre apărare și

atac, in continuare desuetă • Mania protestelor față da arbitri,

mod de justificare a greșelilor jucătorilor • Baschetbaliști tineri

promovați... pe banca rezervelor • „Giganții", departe de a avea 

o valoare reală ® Un punct pozitiv : formula partidelor duble

S-a încheiat campionatul 
republican de baschet mascu
lin a cărui desfășurare a pri
lejuit, în mod regretabil, con
statări pe cît de vechi, pe atît 
de îngrijorătoare în ceea ce 
privește posibilitățile de re
dresare valorică a acestui 
spectaculos joc sportiv. In a- 
cest sens, vom aminti cîteva 
din observațiile consemnate în 
alți ani, chiar și pe parcursul 
disputării ediției peste care s-a 
tras cortina zilele trecute :

— între primele două clasate 
(Dinamo și Steaua) și celelal
te participante s-a creat un 
mare decalaj (datorită compo
nenței loturilor și posibilități
lor superioare de pregătire a 
fruntașelor clasamentului) care 
a provocat un alarmant dezin
teres față de competiție ;

— maniera în care sînt a- 
plicate sistemele de apărare 
este departe de ceeea ce so
licită baschetul modern, în 
care tendința de agresivitate 
(provocatoare de greșeli ale 
adversarilor) este tot mai preg
nantă ;

— concepția despre ofensivă 
persistă a fi desuetă, frecven
ța redusă a acțiunilor de atac 
numărul mic al aruncărilor Îs 
coș și predilecția pentru arun
cările de sub panou fiind in
dici care ilustrează elocvent 
viziunea învechită asupra a- 
cestui capitol;

— tarele de disciplină, mani
festate, de pildă, prin necon
tenitele proteste la deciziile 
arbitrilor în cursul meciuriloi 
divizionare, proteste care în
cearcă — de fapt — să aco
pere greșelile comise de înșiși 
jucătorii din teren ;

— insuficienta încredere a 
unor antrenori în jucătorii ti
neri, mai cu seamă a celor le

NECESITĂ 0 FORMULĂ 
STIMULATOARE

criteriul locului ocupat in ediția 
trecută este bună" ; BIROUL 
SECȚIEI (Minerul Gura Humo
rului) : „Propunem să se des
ființeze seriile, iar echipele din 
Divizia B să promoveze direct 
in eșalonul superior in locul ce
lor retrogradate" ; R. DEMIAN 
(Grivița Roșie) : „Consider bun 
sistemul competițional, dar am 
dori să jucăm fără întrerupere, 
deoarece altfel se împiedică 
procesul de instruire, neputân- 
du-se menține echipa intr-o 
formă corespunzătoare" ; BI
ROUL SECȚIEI („U“ Timișoa
ra) : „Formula de desfășurare a 
campionatului este neadecvată 
datorită faptului că, după sta
bilirea participantelor la tur
neele pentru locurile 1—4 și 
13—16, celelalte jocuri au mai 
mult un caracter amical. In 
plus, desemnarea campioanei se 
face printr-un număr redus de 
partide" ; TITI IONESCU (Po
litehnica Iași) : „Campionatul 
este o cursă de regularitate și 
antrenorul care reușește «4 aibă 
o echipă constantă valoric poa
te avea rezultate bune. Ceea ce 
nu este posibil in actualul sis
tem, in care nu se intilnesc 
toate formațiile intre ele" ; GH. 
BARBALAU (Vulcan) : „Sint 
de părere că formula competi- 
țională este bună. Mă gîndesc 
însă că ar fi poate mai utilă 
prin mărirea numărului de e- 
chipe in serii".

Așadar, părerile sînt împăr
țite. Totuși, primează acelea 
care propun o substanțială mo
dificare, cei mai mulți propu- 
nind existența unei singure se
rii, care să asigure un număr 
mai mare de jocuri, pe fondul 
unor cit mai puține rntrerv'-' 
ale campionatului, chiar prin 
programarea unor etape inier- 
mediare.

Supunem, deci, această pro
blemă de organizare atenției 
forului de specialitate, în vede
rea adoptării măsurilor necesa
re, astfel ca rugbyul nostru să 
poată progresa cit mai mult.

Emanuel FANfANEANU 

gitimați la Dinamo și la Stea
ua, care stau mai mult pe 
banca rezervelor sau sînt in
troduși în teren doar cînd e- 
chipa respectivă are un avan» 
de 20—30 de puncte ;

— slaba pregătire a jucăto
rilor cu talie înaltă, ale căror 
cunoștințe tehnic-tactice indi
viduale sînt rudimentare ;

— pregătirea fizică sub „nor
mele" internaționale, în special 
în ceea ce privește rezisten
ța și detenta, ultima — nepusă 
la punct — neputînd suplini 
handicapul de talie al bas- 
chetbaliștilor noștri în dispu
tele internaționale.

Desigur, nu pot fi trecute 
cu vederea unele realizări, 
cum este formula competițio- 
nală a partidelor duble, care 
a adus o oarecare emulație în 
rindul echipelor și le-a obli
gat la o pregătire cît de cît 
mai atentă față de anii tre- 
cuți. De asemenea, nu putem 
omite promovarea unor jucă
tori deosebit de talentați (e- 
xemplu, Romeo Tecău de la 
Farul Constanța) și încadrarea 
în loturi a unor „giganți* 
(Benedek — 2,04 m la C.S.U 
Brașov, Crăciun — 2,04 m la 
„U* Cluj-Napoca, Opșitaru — 
2,08 m și Neagu — 2,03 m la 
Steaua).

în evoluția selecționatei olimpice de polo

ELANUL Șl PUTEREA DE LUPTĂ
NU POT ASCUNDE CARENȚELE

TEHNICE Șl TACTICE ALE JUCĂTORILOR
Pentru poloiștil români aflați in 

cursa febrilă a pregătirii pentru 
J.O. de la Montreal turneul re
cent încheiat la Cluj-Napoca a 
fost cel de al doilea test al se
zonului, ei urmînd ca, în conti
nuare, să-si verifice forțele, luna 
aceasta, în alte două turnee im
portante (Chiavari si Budapesta), 
iar luna viitoare să continue seria 
jocurilor la București (Balcania
da seniorilor) și la Kiev.

Ca și în urmă cu o lună, la 
Amersfoort» reprezentativa țârii 
noastre s-a clasat și în ,»Cupa 
României" pe locul IU. In Olanda, 
selecționata română a fost depă
șită de formația Ungariei și de 
cea a țării gazdă, întrecînd, la rîn- 
dul ei, iugoslavia, Spania și Cuba 
B. De această dată pololștii noș
tri au fost precedați de echipele 
Ungariei și U.R.S.S., lăsînd în 
urmă formațiile Cubei, Australiei 
și Bulgariei. Pe scurt, bilanțul ce
lor două turnee este satisfăcă
tor: 5 victorii — 4 înfrîngeri.

La Cluj-Napoca sportivii români 
au fost întrecuți la limită de cele 
mal puternice echipe din lume. 
In prima partidă, cea cu Ungaria 
(3—4) ei au avut „remiza" în 
mină, dar o „mutare" greșită în 
final (șut neinspirat dintr-o pozi
ție imposibilă, al lui CI. Rusu, 
cînd am fi putut păstra balonul 
45 de secunde șl chiar forța vic
toria la scorul de 3—3) ne-a privat 
de ambele puncte puse în joc. In 
meciul cu U.R.S.S. formația țării 
noastre a jucat cu multă ambiție, 
dar adversara ei s-a dovedit mal 
puternică, mai călită în focul ma
rilor întreceri. In schimb, într-un 
joc cu o prezumtivă adversară 
pentru locurile 3—7 la Montreal 
(7—4 cu Cuba) echipa României 
s-a impus destul de clar.

în general, jucătorii noștri au 
dovedit evidente resurse pentru a 
face față onorabil într-o competi
ție de mare dificultate. Elanul, 
puterea lor de luptă nu au putut 
ascunde însă o serie de defici
ențe care reduc potențialul de joc 
al selecționatei olimpice. Acestea 
vizează în egală măsură forța o- 
fensivă a echipei, cît șl capaci
tatea el de rezistență în defen
sivă. Iar pentru a înfățișa mai 
sugestiv concluziile noastre vă 
vom oferi oglinda evoluției fiecă
rui jucător

C. RUSU 
NASTAS IU 
POPESCU 
CI. RUSU 
V. RUS
RADUCANU 
SCHERVAN 
I. SLAVEI

- 3 2 2 4 « 1 3 (1)
1 6 4 2 13 6 3 2
1 5 • 5 11 7 2 5 (1)
3 3 2 2 11 3 3 4
1 - 3 4 7 5 - 3
3132 15 415
1 2 2 - 5 5 1 2 
1-1- 2-21

Fi. SLAVEI a apărat 18 mingi, 
a primit 26 de goluri din care 15 
parabile: 12 din acțiune și 14 în 
situații de inferioritate.

(Cele 8 coloane reprezintă în or
dine: 1) goluri din acțiune; 2) go
luri din superioritate; 3) pase
greșite; 4) faulturi în atac; 5) șu
turi ia poartă; 6) eliminări; 7>

Departe de a avea pretenția 
unei analize depline, apreciem 
totuși că punctele de vedere 
expuse reflectă unele cauze 
ale nivelului scăzut al bas
chetului din țara noastră șl 
dezvăluie că premisele pentru 
performanțe superioare locu
lui 11, ocupat la ultimul cam
pionat european, sînt departe 
de a fi create. Unele soluții 
au fost arătate in nenumărate 
rînduri, dar ediția a 27-a a 
campionatului republican a 
demonstrat că ele au rămas 
doar deziderate.

Iată, spre a oferi un singur 
exemplu, cazul jucătorilor cu 
talie înaltă, a căror-absență din 
echipa României a dus la cla
sarea acesteia pe locul 11 la 
C.E. din 1975. Ce s-a făcut de 
anul trecut și pînă acum pen
tru a ridica valoarea celor legi
timați în echipele divizionare A 
(ca să ne referim doar la a- 
ceștea) ? La ce nivel au ajuns 
Mihuță — 2,02 m, Berceanu — 
2,00 m (I.E.F.S.), Voicu — 2,00 
m („U" Cluj-Napoca), Habatiuo 
— 2,01 m (Universitatea Timi
șoara), Gh. Dumitru — 2,01 m 
(Farul), Dragnea — 2,00 m (Po
litehnica București), Scutaru — 
2,00 m (Politehnica Iași) ș.a., de 
cind s-a tras „semnalul de a- 
larmă" și s-a solicitat muncă 
intensă și de mai bună calitate 
cu „giganții" ? Modul în care 
evoluează cei citați mai sus, ca 
și ceilalți așa-ziși pivoți, de
monstrează că în continuare an
trenorii nu au răbdare (sau ca
pacitate ?) de a lucra cu un ju
cător înalt spre a-1 duoe la 
înalta măiestrie.

D- STĂNCULESCU

greșeli de apărare; 8) mari ratări 
(în paranteze — 4 m).

Din acest tablou reiese că nici 
unul din cei 9 jucători folosiți 
constant împotriva echipelor oas
pete nu s-a detașat; fiecare a 
avut momente de sclipire, dar a 
și greșit în proporție asemănă
toare, dacă nu chiar mai mult.

O primă concluzie se referă la 
jocul ofensiv: la fiecare trei a- 
tacuri unul s-a încheiat cu pas 
la adversar sau cu fault în ataci 
Procentul este prea ridicat șl tră
dează carențe de ordin tehnic, ca 
și lipsă de orientare. Nici în ceea 
ce privește eficacitatea antrenorii 
nu se pot declara satisfăcuțl: 7« 
de șuturi, dar doar 31 de goluri. 
Problema este însă mai îngrijo
rătoare și iată de ce : îndeosebi 
în partidele dificile, cu Ungaria. 
U.R.S.S. și Cuba jucătorii noștri 
și-au creat numeroase poziții da 
concretizare, dar au ezitat să a- 
runce la poartă. Cauza? Lipsa d« 
personalitate, teama de a na 
greși.

Procentajul realizărilor în situa
ții de superioritate este bun. Din 
28 de asemenea ocazii s-au în
scris 20 de goluri, excepție făcînd 
doar partida cu Ungaria cînd ju
cătorii români au ratat de 4 ori 
la „om în plus" și o dată cu doi 
oameni în plus. în schimb, în cele 
25 de situații de inferioritate s-au 
primit 14 goluri fapt care subli
niază, împreună cu numărul mare 
de eliminări (36) și cel al greșe
lilor de apărare (13) nesiguranță 
și în sistemul defensiv.

In sfîrșit, o observație și despre 
modul în care echipa țării a fost 
condusă de pe margine. In timp 
ce toate formațiile vizitatoare au 
utilizat 12—13 jucători, reprezen
tativa română nu a folosit în 
cele 5 meciuri cu echipele oaspete 
decît • jucători și un al 10-lea 
(Zamflrescu) în mod simbolic. A 
fost după părerea noastră o du
blă eroare a antrenorului princi
pal P. Niculescu. Pe de o parte 
el a solicitat la maximum efor
turile celor 3 jucători de cîmp, 
dar mal ales pe portarul FL Sla
vei, chiar și atunci cînd era vizi
bil că unii dintre ei evoluează ne
satisfăcător, iar pe de altă parte 
el a privat echipa, măcar în anu
mite jocuri (în meciul cu U.R.S.S. 
FI. Slavei a primit gol după gol 
unul mai parabll decît celălalt) de 
prezența portarului Frățilă și de 
experiența fostului căpitan al re
prezentativei (211 jocuri interna
ționale) .

în rindurile de mai sus am ac
centuat o serie de aspecte nega
tive în evoluțiile primei reprezen
tative în dorința de a atrage a- 
tenția că absolut toți jucătorii din 
lotul olimpic mai au de învățat 
și de lucrat pentru a putea al
cătui o echipă viguroasă care să 
reziste celor mai dificile obsta
cole, să fie capabilă să atace po
zițiile fruntașe în turneul olim
pic de la Montreal.

Adrian VASILIU



MÎINE ULTIMA ETAPĂ (PRELIMINARĂ) 
IN CAMPIONATUL DE RUGBY

I
I

FORTUL Beau» n TINERII TENISMANI ROMÂNI

Partide decisive la București (Steaua — Farul) și Petroșani
(Știința — Dinamo)

I SELECȚIONATELE NOASTRE DIVIZIONARE

sc dispută ultima e- 
partea întîia a cam-

Mîine 
tapă din 
pionatului (pe serii). Este in
teresant de subliniat faptul că 
deciderea calificării în turneul 
final 1—4, acela care decide 
campioana, s-a amînat pînă la 
linia de sosire.

Astfel, în seria I dacă Fa
rul — indiferent de rezultatul 
ultim, cu Steaua — este sigură 
de un loc în fotoliile de orches
tră (chiar în caz de înfrîngere, 
are punctaveraj favorabil în în- 
tilnirile directe cu Sportul 
dențesc, care, eventual, ar 
tea-o egala în clasament), 
tru locul secund se luptă 
Steaua (căreia îi va fi sufi-

stu- 
pu- 

pen- 
încă

UN NOU TEST
PENTRU SELECȚIONATA
OLIMPICĂ DE POLO

a 
va pleca luni dimi- 
Italia pentru a par- 
un nou turneu inter- 
Intrecerile vor avea 
19 și 21 mai în noul 

orășelul Chiavari.

Reprezentativa de polo 
României 
neața în 
ticipa la 
național, 
loc între 
bazin din 
Și-au mai anunțat participa
rea, în afara selecționatei țării 
gazdă, primele reprezentative 
ale Australiei și Cubei, echipe 
eu care poloiștii români au ju
cat și săptămîna trecută, la 
Cluj-Napoca. Vor face depla
sarea 12 jucători : Florin Sla
vei și Doru Spînu -— portari, 
Cornel Kusu, Gheorghe Zam- 
firescu, Dinu Popescu, Adrian 
Nastasiu, Viorel Rus, Ilie Sla
vei, Liviu Răducanu, Claudiu 
Rusu, Ivan Fejer și Adrian 
Munteanu însoțiți de antrenorii 
P. Niculescu și A. Grințescu.

cientă însă și o 
prisma aceluiași 
mai sus) și Sportul studențesc 
(probabilă învingătoare din par
tida cu Gloria). In derbyul se
riei (dar și al etapei) se vor în- 
tîlni, deci, pe Ghencea (ora 10) 
primele două clasate, Steaua cu 
Farul. Ambele aliniază cele mai 
bune garnituri, cu numeroși in
ternaționali. în perspectivă, un 
meci care promite 
spectacol (în tur : 14—3 pen
tru dobrogeni !).

în seria a Il-a 
n-o are în buzunar decît lidera 
Dinamo, indiferent de ceea ce 
va face la Petroșani, în partida 
cu Știința (acum pe locul trei). 
Bucureștenii au însă tot inte
resul să abordeze partida cu 
maximă seriozitate, deoarece 
punctele acumulate în partidele 
directe dintre protagoniste vor 
conta și în turneul final, echi
pele nemaijucînd între ele. 
tur : 9—3 pentru Dinamo,
doua clasată, „U" Timișoara, 
ea în cursa calificării, are 
misiune ceva mai ușoară, 
Olimpia (in tur : 43—3), deși 
deplasare, dar va juca cu ochii 
la... Petroșani. Acestea-s me
ciurile cele mai interesante ale 
unei etape decisive. Să sperăm 
că ele vor fi și frumoase și 
disputate în limitele unui per
fect fair-play.

Iată cum arată clasamentele , 
înaintea ultimei etape : seria I : 
1. FARUL 36 p ; 2. Steaua 35 I 
p ; 3. Sportul studențesc 34 p ;
4. C.S.M. Sibiu 23 p ; 5. Gio- I 
ria 23 p ; 6. Rulmentul Bîrlad | 
21 p ; 7. Minerul Gura Humo
rului 19 p ; 8. T. C. Ind. Con- I 
stanța 17 p ; seria a Il-a : 1. 
DINAMO 35 p ; 2. ,,U“ Timi- 1 
șoara 33 p ; 3. Știința Petroșani , 
33 p ; 4. Grivița Roșie 26 p ;
5. „Poli" Iași 24 p ; 6. Agrono- I 
mia Cluj-Napoca 23 p ; 7. Olim
pia 21 p ; 8. Vulcan 13 p. (D. C.) I

■3
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DE HANDBAL DIN NOU ÎNVINGĂTOARE

finalele Campionatelor de lupte

REZULTATE SCONTATE ÎN PRIMA ZI

I 
I
I

La Brașov și la Ploiești, se
lecționatele divizionare de 
handbal ale României au sus
ținut noi jocuri internaționale.

Echipa feminină a întîlnit în 
meci revanșă formația sovieti
că Dinamo Chișinău. Partida 
a avut o desfășurare aproape 
identică cu cea precedentă. 
Oaspetele au dominat în prima 
repriză, conducînd la pauză tot

„CUPA PRIETENIA1'
LA MOTOCROS

Etapa a doua a „Cupei Priete
nia" la motocros, desfășurată la 
Rybniku (Cehoslovacia), a fost 
cîștigată de formația secundă a 
țării gazdă cu 19 p. Reprezenta
tiva României, alcătuită din M. Bn- 
nu, A. Ionescu, P. Filipescu 
Tr. Moașa, s-a clasat pe locul 6 
(participă 9 echipe din 8 țări) cu 
118 p, înaintea selecționatelor Bul
gariei, Iugoslaviei si Cehoslova
ciei A. Iată ce ne-a declarat an
trenorul principal Gh. Ioniță : „La 
start s-au aliniat garniturile de 
bază ale Bulgariei, Cehoslovaciei, 
R.D. Germane, Iugoslaviei, Polo
niei, Ungariei și U.R.S.S. Bă
ieții noștri au suferit, ca și în pri
ma etapă, defecțiuni mecanice, 
care ne-au frustrat de un Ioc mai 
bun. Cu toate acestea, M. Banu 
și A. Ionescu au sosit pe locurile 
14 $i, respectiv* 18 (din 36 de 
alergători), numărîndu-se, cît timp 
le-au funcționat mașinile, printre 
animatorii cursei".

In clasamentul general conduce, 
după două etape, Polonia cu 
p, echipa noastră aflîndu-se 
locul 5 cu 11 p. (Tr. I.)

cu două goluri (11—9), pentru 
ca în repriza secundă handba
listele românce să revină pu
ternic și să se detașeze în în
vingătoare. Scor final : 25—19 
în favoarea echipei noastre. 
Cele mai eficace jucătoare au 
fost Irene Oancea 6 și Simona 
Arghir 5 pentru Selecționata 
divizionară, respectiv Avram 7. 
Cea de a treia întîlnire dintre 
aceste formații este progra
mată sîmbătă după amiază, la 
Ploiești, începînd de la ora 18. 
(C. GRUIA — coresp.).

Sala Victoria din Ploiești a 
găzduit aseară cea de a doua 
întîlnire dintre Selecționata di
vizionară masculină a Româ
niei și reprezentativa R.S.S. U- 
crainene. Și de această dată 
victoria a fost de partea hand- 
baliștilor români, care au cîș- 
tigat CU 31—16 (16—8). (A. VĂ- 
SILESCU — coresp.1.

. La Berlin s-a desfășurat în- 
tîlnirea internațională de tenis 
pentru echipe de tineret (sub 23 
ani) dintre reprezentativele 
României și R.D. Germane. Atît 
la masculin, cit și la feminin, 
victoria a revenit formațiilor 
noastre, care s-au dovedit bine 
pregătite pentru această între
cere.

Iată rezultatele înregistrate : 
T. Marcu — Th. Arnold 6—4,
6— 3 ; J. Bîrcu — Th. Emmrich 
3—6, 1—6 ; Marcu — Emmrich
2— 6, 1—6 ; Bîrcu — Arnold 6—3,
7— 6 ; Marcu, Bîrcu — Emmrich, 
Arnold 6—3, 3—6, 7—5 ; Româ
nia — R.D.G. 3—2. Simona Nun- 
weiller — R. Schulz 6—2, 6—3 ; 
Elena Popescu — J. Wagner
3— 6, 6—4, 6—1 ; Nunweiller — 
Wagner 4—6, 4—6 ; Popescu — 
Schulz 6—2, 6—3 ; Nunweiller, 
Popescu — Wagner, Schulz 7—5, 
5—7, 6—0. România — R.D.G.
4— 1. Scorul general : România 
— R.D.G. 7—3.

Echipele noastre au fost con
duse la această întîlnire de an- 
t-'onorul Dumitru Viziru.

HANS HARTNICK (R. D. G.) A PRELUAT 
TRICOUL GALBEN IN „CURSA PĂCII*

21 
pe

CRACOVIA, 14. Din nou etapă 
grea în „Cursa Păcii". După o 
binemeritată zi de odihnă, vineri 
la amiază participants la cea 
de-a 29-a ediție a competiției au 
luat startul într-o nouă secvență a 
întrecerii, a cincea, pe ruta Ta- 
iranska Lom nice-Cracovia, 151 km. 
Traseul muntos (cu trei sprinturi 
de cățărare si alte două interme
diare) si timpul nu tocmai priel
nic păreau că-i va determina pe 
cicliști ca, cel puțin de data a- 
ceasta, să se rezume la o alergare 
intr-un ritm ceva mai temperat. 
Dar nu a fost așa. Sesizînd că

„MARELE PREMIU AL ORAȘULUI SOFIA ' LA BASCHET

GALAȚI. 14 (prin telefon). Vi
neri dimineață, cei mai buni lup
tători de greco-romane s-au reu
nit în Sala sporturilor din loca
litate pentru desemnarea campio
nilor la cele zece categorii de 
greutate. Noile prevederi ale re
gulamentului — care permit par
ticiparea la actul final numai câș
tigătorilor fazei de zonă si com- 
ponenților lotului național — a« 
făcut ca valoarea întrecerilor să 
fie mult mai ridicată față de edi
țiile precedente, selecția fiind de 
data aceasta mai severă. Așa 
stînd lucrurile, cei 109 sportivi 
admiși în concurs sînt de forte 
apropiate, disputa dintre ei fi
ind mult mai echilibrată, și deci, 
mult mai interesantă.
‘'■■iar dacă in primul tur al 

competiției sorții n-au adus față 
m față pe principalii favoriți ai 
diferitelor categorii, multe me
ciuri au fost deosebit de dispu
tate și aplaudate de publicul gă- 
lățean. La categoria cea mai 
mică l-am revăzut pe Gh. Bcr- 
ceanu (Steaua) într-o excelentă 
dispoziție de luptă. în disputa ou 
P. Bărăgan (Rapid) 
ascensiune valorică 
a realizat o suită 
spectaculoase, după 
3 a finalizat tușul. 1 
a încheiat victorios 
acest tur și principalul său ad
versar C. Alexandru (Steaua), 
învinsul său este N. Gheorghițan 
(Botoșani).

Fără să evolueze la adevărata 
valoare, dinamovistul bucureștean 
N. Gingă <52 kg) l-a învins prin

pe I. Bulgaru (Foc-descalificare 
șani), adversar care i-a opus c 
dîrză rezistență. Nici piteșteanul 
1. Dulică (57 kg) nu ni s-a părut 
într-o zi bună. El a obținut des
tul de greu (și cu ajutorul arbi
trilor) decizia prin descalificare 
în meciul cu Al. Szabo (Oradea). 
O partidă extrem de disputată, 
în care rezultatul a stat sub sem
nul întrebării pînă în ultimul 
minut a fost cea dintre P. Dicu 
(Dinamo) și L. Eizic (Rădăuți) 
din limitele categoriei 90 kg. în 
cele din urmă P. Dicu a obținut 
victoria prin descalificare, cînd 
scorul era 3—2 în favoarea sa.

rezultate mai im- 
57 kg : I. Baciu 
V. Seserman (A- 
V. Andrei (Pro-

Alte cîteva 
portante : cat. 
(Steaua) b. t. 
rad) : 80 kg : 
greșul) b. d. N. Neguț (Steaua)!; 
100 Kg : N. Martinescu (Dinamo) 
b. d. V. Gheorghe (Buzău).

Mihai TRANCA

PRIMELE
DE

ALE
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SOFIA, 14 (prin telefon). Edi
ția a 16-a a turneului interna
țional de baschet masculin do
tat cu „Marele premiu al ora
șului Sofia" are cea mai bogată 
și valoroasă participare — 12 
selecționate din 11 orașe repre
zentând țări în care acest joc 
sportiv are o valoare deosebită. 
Cele 12 echipe au fost împăr
țite în următoarele serii : 
Ă : Havana. Belgrad, București, 
Sofia II ; B : Sofia I, Varșovia, 
Budapesta, Bruxelles ; C : 
Moscova, Ottawa, Amsterdam, 
Berlin. Formațiile clasate pe 
locurile 1 și 2 își vor disputa 
în continuare locurile 1—6, iar 
cele de pe locurile 3—4 vor 
lupta pentru locurile 7—12.

Selecționata capitalei Româ
niei a sosit la Sofia vineri di
mineață, iar în cursul după 
amiezii a efectuat un antrena
ment de acomodare în sala Uni
versiada. Baschetbaliștii bucu- 
reșteni au ca primi adversari 
pe cei ai capitalei Iugoslaviei, 
pe care îi întilnesc sîmbătă. In

continuare, ei vor juca cu So
fia II (duminică) și cu Havana 
(luni).

TOMA HRISTOV

este un moment prielnic, Galik 
(Cehoslovacia) și Szozda (Polo
nia) atacă dezlănțuit, acțiune la 
care nu vor putea răspunde cu 
promptitudine decît Hartnick 
(R.D.G.) si Traikov (Bulgaria). 
Aceștia patru sosesc la Cracovia 
cu un avans de aproape un mi
nut față de plutonul urmăritor. 
Etapa este cîștigată la sprint de 
Galik, ou timpul de 3 h 50 : 35, ur
mat de Hartnick, Szozda si Trai
kov.

Cu primul pluton, la 1 :17 față 
de cîștigător, au sosit si trei ci
cliști români : Eugen Dulgherii 
— locul 15, Teodor Vasile (17), 
Mircea Romașcanu (19).

în clasamentul general indivi
dual conduce Hans Hartnick 
(R.D.G.), iar pe echipe : U.R.S.S. 
Formația României a urcat de pe 
locul 9 pe locul 5.

Sîmbătă are loc etapa a Vl-a : 
Cracovia-Kielce, 118 km, iar du
minică etapa a Vil-a, la Varșovia, 
contratimp individual pe 10 km.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM © Pentru premiul ziaru

lui ,,Pravda", la Soci : 800 m — Va
lentina Gherasimova 1:53,6; 1500 m — 
Ludmila Braghina 4:06,2; 400 m — 
Nadejda llina 51,3; 3000 m — Svet
lana Uhmanova 9:01,6; 100 mg — 
Lebedeva 13,0; greutate — Bairișnikov 
21,21 m; suliță — Feldmanis 83,27 m; 
800 m — Ponomarev 1 :46,8; 3000 m 
obst — Grigas 8:26,8. e La Postdam: 
1500 m — Jurgen Straub 3:38,0 (re
cord R.D.G.) La Frankfurt pe Main: 
greutate — Eva Wiims 19,45 m; disc 
— Mac Wilkins 64,60 m.

BASCHET © Turneu Io Rio de Ja
neiro: Iugoslavia — Porto Rico 81—70 
(44—33).

HALTERE a Noi recorduri mondiale 
la campionatele sovietice de Io Ka
raganda: cat. semimijlocie — Valori 
Smirnov 192,5 kg la aruncat ți 342,5 
kg la total.

HANDBAL ® La Varșovia : Polonia
— Canada 21—12 (12—4).

ȘAH M In turneu! internați on a! de 
la Vîrbas, după 13 runde conduce ma
rele maestru bulgar Tringov, 
puncte, urmat 
Portisch, cu 
(România), 
remizat cu 
locul 10, cu

TENIS o
Panatta — Luțz 6—4, 3—6, 6—3 ; Gott
fried — Solomon 1—6, 6—4, 6—4; 
Moore — Pasare!I 2—6, 7—5, 6—3. 
Cț La Bad Homburg, în „Cupa Davis**, 
echipa U.R.S.S. conduce cu 1—0 în în- 
tilnirea cu formația R.F. Germania, in 
prima partida Metrevelli l-a învins cu 
8—10, 6—3, 6—4, 6—2 pe Pinner,
a In aceeași competiție la Budapesta, 
echipa Ungariei conduce cu 2—-0 în 
meciul cu R.A. Egipt : Taroczi — El 
Shafei 4—6, 6—3, 6—1, 10—8 ; Szoke
— El Ghani 6—2, 6—4, 6—0.

cu 8,5 
de Matulovici și F. 

cîte 8 puncte. V. Vaisman 
care în runda a 13-a a 
Su radi rad ja, se afla pe 
6 puncte.
Optimi la Las Vegos:

— sportiv în
— Berceanu 
de procedee 
care în min. 
Tot prin tuș 

; meciul din

CONCURSURI
ÎNOT

SEZONULUI
ÎN AER LIBER

și mîine în piscina 
din Capitală se vor

Astăzi
Dinamo 
desfășura întrecerile primului 

.'concurs internațional de înot 
al anului. Șe/întilnesc selecțio
natele .de copii (născuți în 1962 
și mâi tineri) ale orașelor 
București și Berlin. Paralel, cu 
această întîlnire vor avea 
probele concursului dotat 
„Cupa ; Dinamo". Participă 

■mai buni seniori și juniori
Capitală.

a Șâ;se înotători români, 
Anca Groza, Daniela Georges
cu, Mihaela Costea, Marian 
Slavic, Dietmar Wettcrneck și 
Ilarion Sveț concurează astăzi 
și mîine la Torino în cadrul 
tradiționalei competiții inter
naționale .Trofeul celor 7 co
line".

loc 
cu 
cei 
din

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE
DE ATLETISM ALE ROMÂNIEI

(Urmare din pag. 1) 43 de țări din toa----------- E_
Helena Vyhnalova, recordmana 
Cehoslovaciei (63,26 m) com
pletează înscrierile unei probe 
ce se anunță drept „cap de a- 
fiș" al primei zile de concurs.

Dintre atleți, cei mai valo
roși ne par : francezul Bonhe- 
me (peste 8 m la lungime), 
norvegianul Grimnes (peste 85 
m la suliță), cehoslovacii Mo- 
raveik (vicecampion european 
la 3 000 m obstacole în 1971) și 
Silhavy (64,94 m la disc), Ju
lian Morrinson din Cuba (62,86 
m Ia disc) învingătorul lui Syl
vester la Jocurile Panamerica
ne din toamna trecută, . iugo
slavul Vulovici (28:36,8 în a- 
cest an la 10 000 m).

...Să așteptăm, „ așadar, cele 
două zile de întreceri care vor 
aduce, fără îndoială, numeros-. 
se. rezultate spectaculoase !

® Prima ediție a „interna
ționalelor" a avut loc în toam
na anului 1948 (patru țări par
ticipante : Cehoslovacia, Polo
nia, Ungaria și România) cînd 
a fost inaugurat Stadionul Re
publicii din Capitală. întrece
rile s-au desfășurat,. fără în
trerupere, pînă în 
apoi din 1968 pînă 
excepția .ediției a XVII-a din 
1968 care a avut 
dionul din 
toate celelalte s-au 
în București,

o De-a lungul anilor la în
treceri au fost prezenți atleți

și atlete din 
te continentele : AFRICA : 
gipt (2), Kenya, Nigeria, Sene
gal si Tunisia (cîte o dată) ; 
AMERICA : Chile (1), Cuba (6), 
Jamaica (1), Mexic (1), S.U.A. 
(3), Venezuela (1) ; ASIA : R.P. 
Chineză (2), Iran (3), Israel (1), 
Japonia (2), Mongolia (1) ; O- 
CEANIA : Australia (2) șl EU
ROPA : Albania (4), Austria 
(9), Belgia (11), Marea Brita- 
nie (4), '
slovacia 
Elveția 
Franța 
(18), R.

cia (7), Islanda (5), Italia (8), 
Iugoslavia (10), Luxemburg (4), 
Norvegia (9), Olanda (10), Po
lonia (16), Spania (1), Suedia 
(7), Turcia (7), Ungaria (21), 
U.R.S.S.
România 
vede, in 
sportivii maghiari au partici
pat la toate cele 21 de ediții 
de pînă acum.

anul 1963 și
în 1972. Cu

loc pe sta- 
Poiana Brașov, 

desfășurat 
pe „Republicii".

Ceho-
Danemarca (5),
Finlanda (12),

Germană

Bulgaria (15),
(12), -
(7),

(10). R. D.
F. Germania (8), Gre-

HELENA FIBINGEROVA 
(Cehoslovacia)

(13) și, bineînțeles, 
(21). După cum se 

afara atleților noștri,

A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W
I
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RECORDURILE COMPETIȚIEI

BĂRBAȚI Ciocan 
Sul i tă

’ 68,70 Anatoli Sciupliakov (U R.S.S.) 
85,72 Klaus Wolfermann (R.F.G.)

1969
1970

100 m 10,1 Pablo Montez (Cuba) 1970 FEMEI200 m 2C,8 Laszlo Mthalfy (Ungaria) 1969
Pablo Montez (Cuba) 1970 100 m 11,5 Hannelore Raepke (R.D.G.) 1963

400 m 46,4 Alberto Juantorena (Cuba) 1972 Trudv Ru'h (Olanda) 1971
800 m 1 :46,6 Robert Ouko (Kenya) 1969 lelița Pavlicici (Iugoslavia) 1972
1500 m 3:42,6 Michel Jazy (Franța) 1960 Petra Vogt (R.D. Germană)’ 1972
5000 m 1-3:46,2 Siegfried Hermann (R.D.G.) 1963 200 m 23,0 Valerio Șlefăncscu (România) 1972
10000 m 28:59,2 Vladimir Kuț (U.R.S.S.) 1955 400 m 53,3 Rita Kiihne (R.D. Germană) 1972
3000 m ob. 8:41,8 Gheorghe Cefan (România) 1971 800 m 2:01,4 Ileana Silai (România) 1971 ’
110 mg 13,6 Giinther Nickel (R.F.G ) 1972 1500 m 4:18,6 Natalia Mârâșescu (România) 1972
400 mg 50,4 Dave Hemery (M. Britan ie) 1968 100 mg 12,9 Valeria Ștefânescu (România) 1971
4X100 m 39,9 Cuba 1970 4X100 m 45,4 U.R.S.S. 1956
4X400 m 3:07,1 Cuba 1972 4X400 m ” 3:47,5 L.C.E.A. — Câmpulung (R.) 1972
Lungime 7,98 Henk Visser (Olanda) 1956 Lungime 6,56 Viorica Viscopoleanu (R.) 1968
Triplu 16,69 Carol Corbu (România) 1972 înălțime 1,85 lolanda Balaș-Soîer (R.) 1960
înălțime 2,17 Serban loan (România) 1972 lolanda Baloș-Soier 1964
Prăjină 5,20 Christos Papanikolau (Grecia) 1972 Greutate 17,76 Mariane Adam (R D.G.) 1971
Greutate 19,20 Dieter Proliius (R.D.G.) 1970 Disc 62,78 Argentina Menis (România) 1972
Disc 61,66 Geza Fejer (Ungaria) 1970 Suliță 59,55 Elvira OzoKna (U.R.S.S.) 1960



VIZITA PE ȘANTIERELE JOCURILOR OLIMPICE

MDNTREAIUL
ACCELEREAZĂ

►

Primul contact al ziariștilor 
sportivi din 40 de țări ale lu
mii, participanți la Congresul 
Asociației Internaționale a Pre
sei Sportive 1976, cu Montrealul 
a fost aeroportul Mirabel, care 
face parte din dotarea Jocurilor 
Olimpice. Aeroport grandios, ul
tramodern, cel mai mare din 
lume, spun canadienii, care va 
primi sutele, chiar miile de a- 
vioane, curse regulate sau spe
ciale, ce vor aduce peste o ju-

matale de milion de vizitatori 
din lumea întreagă la Jocurile 
Olimpice din apropiata lună iu
lie 1976.

Portiera avionului DC 10 se 
deschide automat. De la înălți
mea de aproximativ 10 m pășim 
direct într-un autobuz care plea
că spre aerogara în timp ce co
boară, asemenea unui ascensor, 
pe roțile de pe care se înăl
țase. E inovația celui mai nou 
aeroport din lume. în aerogară 
ne așteaptă primul grup de 
stewardese care a început ac
tivitatea în vederea Olimpiadei. 
Uniforme elegante, de culoare 
roșie, purtate de tinere poliglo
te. Printre limbile curente și 
limba română, vorbită pe lingă 
franceză și engleză, de o tînără 
de 23 ani, născută în Canada, 
din părinți de origine română. 
Exprimarea și corectitudinea 
frazei rostite de aceasta sînt 
surprinzătoare. Olga ne infor
mează că un grup da 5 stewar
dese, de limba română, se vor 
ocupa de delegația sportivă a 
României în timpul Jocurilor 
Olimpice.

La 60 km de centrul orașului 
Montreal, aeroportul Mirabel

rămîne în urma autobuzului go
nind pe autostradă. Curînd tra
versăm fluviul St. Laurent pen
tru a intra pe insula în formă 
de bumerang pe care este a- 
șezat orașul olimpic. 56 km lun
gime, 15 km lățime, insula 
Montreal găzduieșbe u>n oraș 
cosmopolit, cu 2 700 000 de lo
cuitori (inclusiv regiunea metro
politană a orașului) din care 
2/3 sînt de origine franceză. 
Trecem peste poduri vechi, to
tuși impetuoase, ne răsucim prin 
inele de șosele suprapuse, ne 
apropiem de blocurile înalte ale 
centrului și iată că zărim și ce
lebra cochilie a noului stadion 
olimpic din parcul Maisonneuve. 
Ca și orașul olimpic, piramidal, 
în care vor roi 11 000 de sportivi 
și însoțitori, 6 000 de ziariști din 
presă și R. TV. ca și armata de 
20 000 de angajați canadieni 
pentru servirea diversă a oaspe
ților. Dar s-a înserat și vizita 
rămîne pe a doua zi. Hotelul 
Bonaventure, unde locuim, are 
Ia subsol un adevărat orășel 
comercial cu sute și mii de su
veniruri olimpice, printre care 
Amik (numele castorului în lim
ba indienilor canadieni), masco
ta Olimpiadei de la Montreal. 
Varietatea și atractivi ta tea aces
tora este însă umbrită de scum
pete. Una din amprentele ma
rilor eforturi de a se recupera 
din cheltuielile făcute cu orga
nizarea Jocurilor Olimpice de 
la Montreal, ce vor depăși în 
final suma de două miliarde de 
dolari... !

Imaginea stadionului olimpic și a bazinului de înot, la data de 16 aprilie a.c., 
împreună cu angajamentul de a fi gata la 17 iulie... !

AMPLOARE, ORIGINALITATE, AVANGARDISM!
Vizita a început la Maison

neuve, din parcul verde de 
204 ha, cu același nume, exis
tent din anul 1910, destinat de 
acum 40 de ani să devină și 
un parc sportiv, dar lucrările 
au fost întrerupte din cauza 
celui de-al doilea război mon
dial. Un proiect din 1954 pre- 
văzînd un stadion și piscine a 
fost realizat pînă în 1960, dar 
de trei ani încoace, pe acel 
loc, se desfășoară construcția 
unui proiect stadion-turn-pis- 
cină-velodrom pentru actualele 
Jocuri Olimpice. Orașul Mont
real și, în timpul din urmă, și 
provincia Quebec, care a ac

ceptat să suporte din efortul 
financiar, doresc să realizeze 
cel mai modern complex spor
tiv din lume, de o amploare 
deosebită, extrem de original, 
în fapt construcții de avangar
dă potrivite, poate, pentru 
Jocurile Olimpice din anul 
2 000 ! Conceput pentru o sumă 
de 200 milioane de dolari, pro
iectul stadionului olimpic și a- 
nexele vor depăși 800 de mili
oane de dolari. Am văzut sta
dionul ridicat în formele Iul 
inițiale, însă fără turnul care 
făcea farmecul afișelor. Turnul 
va fi gata ulterior. Și așa, prin 
concepția lui stadionul ests

PIRAMIDELE
Obișnuita denumire de „sat 

olimpic" dispare complet la 
Montreal. „Satul" va fi construit 
din patru piramide, construcții 
noi, de cite 19 etaje, 88 m înăl
țime, cu 980 unități de locuit, 
pentru 9019 persoane, 5193 spor
tivi și 1 366 sportive, 2 460 înso
țitori și însoțitoare. Fiecare etaj 
al piramidelor are cite o imensă 
terasă pentru recreare, cu tele
vizoare, jocuri de societate, mu
zică și bibliotecă.

In apartamente există un 
confort deosebit, parcul este re
creativ, iar distanța de la pira
mide la stadionul olimpic, la 
piscină și la velodrom este de 
aproximativ 800 m, care se vor 
parcurge, pe jos, pe o peluză de 
iarbă.

De pe acum măsurile de secu
ritate sînt foarte vizibile. Acce
sul în orașul olimpic va fi in
terzis, cu excepția 
care vor primi zilnic un

ziariștilor, 
număr

..WWW'.WWWWx

Ansamblul arhitectonic 
al „Orașului olimpic", 
sub forma unor piramide, 
va rămîne o atracție pen

tru Montreal

CANADIENE
redus de permise de intrare 
pentru a nu deranja pe spor
tivi.

Probleme de găzduire foarte 
complexe preocupă pe organi
zatori și în ceea ce ii privește 
pe vizitatori, circa 400 000, aș
teptați din toată lumea. Un or
ganism special înființat, Hequo 
’76, a reușit să stabilească o 
listă de aproape 200 000 de ca
mere in hoteluri, moteluri, in
stituții, in pensiuni și in cete 
particulare.

Adăugind găzduirea a circa 
6 000 de ziariști (in principal in 
mari cămine studențești) și a 
tinerilor participanți (17—20 ani) 
la Festivalul internațional al 
tinereții, in număr de 1 800 din 
70 de țări, Comitetul de orga
nizare al J.O. de la Montreal 
a reușit să rezolve una din 
cele mai dificile probleme, fără 
să apeleze 
mari.

la investiții prea

TELEVIZIUNEA va fi
pice de la Montreal se ......................_ __ ____  _____________
scopul unor transmisiuni de excepție a fost creat un Organism 
J------- .... --------- —• • ------------- ‘ - • i de :

în atenția lumii întregi. Jocurile Olim- 
vor transmite în toate continentele. în

de Radio si Televiziune Olimpic — O.R.T.O. care va beneficia 
• 19 care de reportaj și 87 magnetoscoape.
“ ' ■ 17 magnetoscoape• 10 proiectoare de telednema și 

ralenti".
• 700 de posturi de comentatori.

INSULA XOTRI-DAME. pe care se 
caiac-canoe, a fost creată cu prilejul 
anul 1967, de la Montreal. Pavilioane _______ ______ ___________
pînă în prezent, ca domul geodezic american. Bazinul pentru 
caiac-canoe este un dreptunghi de 2188 m pe 110 m și cu o 
adincime de 2,2 m, cu tribune pentru 10 000 de persoane. Unele 
pavilioane ale fostei Expo *67 vor deveni hangare pentru am
barcațiuni.

află bazinul olimpic 
Expoziției Universale 
celebre atunci au rămas

Bazinul pentru

de 
din

Inginerul șef al stadio
nului olimpic a fost a- 
saltat de întrebările zia
riștilor. Curajos și opti
mist, el n-a rămas cu ni

mic dator

pînă în prezent unic. De for
mă eliptică, cu axa cea mai 
lungă de 320 m, este construit 
pe trei nivele de tribune care 
au, respectiv, 31 000 locuri la 
bază, 2 500 la mijloc și 23 000 
sus, cu o vedere perfectă din 
orice colț. Pentru Jocurile O- 
limpice, stadionul va fi supli
mentat cu 14 000 locuri, deci 
In total 70 000 locuri. Structura 
stadionului este bazată pe 34 
console de beton prefabricate, 
Implantate 6 metri în pămînt 
și ridicate 15 metri deasupra 
solului, de formă curbată, spre 
centrul terenului, astfel că ră
mîne descoperit numai terenul 
de fotbal. în acest mod, la ne
voie, printr-un sistem ce va 
fi realizat după J. O., stadio
nul, cu 56 500 locuri, va putea 
fi acoperit și va găzdui jocuri 
de basebal și fotbal. Acest sta
dion asemănător unei „farfurii 
zburătoare1* nu va putea fi le
gat pînă la 17 iulie de piscină 
prin turnul proiectat, înalt de 
168 m, cu restaurant panoramic 
deasupra. Din cauza întîrzieri- 
lor produse de greve, turnul 
va fi realizat după Olimpiadă, 
privind astfel spectatorii și te
lespectatorii Jocurilor Olimpice 
de o imagine de excepție. Sta
dionul este ridicat, tribunele 
sînt gata, încă fără gradene. 
Se lucrează febril, pe șantier, 
în trei schimburi, cu circa 
3 000 de muncitori. Asigurările 
verbale și scrise, cum se vede 
în clișeul de mai sus, sînt an
gajamente ferme pentru „gata 
de start" chiar dacă finisările 
vor fi făcute ulterior. Dacă 
comparăm stadiul actual al lu
crărilor de la Montreal cu a- 
ceeași perioadă de la Miinchen 
’72, avem senzația că Jocurile 
Olimpice de la Montreal sînt 
programate în... 1977 I Marea
ambiție a canadienilor va în
vinge cu siguranță. Rezultă 
din orice atitudine, chiar din 
simple priviri. Piscina și ve- 
lodroriiul sînt și acestea ade
vărate bijuterii sportive. Ar 
trebui descrise pe spații prea 
mari, rămîne să fie văzute la 
televizor, ca și celelalte baze 
sportive olimpice noi, cum sînt 
Centrul Claude-Robillard, Eti- 
enne-Desmarteau și altele.

Al MAI RĂMAS 64 DE ZILE
Am vizitat sediul Comitetului de organizare al J.O., o 

clădire mare, cu etaje, încăpătoare și, totuși, cu birouri pe 
culoare, la care lucrau diferite servicii. Primarul orașului, 
dl. Jean Drapeau, curajosul susținător al organizării, și 
dl. Roger Rousseau, președinte al Comitetului de organi
zare, se înscriu in forfota pregătirilor. Au găsit totuși timp 
să acorde atenție celor peste 100 de ziariști sportivi din 40 
de țări, invitați să viziteze două zile șantierele olimpice. 
Sfidind criticile aduse gigantismului olimpic, înfruntind difi* 
cultățile materiale cu originale metode de recuperare (lo
terii, serii de monezi olimpice etc.) canadienii cred în- 
tr-un mare succes al organizării lor și de aceea acordă 
presei și radioteleviziunii condițiile cele mai bune de exer
citare a profesiunii, de informare și transmitere a Jocurilor 
pentru doua miliarde de oameni, jumătate din populația 
globului. 2 800 de ziariști acreditați din presa scrisă mon« 
dială (ziare, reviste și agenții) și 3 200 (inclusiv tehnicie
nii) din presa electronică, audiovizuală, vor avea la înde- 
mină toate mijloacele moderne. Grație unor sisteme foarte 
ingenioase de măsurat, cronometrat și transmis, rezultatele 
vor apărea pe tabele luminoase și pe ecranele centrelor de 
presă în mai puțin de două secunde, iar în maximum 10 
secunde vor fi transmise în lumea întreagă. Presa și radio- 
televiziunea vor avea centre separate. Centrul principal de

presa va ocupa șase etaje în impozantul complex Desjar
dins, incepînd cu etajul 26, unde vor fi centralizate rezul
tatele și instalate mijloacele de comunicație.

De la acest etaj 26 privirea îmbrățișează panorama largă 
a Montrealului, dincolo de fluviul St. Laurent, spre Quebec 
și revine, obsedantă, spre instalațiile olimpice de concurs, 
acolo unde la 17 iulie va începe marea întrecere pentru 
cele 613 medalii olimpice, dintre care 198 de aur. Privim, 
departe, spre Forum, sala de 16 000 de locuri, unde vor fi 
finalele de gimnastică, handbal și box, de la care aștep
tăm medalii de aur, apoi spre Insula Notre-Dame, în ba
zinul căreia vor concura caiaciștii și canoiștii, spre Arena 
Maurice-Richard, arenă a luptătorilor ș.a.m.d., cu aceleași 
ginduri. Cite medalii vor obține sportivii noștri ? Mai 
multe decit la oricare Olimpiadă anterioară I

Au mai rămas 64 de zile pînă la deschiderea Jocurilor. 
Montreal accelerează în tot ceea ce finisează.

Incâ o dată amabilele noastre gazde, d-nii Louis Chan> 
tigny și Jean Loiselle, ne asigură : TOUT SERA PREȚ ! TO
TUL VA FI GATA I Va fi intr-adevăr o răsplată a unor in
vestiții și hărnicii extraordinare !

Aurel NEAGU
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