
flOMSTM Șl DEMNITATEA
VIRTUȚI MORALE NECESARE

UNUI BUN SPORTIV
Este un adevăr de necontes

tat că sportul — pe lin
gă rolul său- foarte im
portant în formarea unui 

tineret sănătos, bine dezvoltat 
din punct de vedere fizic și 
psihic — constituie și o școală 
a educației. El cultivă, cum 
bine se știe, nu numai deprin
derile și calitățile necesare 
practicării unei ramuri de sport 
sau alteia, ci și toate acele ale
se însușiri și virtuți morale care 
definesc personalitatea uma
nă în societatea noastră de as
tăzi, cum sînt pasiunea, dărui
rea, perseverența, tenacitatea, 
curajul, dîrzenia, cinstea, corec
titudinea etc.

Printre aceste trăsături mo
rale, de caracter, pe care le 
formează și le dezvoltă sportul 
se înscriu, deopotrivă, modestia 
și demnitatea. Necesare orică
rui tînăr, ca și oricărui cetă
țean — indiferent de vîrstă, 
pregătire și preocupări —, a- 
ceste importante trăsături — 
la care găsim referiri și în Co
dul principiilor și normelor 
muncii și vieții comuniștilor, 
ale eticii și echității socialiste 
— trebuie să fie cu atît mai 
mult caracteristice sportivilor 
de performanță ai țării, care 
sînt foarte cunoscuți și me
reu în atenția numeroșilor iu
bitori ai sportului, față de care 
au datoria de a constitui e- 
xemple de comportare și de 
atitudine.

Evident, aceste virtuți trebuie 
să se manifeste, să iasă în evi
dență în întreaga activitate și 
în modul de viață ale sportivi
lor noștri. Acestora li se poa
te pretinde să fie la fel de mo
dești și de demni în munca lor 
profesională, în procesul de in
struire, pe terenurile de com
petiții în care dau proba talen
tului și pregătirii lor, în rela
țiile sociale pe care și le for
mează, în activitatea obștească 
pe care o depun, în îndeplini
rea îndatoririlor lor cetățenești, 
In deplasările pe care adeseori

le efectuează peste hotare, ca 
mesageri ai sportului românesc 
și, implicit, ai patriei noastre 
socialiste.

Desigur, în marea lor majo
ritate, sportivii noștri — așa 
cum deseori iubitorii sportului 
s-au putut convinge — oferă 
frumoase pilde de modestie și 
de demnitate prin întreaga lor 
comportare și în toate împre
jurările. Nu-i mai puțin adevă
rat, însă, că unii dintre ei sînt 
încă departe de a constitui a- 
semenea exemple. întîlnim încă 
destule cazuri de sportivi — 
chiar dintre cei de frunte — 
care manifestă o atitudine de 
vedetism, care dau dovadă de 
îngîmfare atît în comportarea 
lor pe terenul de sport, cit și 
— in general — în viața de 
toate zilele. Sînt cei care nu 
se pregătesc așa cum trebuie 
pentru că — chipurile — le este 
suficient un efort minim 
talentul lor. cei care nu îi res
pectă, ba chiar uneori îi 
fruntă deschis pe antrenori și 
pe conducătorii lor, care în
cearcă să-1 pună în situație de 
inferioritate pe coechipieri, își 
subapreciază adversarii, protes
tează mereu la deciziile arbitri
lor și incită publicul spectator, 
călcîndu-și astfel în picioare 
propria prestanță. Sportivii care 
se manifestă intr-un asemenea 
mod ajung uneori la atitudini 
cu totul nedemne, la acte hu
liganice și chiar — ceea ce este 
cel mai grav — la trădarea de 
patrie.

Se impune, deci, avînd tn 
vedere existența acestor aspec
te negative, ca toți factorii e- 
ducaționali din mișcarea noas
tră sportivă să acționeze cu mal 
multă insistență pentru corec
tarea deficiențelor de comporta
re semnalate, pentru cultivarea 
la toți sportivii a însușirilor 
morale (inclusiv a modestiei șl 
demnității) caracteristice omu
lui nou al societății socialiste, 
fără de care nici obținerea per
formanțelor de valoare nu este 
posibilă.
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Campionatele mondiale de popice

IOSIF TISMANAR
Șl ANA ALBERT

• N. Dragas (Iugoslavia)

IOSIF TISMANAR

VIENA, 21 (prin telefon). 20 
de jucătoare și toti atîția ju
cători, clasați în ordinea rezul
tatelor cumulate din probele 
pe echipe și perechi, s-au în
trecut vineri în cadrul turneu
lui final pentru cucerirea titlu
rilor individuale. Printre pro
tagoniștii ultimei probe din

Miine, în etapa a 29-a a Diviziei A la fotbal

MEDALIE DE
MEDALIE DE

ARGINT
BRONZ

$1 Zsuzsana Krisdjan (ungaria), campioni mondiali

ANA ALBERT

programul campionatelor mon
diale de popice s-au aflat și S 
sportivi români : Ana Albert, 
Elena Gonciar, Ana Petrescu, 
Iosif Tismănar, Ilio Băiaș și 
Constantin Voicu.

Confirmînd revenirea de for
mă manifestată miercuri și joi 
în confruntările pe perechi, 
cînd popicarii noștri s-au com
portat la valoarea lor reală, 
Ana Albert, Elena Gonciar și 
Iosif Tismănar s-au angajat, 
din nou, in lupta pentru un

loc pe podium, într-o dîrză 
dispută cu adversari redutabili 
din Iugoslavia și Ungaria. Gă- 
lățeanul Iosif Tismănar, care 
cu o zi în urmă devenise cam
pion mondial la dublu, alături 
de colegul său Ilie Băiaș, a 
acționat cu multă siguranță 
atît la „pline" (601 p.d.), cit și 
la „izolate" (324 p.d.), doborînd 
în reuniunea finală 925 popice. 
El l-a obligat pe deținătorul 
titlului, iugoslavul Nikola Dra- 
gas, care îl conducea cu 51 p.d. 
după probele pe echipe și pe
rechi, să se întrebuințeze la 
maximum. .'Realizînd 876 p.d., 
popicarul iugoslav a reușit însă 
să-și mențină avantajul doar 
cu două puncte, suficiente pen
tru a-și păstra titlul de cam
pion al lumii. Prin urmare, Iosif 
Tismănar se află la o dife
rență infimă de campionul 
mondial, avind satisfacția de 
a-1 fii învins totuși pe acesta 
în ultima zi a competiției.

De asemenea, Ana Albert și 
Elena Gonciar, autoare a u- 
nor rezultate excelente în tur
neul final (424 și, respectiv, 
440 p.d.), au avut de înfrun-

Toma RĂBȘAN

(Continuare în pag. a 8-a)

TOATE PRIVIRILE SPRE BUCUREȘTI, „Cupa țărilor latine și Greciei“ la tir

CLASAMENTUL
1. STEAUA 28 18 7 3 69-27 43
2. Dinamo 28 15 5 8 56-31 35
3. „Poli* Timișoara 28 12 8 8 43-38 32
4. A.S.A. 28 13 4 11 36-34 30
5. Sportul stud. 28 11 8 9 33-33 30
6. S.C. Bacău 28 12 5 11 29-30 29
7. F.C. Constanta 28 11 6 11 30-27 28
8. F.C. Bihor 28 12 4 12 31-35 28
9. F.C. Argeș 28 10 8 10 27-32 28

10. F.C.M. Reșița 28 12 4 12 31-40 28
11. Pol it. lași 28 11 5 12 40-40 27
12. Jiul 28 10 7 11 38-41 27
13. Univ. Craiova 28 9 8 11 32-30 26
14. F.C. Olimpia 28 10 6 12 29-46 26
15. Rapid 28 11 3 14 34-41 25
16. U.T.A. 28 10 4 14 35-46 24
17. C.F.R. 28 6 9 13 12-35 21
18. „U" Cj.-Napoca 28 7 3 18 28-36 17

tapa de
ziei A la fotbal, în ca
re „capul de afiș" îl 
constituie ultimul cuplaj 

interbucureștean, ne pune din
nou față în față cu întrebarea : 
va reuși această etapă, prin 
acele partide in care sînt anga
jate echipele cu zestre de punc
te săracă, să contureze mai clar 
a treia formație sortita retro
gradării (știut fiind că echipele 
din Cluj-Napoca au încheiat 
conturile ... locurilor 17 și 18) ? 
Din acest punct de vedere, par
tida cea mai „fierbinte" ne 
apare aceea de la Arad, unde 
formația locală U.T.A. va lupta 
pentru victorie — absolut ne
cesară — în fața echipei 
Petroșani, nici ea lipsită 
griji, avînd în vedere că pînă 
la terminarea campionatului mai 
are de jucat doar două partide 
pe teren propriu ! Cu aceleași

„LA Zi ARAD

Jucătorii de

mîine a Divi-

la Steaua surprinși la antrenamentul de ieri. 
Foto : S. BAKCSY

F.C. Olimpia (cu 
avidă, la rîndul

din 
de

în acest retur),
F.C.M. Reșița, _____________
ei, după punctele pierdute pe 
teren propriu cu Politehnica 
Timișoara), și Universitatea 
Craiova (cu F.C. Constanța, 
care se uită și ea cu grijă la 
subsolul clasamentului). La Ba
cău, în derbyul moldovean, 
echipa locală continuă să crea
dă în participarea la competi
țiile europene, în timp ce Po
litehnica va face cu siguranță 
eforturi înzecite pentru a nu

previzibil, însă, ținînd seama de 
faptul că Politehnica se află în- 
tr-o bună formă. în sfîrșit, me
ciuri liniștite se dispută la Pi
tești, la Cluj-Napoca și chiar 
la București (Steaua—Dinamo).

ANIȘOARA MATEI (587 p), 
CORECORDMANĂ MONDIALĂ

LA PISTOL SPORT!
La întrecerile de tir ale „Cu

pei țărilor latine și Greciei" ce 
se desfășoară la Lisabona, spor
tivele noastre au avut compor
tări remarcabile. Astfel, Eva 
Olah, campioană europeană, 
s-a impus și de astă dată, la 
pușcă 10 m, realizînd 380 p. In 
cealaltă probă de aer compri
mat — pistolul — Silvia Ka- 
posztay a reușit și ea să cîști- 
ge cu 375 p. Pe aceeași poziție 
s-a clasat, în proba de armă li
beră, 3X20 f, pe echipe, șl re
prezentativa noastră, alcătuită 
din Veronica Tripșa, Eva Olah, 
Mariana Feodot și Georgeta 
Chiosac. Dar cea mai valoroasă 
performanță a fost realizată de 
Anișoara Matei, care a egalat, 
la pistol sport, recordul mondi
al deținut, din 1974, de sportiva 
sovietică Nina Stolearova: 587 p. 
Cu această performanță deose
bită, care l-a adus locul I, Ani
șoara Matei a intrat în posesia 
„Trofeului Challenge", atribuit

ANIȘOARA MATEI 
de Comitetul feminin al Confe
derației Europene de Tir celui 
mai bun rezultat obținut în 
probele feminine din programul 
„Cupei țărilor latine și Greciei".

CONFESIUNILE UNUI PROFESOR DE

(Stadionul „23 August", ora 17,30 — meci televizat)

speranțe de desprindere vor mai coborî pe.. . toboganul
aborda meoiurile, pe care le clasamentului. De asemenea, 
dispută acasă, Rapid (în fața F.C. Bihor va forța, la Timi- 
Sportului studențesc, neînvinsă șoara, un rezultat bun. greu
\\\\\\\\\\\\\\\\^ PROGRAMUL ETAPEI
Timișoara : POLITEHNICA — F.C. BIHOR
Bacău : SPORT CLUB — POLITEHNICA IAȘI
Cluj-Napoca : UNIVERSITATEA — A.S.A. TG. MUREȘ
Craiova : UNIVERSITATEA — F.C. CONSTANTA
Sa iu Mare : F.C. OLIMPIA — F.C.M. REȘIȚA '
Arad ’• U.T.A. — JIUL
Pitești : F.C. ARGEȘ — C.F.R. CLUJ-NAPOCA
București : SPORTUL STUD. — RAPID

(Stadionul „23 August", ora 15,30)
București : STEAUA — DINAMO

In afara celor de la București, toate celelalte partide vor începe 
la ora 17.

Ieri dimineață, la Liceul Șin- 
cai din Capitală, „recreație" cu 
profesorul de educație fizică 
Victor Tibacu. Reporterul evită 
introducerile. Sintem cunoștințe 
vechi.

— Cum mai stăm cu educația 
fizică școlară, tovarășe profe
sor ? Mulți iubitori de sport 
sînt înclinați să creadă că une
le insuccese sportive au la bază 
„romantismul" educației fizice 
școlare.

— „Romantism" e un fel de 
a spune. Cred că educația fizică 
școlară stă pe loc, acolo unde 
stă, dintr-un sigur motiv : lip
sa de pasiune a profesorului. 
Educația fizică, mai ales in 
acest final de secol, are nevoie 
de oameni devotați. In lipsa a- 
cestora, rezistența elevului și a

părinților are 
acțiune.

— Se mai 
că profesorul

un larg cimp de

spune pe alocuri 
de educație fizică

Reportajul nostru

este, în continuare, un apendice 
in cancelarie.

— Acolo unde acest lucru se 
mai intimplă, explicația 
simplă. El, profesorul, 
primul vinovat.

— Vă rog să . . .
— Să fim lămuriți. Profeso

rul de educație fizică trebuie să 
fie un om multilateral pregătit, 
un pedagog de prim rang și.

este 
este

EDUCAȚIE FIZICA
oricit ar părea de paradoxal, un 
om de cultură. Să nu vă scan
dalizeze ce am să spun. Can
celaria e și ea un cimp de lup
tă pentru cîștigarea autorității. 
In această cancelarie, profesorul 
de educație fizică trebuie să fie 
imbatabil. Unui profesor de ma
tematici i se iartă, aș spune, o 
carență de ordin cultural. El 
este Profesorul de Matematici, 
în schimb, profesorul de edu
cație fizică nu poate avea fi
suri. El nu poate avea nici 
măcar fisurile unui profesor de 
desen sau muzică. Față de pro
fesorul de desen există com
plexul față de un posibil suc-

loan CHIRILA ’

(Continuare in pag. 4 2-a) f
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LA AEROCLUBUL „GHEORGHE BĂNCIULESCU“ DIN PLOIEȘTI

LUCRU ALE ZBURĂTORILOR

I

a- 
a- 
de

Gheorghe, care ne Inso- 
Se vede după fetele 
In aviație așa este : 
zboară mai mult, cu 
■înt mai senine".

ele- 
cu 

ații

Mașina în care ne aflăm 
leargă prin iarba înaltă a 
erodromului spre punctul 
zbor. Ziua se anunță căldu
roasă, pe cer încep să-și facă 
apariția nori Cumulus, dar în 
văzduh este încă acalmie și 
aviatorii sportivi din aeroclu
bul ploieștean, care poartă nu
mele lui Gheorghe Bănciules- 
cu, țin să folosească din plin 
aceste ore ale dimineții. Zeci 
de tineri, băieți și fete, elevi ai 
acestei școli se autodepășesc 
zilnic în tehnica pilotării a- 
paratelor de zburat, în mînui- 
rea parașutelor.

„Avem foarte mult de lucru, 
ne spune comandantul, pilotul 
Petre 
țeste, 
viior. 
cit se 
fețele

La punctul de zbor găsim o 
grupă de fete vesele, îmbrăca
te în frumoase costume de 
elevi-piloți. Sînt nerăbdătoare 
în așteptarea avioanelor ple
cate In zonă. Este grupa feteloi 
aviatoare care în toamnă vor 
lua brevetul de pilot profesio
nist. Notăm cîteva nume : Ni
na Ana Ioniță, candidată la 
examenul pentru profesiunea 
de Instructor de zbor, Maria 
Milian, o bună acrobată, Vale
ria Cherecheș, Margareta Ian- 
cu. Curajul și măiestria lor în 
zbor inspiră admirație.

Cu cîteva zile în urmă a 
avut loc aici o Intîlnire a e- 
levilor piloti cu generalul ma
ior de aviație Aurel Niculescu, 
care le-a vorbit despre cinstea 
și răspunderea de a purta In 
văzduh tricolorul românesc. 
Cu acest prilej fetele s-au 
angajat să depună toate stră
duințele pentru a absolvi exa
menele din toamnă numai cu 
calificative de „bine" și „foar
te bine".

...La verticala aerodromului 
intră un avion biplan și brusc în 
urma lui „înflorește" pe cer un

Profesorul Virgil Milescu 
conduce cercul de navomode- 
lism al Casei municipale a pio
nierilor din București. Spunea 
că ne cunoaște cînd am intrat 
în atelier.

— Ați scris odată despre mi
ne. Asta mai de mult, Ia un 
concurs, eind eram sportiv navo. 
Mi-am reamintit fiindcă, a- 
tunci, v-am necăjit mult eu in
terviul acela, nerăspunzind 
mai de loc.

— Poate că de ne-ați povesti, 
pe scurt, dte ceva despre acti
vitatea dumneavoastră am ter
mina — de data aceasta —trea
ba cu bine.

— Am să Încerc...
Și mîinile profesorului încep 

să se frămînte. Nu era vorba 
de timiditate. Ca și atunci, 
Virgil Milescu presupunea că, 
răspunzînd la un interviu, va 
trebui să se străduiască să lase 
o impresie cît mai bună. Asta 
îl deranja. Cu mare dragoste 
crescuse, an de an, zeci de 
sportivi navomodeliști. Bricuri, 
șalupe telecomandate, vapoare 
de tot felul aminteau de munca 
pasionată a sportivilor, a pro
fesorului lor.

— Lucrez cu 70 de pionieri 
și elevi, continuă Virgil Miles
cu. Ne pregătim pentru viitoa
rele concursuri...

STIATI CA...
9 9

• ... în modelismul nostru 
constructorii de rachetomodele de
țin recordul... recordurilor mon
diale? El au stabilit, pînă acum, 
n performanțe omologate de 
F.A.I. ca cele mal bune din lume, 
în diverse categorii de modele. 
Dintre acestea 11 aparțin sportivi
lor de la „Astronautica" Tîrgo- 
viște. Cel mai tînăr dintre record
manii tîrgovișteni: George Radu 
— 13 ani si 10 luni.

. . . radioamatorii de la A.S. 
Unirea din Cluj-Napoca (stația de 
club cu indicativul YO5KAS) au 
aniversat, cu cîteva zile în urmă, 
15 ani de activitate? Cu acest pri
lej ei au organizat o interesantă 
expoziție care cuprinde, pe lingă 
un mare număr de aparate cons
truite aici, zeci de diplome și tro
fee ciștlgate în competițiile inter
ne și internaționale la care au 
participat. 

buchet de cupole de mătase. 
Sînt parașutiștii. Alergăm 
spre groapa circulară plină cu 
nisip, pentru a-i întîmpina la 
aterizare. Nici unul n-a atins 
pămîntul mai departe de 2 m 
față de punctul fix. Antreno
rul lor, Ion Roșu, maestru e- 
merit al sportului, nu este 
totuși mulțumit. „Ne așteap
tă două confruntări internațio
nale grele — ne spune — și 
trebuie să fim bine pregătiți. 
Este vorba de concursul inter
național de la Brașov, între 
6 și 18 iunie, cu invitați din 
Bulgaria și R.D.G. și concur
sul „Prietenia" din Bulgaria,

SEMICENTENARUL RADIOAMATORILOR
în acest an radioamatorii aniversează 50 de ani de la înființa

rea primului radioclub din țara noastră. Evenimentul a avut loc 
în primăvara anului 1926 în orașul Craiova. Puțin mai tîrziu s-a 
organizat la București „Grupul radioamatorilor" de la Școala 
politehnică, iar în anul 1936 a fost creată „Asociația amatorilor 
români de unde scurte".

Largi posibilități de dezvoltare și de afirmare a căpătat radio
amatorismul după Eliberare, în anii construcției socialiste, când 
la indicația partidului a devenit, alături de celelalte activități 
tehnico-sportive, un mijloc important de pregătire tehnică multi
laterală a tineretului. Pentru a marca împlinirea unei jumătăți 
de veac de activitate a radioamatorilor noștri federația de spe
cialitate a inițiat o serie de competiții și alte acțiuni. Dintre 
acestea, foarte reușit a fost Concursul republican de unde scurte 
„YO—50“ la care a participat un mare număr de sportivi din 
toate județele țării. Concursul a fost ciștigat la individual seniori 
de Ștefan Fenyo (YO3JW) care, de-a lungul celor patru etape ale 
competiției, a acumulat un număr de 339 448 puncte. Primul loc 
la juniori a fost ocupat de Ion Hristea (YO2BBA) cu 208162 p. 
Pe echipe — stații de club — seniori, locul întîi a revenit Casei 
pionierilor din Iași (YO8KGV) cu 239 686 p iar la juniori 
clubului județean Ialomița (YO9KPL) cu 56 098 p.

★

Cu ocazia semicentenarului radioamatorilor, radioclubul 
țean Dolj a instituit diploma „Craiova". Ea va fi atribuită 
amatorilor YO care vor realiza legături cu trei stații individuale 
din municipiul Craiova și stația radioclubului (YO7KAJ), precum 
și radioamatorilor străini ce vor obține legături cu trei stații din 
același oraș sau cu două stații din care una să fie stația radio- 
elubului. Legăturile sînt valabile începînd cu data de 1 ianua
rie 1976.

radio-

jude- 
radio-

L HOABAN

Viitoarea navă — școală BRIZA...
la pionieri că, 
lor, pregătesc 
viitoarelor lu
bricului Mir-

Da, aflasem de 
ei și profesorul 
„arma secretă" a 
treceri : macheta 
cea. Dar așa cum arăta In 1882, 
adică în prima variantă cînd 
a ieșit de la șantierele lui „Tha
mes Iron Co. Works". Pe atunci 
avea doar două catarge și nu
mai 350 tone, iar lungimea și 
lățimea erau de 35,9 m, respec
tiv 7,62 m. Documentația a în
tocmit-o profesorul Milescu. A 
fost nevoie de zile întregi de 
cercetări prin arhive, de vizite 
la Muzeul marinei, de umblat 
pe la anticariate.

— Aș putea da cîteva exem
ple de sportivi fruntași, urmă 
Virgil Milescu. Bunăoară, Dra- 
goș Peana...

Dragoș este elev In clasa a 
Vil-a. Colegii lui ne-au spus 
că e specialist în navomodele 
teleghidate. Că antrenorul și 
dascălul care îi inițiază în arta 
și în tainele acestui sport teh- 
nico-aplicativ se străduiește 
să-1 facă și mai aplicativ decît 
este. Ne-a arătat și cum. Se 
află în construcție pe lacul 
Pantelimon un cuter de 2,5 to
ne. Gata e numai costajul. Dar 
cînd va fi terminat, profesorul 
Virgil Milescu a invitat tot 
„cercul" în croazieră pe Dunăre 
și pe Mare. Vor lua cu ei și ta-

altitudine a- 
motor din 
8630 m? Ea

• ... cea mal mare
tlnsă în zborul fără 
țara noastră este de . _
a fost realizată de planoristul Titi 
Enăchescu (aeroclubul „Mircea 
Zorileanu" Brașov). Cîștlgul de 
înălțime obținut după declanșarea 
de avion este de 6630 m.
• ... celebrul scrimer Mihai 

Savu (în memoria căruia a fost 
instituit un trofeu internațional 
de spadă,) a fost șl un mare as 
al aviației? El s-a numărat prin
tre primii piloți din lume care au 
realizat mai multe luplnguri con
secutive cu avionul.
• ... la București, pe malul la

cului Băneasa (Aleea Mateloților 
nr. 2) a fost deschis un modern 
Club central de modelism (cu săli 
de studii șl proiectări, ateliere de 
lucru, pistă pentru aero șl auto- 
modele, bazin pentru navomode
le) ? Noua unitate sportivă, înca
drată cu Instructori de speciali
tate, așteaptă cît mai mulțl Iubi
tori al acestor sporturi, pentru a 
le oferi condiții de lucru dintre 
cele mal bune. 

între 19 și 30 iunie. Din echi
pele noastre reprezentative fac 
parte o seamă de parașutiști 
cunoscuți, ca Ilie Ncagu, Ion 
Bucurescu, Florica Uță, Maria 
Iordăncscu, dar și cîțiva spor
tivi foarte tineri".

...Tot aici, la Ploiești, l-am 
urmărit „la lucru" pe piloții 
acrobați Mihai Albu și Cezar 
Rusu, sub atenta supraveghe
re a antrenorului Bănică En- 
ciulescu. Se pregătesc intens 
pentru Campionatele mondiale 
de acrobație de la Kiev, de la 
sfîrșitul lui iulie.

I
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I
I

Viorel TONCEANU

REPORTAJUL NOSTRU

I
I
I

I
bloul cu noduri marinărești ca
re acum se află intr-un colț al 
atelierului, vor măsura cu sex- 
tantul, va fi Intr-adevăr plăcut, 
sportiv, tehnic și aplicativ !

— Cam asta e tot, încheie 
antrenorul Virgil Milescu. Poa
te dacă mai intrebati ceva...

Am fi ținut să întrebăm de 
viitoarea navă-școală („Briza" 
se

I
I
I

se va numi) a sportivilor navo- I 
modeliști. Dar cuterul profeso- I 
rului Milescu nu intră în pro- 1 
grama de lucru a atelierului. g 
Intră la caDitolul „timp liber" I 
în folosul elevilor al căror edu- I 
câtor și învățător de sport este.

Vasile TOFAN I

MIHAI STRACHINARIU, 
nUMORULUI.
nu

r, GURA 
„Gheata de aur" 

este transmisibilă. Fotbalistu-

care o cîștigă îi putemIul ___  _
ura: s-o poarte sănătos !

F. COSMELEATA, ALEXAN
DRIA. 1. Este falsă imaginea pe 
care v-ati făcut-o despre Gerd 
Miiller, și anume că ar... aștepta 
situația de gol. Dacă este cazul 
— 1-ati văzut în meciul cu St. 
Etienne ? — el poate fi găsit Si 
în ultima linie de apărare. 2. 
„Finala românească" de la South 
Orange între Virginia Ruzici și 
Mariana Simionescu nu s-a mai 
disputat.

NICOLAE DRIGNEI. CRAIO
VA (str. Măgurele nr. 13, Cod 
1100). Pe această adresă, aștep
tat! scrisori de la suporteri (ca 
Si dv.) ai echipei de fotbal Stea
ua. Promiteți că nici o scrisoare 
nu va rămîne fără răspuns I

I
I
I

ȘTAFETA
întotdeauna, împrumutînd stră

luciri și frumusețe di-n oglinda la
cului și din întinsa boltă a sălci
ilor, festivitățile de premiere de 
la ,,turnul" Snagovului au avut un 
farmec aparte. Cu cîteva iile în 
urmă, am asistat, însă, la un mo
ment inedit în desfășurarea acestui 
oct sportiv, emoționant și, fără 
îndoială, plin de semnificații.

Din inițiativa biroului fe
deral, cei mai buni caia
ciști și canoiști, clasați pe 
primele trei locuri în în- iMQrUMĂDI
tîlnirea internațională de IIIOlMIiAiiI
Juniori România — Bulga
ria, au fost, de data aceasta 
premiați de mari campion-i ai anilor 
trecuți, sportivi în palmaresul că
rora sînt înscrise victorii și alte 
succese realizate 
dianele lumii, 
pice, campionatele mondiale 
europene, în zeci șl tute de 
gate internaționale.

l-am revăzut, astfel, și l-am 
plaudat odată cu învingătorii, . 
maeștrii emeriți ai sportului Ser- 
ghei Covaliov, Atanasie Sciotnic, 
Valentina Serghei, Haralamb hm-

pe toate med
ia Jocurile Olim-

I
gnei uovanov, Mianasie sciomit, _
Valentina Serghei, Haralamb hra- Dan GARLEȘTEANU

(Urmare din pag. 1)
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I
I atitudinea pă- 

educația fizică 7 
este diversă.

I

I

cesor al lui Gauguin. De muzi
că nu mai vorbesc. In schimb, 
profesorul de educație fizică 
este supus unui permanent e- 
xarrien direct sau indirect. Din 
această bătălie nu cîștigă (și nu 
pierde) profesorul de educație 
fizică. Pierde sau cîștigă edu
cația fizică.

— Care este 
rinților față de

— Structura
Cam 5% sînt părinții stinghe
riți de faptul că feciorii lor 
sînt neîndeminatici. Ei ne roa
gă „să facem ceva". Cam 10% 
sînt părinții cu copii repartizați 
cabinetelor dc cultură fizică 
medicală. Cam 30% din părinți 
acceptă ora de educație fizică 
ca pe o obligație fără de care 
nu se poate încheia situația 
școlară. 50% sînt, să zicem, po
zitivii : „Lasă, dom’le, că e 
bine". In sfîrșit, doar 5% se 
simt cu adevărat pătrunși de 
necesitatea sportului, ți chiar a 
celui de performanță, in sen
sul britanic al cuvîntului, unde, 
așa cum scrie Taine in niște 
note de drum în Anglia, „e 
mult mai important ca elevul 
să fie căpitan al echipei de 
rugby decît premiant in clasă".

— Ce faceți 
rea interesului

— Încerc să 
lecției. Așa, de 
combin atletismul cu 
sportiv. La mine, o săritură in 
lungime nu se încheie cu ateri
zarea in groapa cu nisip, ci cu... 
continuarea imediată a acțiunii, 
prin aruncarea unei mingi la 
coș. Am dat un simplu exerci
țiu din multe' altele.

— Cum apreciază profesorul 
Tibacu faptul că în ultima cla
să a liceului orele de educație 
fizică nu mai sînt două, ci una 
singură ?

pentru stimula- 
față de sport ? 

dau densitate 
pildă, încerc să 

focul

VASILE DUMITRU, COMUNA 
BURCHI. 1. Este greu de stabilit 
numărul spectatorilor de pe un 
stadion arhiplin, unde multi 
spectatori stau în picioare și pe 
culoare. Cred, insă, că in ase
menea condițiuni, stadionul „23 
August" din București poate cu
prinde în jur de 80 000 de spec
tatori. Pe bănci pot lua loc cir
ca 65 000 de oameni. 2. Doru Ni- 
colae n-a venit la Dinamo de 
la Petrolul, ci de la Gloria Bis
trița. Totuși, stlati dv ceva : a 
fost legitimat în 1972 la Petrolul. 
Un scurt timp, si la Steaua.

ONU COSTACHI, SACOȘUL. 
TURCESC. Sînt obișnuit cu scri
sori mai politicoase. Oricum, vă 
răspund : finala C.M. de fotbal 

1966 a fost condusă 

dv. — de elvețianul 
Bahramov, ca tușier. a

cum știți
Dienst.
avut însă rolul nrincloal în a- 
cordarea celui de al treilea gol 
al englezilor, cînd mingea a lo
vit bara si a revenit în teren. A 
fost 1 N-a fost gol ? Unii spun 
că da. Cel mal multi susțin însă 
că nu. In istoria fotbalului sînt 
trecute rezultatele, nu si... con
troversele 1

GHEORGHE GAICEAN,
Interesant I 
după cum 
asistat la 
cursele de

ARAD.
10 000 de spectatori, 

ne informați dv., au 
demonstrațiile si la 
ogari organizate de

TITLURILOR SI MEDALIILOR
nov... A fost o încîntare aceasta 
reîntîlnire care, desigur, spune 
multe despre o dragoste stator
nica pentru- acest sport, dar și 
despre prețuirea și stima de care 
se bucura astăzi cei care, ani de 
zile, au reprezentat cu cinste și 
demnitate țara noastră în arena 
sportivă internațională.

Am deslușit lesne, 
din

va,

în fiecare 
momentele acestor festivități 

de premiere, și emoția 
plăcută pe care o trăiau 
tinerii caiaciști și canoiști. 
strîngînd mîinile acestor 
mari performeri români, cu 
gîndul de a ajunge, cînd- 

la gloria sportivă a acestora. 
Ne-a bucurat că printre cei care 
au urcat podiumul de premiere 
l-au aflat mulți juniori români — 
Gh. Titu, M. Ciobanu, F. Pîrvu- 
lescu, V. Petroaie ș.a., tineri ta
lentat» și tîrguincioși, nutrind pu
ternic dorința de a prelua cît mal 
repede ștafeta... titlurilor și me
daliilor.

— Mi se pare o eroare. Ele
vul care sprintează din greu la 
obiectele teoretice are in cel 
mai înalt grad nevoie de aceas
tă oră, care i-a fost luată. Știm 
foarte bine că antrenamentul pe 
intervale cultivă calitatea cea 
mai prețioasă, viteza. Acea oră 
in phis era o formă a antrena
mentului pe intervale. Sver să 
se revină.

— Povestea cineva că fiică-sa 
a pierdut un examen foarte im
portant. în facultate, pentru 
numai 2 sutimi, și că aceste 2 
sutimi au fost „opera" notei de 
educație fizică.

— Acest lucru se intimplă a- 
tunci cînd profesorul de educa
ție fizică face din notă un scop 
in sine, ca să arate cine este. 
In ceea ce mă privește, eu 
sancționez în primul rînd lipsa 
de interes. Pentru mine, copi
lul care vrea este un copil ad
mirabil, chiar dacă nu poate. 
Din acest punct de vedere, caut 
să-i atrag la lecția de educație 
fizică chiar pe copiii care frec
ventează cabinetul medical. Ca
binetul medical nu le poate dă
rui bucuria mișcării. Eu, in ca
litate de profesor, sînt obligat 
să le dau această bucurie.

— Nu veniți in conflict cu 
prescripțiile medicale ?

— Mulți dintre copiii cu scu
tire medicală sînt 
campioni de... dansuri moderne, 
reușind extensii pină 
chet. Datoria mea, de profesor, 
e să dăruiesc elevului, in ora 
de educație fizică, 
bucuria pe care o 
tr-o sală de dans.

— Ce faceți cu
— Mă înarmez cu răbdare și 

fantezie. Nu evit să le spun că 
fetelor le plac băieții cu ume
rii lăți și că Romeo însuși, 
inainte de a fi suspinat sub 
balconul Julietei, a ciștigat 
mare meci de scrimă.

adevărați

la par-

ceva din 
resimte in-

refractarii ?

handbalis- 
- Este ! Tî 

clubului 
nr. 114»

Asociația crescătorilor clini
din Arad. „Am fost pur și sim
plu încântați de acrobațiile și ac
tele de inteligentă ale patrupe
zilor, reuniunea constituind în 
aceiași timp un simbol al priete
niei dintre om șl animal". Nu 
pot decit să regret că n-am fost 
cel de-al 10 001-lea spectator...

RADU NISTOR, DROBETA-TUR- 
NU SEVERIN. „Acum vreo 7 ani, 
la un concurs de gimnastică or
ganizat în orașul nostru, am vă
zut un tînăr din Orșova, Alexandru 
Folker (să fi avut 12-13 ani) foarte 
talentat in ale gimnasticii". Si 
vreți să știți dacă este una și a- 
ceeașl persoană cu... I 
tul Alexandru Folker ? 
puteti scrie pe adresa 
Steaua : Calea Plevnei 
Sectorul 7.

MANOLE STOICU.
Nu-! cunoaștem pe tînărul Ma
rin Ralcovici elev al Scolii spor
tive „Viitorul", dar adăugăm șl 
felicitările noastre la ale dv., 
pentru succesul obținut la cam
pionatele naționale de haltere 
(juniori mici) : o medalie de aur 
la „aruncat" șl două medalii de 
bronz la „smuls" șl la total. II 
dorim noi succese. Oricum... 
greutățile nu-1 sperie !

Ilustrații : N. CLAUDIU

PITEȘTI.



CUPA TINERETULUI", PRINCIPALA
COMPETIȚIE DE MASA A SEZONULUI

„Cupa tineretului", competiție de masă cu caracter 
republican cunoscută și iubită de către tinerii din țara 
noastră, atrage pe terenurile de sport sute de mii de 
participanți. Ediția de vară a amplei întreceri de masă 
este în plină desfășurare. Pionieri, elevi, militari, tineri 
muncitori, studenți și țărani sînt cuprinși în practicarea 
în mod organizat a exercițiilor fizice și sportului.

Urmărind modul in care se desfășoară întrecerile din 
cadrul celei de a lll-a ediții de vară a „Cupei tinere
tului", am efectuat un raid în Capitală și in unele ju
dețe ale țării. Și iată constatările noastre.

xz

ÎN CAPITALĂ: STADIOANE PLINE DE DIMINEAȚA PINA SEARA
în Capitală, întrecerile „Cu

pei tineretului" se desfășoară 
cu intensitate. La complexul, 
sportiv al clubului „Voința* 
au loc zilnic întreceri, toate 
terenurile fiind ocupate de 
dimineață pînă seara. Prezent 
la competiții împreună cu 25 
de tineri, tovarășul Vasile Ti- 
mariu, președintele cooperati
vei meșteșugărești „încălță
mintea manuală", ne spunea 
că mai mult de două sute de 
membri ai asociației iau parte 
la aceste concursuri. Fapt de 
care ne-am convins și noi, fi
ind martori la meciuri de vo
lei, handbal, tenis și între
ceri de atletism. Aiături de 
cei de la unitatea amintită se 
aflau și tineri de la „îmbră
cămintea", „Deservirea", „Avîn- 
tul îmbrăcămintei", „Tehnome- 
talica", toți însoțiți de instruc
torii voluntari : Marin Costea, 
Rodica Varga, fostă baschetba- 
listă și alții, dornici să ofere 
tinerilor din experiența lor. 
Secretarul comitetului de par
tid de la cooperativa „Igiena", 
tovarășul Nicolae -Pintilie, pre
cum și Ion Zolea, șeful com
partimentului sport de la U- 
niunea de confecții-încălță- 
minte și produse neindustriale, 
urmăreau îndeaproape activi
tatea tinerilor, la a căror mo
bilizare și-au adus o prețioasă 
contribuție.

La baza sportivă „Voinice
lul" a pionierilor din Sectorul 
4 se desfășurau, în ziua vizi
tei noastre, întreceri de bas
chet și handbal, cu participarea 
tinerilor de la liceele mecani
ce nr. 10 și 18, de la Liceul 
de confecții și tricotaje nr. I 
și de la întreprinderea „Tim
puri Noi". Aceeași afluență pe 
stadionul Giulești (Sector 8), 
unde am asistat la întreceri 
de atletism, susținute de elevi 
de la liceele mecanice nr. 2, 
15 și 16, de la liceele „Ion 
Neculce" și „Dumitru Petres
cu", însoțiți de cadre didacti
ce : Georgeta Bădiță, Ștefan 
Bratu, Felicia Urziceanu, Du
mitru Mihalache și alții.

ÎN
După ce la sfîrșitul săptămînii trecute, la Cîmpulung 

Moldovenesc, a avut loc pnima finală din cadrul „Sparta- 
chiadei militare de vară", competiție ce se desfășoară în ca
drul „Cupei tineretului", începînd de luni 24 mai și pînă la 
30 mai inclusiv, la Pitești este programată o altă finală, cea 
rezervată Școlilor militare de maiștri și subofițeri ale Mi
nisterului Apărării Naționale. întrecerile au loc la discipline 
aplicativ-militare și sportive.

ÎN SATELE JUDEȚULUI SĂLAJ
zez că pretutindeni există un 
interes major. Dar se cuvine 
să remarcăm comunele Gîrbou, 
Românași, Horoatu Crasnei și 
Marca. De asemenea, orașele 
Zalău și Șimleu. • Sînteți’ sa
tisfăcut pe deplin ? — Nu se 
poate spune așa ceva. Ne preo
cupă cu deosebire atragerea 
cît mal multor tineri pe tere
nul de sport, direcție în care 
nu s-a făcut încă totul. Iată 
de ce, la capitolul „minusuri" 
aș trece comunele Lozna, Ca- 
rastelec, Fildu, unde această 
preocupare a fost scăzută. • 
Cum apreciați activitatea de
pusă de profesorii de educație 
fizică ? — In general, bine. In 
acest sens, aș evidenția pe 
Petru Giurgiuman (Lie. electro
tehnic Zalău) și loan 
(Șc. gen. Gîrbou) • O ultimă 
întrebare: ce preocupări 
pentru lunile viitoare? — O spo
rire a exigenței și impulsio
narea activității în acele "locuri 
unde mai există rămîneri în 
urmă. Aceasta și printr-o mai 
strînsă colaborare între toate 
organele cu atribuții din ju
dețul nostru.

în județul Sălaj sînt de re
marcat preocupările pentru ca 
etapele de masă ale „Cupei ti
neretului" să se desfășoare în 
bune condițiuni, ca la între
cerile organizate să participe 
un număr cit mai mare de ti
neri și tinere de la orașe și 
sate. Pentru a afla amănunte 
ne-am adresat tovarășului Teo
dor Filip, secretar al Comi
tetului județean U.T.C. : • 
Cum apreciați modul in care 
se desfășoară în această peri
oadă competițiile ? — în ju
dețul nostru se participă cu 
entuziasm la diversele con
cursuri, la etapele organizate 
pînă în prezent luînd parte 
aproape ----- ■ -
• V-am ruga să vă referiți, 
în special, la activitatea care 
se desfășoară în mediul rural. 
— în funcție de baza mate
rială si de preferințele tine
rilor au loc cu regularitate în
treceri la diverse discipline, 
care angrenează un mare nu
măr de participanți. De altfel, 
tocmai această continuitate a- 
sigură succesul
• Ce comune s-au evidențiat 
pînă acum ? — Țin să preci-

14 000 de sportivi.

competițiilor.

intensă, 
baschet,

Pe cocheta microbaza sporti
vă a întreprinderii „Timpuri 
Noi" din Capitală (am vizitat-o 
de cîteva ori în ultima vreme) 
am găsit activitate 
Terenurile de volei, 
handbal, tenis, precum și ba
zinul de înot sînt foarte soli
citate și e firesc să fie așa, 
întrucît aici au loc, în cadrul 
„Cupei tineretului", numeroa
se întreceri pe ateliere, sec
ții, sectoare de producție pen
tru tinerii care lucrează în 
întreprindere, cit și pentru ele-

Membri ai asociației sportive „Voinicelul"' din Capitală iau startul 
intr-o excursie cicloturistică. Foto : Dragoș NEAGU

LA CEA MAI MARE UNITATE ȘCOLARA DIN ALBA IULIA
La liceul „Horia, Cloșca și 

Crișan“, unde este asigurată in
struirea a peste 1 500 de tineri, 
băieți și fete, atrage atenția 
bogăția de mărturii legate de 
o intensă activitate sportivă : 
cupe, medalii, fanioane cucerite 
de elevii liceului în diverse 

A
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vii de la Liceul mecanic nr. 8. 
Interesant de remarcat este 
faptul că, în anumite ore sau 
zile, microbaza „Timpuri Noi* 
este pusă la dispoziția altor 
întreprinderi din Sectorul 4.

De asemenea, foarte solici
tate sînt bazele din Sectorul 
4 care găzduiesc întreceri în 
cadrul aceleiași competiții de 
masă cu caracter republican : 
Flacăra roșie, Policolor, între
prinderea de medicamente, 
Spartac și Comei.

de masă. La loc de 
materie 
ritmică, 
țară, în 
liceului,
ne dă detalii legate

competiții 
frunte (în 
gimnastica 
finala pe 
Directorul 
Munteanu, 
de ediția de vară a „Cupei ti
neretului".

„Circa 85 la sută dintre elevii 
liceului au luat parte la primele 
acțiuni și mai ales la cele de 
cros in care reprezentanții 
acestei unități de invățămint 
dețin de mai mulți ani intiie- 
tatea printre școlile din Alba 
lulia. Prin cros ne formăm- ti
tularii pentru echipa reprezen
tativă de atletism a liceului și

de trofee) : 
prezentă în 
trei ediții, 
prof. Ion

MANIFESTĂRI REUȘITE» IN JUDEȚUL SUCEAVA
în județul Suceava s-au organi

zat. la sfîrșitul săptămînii trecute, 
intreceri sportive. La Rădăuți — 
întreceri de semifond, la startul că. 
rora au fost prezenți sportivi din 
Vatra Dornel, Cîmpulung Moldo-

Rusu

ave(i

Raidul nostru cuprinde, după cum se ve
de, multe aspecte pozitive, ceea ce 
îndreptățește, în final, o apreciere 

pozitivă asupra modului în care în marea 
majoritate a unităților sportive se desfășoară 
întrecerile ediției de vară a „Cupei tineretu
lui*. Este îmbucurător faptul că, paralel cu 
preocuparea pentru atragerea unui cît mai 
mare număr de participanți, se manifestă o 
atenție crescută față de organizarea întrece
rilor, urmărindu-se mai bine eficiența aces
tora. Se constată însă că, în raport cu numă
rul tinerilor din unitățile cuprinse în raidul 
nostru, se poate face mai mult pentru a se 
asigura competiției atît un larg caracter de 
masă, cît și continuitatea corespunzătoare. Re
zultă îndeosebi necesitatea impulsionării acti
vității desfășurate pentru reușita competiției 
în asociațiile sportive din întreprinderi și insti
tuții, din cooperația meșteșugărească și de la 
sate. Există, de asemenea, insuficientă preo
cupare pentru organizarea întrecerilor la un

ATLETISMUL - „CAP DE AFIȘ“
In municipiul Craiova atletismul a fost din nou (și va fi 

la finele lunii) în prim plan 
retuluii". Dialogul pe această 
deriu, prim-vicepreședintele 
teva amănunte.

Numai cu o săptămînă în 
pionii pe municipiu, cei mai I 
neri și tinere din școli, întreprinderi . ___
la prima etapă a marii întreceri. Interlocutorul nostru 
ținut să remarce modul cum au privit competiția (propa
gandistic și organizatoric), în special colectivele liceelor 
„Nicolae Bălcescu", „Frații Buzeșbi", de chimie și construc
ții, Grupului școlar Electroputere, școlilor generale nr. 2 și 
21, precum și cele de la Confecția, I.M.M.R., Combinatul chi
mic Ișalniița și C.F.R.

Atletismul a avut, intr-adevăr, prioritate, dar în același 
timp au fost programate finalele pe municipiu la tenis și 
tenis de masă, interesul participanților fiind evident.

Cum am precizat, „Cupa tineretului" rămîne și în conti
nuare în prim plan, deoarece în zilele de 29 și 30 mai sînt 
programate întrecerile etapei județene. în perspectivă, deci, 
o nouă sărbătoare a activității sportive de masă doljene.

ENTUZIASTE ÎNTRECERI STUDENȚEȘTI
„pre- 

i cea 
a 

sportive 
tineretului", 
fost desem- 
atletism, o- 

și tenis de

Studenții au răspuns , 
zent" în număr mare la 
de-a IH-a ediție, de vară, 
popularei competiții 
de masă „Cupa 
La ora actuală au 
nați cîștigătorii la 
ricntare turistică 
cîmp, iar întrecerile finale au 
scos în evidență preocuparea 
majoră față de această com
petiție. Capitala a găzduit fi
nalele de atletism și tenis de 
cîmp, iar pitoreasca stațiune 
Poiana Brașov — concursul de 
orientare turistică. Rezultatele 
se cunosc, dar este bine să re
amintim că cei mai buni atleți 
s-au dovedit studenții gălățeni, 
care au cîștigat detașat între
cerea pe centre universitare, 
precum și tenismenii din Bucu
rești, Craiova și Oradea.

Dar, în afara întrecerilor 
prevăzute cu finale pe țară, 
în actuala ediție a „Cupei ti
neretului" s-au organizat nu
meroase competiții 
ani. facultăți, cu 
centru universitar 
fost angrenați mii 
ai 
voleiului și

pe grupe, 
finale pe 

în care au 
de iubitori 
baschetului,handbalului,

fotbalului. Finalele

performanță copiiilansăm in 
cei mai dotafi“.

Profesoara 
specialistă în 
firmă spusele 
ca argument 
elevul loan Țăranu din anul IV, 
campion județean în probele de 
100 m, 200 m și lungime.

Alături de atletism, la „Horia 
Cloșca și Crișan"' întreceri dis
putate la jocuri sportive (orga
nizator prof. Gh. Lepăduș) și 
gimnastică (organizatori prof. 
Vasile Murguleț la „sportivă"' 
și profesoara de... latină, 
Maria Florean, la „ritmică"). 

Maria Rodeanu, 
materie, ne con- 
directorului. Iar 
ne prezintă pe

venesc. Gura Humorului, Fălti- 
_ ceni, Rădăuți, Șiret și Solea.

satul Măneuț — lupte greco-ro- 
mane ; la Suceava — crosuri șl 
concursuri cicliste pentru pionieri 
și școlari.

In

număr cit mai 
ciații „rezolvînd* problema atragerii tineretu
lui în această competiție doar prin intreceri de 
cros.

Pentru perioada următoare se face, de ase
menea, simțită nevoia extinderii inițiativelor 
acelor unități sportive care în completarea în
trecerilor din cadrul „Cupei tineretului* au 
organizat numeroase alte concursuri dotate cu 
diferite cupe, serbări sportive, drumeții etc. 
Vremea frumoasă trebuie să stimuleze pre
tutindeni preocuparea pentru ca fiecare sfîrșit 
de săptămînă, mai ales, să fie folosit în sco
pul atragerii pe terenurile de sport a unui 
număr cit mai mare de tineri și tinere. In 
acșlași timp, trebuie acordată o atenție deo
sebită pregătirii etapelor superioare ale com
petiției, unele dintre ele aflate la ora actuală 
>n plină desfășurare.

prin intermediul „Cupei tine- 
temă purtat cu prof. Ion Rin- 
C.J.E.F.S. Dolj ne-a oferit cî- 

urmă au fost desemnați cam- 
buni din cei peste 20 000 de ti- 

și instituții prezenti 
i a

anului

acestor întreceri au avut loc, 
în multe centre universitare, 
odată cu încheierea 
sportiv universitar și, pretu
tindeni, s-au bucurat de 
succes demn de renilmele com
petiției.

un

ACȚIUNI
PERMANENTE
După desfășurarea etapelor 

pe unitățile de bază — școli, 
întreprinderi, unități coopera
tiste — în cadrul „Cupei tine
retului" sînt organizate în 
continuare acțiuni devenite 
tradiționale, campionate de 
casă, duminici cultural-sportive. 
Referindu-se la activitatea des
fășurată. Gheorghe Stoian, me
todist Ia C.J.E.F.S. Prahova, ne 
spunea că „Ediția de vară a 
„Cupei tineretului" a angrenat 
în acțiuni și competiții 42 000 de 
iubitori ai sportului din Plo
iești, 22 500 la Cimpina, 8 504 
la Mizil, cifrele fiind mult su
perioare celor din edițiile pre
cedente".

Dintre acțiunile care s-au 
bucurat de un succes deose
bit, am notat: parada sportu
rilor, la Ploiești, cu întreceri 
și demonstrații pe principalele 
baze sportive ale municipiului) 
campionatele orășenești organi
zate la Cîmpina (baschet — 8 
echipe, fotbal — 12 echipe, vo
lei — 8 echipe, atletism — 12 
echipe, tenis de cîmp — 6 e- 
chipe, gimnastică — 5 echipe)) 
trei acțiuni ciclo-turistice de 
amploare pe ruta Ploiești — 
Bucov — Păulești — Slănic șl 
retur ; duminiciie sportive or
ganizate la Rafinăria Cîmpina, 
ca și în comunele Provița de 
Sus, Berceni, Păulești; un cros, 
la Ploiești, cu peste 2 000 de 
tineri.

în numeroase asociații spor
tive se desfășoară, în aceste 
zile, concursurile de selecție 
pentru etapa județeană a 
Spartachiadei fetelor (atle
tism, handbal, volei, tenis de 
cîmp și de masă, șah). Fazele 
preliminare ale acestei acți
uni din cadrul „Cupei tinere
tului" au antrenat în între
ceri peste 7 000 de fete. O ini
țiativă care merită... aplauze.

.............. âmare de sporturi, multe aso-
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înaintea etapei de mi ine

VESTI DE LA DIVIZIONARELE A
a

• POLITEHNICA TIMI
ȘOARA a jucat miercuri cu 
Unirea Tomnatic. Scor : 4—0. 
Au marcat : Dembrovschi (2), 
Floareș și Cotec. întreg lotul 
echipei este apt de joc. Antre
norii intenționează să înceapă 
partida de mîine cu aceeași 
formație din meciul cu Dina
mo. • F. C. BIHOR a susținut 
în această săptămînă două par
tide de verificare : miercuri, 
la Hunedoara, cu F. C. Cor- 
vinul (rezultat : 2—2 ; au mar
cat pentru orădeni Agud și 
Georgescu) ; joi, la Deva, cu 
Jiul, meci încheiat, de aseme
nea, la egalitate (1—1). A mar
cat : Agud. Pentru întîlnirea 
cu Politehnica este incertă u- 
tilizarea lui Ghergheli.

ARBITRUL PARTIDEI :
Francisc Coloși (București).
• S. C. BACĂU. Miercuri 

a jucat, cu reprezentativa Gha- 
nei, realizînd (vă reamintim) 
scorul de 1—2, golul gazdelor 
fiind marcat de Băluță. Per
sistă incertitudini în formula 
de echipă, Catargiu, Botez, Flo- 
rea și Cărpuci fiind nerestabi
liți complet la această oră. • 
POLITEHNICA IAȘI. S-a de
plasat spre Bacău, cu autoca
rul, întrerupîndu-și drumul la 
Roman, unde joi a disputat un 
meci cu divizionara C Lamino
rul din localitate. Scor : 4—0 
(2—0) pentru ieșeni, prin punc
tele înscrise de Romilă, Cio- 
cîrlan, Simionaș și Nemțeanu. 
Nu sînt indisponibilități în lot.

ARBITRUL PARTIDEI : Se
ver Drăgulici (Drobeta Tr. Se
verin).

• „U" 
denții au 
țe de 
miercuri 
mația de 
tru partida 
preconizează 
care a evoluat în meciul de la 
Constanța. Este posibilă rein
trarea lui Pexa și Coca • 
A.S.A. în această săptămînă, 
mureșenii au efectuat ciclul 
normal de antrenamente. 
Miercuri, a avut loc o partidă 
amicală, cu divizionara B Ni- 
tramonia Făgăraș, încheiată cu 
scorul de 5—2 (au marcat : 
Hajnal 3, Naghi și Boloni). 
Două absențe din formația de 
bază : Varodi (operat joi de 
apendicită) și Onuțan (a acu
mulat trei cartonașe galbene).

CLUJ-NAPOCA. Stu- 
efectuat zilnic ședin- 
pregătire, punctate 

și de un joc cu for- 
tineret-speranțe. Pen- 

de duminică se 
folosirea echipei

ARBITRUL PARTIDEI : Ma
ximilian Popescu (București).

• UNIVERSITATEA CRA
IOVA a trecut marți probele de 
control. Joi a avut loc, In ca
drul programului de pregăti
re, un joc-școală cu echipa de 
tineret-speranțe. Indisponibili 
în continuare : Marcu și Ber- 
neanu. Probabilii lor înlocui
tori : Dașcu și Purima. O po
sibilă reintrare : Bălăci, refăcut.

• F. C. CONSTANȚA a e- 
fectuat primul antrenament din 
ciclul săptămînii marți, după 
ședința de analiză a jocului 
cu „U“ Cluj-Napoca. Miercuri: 
joc (o repriză) în compania 
„tineretului", apoi exersarea 
unor acțiuni tehnico-tactice. 
Joi : probele de control. Gătej 
este suspendat o etapă. Ieri, 
constănțenii au plecat spre 
Craiova, făcînd o escală, de 
o zi, la București.

ARBITRUL PARTIDEI : 
Gheorghe Popovici (București).

• F. C. OLIMPIA. în afara
antrenamentelor obișnuite, a 
susținut, la mijlocul săptămî
nii, un meci amical în com
pania divizionarei B Victoria 
Cărei. Sătmărenii au cîștlgat 
cu scorul de 3—1, golurile fiind 
marcate de Condruc, Helvei, 
Bathori II, respectiv Budai. 
înaintașul Both a jucat toate 
cele 90 de minute. în schimb, 
portarul Bathori a fost decla
rat indisponibil, ca urmare a 
unei entorse la mina dreaptă, 
suferită în meciul cu Steaua. 
Fundașul Matei și-a reluat pre
gătirile •' ~ —
jucat și ea 
divizionara 
cîștigată la 
cui gol a fost înscris de Ga
bel. Antrenorul Reinhardt are 
un singur semn de întrebare 
— Atodiresei, care acuză 
traumatism.

ARBITRUL PARTIDEI : 
hai Fediuc (Suceava)
• U.T.A. Arădenii și-au 

mat ciclul obișnuit, cu două 
antrenamente pe zi, în care 
au fost intercalate testul de 
la Timișoara și partida ami
cală cu U.M.T. Scor : 2—2, pen
tru U.T.A. golurile fiind în
scrise de Colnic și Pojoni. în 
general, echipa va avea alcă
tuirea de la Iași. A fost recu
perat Cura și se dă ca proba
bilă folosirea lui Bedea • Jl-

C.

F.C.M. REȘIȚA a 
joi, la Cavnic, cu 

C Minerul, partidă 
limită : 1—0. Uni-

un

Mi-

ur-

UL. După „amicalul" cu F.

DIVIZIA A ÎN CIFRE.

Bihor, de la Deva, elevii an
trenorului Ion Ionescu și-au 
continuat, sîmbătă, drumul 
spre Arad. în privința forma
ției, aceasta se va definitiva 
duminică. Reintră Toma, dar 
sînt incerți Moldovan si Stoica.

ARBITRUL PARTIDEI :
Marcel Buzea (București).

• F. C. ARGEȘ s-a pregă
tit zilnic, joi susținînd și o 
partidă amicală cu 
Cîmpulung Muscel, 
s-au T 
vervă,

Vulturii 
Piteștenii 

dovedit într-o deosebită 
golgeterii „amicalului1' 

de joi fiind Dobrin, Radu II 
și Doru Popescu. Se anunță 
reintrarea lui Mustățea după 
etapa de suspendare datorată 
celor trei cartonase galbene • 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA a sosit 
aseară la Pitești, cu trenul. în 
privința formației care 
cat miercuri cu echipa 
neret-speranțe (scor : 
nimic nou. Doar Adam 
întindere din 
nică, dar se 
joace, totuși, 

ARBITRUL 
meu Stincan

a ju
de ti-

3—0), 
are o 
dumi- 
el să

meciul de 
speră ca 
mîine.
PARTIDEI : Ro- 
(București).

Iată un aspect și de la antrenamentul dinamoviștilor, efectuat 
ieri pe stadionul din șos. Ștefan cel Mare

Foto : V. BAGEAC

în ajunul cuplajului interbucureștean

STEAUA, DINAMO, SPORTUL STUDENȚESC Șl RAPID
SÎNT GATA pentru Intrarea

Ultimele noutăfi din cele patru tabere lui

INTR
EA T

mai 
în 1

• Iordănescu este cel de al 
treilea jucător care reușește în 
•cest campionat să Înscrie 4 
goluri intr-un meci. Au mai 
alizat această performantă 
du II, in etapa a XlX-a, 
mlonaș, in etapa a XXI-a.

• In etapa a XXVIII-a 
dictat trei lovituri de la 
(toate în favoarea gazdelor) : 2 
transformate (Mulțescu și Nistor), 
una ratată (Iordănescu).
• Rapîdistul Manea este cel 

de al 21-lea jucător eliminat de 
pe teren de la începutul campio
natului. al 4-lea în retur.
• Clasamentul orașelor, alcă

tuit pe baza mediei de specta
tori, după 28 de etape, se pre
zintă astfel : 1. CRAIOVA 26 600, 
2. Timișoara 22 300. 3. București 
17 700, 4. Oradea 15 700, 5. Iași
14 000, 8. Bacău 13 600, 7. Arad

: na
și Si-

s-au
11 m

8. Reșița 12 300.
10. Satu Mare

». Pitești 
11 100, 11. 
Constanța
0 100, 14.

12 500, 
11 700, 
Tg. Mureș 10 400, 12.
9 600, 13. Cluj-Napoca 
Petroșani 5 900.
• In meciul cu F.

ta. studenții clujeni 
cutat nici un corner 
ce adversarii lor 
stânjeni __ _________ ____
lovituri de colt. Recordul etapei 
a fost realizat însă de studenții 
ieșeni : 22 de cernere.
• Situația în „Trofeul Pets-

chovschi", după 28 de etape, este 
următoarea : 1. SATU MARE
9,07 ; 2. Reșița 8,93 ; 3. București 
8,89 ; 4. Constanța 8,86 ; 5. Iași 
8,85 ; 6—8. Craiova. Pitești și Ba
cău 8,84 ; 9. Cluj-Napoca 8,82 ;
10—11. Timișoara șl Tg. Mureș 
8.71 ; 12. Arad 8,64 ; 13. Oradea 
8,14 ; 14. Petroșani. 7,66.

C. Constan- 
nu au exe- 
(!), în timp 

jucătorii con- 
au beneficiat de 21

CLASAMENTE
„CUPA A + T-TINERET-SPERANȚE

f. F. C. Constanta 28 15 8 5 47-23 38 1. Steaua 56 34 11 11 114- 62 79
2. F. C. Argeș 28 18 2 8 46-28 38 2. Dinamo 56 30 12 14 120- 58 72
3 Dinamo 28 15 7 6 64-27 37 3. F. C. Const., 56 26 14 16 77- 50 66
4. Univ. Craiova 28 15 7 6 49-22 37 4. F.C. Argeș 56 28 10 18 73- 60 66
5. Steaua 28 16 4 8 45-35 36 5. Univ. Craiova 56 24 15 17 81- 52 63
6. ,,Poli“ Tim-iș. 28 15 1 12 46-34 31 6. ,,Poli“ Tim. 56 27 9 20 89- 72 63
7. Sportul stud. 28 12 6 10 49-38 30 7. Sportul stud. 56 23 14 19 82- 71 60
8. F. C. Bihor 28 11 6 11 44-43 28 8. F.C. Bihor 56 23 10 23 75- 78 56
9. U.T.A. 28 9 8 11 24-31 26 9. A.S.A. 56 22 10 24 73- 81 54

10. ,,U Cj.-Napoca 28 10 5 13 33-40 25 10. S.C. Bacâu 56 23 7 26 72- 85 53
11. Polit. Fași 28 10 4 14 40-46 24 11. Polit. iași 56 21 9 26 80- 86 51
12. A.S.A. 28 9 6 13 37-47 24 12. F.C.M. Reșița 56 22 7 27 62- 86 51
13. S. C. Bacâu 28 11 2 15 43-55 24 13. U.T.A. 56 19 12 25 59- 77 50
14. Rapid 28 8 7 13 3S44 23 14. Rapid 56 19 10 27 69- 85 46
15. F.C.M. Reșița 28 10 3 15 31-46 23 15. F.C. OKmpia 56 17 14 25 66- 97 46
16. F. C. Olimpia 28 7 8 13 37-51 22 16. Jiul 56 18 8 30 62-121 44
17. C.F.R. 28 5 11 12 32-36 21 17. „U- Cj.-Nap. 56 17 8 31 61- 76 42
18. Jrul 28 8 1 19 24-80 17 16. C.F.R. 56 11 20 25 53- 71 42

• STEAUA — ÎN FORMA
ȚIE COMPLETĂ. întregul lot 
al liderului — toți jucătorii ste- 
liști sînt apți pentru meciul de 
mîine — a făcut antrenamente 
susținute și variate în ultim Ue 
zile. Una dintre aceste ședințe, 
cea de joi după-amiază, a fost 
dedicată exersării șutului la 
poartă. în cadrul unui program 
foarte divers, jucătorii de nmp 
au exersat trasul la poartă din 
cele mai diferite poziții, mereu 
din 
din 
ții. 
lot 
ror . .
cu portarii Iordache și Moraru. 
în privința formației pentru 
partida cu Dinamo antrenorul 
Emerich Jenei preconizează 
„unsprezecele" din repriza se
cundă a meciului cu Olimpia, 
cel care a realizat șase goluri 
pe durata a 45 de mânute. Ar fi 
vorba deci de Iordache (căruia 
li vine rindul In cadrul rotației 
cu Moraru) — Anghelini, Sma- 
randache, Sameș, Vigu—Dumi
tru. Ion Ion, Iordănescu—Troi, 
Rădueanu, Zamfir.
• DINAMO BUCUREȘTI — 

REINTRĂM! DE TITULARI 
EXPERIMENTAȚI. La dinamo- 
vâști se anunță reintrarea lui 
Dinu (după perioada de refa
cere impusă de o mai veche ac
cidentare), G. Sandu (care a 
efectuat suspendarea de o eta
pă) și prezenta lui Lucescu de 
la începutul meciului (decanul 
internaționalilor noștri a jucat 
In etapa trecută numai repriza 
a doua a meoiului cu Politeh
nica Timișoara). Se conturează, 
astfel, o linie de fundași cu 
perechea G. Sandu—Dobrău în 
centrul ei, prezența lui Dinu In 
centrul liniei mediane și un atac 
Lucescu — Dumitrache — Vrîn- 
ceanu. Antrenamentele s-au des
fășurat cu intensitate In cursul 
întregii săptămîni, ieri după-

Ni-

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
IN TOATE AGENȚIILE LOTO- 

PRONOSPORT SE GĂSESC DE 
VlNZARE BILETE PENTRU 

TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO DIN 25 MAI 1976

Această tragere vă oferă auto
turisme, excursii peste hotare și 
cîștiguri în bani.

Se cîștigă și cu 3 numere din 
18 sau din 24 extrase.

Rețineți ! Variantele de 15 lei 
participă la toate extragerile. 
Procur ați-vă din vreme biletele.

AZI, ULTIMA ZI PENTRU PRO
CURAREA BILETELOR LA TRA
GEREA LOTO 2 DIN 23 MAI 1976

Participînd cu cît mai multe 
bilete la această tragere aveți 
mari șanse de a cîștiga autotu
risme Dacia 1300 și bani.

Tragerea are loc mîine. 
București, în sala Clubului 
nanțe-Bănci din str. Doamnei 
2 cu începere de la ora 17,45.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 21 MAI 1976
EXTRAGEREA I : 90 26 27 14 

79 88 31 46
EXTRAGEREA a H-a : 35 52 

22 74 63 21 48 57
FOND GENERAL 

GURI : 815.928 LEI, 
38.130 LEI REPORT.

Plata 
gere se 
pînă la 
niciplul 
pînă la .... ... .... ____
și începînd aproximativ de la 3 
Iunie (prin mandate poștale).

37
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DE CÎȘTI- 
DIN CARE

această tra-cîștigurilor la
face astfel : de la 31 mai 
21 iulie, inclusiv (în mu- 
București), de la 3 iunie 
21 iulie, inclusiv (în țară)

mișcare, cu balonul venind 
cele mai neașteptate direc- 
Bună dispoziție a întregului 
și solicitare intensă a tutu- 
componenților săi, în frunte

amiază avînd loc o ședință de 
pregătire cu scopul retușării jo
cului de ansamblu. Am remarcat 
și în tabăra dinamovistă poftă 
de lucru, seriozitate în desfă
șurarea programului alcătuit de 
antrenorul Ion Nunweiller.

ARBITRUL PARTIDEI : 
eolae Rainea (Bîrlad).

• SPORTUL STUDENȚESC
— S-A LUCRAT INTENS CU... 
VERȘANSCHI. Antrenamente 
zilnice, în vederea meciului cu 
Rapid, efectuate pe stadionul 
Politehnica. Ca la oricare echi
pă căreia îi merge jocul (ală
turi de Steaua, formația stu
denților bucureșteni n-a cunos
cut înfrîngerea în stagiunea de 
primăvară), ședințele de pregă
tire s-au desfășurat Intr-o am
bianță de calm și de liniște. Joi 
după-amiază, în Încheierea an
trenamentului, echipa probabilă 
a susținut două reprize a 15 
minute »ln compania formației 
de tineret — speranțe. A fost 
un joc-școală, pe parcursul că
ruia antrenorii au dat unele 
Îndrumări cu caracter tactic. 
Grosu și Rădueanu — prezenti
— au fost scutiți de efort. Se 
Încearcă,, totuși, recuperarea lor 
pentru a putea fi reintegrați 
„ll“-Iui care va Începe jocul 
cu Rapid, 
lizat. dar, 
accidentul 
trebuit să
Mai grijulii In ceea ce privește 
titularul tricoului de portar, an
trenorii au lucrat intens cu 
Verșansohi

• RAPID — SE REFACE 
CUPLUL GRIGORAȘ — FL. 
MARIN. Pentru a aborda cu 
toate forțele importantul joc cu 
studenții bucureșteni, fotbaliștii 
feroviari au acordat întreaga a- 
tenție pregătirilor efectuate In 
cursul săptămînii. Ele au înce
put luni, cu un sever control 
medical, continuînd marți cu 
un antrenament cu caracter fi-

z’co-tehnic. Miercuri, elevii 
Motroc și Copil au participat la 
trecerea normelor tehnice de 
control, la stadionul „23 Au
gust", iar joi, pe același teren, 
ei au susținut un joc de verifi
care — omogenizare în compa
nia divizionarei C ROVA Roși
ori. A evoluat „lla-le preconizat 
pentru meciul cu Sportul stu
dențesc, fără Manea — sus
pendat o etapă. A fost utilizat, 
în schimb, Grigoraș, căruia i-a 
expirat suspendarea. Se va re
face, astfel, perechea fundași
lor centrali Grigoraș — FI. Ma
rin, în care antrenorii Rapidului 
investesc din nou mari spe
ranțe.

ARBITRUL PARTIDEI : Ni- 
colae Pelriceanu (București).
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• f1BAROMETRU CARE
IN PREGĂTIRE

M. Sandu a fost uti- 
resimțindu-se după 
suferit la picior, a 
părăsească terenul.

Mărfi, 1 iunie

IOTUL REPREZENTATIV-ADMIRA ENERGIE V1LNA
Așa cum am mai anunțat, sîmbătă 5 iunie echipa națională de 

fotbal a României va susține un joc, la Milano, in compania re
prezentativei Italiei.

în cadrul pregătirilor pentru această partidă amicală, „trico
lorii" vor evolua într-un meci de verificare cu formația austriacă 
de club Admira Energie Viena.

Jocul se va disputa, la București, marți 1 kmie.

S-a afirmat în 
duri că jucătorii 
vedesc deficitari 
capitolele forță, rezistență, com
bativitate. Astăzi, în fotbal, la 
nivelul marii performante, fără 
o pregătire fizică temeinică ni
meni nu mai poate face față 
cu succes. Forța, rezistența, ra
piditatea în execuții, au deve
nit calități indispensabile prac
ticării acestui sport. Așa stind 
lucrurile, F.R.F. — prin sub
comisia de juniori și copii — a 
lansat in ultimii ani o ofensivă 
susținută in vederea ridicării 
procesului de instruire desfășu
rat in centrele de copii și ju
niori la un nivel cit mai apro
piat de cerințele actuale. In 
acest sens, au fost elaborate 
norme corespunzătoare (trimise 
apoi antrenorilor din centre), 
s-au organizat anual ample 
consfătuiri in cadrul cărora au 
fost expuse măsurile concrete 
ce trebuie întreprinse pentru 
formarea schimbului de mîine 
al fotbalului nostru. La rindul 
lor, antrenorii s-au angajat să 
aplice întocmai aceste ' 
să facă din normele 
barometrul activității 
păcate, nu toți acești 
au înțeles că nu se mai 
era ... după ureche,

repetate rîn- 
noștri se do- 
îndeosebi la

indicații, 
elaborate 
lor. Din 

antrenori 
poate lu- 
empiric, 

superficial. Alăturat, prezentăm,

ORDINE Șl SPORTIVITATE DEPLINA PE EEflENIJRILE DE JOC!
Comisia de disciplină este decisă să la măsuri drastice In cazul unor abateri

Constatînd că actele de ne- 
sportivitate pe terenurile de fot
bal s-au înmulțit pe măsură ce 
campionatul se apropie de sfîr- 
șit, Comisia de disciplină a 
F.R.F. atrage pe această cale a- 
tenția tuturor cluburilor să la 
măsuri hotărîte pentru desfășu
rarea jocurilor într-un climat de 
deplină sportivitate.

Comisia de disciplină este de
cisă să ia măsuri drastice, aco
lo unde va 11 cazul, pentru a

desfășurarea normală aasigura .... . . .
ultimelor etape de campionat.

★
De altfel, și în ședința de joi 

seara a Comisiei doi jucători de 
la Minerul Gura Humorului > 
Cristian Dej și Dumitru Suciu, 
au fost suspendați pe cîte 2 ani 
pentru lovirea arbitrului. C. S. 
Tîrgoviște are si ea doi jucători 
suspendați : Tănase pe 3 etape 
și Gh. Tătaru pe o etapă. Antre
norul N. Tătaru a fost trimis în 
fata Colegiului central al antre-

delegatul echipei
T. Ionescu, a pri-

norilor, iar 
tîrgoviștene, 
mit un avertisment.

A fost sancționat cu o etapă 
de suspendare jucătorul Manea 
(Rapid). De asemenea, 
juca 2 etape Nistreanu 
Borzești) și Bălan (Metrom Bra
șov). Comisia de disciplină a 
acordat acestor trei jucători cir
cumstanțe atenuante, ținînd sea
ma de actele de la dosar (rapoar
tele arbitrilor și observatorilor 
federali).
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tn Divizia B

SĂ RĂMÎNĂ ÎNSĂ CORECTĂ
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Tîrgoviște) și Nanoș (Victoria 
Călan).

Acest nedorit bilanț nu trebuie 
să treacă neobservat sau să lase 
indiferenți pe jucători și antre
nori, pe conducătorii acestor e- 
chipe. Mai mult, chiar unii din
tre antrenori au fost, de curînd, 
sancționați pentru manifestări ne
corespunzătoare cu ocazia unor 
partide susținute de echipele lor. 
Iată de ce se pune foarte acut 
problema întronării unei discipli
ne ferme în acest final de cam
pionat, care trebuie să se dispu
te în cele mai bune condiții. Față 
de orice abatere, comisia de 
cinlină este chemată să ia 
șurile cele mai severe. (AL.

dis- 
mă- 
V.)
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In scria a III a a eșalonului secund

F.C. CORVINUL - PATRU PUNCTE AVANS, 
DAR F.C. ȘOIMII NU ABANDONEAZĂ LUPTA

In două numere consecutive, 
am trecut în revistă situația din 
fruntea clasamentelor primelor 
două serii ale eșalonului se
cund. Astăzi, scurt popas in 
seria a IlI-a. Si aici, de-a lun
gul celor 28 de etape consu
mate, cu puține excepții (Uni
rea Tomnatic și Victoria Că
rei), echipele au oferit o în
trecere echilibrată, atractivă. 
Dar, cel mal mult a reținut 
atenția lupta pentru promovare, 
în care, inițial, se angajaseră 
F.C. Corvinul Hunedoara, F.C. 
Șoimii Sibiu, F.C. Baia Mare 
și, în mod neașteptat, Gloria 
Bistrița. Acum, în cursa pentru 
șefie și, bineînțeles, pentru pro
movarea în Divizia A au ră
mas doar formațiile din Hune
doara și Sibiu. Momentan, hu- 
nedorenii au 4 puncte avans, 
dar. cum spuneam și în prece
dentele materiale, mai sînt 6 
etape de disputat ți multe se 
mai pot întîmpla. Ce părere au, 
însă, reprezentanții celor două 
partenere de întreceri.
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la Metalul București, 5. V. Con
stantin (11:15) — Sportul stu
dențesc. La proba 4 (30 mx4) :
1. I. Dinu, 2. A. Iliescu — am
bii de la Progresul ; 3. R. Stan- 
ciu — Rapid ; 4. V. Fota — 
T.M.B. și 5. FI. Ivănescu — 
Rapid. Testarea forței abdome
nului a avut următorii eviden- 
țiați : 1. N. Iamandi — T.M.B. ;
2. A. Iliescu ; 3. E. Epure — 
ambii Progresul ; 4 D. Șelaru 
— T.M.B., 5. E. Zburlea — 
Progresul.

Investigația făcută la cele S 
centre din țară aduce in prim- 
plan rezultatele bune obținute 
la două din cele mai vechi 
unități de acest fel — Univer
sitatea Craiova și Petrolul Plo
iești —, dar și frumosul salt al 
Nitramoniei Făgăraș, un centru 
cu posibilități mai reduse, dar 
la care entuziasmul se mani
festă cu intensitate. La aceste 
centre activează un mănunchi 
de antrenori bine pregătiți, care 
oferă — după cum argumentea
ză ți cifrele — garanția unor 
frumoase realizări si în viitor.

Două lucruri vrem să subli
niem în încheierea acestor rin- 
duri. Mai întîi faptul că pro
bele în discuție (de altfel nu
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CAMPIONATUL REPUBLICAN, REZULTATELE ETAPEI A XXIII-a
SERIA I : Rulmentul Bîrlad — Uni

rea Focșani 3—0, Politehnica lași — 
$c. sp. Tecuci 1—1, Ceahlăul P. Neamț
— C.S. Botoșani 1—1, Gloria Buzău
— C.S.M. Suceava 3—0, $c. sp. 
Gh. Gheorghiu-Dej — C.F.R. 
Pașcani 4—2, Liceul de fotbal Bacău
— Liceul 2 lași 1—0, Liceul „A. I. 
Cuza" Focșani — S.C. Bacău 0—5 ; 
SERIA A ll-A : Flacăra roșie Buc.
— Șc. sp. 2 Buc 2—2, Rapid Buc. — 
F.C. Brăila 4—0, F.C. Constanța — 
Autobuzul Buc. 1—1, Metalul Buc. — 
Șc. sp. Călărași 4—2, Azotul Slobozia
— S.C. Tulcea 1—3, C.S.U. Galați — 
Steaua ,,23 August" 0—3, Sportul stu
dențesc — F.C.M. Galați 1—0 ; SE
RIA A III-A : F.C.M. Giurgiu — Vo
ința Buc. 0—1, Dinamo Buc. — Poiana 
Cîmpina 3—1, Ș.N. Oltenița — C.S. 
Tîrgoviște 0—4, Șc. sp. Alexandria — 
Flacăra Moreni 6—0, Progresul Buc.
— T.M.B. 4—0, Steaua — Liceul ,,M.

PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR 
DE ASTĂZI Șl MlINE

• F.C.M. Ga-Iațî — C.F.R Pașcani : I. Rus (Tq. Mureș) 
Medgidia — C.S. Botoșani : I. Puia (București) • Celuloza 
S. C. Tulcea : V. Ciocîlteu (Craiova) • Ceahlăul P. Neamț 
Ploiești : Gh. Manta (București) • Gloria Buzău — C.S.M.

SERIA I :
• Cimentul
Călărași —
— Prahova__  , . . , , _ _ _
Borzești : I. Dancu (București) • Unirea Focșani — F.C. Brăila : N. Pă- 
vâlugă (București) • Metalul Plopeni — C.S.U. Galați : Gh. lonescu 
(Brașov) • F. C. Petrolul Ploiești — C.S.M. Suceava : N. Dinescu (Rm. 
Vîlcea) • Viitorul Vaslui — Victoria Tecuci : C. Bizinichi (B-ucurești).

SERIA A H-A : • Chimia Tr. Măgurele — Dinamo Slatina : M. Vasi- 
liu (Ploiești) • Voința București — Metalu>! Mija : O». Censtantinescu 
(Galați) • Chimia Rm. Vîlcea — Minerul Motru : T. Andrei (Sibiu) • 
Progresul București — C.S. Tîrgoviște : O. Anderco (Satu Mare) • 
Tractorul Brașov — Ș.N. Oltenița : T. Podaru (Brăila) — se dispută 
astăzi • Steagul roșu Brașov — Unirea Alexandria : I. Ciolan (lași) 
• Electroputere Craiova — Autobuzul București : M. Sofronie (Timi
șoara) • F.C.M. Giurgiu — Metrom Brașov : I. Chilibar (Pitești) • 
Nitramonia Făgăraș — Metalul București : I. Ștefan iță (Hunedoara).

SERIA A IM-A: • Gloria Bistrița — Unirea Tomnatic : N. Cursaru 
(Ploiești) • C.I.L. Sighet — C.F.R. Timișoara : V. Popovici (Botoșani) 
• Dacia Orăștie — F.C. Șoimii Sibiu : C. Manușaride (București) • 
Minerul Moldova Noua — Sticla Turda : C. Dinulescu (București) • 
U. M. Timișoara — Victoria Cărei : O. Ujheli (Oradea) • Ind. sîrmei 
C. Turzii — F.C. Baia Mare : Gh. Retezan (București) • Rapid Arad 
— Victoria Călan : N. Georgescu (București) • Gaz metan Mediaș — Mu
reșul Deva : Tr. Moarcăș (Brașov) • F.C. Corvinul Hunedoara — Meta
lurgistul Cugir : S. Stâncescu (București).

ILIE SAVU, antrenor al for
mației F.C. Corvinul Hunedoa
ra : „Mă bucură in primul rină 
faptul că, de la un meci la 
altul, echipa noastră a evoluat 
din ce in ce mai bine ți că in 
acest final se prezintă intr-o 
formă bună. Deși atu-ul ei il 
constituie tinerețea — media de 
virstă 22 de ani —, F.C. Cor
vinul a dovedit și multă ma
turitate. trecind in retur două 
obstacole grele, partidele de la 
Mediaț și Bistrița, care au con
tribuit decisiv la actuala noas
tră situație. Ne mai așteaptă 
confruntările de la Baia Mare 
ți Sibiu, care pot decide in ma
re măsură pe cîștigătoarea se
riei. Din punctul meu de ve
dere, avansul pe care il avem 
acum este satisfăcător, dar 
aceasta nu trebuie să însemne 
pentru nimeni că lupta este în
cheiată. Aștept, deci, in conti
nuare o mobilizare a tuturor 
jucătorilor noștri".

LTVIU COMAN, antrenor al 
echipei F.C. Șoimii Sibiu : 

'HESTULDE  REZISTENțĂ JL.4t.3Qn4) JJl.FQRȚA ABDOMEN

4 . FOĂRTEBINE BINE SATISFĂCĂTOR NESĂIISFĂCAIOH
I IL W I I E I H m I H m

PROGRESUL 38 - 13 6 10 15 4 11 2 9 11 7 .11
SP. STUDENȚESC 32 z - 7 3 4 5 12 17 7 3 11 13.
DINAMO 28 - - 6 5 10 5 5 3 1 -16 6 14.
RAPID 33 3 2 3 4 5 3 7 •7 6 8 6 10
STEAUA 33 - 2 5 9 14 2 G 7 5 7 5 9
T.M.B 14 4 2 8 2 2 4 3 7 2 5 3. -
METALUL 19 6 8 8 4 4 3 6 7 2 9 -

&SCÂRIȚA»JL.4L3O *4) JH EQHȚĂ ABDOMEN

cc 
L ' FOARTE BINE BINE SATISFĂCĂTOR NESRTISFĂCATflBZ'S

I II 1 I 1 ni I I Bl I B m
EC. GALATI 16 - 1 7 - - 4 - - 12 15 8.
GLORIA BUZĂU 12 -. - 1 - 2 - 1 2 - 11 8 11.
F.C.BRĂILA 13 8 -I 2 3 4 - 2 4 6 - 4 6
PETROLUL 35 3 13 27 11 11 6 9 8 1 12 3 1
UNIV.CRAIOVA 32 13 28 8 15 4 7 3 - 5 1 - 12.
NITRAMONIA 18 15 12 10 3 5 4 - 1 1 - - 3 .

ULTULSF.GMEORGHE 21 14 1 6 5 3 3 2 4 5 ■- 13 7
STEAGULR03U 16 14 1 3 1 13 2 1 1 10 - 4 1

sînt singurele) n-au fost impuse 
de dragul unor testări cu orice 
preț. Ele sînt NECESARE, DE
OARECE ARATĂ SUPORTUL 
CONCRET PE BAZA CĂRUIA 
ÎȘI GĂSEȘTE CIMP DE MA
NIFESTARE TEHNICA ÎN RE
GIM DE VITEZA, cerință de 
bază a fotbalului modern. Nu
mai pe o astfel de bază se pot 
dezvolta corespunzător adevăra

Viteazul" Buc. 1—0 ; SERIA A IV-A : 
Liceul 1 Caracal — F.C. Argeș 1—3, 
Jiul Petroșani — Șc. sp. Drăgășani 
0—0, Șc. sp. C. Argeș — Electroputere 
Craiova 0—3, Minerul Lupeni — Chi
mia Rm. Vîlcea 0—0, Minerul Motru — 
Șc. sp. Știința Petroșani 1—0, Cimen
tul Tg. Jiu — Dinamo Slatina 0—3, 
Șc. sp. Craiova — Univ. Craiova 0—0; 
SERIA A V-A : Șc. sp. Caransebeș — 
U.T.A. 2—1, Viitorul Timișoara — 
U.M. Timișoara 1—1, F.C.M. Reșița — 
Strungul Arad 0—0, C.F.R. Timișoara 
— Șc. sp. Jimbolia 1—0, Șc. sp. Glo
ria Arad — Metalul Drobeta Tr. Seve
rin 1—0, Dierna Orșova — „Poli" Ti
mișoara 0—0, Rapid Arad — Șc. sp. 
Lugoj 2—1 ; SERIA A VI-A : Șc. sp. 
Victoria Cărei — Șc. sp. Baia Mare 
1—2, ,,U“ Cluj-Napoca — Sticla Tur
da 4—3, C.I.L. Sighet — Șc. sp. Ora
dea 1—-2, F.C. Baia Mare — Ind. sîr
mei C. Turzii 10—0, Armătura Zalău — 

„Avansul de patru puncte și 
programul oarecum avantajos 
dă dreptul hunedorenilor să 
spere de pe acum la promova
re. Cu toate acestea, noi nu am 
abandonat ideea că mai avem 
șanse, bazindu-ne pe faptul că 
in fotbal se pot produce și sur
prize, că echipele cu care se va 
confrunta F.C. Corvinul iți vor 
apăra șansele cu toată dirze- 
nia. Ne bazăm insă, in primul 
rină, pe propriile forțe, pe po
sibilitățile jucătorilor noștri, 
care, pentru munca depusă in 
pregătiri și prestația in jocurile 
din acest campionat ar merita 
răsplata promovării. Nu ne 
rămine altceva de făcut decit 
ca, in cele șase meciuri, să 
acumulăm, printr-un fotbal de 
calitate, cel puțin 10-11 puncte, 
caz in care va interveni pentru 
departajare golaverajul".

... Deci, F.C. Corvinul, cu tot 
avansul său, privește întrecerea 
fără ... infatuare, în timp ce 
F. C. Șoimii mai speră să în
toarcă situația în favoarea sa. 
întrecerea continuă !

tele talente. în al doilea rînd, 
este de remarcat că obținerea 
unor rezultate cu adevărat sa
tisfăcătoare în această privință 
continuă să rămînă un dezide
rat pentru împlinirea căruia 
trebuie făcute eforturi serioase, 
permanente.

Laurențiu DUMITRESCU

C.F.R. Cluj-Napoca 0—3, Gloria Bis
trița — Olimpia S. Mare 2—0, Mine
rul Cavnic — F.C. Bihor 1—1 ; 
SERIA A VII-A : Șc. sp. Odor- 
hei — Șc. sp. Tg. Secuiesc 2—0, Bra- 
șovia Brașov — Steagul roșu Brașov 
1—2, Gaz metan Mediaș — A.S.A. Tg. 
Mureș 1—1, Șc. sp. Tg. Mureș — Ol
tul Sf. Gheorghe 2—1, Metalul Sighi
șoara — Șc. sp. M. Ciuc 3—0, Șc. 
sp. Brașov — Tractorul Brașov 0—0, 
Șc.sp. Gheorgheni — Șc. sp. Mediaș 
3—4 ; SERIA a VIII-A : Șc. sp. Sibiu 
— Șc. sp. Șoimii Sibiu 2—1, Metalul 
Aîud — Metalurgistul Cugir 3—-2, Șc. 
sp. Hunedoara — Mureșul Deva 2—0, 
Liceul 2 Deva — Chimica Tîmăveni 
1—4, C.F.R. Simeria — Unirea Alba 
lulia 1—0, Inter Sibiu — F.C. Șoimii 
Sibiu 2—4, Nitramonia Făgăraș — 
Corvinul Hunedoara 1—1.

ASTĂZI, MECIWRILf IITTIJR
AII „SfERTURILOR" CAMPIUNATIJIUI fUROPIAN

Astăzi, pe patru stadioane de 
pe continent, se vor desfășura 
meciurile retur din sferturile 
de finală ale Campionatului 
european. Vom cunoaște oare, 
azi, selecționatele care vor in
tra in turneul final ? Iată o 
întrebare pe care ne-o punem 
în mod firesc, deoarece în cazul 
cînd, după două manșe, scorul 
general este egal, va avea loc 
un al treilea meci pe teren neu
tru. Prin urmare, al doilea joc 
nu prevede prelungiri și nici 
golurile marcate în deplasare 
nu au valoare dublă pentru a 
fi desemnată formația califica
tă. Singurul criteriu — în afara 
celui decisiv, al punctelor obți
nute — este diferența generală 
de goluri.

La Kiev se întîlnesc repre
zentativele U.R.S.S. și Ceho
slovaciei (în tur: 0—2). Oaspe
ții — neînvinși în ultimele 17 
meciuri internaționale — vor 
încerca, desigur, să obțină ca
lificarea, grație avantajului de 
două goluri realizat în prima 
manșă. Antrenorul sovietic Lo- 
banovski, care va alcătui echi
pa din jucători ai formațiilor 
moscovite și de la Dinamo 
Kiev, speră într-un al treilea 
meci.

La Cardiff, o partidă intere
santă: Țara Galilor — Iugosla
via. Galezii, învinși cu 2—0 în 
prima manșă, doresc o victorie 
la scor, cu atît mai mult cu cit 
de data aceasta ei vor benefi

Documentar

AL XXIX LEA TURNEU
In Ungaria va începe în curînd 

faza finală a celui de-al XXIX-lea 
Turneu U.E.F.A. pentru juniori. 
Este cea de-a doua ediție găzduită 
de această țară (prima a avut loc 
tn 1956), prilejul constituindu-1 a- 
niversarea a 75 de ani de la crea
rea Federației de fotbal din Unga
ria. Fină acum, trofeul a fost cu
cerit de reprezentativele Angliei 
(de S ori), Bulgariei (3), Austriei 
(2), Spaniei (2), Ungariei (2), Ita
liei (2), R. D. Germane (2), 
U.R.S.S. (2) și cîte o dată de Ro
mânia (1962), Franța Iugoslavia, 
Portugalia și Cehoslovacia (la 
două ediții, întrecerea s-a înche
iat după disputa din serii).

La ediția al cărei cîștigător îl 
vom cunoaște Ia 6 iunie au luat 
parte 30 de reprezentative din rîn- 
dul cărora 15 s-au calificat pen
tru turneul final. Rezultatele din 
preliminarii :

GRUPA 1 : Olanda Irlanda 
&-0 și 1—0 ; GRUIPA 2 : Anglia — 
Tara Galilor 1—0 și 3—2 ; GRUPA 
3 : Islanda — Luxemburg 1—0 și 
1—0 ; GRUPA 4 : Irlanda de Nord 
calificată prin retragerea repre
zentativei Scoției : GRUPA 5 : 
Danemarca — Polonia 1—1 și 2—0 ; 
GRUPA 6 : U.R.S.S. — R.D. Ger
mană 1—1 șl 2—0 : GtRUPA 7 : 
Finlanda — Norvegia 2—0 și 0—1 ; 
GRUPA 8 : R. F. Germania — 
Suedia 0—0 și 1—1 ; GRUPA 9 : 
Italia — Belgia 2—2 și 2—0 ; GRU
PA 10 : Elveția — Portugalia 0—0 
șl 1—1 ; GRUPA 11 : Franța — 
Malta 3—1 și 1—0 ; GRUPA 12 : 
Spania — Liechtenstein 5—1

Corespondență din Italia

LAZIO VA RETROGRADA, TOTUȘI?
S-a terminat campionatul — 

cu victoria echipei tinereții, 
Torino, și a unuia dintre cei 
mai valoroși antrenori din 
noua generație, Gigi Kadice 
—, dar sezonul fotbalistic e 
departe de a se fi încheiat. 
Pe agenda competiției apare 
„Cupa Italiei". Miercuri s-au 
disputat primele întîlniri la 
care participă cele opt echipe 
calificate în faza finală, îm
părțite în două grupe : Inter- 
nazionale, Verona, Lazio și 
Genoa (grupa A) și Napoli, 
Fiorentina, Milan și Sampdo- 
ria (grupa B). Se joacă sistem 
turneu — tur și retur — și 
primele clasate In grupă vor 
disputa finala cupei. Iată și 
rezultatele etapei de miercuri: 
Internazionale — Genoa 1—0, 
Verona — Lazio 3—0, Napoli
— Fiorentina 0—0, Sampdoria
— Milan 0—2. Partidele de 
cupă se întrerup pînă la 9 
iunie, deoarece echipa Italiei 
participă la turneul din S.U.A. 
(23—31 mai), după care va sus
ține jocul amical cu reprezen
tativa României. între timp, 
la ordinea zilei, „cazul Lazio". 
Federația a deschis o anchetă 
asupra modului cum s-a des
fășurat ultima partidă a echi
pei Lazio în campionat, dato
rită căreia aceasta a rămas în 

cia de toți jucătorii care acti
vează în prima ligă a Angliei. 
Și iugoslavii sînt, însă, deciși 
să se califice, deoarece, în acest 
caz, ei vor fi gazdele turneului 
final programat în iunie. la 
Belgrad.

La Miinchen, o altă partidă 
de mare atracție: R.F. Germa
nia — Spania. Este cea a de 6-a 
confruntare fotbalistică din 
acest an dintre echipele spa
niole și vest-germane, incluzînd 
și pe cele din C.C.E. (Real Ma
drid — Borussia Monchenglad- 
bach și Bayern Miinchen — 
Real). La Madrid, scorul me
ciului dintre primele reprezen
tative a fost egal: 1—1. Firește, 
prima șansă de calificare este 
de partea gazdelor, care, pe te
ren propriu, pot cîștiga și ab
ține calificarea. Ladislau Kuba- 
la aliniază o formație comple
tă, singura indisponibilitate fi
ind Pirri, în timp ce Helmut 
Schon va prezenta și el prima 
garnitură, din care nu lipsește 
„scheletul Bayern — Borussia", 
plus cîțiva tineri ca Beer, 
Worm ș.a.

în fine, la Bruxelles, Belgia 
— Olanda. Scorul de 5—0 în fa
voarea olandezilor, obținut în 
prima manșă, ne scutește de 
orice comentariu în privința ca
lificării. Rămine doar un meci 
„de casă" din șirul celor peste 
100 de confruntări dintre pri
mele echipe ale celor două 
țări. (I. O.)

U.E.F.A. PENTRU JUNIORI
și 4—0 ; GRUPA 13 : Ceho
slovacia — România 1—1 șl 
3—1 ; GRUPA 14 : iugoslavia — 
Bulgaria 2—2 și 2—2 ; Iugoslavia 
calificată în urma executării lo
viturilor de Ia 11 m (scor 6—5) ; 
GRUPA 15 : Turcia — Austria 1—1 
și 1—0.

Echipele trecute primele în toate 
cele 15 grupe s-au calificat pentru 
turneul final. Acestora li se adau
gă reprezentativa Ungariei, pre
zentă, din oficiu, ca țară organiza
toare.

Iată meciurile turneului final ț 
GRUPA A : Iugoslavia — Tara 

Galilor. Italia — Ungaria (la 28 
mai), Iugoslavia — Italia, Tara 
Galilor — Ungaria (30 mai), Iugo
slavia — Ungaria, Tara Galilor — 
Italia (1 iunie) ; GRUPA B : Tur
cia — Spania, Islanda — Elveția 
(28 mai). Turcia — Islanda, Spa
nia — Elveția (30 mai). Turcia — 
Elveția, Spania — Islanda (1 iu
nie) ; GRUPA C : Franța — Ceho
slovacia, R. F. Germania — Fin
landa (28 mai), Franța — R. F. 
Germania, Cehoslovacia — Fin
landa (30 mai), Franța — Finlanda, 
Cehoslovacia — R. F. Germania 
(1 iunie) ; GRUPA D : Olanda — 
U.R.S.S., Irlanda de Nord — Da
nemarca (28 mai). Olanda — Ir
landa de Nord, U.R.S.S. — Dane
marca (30 mai), Olanda — Dane
marca, U.R.S.S. — Irlanda de 
Nord (1 iunie).

în semifinale, la 4 iunie, se vor 
întîlni cîștigătoarele grupelor : ,.A“ 
cu ,,C“ și ,,B“ cu ,,D". Finala va 
avea loc două zile mai tirziu.

prima divizie, cu un golaveraj 
superior lui Ascoli. Se pare 
că există probe care vor duce 
la anularea rezultatului acelui 
joc (pe teren, Como — Lazio 
2—2) și la retrogradarea echi
pei Lazio în Divizia B, forma
ția Ascoli rămînînd în primul 
campionat.

Așa cum spuneam, echipa 
reprezentativă participă la tur
neul din S.U.A. unde va întîl
ni echipele Braziliei, Angliei 
și o selecționată nord-ameri- 
cană. Cel mai așteptat joc e 
cel cu echipa Angliei, știut 
fiind că „squadra azzurra"" va 
întîlni „unsprezecele" englez și 
în preliminariile C.M. Iată lo
tul care va efectua deplasarea: 
Antognoni (Fiorentina), Bel- 
lugi (Bologna), Benetti (Milan), 
Bettega (Juventus), Cappello 
(Juventus), Castellini (Torino), 
Causio (Juventus), Facchetti 
(Inter), Graziani (Torino), Mal- 
dera (Milan), Pecci (Torino), 
Pulici (Torino), Kocca (Roma), 
Koggi (Fiorentina), C. Sala, P. 
Sal (Torino), Savoldi (Napoli), 
Tardelli (Juventus), Zaccarelli 
(Torino), Zoff (Juventus). A- 
cesta este lotul care va fi con
vocat și pentru meciul cu e- 
chipa României, de la 5 iunie.

CESARE TRENTINI



SCHIFUL ROMÂNESC A DEBUTAT PROMIȚĂTOR
IN SEZONUL OLIMPIC

UNELE REGULAMENTE COMPETIȚIONALE

Angajat cu toate forțele în 
pregătirile pentru participarea 
la Olimpiada de la Montreal, 
schiful românesc a susținut în 
această lună două examene in
ternaționale — regatele de la 
Mannheim (R. F. Germania) și 
Pancearevo (Bulgaria) — căro
ra le urmează încă unul, la 
finele lui mai, „Regata Mos
cova".

După aceste prime teste, ni 
se pare oportună o trecere în 
revistă 
cercare 
actual 
dintre 
tive

„Regata Mannheim", compe
tiția de debut a canotorilor ro
mâni în sezonul internațional 
1976, s-a dovedit a fi un ex
celent examen pentru echipa
jele noastre, care au avut po
sibilitatea să-și verifice poten
țialul în compania unor am- 
barcații de elită. Această pri
mă regată, la care România s-a 
prezentat cu garniturile olim
pice complete, atît la feminin 
(antrenori Sergiu Zelinschi și 
Stelian Petrov), cit și la mas
culin (Dumitru Popa și Ale
xandru Aposteanu), a permis 
testarea noilor formule de 
echipaje, precum și a nivelului 
lor de pregătire. O surpriză 
plăcută a constituit-o evoluția 
reprezentanților noștri în pro
ba de schif simplu, Maria Mic-

a rezultatelor si o în
de a aprecia nivelul 

de pregătire la cîteva 
echipajele reprezenta-

Revenită în 
reprezentativ, 
mișoreanca 
ria Micșa este 
veritabilă promi
siune pentru J.O. 
de la Montreal. 
Dilema antrenori
lor lotului < 
proba in care 
participe Micșa 
schif simplu 
4+1 visle 1

transferări. De
5 (transfer cu 

cărui eliminare 
cea mai cu-

Sl ÎMBUNĂTĂȚITE
1 2

feminină,cursa
Walter Lambertus 
pe locul secund

șa cîștigînd 
iar tînărul 
clasîndu-se 
după deținătorul titlului mon
dial, vest-germanul Peter Mi
chael Kolbe. Prin victoria sa, 
în compania unor adversare 
puternice. Maria Micșa lasă să 
se întrevadă posibilități frumoa
se în această probă, deși, la ur
mătorul examen internațional, 
„Regata Pancearevo", ea nu a 
mai confirmat rezultatul.

Maria Micșa a reușit, 
în schimb, ca alături de Ioana 
Tudoran, Elisabeta Lazăr, Fe
licia Afrăsiioaia+Elena Giurcă 
să repurteze la Pancearevo o 
frumoasă victorie în proba de 
4+1 vîsle, întrecînd (prima 
dată în ultimele două sezoane !) 
ambarcația Bulgariei, vicecam- 
pioană a lumii 1

Echipajul feminin de 2 f.c„ 
Marlena Predescu — Angelica 
Chertic, a obținut la Mannhe
im locul secund, rezultat sa-

La finalele campionatelor individuale de lupte greco-romane

PREA PUȚINE SECȚII BINE REPREZENTATE
La sfîrșitul săptămînli tre

cute, Sala sporturilor din Ga
lați a găzduit faza finală a 
campionatelor individuale de 
lupte greco-romane ale senio
rilor. Spre deosebire de alte 
ediții cînd la actul final al 
campionatelor erau acceptați 
foarte mulți sportivi a căror 
valoare era evident sub nivelul 
competiției, de data aceasta, 
„sita" fazelor preliminare a 
făcut ca la Galați să fie pre
zenți cei mai buni luptători, 
cîte — aproximativ — zece la 
fiecare categorie. Așa stînd 
lucrurile, întrecerile finale ale 
campionatelor republicane s-au 
disputat la un nivel 
corespunzător acestei 
majoritatea întîlnirilor 
dificile pentru toți participan- 
ții. Grupul de arbitri — din 
care s-au remarcat V. Bați 
(Timișoara), M. Strulovici, Gh. 
Conciu, I. Sandragan (Galați), 
C. Bușoi (Craiova), Gh. Mar
ton (Cluj-Napoca), I. Oprea 
(Oradea), C. Popescu, Șt. Ște- 
fănică (București) — a aplicat 
corect noile prevederi ale re
gulamentului, dinamizînd lup
ta, fapt care a oferit un plus 
de spectaculozitate competiției.

Cele zece titluri de campi
oni au fost cucerite numai de 
patru unități sportive, situație 
care trădează o insuficientă 
răspîndire a valorilor acestei 
discipline sportive pe întreg 
teritoriul țării. Mai mult de
cît în alți ani, campionatele 
au fost dominate cu autorita
te de luptătorii dinamovișțj 
(antrenori I. Cernea și D. Cuc), 
care au cucerit șase titluri (N. 
Horinceanu, L Păun, Gh. Cio- 
botaru, I. Enache, P. Dicu, N. 
Martinescu), au ocupat încă 
alte numeroase locuri frunta
șe și au acumulat un număr 
foarte mare de puncte (65). 
Sportivii clubului Steaua (an
trenor Gh. Șuteu) au cucerit 
două tricouri de campioni (C. 
Alexandru și St. Rusu), iar 
celelalte două titluri au reve
nit sportivilor M. Boțită 
(C.S.M. Pitești) — antrenori 
E. Bălănescu și C. Petrescu, 
și R. Codreanu (C.S.O. Arad) 
— antrenor M. Ghessner.

Dintre celelalte secții din 
țară și-au făcut mai mult 
simțită prezența Aluminiu Sla
tina, Rapid București si 
IPROFIL Rădăuți (antrenori 
D. Bărbulescu, M. Belusica si 
respectiv, V. Gherasim)'. Â- 
mintind și Dunărea Galați 
(antrenor L Donose) — secție 
care a dat numeroși luptători 
loturilor naționale — am epui
zat lista unităților sportive de 
bază care pot primi califica
tivul „bine* la încheierea e- 
diției actuale a campionatelor 
republicane individuale. Tn 
rest, antrenori care ne obiș
nuiseră cu rezultate frumoase

valoric 
etape, 
fiind

Sportul

ale elevilor lor, n-au mai reu
șit să prezinte la finale spor
tivi valoroși. în rîndul acesto
ra trebuie să-i includem pe 
C. Ofițerescu (Constanța), I. 
Marinescu (Craiova), Gh. Iile 
(Metalul Buc.), V. Constanti- 
nescu (Progresul Buc.).

O prezență slabă, nesemni
ficativă am constatat și din 
partea unor secții din Brașov 
(antrenor I. Radu), Tg. Mureș 
(St. Gydrgy), Iași (T. Ardelea- 
nu), Lugoj (A. Ciosa), Satu 
Maro (Z. Gheneș), Reșița (N. 
Popescu), ‘
Truță).

în toate 
care pînă 
zentau importante centre 
performanță ale luptelor, 
prezent sportivii de valoare 
sînt „flori rare*. Antrenorii și 
conducătorii unităților sportive 
respective nu mai manifestă 
aceeași preocupare pentru 
pregătirea unor luptători de 
valoare de care are nevoie 
sportul românesc. Multe din
tre secțiile enumerate au o 
activitate slabă, antrenorii 
mulțuntindu-se să poată alcă
tui o echipă — compusă de 
cele mai multe ori din spor
tivi de valoare mediocră 
fără perspectivă — cu 
participe în concursul 
lificare sau în Divizie, 
o asemenea concepție 
activitatea sportivă de 
manță, sportul luptelor de la 
noi nu-și poate păstra poziția 
fruntașă pe care o ocupă în 
prezent în ierarhia mondială. 
Sperăm ca rîndurile de față să 
determine o schimbare de op
tică în activitatea secțiilor și 
a centrelor amintite mai sus, 
organele sportive locale luînd 
măsurile necesare pentru creș
terea nivelului performanțelor 
în această importantă disci
plină olimpică.

Revenind la concursul pro
priu-zis, trebuie să spunem că 
el a scos în evidență cîteva 
elemente tinere, care au do
vedit o bună pregătire și 
perspectiva unor performanțe 
viitoare. In rîndul acestora 
trebuie . să-I situăm primul pe 
N. Horinceanu (Dinamo), pro
venit de la Dunărea Galați, 
care a și reușit să cucerească 
titlul de campion, învingîndu-1, 
printre alții, și pe N. Gingă. 
între cei evidențiați se numă
ră șl I. Coteanu (Rapid), 
Dumitru (A.S.A. Bacău) 
provine tot de la Dunărea 
Galați, N. Iliuță (Delta Tul- 
cea), D. Obrocea (Aluminiu 
Slatina), Viorel Gabor (Alu
miniu Slatina), I. Ciobanu 
(C.F.R. Timișoara) si I. Savin 
(IPROFIL Rădăuți).'

In încheiere, trebuie 
menționăm 
asigurată de CJEFS “ Galați, 
care a dovedit și de data a- 
ceasta preocupare și pricepere 
în crearea unor condiții op
time de desfășurare a mari
lor competiții.

Cluj-Napoca (Gh.

aceste localități, 
nu de mult repre- 

de
Io

tisfăcător pentru respectiva pe
rioadă de pregătire. La Pan
cearevo, antrenorii lotului au 
încercat și o altă formulă, în 
care Marlenei Predescu l-a 
fost alăturată fosta campioană 
a lumii, Marinela Ghiță-Ma- 
xim. Echipajul acesta a dat 
satisfacție, dominînd cursa în 
ambele zile, dar cîștigînd nu
mai in ziua a doua (prima da
tă a pierdut din cauza ieșirii 
din culoar și a descalificării). 
La 4+1 rame, noua formulă 
— cu Elena Oprea, Aurelia 
Marinescu, Filigonia Toi, Florica 
Petcu+Elena Giurcă — se gă
sește în ascensiune, de la „Re
gata Mannheim* la „Regata 
Pancearevo* apropiindu-se la 
numai ctteva zecimi de echi
pajul Bulgariei, vicecampion al 
lumii la C.M. de la Notting
ham.

în fine, despre 8+1 nu pu
tem spune deocamdată decît că 
a debutat promițător în acest 
sezon, locul III în „Regata 
Mannheim", 
ție la 
destul

La 
start 
heim, 
noul echipaj de 2 f.c„ alcătuit 
din Ilie Oanță și Petre Cea- 
pura, precum și despre am
barcația de 4 f.c. formată din 
Nicolae Simion, Ernest Gall, 
Ștefan Tudor și Dumitru Gru- 
mezescu. Așteptăm, însă, com
portări si mai bune la urmă
toarele întreceri Internaționale.

Și, In încheiere, cîteva cu
vinte despre viitoarele între
ceri. Este vorba de tradițio
nalele și deosebit de puterni
cele regate de la Moscova și 
Griinau, examene de mare 
greutate, la care schiful româ
nesc are obligația să se pre
zinte cit mai bine pentru că 
acolo vor fi prezenți majori
tatea aspiranților la medaliile 
olimpice la Montreal.

Horia ALEXANDRESCU

in
singura competl- 

care a participat, fiind 
de bun pentru început 

băieți, după un singur 
internațional, la Mann- 
cuvinte bune despre

Tn prima ședință de Birou fede
ral după plenara Comitetului fe
derației de volei — noul vicepre
ședinte al acestuia, prof. univ. dr. 
Miron Georgescu punea la punct 
cîteva chestiuni de principiu. Nu 
vom detalia aceste clarificări de 
fond, expuse cu rigurozitate șl 
într-o formă convingătoare de că
tre vicepreședintele federației, ci 
vom porni de la observația sa 
justă privitoare la atitudinea de 
neglijență a organelor federale fa
ță de unele acte normative.

Iată unele exemple :
In actuala sa redactare, regula

mentul campionatului de califica
re pentru Divizia B îngăduie ca 
în echipele campioane ale unul 
județ să poată participa voleiba
liști din orice alt județ (0, cum 
s-a întîmplat chiar în vara tre
cută, cînd un jucător cu domici
liul si locul de muncă în Galați 
a reprezentat culorile campioanei 
județului Constanța, începînd cu 
ultima fază, a patra, a calificări
lor, adică cu meciurile eliminato
rii. El nu jucase în campionatul 
județean propriu-zis! De altfel, o 
altă stipulație a regulamentului 
respectiv, privind transferarea ju
cătorilor, permite, pe parcursul 
competiției, legitimarea de jucă
tori noi (în general dintre cel ce 
abandonaseră cu 2—3 ani în urmă 
activitatea), astfel tncît lotul echi
pei care a cucerit titlul județean 
poate II complet înlocuit în etapa 
eliminatorie cu jucători provenit! 
de aiurea. Această situație ilogi
că a generat multe contestații în 
ediția trecută si serioase contro
verse în.„ comisia de competiții a 
F.R.V.

O altă chestiune care dă loc la 
Interpretări este cea referitoare la 
fuzionarea secțiilor. Felul în care, 
în ediția recent încheiată, divizio
nara B masculină Crișana Oradea 
a fuzionat, la mijlocul campiona
tului, cu echipa Sllvanla Șimleul 
Silvaniei a stîrnlt, pe bună drep
tate, nedumeriri. Este vorba de 
secții din județe diferite, ded 
fuzionarea apare lipsită de sena. 
Aceasta a fost posibilă datorită 
omisiunilor din regulamentele 
F.R.V. (la handbal, de pildă, art. 
30 spune clar că „secțiile pot fu
ziona între ele numai dacă stnt 
din aceeași localitate si numai în 
perioada dintre terminarea cam
pionatului si începerea celui ur
mător la care participă ambele 
secții"). Nefiind explicite, oK*ve
derile au fost aplicate ,,ad libi
tum*, subiectiv, invocîndu-se sl 
situația de retragere a CrlșaneL 
Dar șl prevederile în caz de re
tragere, desființare, eliminare sînt 
ambigue sl Incomplete. Dacă sec
ția Crișana se încadra într-una 
dintre aceste situații, apoi prefe
rința F.R.V. față de Sllvanla sea
mănă cu scoaterea unul post la 
concurs odată cu încunoștiința-

rea... unui singur candidat. Regu
lamentul nu împiedică așa ceva. 
Și, iată inechitatea!

Carențe serioase prezintă si re
gulamentul de 
pildă, articolul 
carantină), a 
ni s-ar părea 
minte soluție, aduce grave pre
judicii sportului de performantă* 
încurajînd pe de o parte abuzurile 
cluburilor, iar pe de altă parte 
unele tendințe de căpătuială din 
cartea sportivilor. De asemenea, 
articolul 10 permite depunerea de 
către același sportiv a mai mul
tor cereri de transfer, fiind invi
tat doar să opteze pentru una 
sau alta dintre echipele pentru 
care a cerut transferul. Este, după 
părerea noastră, o încălcare... re
glementată a eticii. Nu dorința de 
a reprezenta culorile unui club, 
dragostea sinceră pentru acesta 
vor fi cîntărite pe balanța artico
lului 10, ci interesul, avantajul!

Sînt încă multe neclarități în 
regulamentele federației de volei 
(poate si ale altora) asupra căro
ra spațiul nu ne îngăduie să na 
oprim pe larg. Cîteva exemple, 
totuși... Juniorii secțiilor cu echi
pe în eșaloanele superioare au 
drept de joc (pentru a progresa 
mal rapid) si la acestea. Este bi
ne, căci se stimulează respective
le secții în dezvoltarea pepinierei 
proprii. Dar cum vor fi ajutați să 
progreseze ceilalți juniori, mai nu
meroși, de la echipe de divizie 
școlară care n-au reprezentanți 
în eșaloanele superioare?... în re
gulamentul privind atribuțiile ar
bitrilor nu se prevede obligația a- 
cestora de a controla și carnete
le antrenorilor, odată cu cele ale 
sportivilor, astfel incit o echipă 
poate fi condusă de oricine care 
se înscrie pe foaia de arbitraj <ie- 
clarind că este antrenor (situație 
creată la șimleul Silvaniei, la 
meciul echipei locale cu SARO 
Tîrgoviște)... In cap. IU al Regu
lamentului de organizare sl func
ționare a F.R.V. citim : „Contesta
țiile contra jucătorilor trecuți pe 
foaia de arbitraj ca rezerve nu 
vor putea influența rezultatul jo
cului, puțind determina aplicarea 
de sancțiuni disciplinare". La vo
lei, după cîte știm, nu se specifi
că din capul locului pe foaie cine 
este titular (pentru a fi contestat 
regulamentar, înainte de joc) și 
cine este rezervă. Nici nu se va 
ști cu exactitate cîți șl care din 
cei 12 jucători trecuți pe foaie vor 
juca. Textul citat viza, probabil, 
jucătorii contestați înainte da 
meci, dar care n-au fost deloc 
utilizați în joc... Etc...

Iată de ce ni se pare firesc ca 
activul F.R.V. (și al altor fede
rații) să-șl pună grabnic unele 
acte normative, regulamentele da 
acord cu logica, și cu etica spor
tivă.

Aurelian BREBEANU

CEI MAI BUNI ATLEȚI Al SEZONULUI

Și 
care să 
de ca- 
Or, cu 
despre 

perfor-

M.

să
buna organizare 

Galați,

T. MIHAI

*
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Doina Spînu alături de fosta recordmană a săriturii in lungime, 
Angela Voigt (R.D.G.). Foto : Dragoș NEAGU

Vâ prezentam mai jos cele mai bune 
10 performante obținute în acest an 
în cite va probe atletice în care apar 
$i sportivi români.

FEMININ
800 m

1:57,7 Barkusky-Weiw (R.D.G.), 
1:58,6 Gherasimova (U.R.S.S.), 1:58,7 
Hofmeister (R.D.G.), 1:58,8 Zinn
(R.D.G.), 1:59,2 Klapezinski (R.D.G.), 
1:59,3 Strotzer (R.D.G,), 1:59,3 Neu
mann (R.D.G.), 2:00,0 Koleva (Bulga
ria), 2:00,4 Suman (România), Cer- 
chlanova (Cehoslovacia), 2:00,9 Ste- 
rava (Bulgaria).

1 500 m
4:06,1 Hofmeister, 4:06,2 Braghina 

(U.R.S.S.), 4:06,3 Klapezinski, 4:06,8 
Stoll (R.D.G.). 4:07,0 Gluth (R.D.G.), 
4:07,2 Sorokina (U.R.S.S.), 4:07,3
Strctzer, 4:07,7 Mârășescu (România), 
4:07,8 Puică (România), 4:00,4 Cere- 
panova " ‘ ..........................“ '

Sutherland (Anglia), Boothey (Anglia), 
Berend (R.D.G.).

LUNGIME
6,99 Sieg! (R.D.G.), 

(R.D.G.), 6,71 Panaiotova 
6,59 Mc Millan (S.U.A.), 
(România), 6,54, Borsuk 
6,53 Wyscik (R.D.G.), 6,50 Nedewa
(Bulgaria), 6,49 Alfeeva ' (U.R.S.S.).

— La J.O., o tară poate alinia

6,92 Voigt 
(Bulgaria), 
6,55 Spînu 
(U.R.S.S.),

MARICICA PUICA

(U.R.S.S.), Iacinska (Bulgaria)
100 mg

Ehrhardt (R.D.G.), 
(U.R.S.S). 13,0

13,1 Frederick
(U.R.S.S.),

12,91
bedeva 
(U.R.S.S.),' 
Viciuktna 
(România), 13,2 Anisimova

12,95 Le-
Kononcva
(S.U.A.). 

Stefânescu 
(U.R.S.S.),

ÎNĂLȚIME
1,94 Ackermann (R.D.G.), 1,90 BriW 

(Canada), Bradacova (Cehoslovacia). 
Kirtt (R.D.G.), Mracnova (Cehoslova
cia). 1,88 Blagoeva (Bulgaria), Pira 
(Belgia), Filatova (U.R.S.S.), 1,87 
loan (România), Popa (România), 
Ahlers (Olanda).

DISC
70,50 Melnik (U.R.S.S.), 69,98 Ro. 

mero (Cuba), 68,34 Engel (R.D.G.), 
67,96 Menis (România), 66,56 Vergova 
(Bulgaria), * * ’ ' ‘ “ *
66,10 
court

66,12 Schlaak (R.D.G.). 
Hinzmarvn (R.D.G.), 65,84 Betan- 
(Cuba), 64,28 Sander (R.D.G.), 
Gorbaceva (U.R.S.S.), Andrio- 

(U.R.S.S.).

MASCULIN
5 000 m

13:22,0 Puttemana (Belgta), 13:29,8 
Muyaya (Tanzania), 13:30,2 Merkușia 
(U.R.S.S.), 13:31,2 Kuznețov (U.R.S.S.). 
13*:31,8 Black (Anglia), 13:33,4 Svet 
(Iugoslavia), 13 :33,6 Liquori (S.U.A.), 
13:33,8 Pariul (U.R.S.S.),---------- -----
cialov (U.R.S.S.), 13:35,4 
mânia).

13:34,2 Mo- 
Floroiu (Ro-

10 000 m
27:55,2 Quax (Noua _________

28:06,6 Floroiu, 28:09,8 Mose (Kenia), 
28:11,4 Kadir (Etiopia), 28:13,6 laru- 
lin (U.R.S.S.), 28:15,6 Wardlaw (Aus
tralia), 28:19,2 Muyaya, 28:19,6 Abdu
lin (U.R.S.S.), 28:20,0 Kuznețov
(U.R.S.S.), 28:20,6 Mocialov.

3 000 m OBSTACOLE
8:21,4 Baumgartl (R.D.G.), 8:24,8

Cefazt (România), 8:25,0 Morovcik 
(Cehoslovacia), 8:26,4 Copu (Româ
nia), 8:26,8 Grigas (U.R.S.S.), 8:27,0 
Larkins (Australia), 8:28,8 Rohoui (Al
geria), 8:31,0 Bicheo (România), Vil
lain (Franța).

doar trei atlet! la o proba —

Zeelandâ).

4:07,8 IA 1500 m!
în ziua a doua a concursului 

atletic „Ziua Olimpică", desfă
șurat la Dresda, Maricica Pui
că s-a clasat pe locul 4 în cursa 
de 1 500 m cu timpul de 4:07,8, 
(record personal) la 0,1 s de re
cordul național al Nataliei Mă- 
rășescu. Clasamentul probei: 1. 
Klapezinski 4:06,7, 2. Gluth
4:07,0, 3; Stoll (toate R.D.G.) 
4:07,0, 4. Puică 4:07,8, 5. Iacinska 
(Bulgaria) 4:08,4, 6. Pehlivano- 
va (Bulgaria) 4:10,9. Alte rezul
tate: feminin, 200 m — Stecher

22,44; greutate — Adam 20,93... 
8. Mihaela Loghin 18,05 m; 
disc — Hinzmann 65,34, Schlaak 
64,78, Engel 63,78; masculin, 
200 m — Schenker 20,72... 4.
Toma Petrescu 20,96, 3 000 m

Baumgartl 8:21,8, 2. Mo- 
(Cehoslovacia) 8:25,0.
rezultate ale atieților 
la acest concurs: Vale-

obs. — 
ravcik

Alte 
români 
ria Ștefănescu 13,39 la 100 mg 
(locul 5), Doina Spînu 6,33 m la 
lungime (7), Erwin Sebestyen 
14.38 la 110 mg (7).



JORME CÎT MAI ACCESIBILI DE PRACTICARE
A EXERCITIILOR FIZICE

Printre problemele de mare 
importanță dezbătute cu prile
jul Congresului U.G.S.R., cele 
privind dezvoltarea continuă a 
educației fizice și sportului au 
ocupat un loc însemnat. Rezo
luția Congresului sindicatelor 
evidențiind grija pe care fac
torii de răspundere sînt che
mați s-o acorde acestui impor
tant sector al vieții noastre so
ciale. Transpunerea în viață a 
prevederilor acestei rezoluții a 
făcut obiectul unui amplu plan 
de măsuri adoptat la Plenara 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
ținută în ziua de 18 mai. în a- 
cest document, problemele acti
vității sportive de masă ocupă 
un loc aparte. Organele sindi
cale, în colaborare cu cele pen
tru educație fizică și sport și 
cu organele sanitare, avind spri
jinul conducerilor întreprinderi
lor și instituțiilor, vor extinde 
practicarea gimnasticii la locul 
de muncă în toate sectoarele de 
activitate unde sînt condiții, 
în această direcție s-a făcut un 
important pas înainte prin aceea 
că. pînă la sfîrșitul acestui an, 
Consiliul Central al U.G.S.R.. 
împreună cu Ministerul Muncii 
și C.N.E.F.S. vor reglementa 
practicarea gimnasticii la locul 
de muncă, urmînd ca această 
activitate să intre în sfera de 
răspunderi a compartimentelor 
de nrotectia muncii. Astfel, se 
are în vedere legarea mai strîn- 
să a educației fizice de pro
ducție. Se va continua, de ase- 

formelor 
atractive

menea, dezvoltarea 
simnle, accesibile si 
de practicare a exercițiilor fizi
ce. cu accent ne cele desfășu
rate in aer liber. Ele trebuie 
să aibă o mare eficientă recrea- 
■hiv-educativă, centrul de greu
tate fiind pus ne organizarea de 
acțiuni la nivelul secției, ate
lierului. grupei sindicale.

Activitatea sportivă de per
formanță in asociațiile si clu
burile sindicale este chemată să 
se afirme mai pregnant atit in 
competițiile interne, cit și în 
cele internaționale. Punîndu-se, 
In continuare, accent pe pregă-

tirea cu simt de răspundere, cu 
o totală dăruire a sportivilor, 
se preconizează ca pînă la sfîr- 
șitul lunii octombrie să fie în
cheiată acțiunea de așezare mai 
rațională, pe plan local, a sec
țiilor de performanță, In vede
rea constituirii unor unități 
sportive puternice. Se cer con
solidate și cluburile reprezenta
tive ale sindicatelor 
de producție.

Atît în activitatea 
masă, cil și în cea 
mantă, conducerile cluburilor și 
asociațiilor, instructorii, antre
norii și ceilalți tehnicieni au 
datoria să educe tinerii în spi
ritul dragostei și atașamentului 
față de patria socialistă, fată de 
cuceririle revoluționare ale po
porului român, urmărindu-se 
respectarea. în toate împrejură
rile, a normelor eticii și echi
tății socialiste.

Un capitol important al .pla
nului de măsuri adoptat de ple
nara Consiliului Central al 
U.G.S.R. se referă la baza ma
terială. în această privință este 
necesară, în pnimul rînd, folo
sirea integrală a bazelor sporti
ve existente. Sindicatele vor 
Iniția acțiuni de întreținere, re
parare și extindere a bazelor 
sportive prin efectuarea de ore 
de muncă voluntar-patriotică. 
în vederea respectării prevede
rilor Legii nr. 11/1971, consiliile 
uniunilor sindicatelor pe ramu
ră vor trebui să intervină la 
ministere pentru ca acestea, cit 
și unitățile 
contribuie 
materiale

pe ramură

sportivă de 
de perfor-

In subordine, să 
la asigurarea bazei 

a sportului.

Ion GAVRILESCU

★

Consiliului Central alPlenara
U.G.S.R. a aprobat componența 
biroului Comisiei pentru pro
blemele de aport »i turism i 
președinte — Constantin Herăs- 
eu ; vicepreședinte — Efrem 
Cherteș ; membri : Gh. Burlui, 
Georgeta Kaufman, laviță Popa, 
loan Străjan și Savu Spătare.

A SPORTIVILOR NOȘTRI
După campionatele europene

Campionatele europene de la 
Kiev, 
timp 
pice, 
sebit 
neam .
rezultatelor pe care urmau să 
le înregistreze sportivii ro
mâni, totuși ei aveau reale po
sibilități de afirmare. Ii reco
mandau atît performanțele ob
ținute la unele competiții in
ternaționale, printre care cele 
două titluri de campioni balca
nici, cît și faptul că de aproa
pe un an ei sînt îndrumați 
(ne referim Ța sportivii din lo
tul reprezentativ) de reputatul 
antrenor Han Ciang Hi din 
R.P.D. Coreeană. Cum se știe, 
însă, numai tînărul Toma Mi
halache (cat. mijlocie) a luptat 
la nivelul așteptărilor, în as
censiune, 
rile 5—6, 
germanul 
în rest, 
fost învinși unul după altul și 
eliminați din competiție.

La înapoiere, am solicitat 
antrenorului Han Ciang Hi și 
secretarului general al F.R. 
Judo, A. Muraru, cîteva amă
nunte. Am aflat, cu acest pri
lej, că Toma Mihalache a fost 
la un pas de o mare perfor
manță. întîlnindu-1 în primul 
meci pe J. P. Coche (Franța), cel 
care avea să devină pentru a 
treia oară campion continental, 
sportivul român a condus cu 
un „yuko“ (5 puncte) pînă în 
ultimele 12 secunde cînd a 
fost egalat și învins prin yu- 
sei-gachi (superioritate tehni
că). In recalificări, după ce a 
dispus prin ippon (înainte de 
limită) de V. Grant (Spania) și 
de R. Heinke (R.D.G.), clasat 
pe locul IV la C.M. din 1975, la 
numai un minut a intrat din 
nou pe salteaua de concurs, 
deoarece un alt meci care tre
buia să aibă loc (timp în care 
Mihalache s-ar fj odihnit cît 
de cît) nu s-a mai disputat, 
unul dintre sportivi fiind acci
dentat. Cu toate acestea, în 
partida respectivă — cu polo
nezul A. Reiter, campion euro
pean la ediția de anul trecut 
— T, Mihalache, făcînd apel la 
ultimele resurse a izbutit să 
ia avantaj de un „koka“ (3 p), 
avantaj, ce-i drept, minim, pe 
care însă l-a păstrat pînă a-

programate cu puțin 
înaintea Jocurilor Olim- 
au fost așteptate cu deo- 
interes. Deși nu ne pu- 
mari speranțe în privința

clasîndu-se pe locu- 
împreună cu vest
ii. Kargesheimer. 

sportivii români au

HANDBALIȘTII ROMANI AU CIȘTIGAT
PRIMELE DOUĂ JOCURI IN „TROFEUL SPANIA

de judo de la Kiev

proape de sfîrșit. Dar, 
mai avea mai puțin de 
mătate de minut a fost sur
prins cu un procedeu tehnic 
de kansetsu (luxare) într-o po
ziție neregulamentară Arbitrul 
nu a semnalat incorectitudinea 
si T. Mihalache a fost 
să cedeze I

Analizînd comportarea 
respunzătoare a multora 
sportivii țării noastre la ___
tă ediție a campionatelor con
tinentale, Biroul federal i-a 
exclus din lotul reprezentativ 
pe Șt. Pop și C. Știrbu (Dina
mo Brașov), L. Lazăr (Rapid 
Arad) și L. Ferencz (Construc
torul M. Ciuc) pe timp de un 
an. De asemenea, L. Lazăr, I- 
Lazăr (Rapid Arad), I. Codrea 
(Dinamo București), L. Ferencz 
și C. Știrbu n-au voie să par
ticipe timp de șase luni la nici 
o competiție internațională. 
Conducerea tehnică a lotului — 
antrenorul Gh. Donciu și dr. 
T. Mihăilescu —, antrenorii Al. 
Vasile (Dinamo Brașov), I. Gali 
(Constructorul M. Ciuc) și FI. 
Georgescu ~
care au dat 
prezentativ, 
avertisment.

cînd 
o ju-

nevoit

neco- 
dintre 
aceas-

(C.S.M. Borzesti) 
sportivi lotului re- 
au primit un ultim

Costin CHIRIAC

Au Început campionatele

ION HORTOPAN CISTIGA
9

GALAȚI, 21 (prin telefon). — 
în sala Dunărea au început vi
neri după-amiază campionatele 
republicane individuale de halte
re ale seniorilor. Un prim aspect 
al acestor întreceri 
numărul mare de 
121 (față de 103 citi au fost pre- 
zenti anul 
curenti se 
recordmani 
juniori. în 
la start 
tegoria

îl constituie 
participanți :

Printre con-trecut). ______  ___
află mulți campioni și 
ai tării la seniori și 
prima zi s-au aliniat 

_ de sportivi : 15 la ca- 
muscă și 14 la
29

______ . cocoș. 
La ora cina relatăm s-au înche
iat întrecerile doar la categoria 
muscă. Cum era de așteptat, cu 
un interes deosebit a lost urmă
rit multiplul campion si record
man național Ion Hortopan (O- 
limpia). La cei 34 de ani ai săi,

DE CĂLĂRIE
CRAIOVA, 21 (prin telefon). 

Pe baza hipică din localitate 
au continuat întrecerile din 
cadrul primei etape a campio
natului de călărie (dresaj și 
obstacole) pentru seniori.

Iată rezultatele din ziua a 3-a: 
semiușoară (63 concurenți, 34 
fără penalizare, contracrono
metru) — 1. A. Marin (Venus 
Mangalia) cu Omar, 2. C. Ale
xandru (C.S.M. Iași) cu Lotus, 
3. I. Popa (Steaua) cu Ulan ; 
ușoară (40 concurenți, 19 fără 
penalizare, contracronometru) 
— 1. Monica Ringheanu (Dina
mo) cu Milano, 2 V. Rus (Di
namo) cu Beladona, 3. I. Popa 
(Steaua) cu Epigon ; mijlocie 
18 concurenți, 4 fără penaliza
re, contracronometru) — 1. M. 
Silvestru (Steaua) cu Piersic, 
2. Eug. Ionescu (Dinamo) cu 
Pegas, 3. N. Vlad (Dinamo) cu 
Spiriduș.

întrecerile continuă după ur
mătorul program : sîmbătă. 
Ia ora 8 : proba 
Gheorghe, proba 
cat. semiușoară ; 
ba de obstacole 
duminică, 
de dresaj 
proba de 
proba de 
cie. (Șt. 
județean)

de
de dresaj Sf. 
de ' '
ora
cat.
ora
intermediară,

obstacole 
16 : pro- 
ușoară ; 

S : probade la
cat. _ _
obstacole echipe și 

obstacole cat. mijlo- 
GURGUI — coresp.

republicane de haltere

TITLUL A 8-a OARA!
el a cîștigat detașat primul loc, 
cucerind pentru a 8-a oară titlul 
de campion al țării ! Cu 100 kg 
la „smuls" el a egalat recordul 
tării (care îi aparținea). lată pri
mii clasați la „smuls“ : 1. Hor
topan 100 kg, 2. Oltyan (ASA Tg. 
Mureș) 85 kg. 3. Balaș (Șc. sp. 2 
Galați) 82,5 kg. La „aruncat", 
Hortopan intră la 117,5 kg dar 
ratează, reușind însă din a doua 
încercare. Primii la „aruncat" : 
1. Hortopan 117,5 kg. 2. Balaș 
105 kg, 3. Buda (Steagul roșu 
Brașov) 102,5 kg. Clasamentul la 
„total" : 1. Ion Hortopan 217,5 
kg, 2. I. Balaș 187,5 kg, 3. A. 
Ploieșteanu (Olimpia) 182,5 kg.

Ion OCHSENFELD

în Palatul sporturilor din 
Barcelona au început întreceri
le tradiționalului turneu inter
național de handbal masculin 
dotat cu „Trofeul Spania", la 
care participă echipele Elveției, 
Poloniei, României, U.R.S.S. și 
Spaniei.

în primele două zile ale tur
neului, reprezentativa olimpică 
a României a obținut două vic
torii. Evoluînd întîi în compa
nia Spaniei, handbaliștii români 
au primit o replică deosebit de

puternică, reușind să eîștige la 
limită, 15—14, după ce la pauză 
scorul fusese egali 8—8. Golu
rile echipei noastre au fost în
scrise de Birtalan 3, Kicsid 3, 
Stockl 3, Grabovschi 2, Cosma, 
Gațu, Drăgăniță și Ucu.

In cel de-al doilea joc, echi
pa României a Intîlnit Elveția, 
obținînd de această dată o vic
torie confortabilă: 26—19 (12—9).

Alte rezultate: Polonia — El
veția 27—18 (14—6), U.R.S.S. — 
Spania 18—10 (11—7). în par-

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ 
ODEVA HLOHOVEȚ

PENULTIMA ETAPA IN „CUPA DE PRIMA VARA"
Mîine sînt programate parti

dele penultimei etape a „Cupei 
de primăvară" la handbal. La 
masculin jocurile indică drept 
favorite formațiile gazdă, eu 
excepția întîlnirii de la Tg. Mu
reș, unde A.S.A. va primi vi
zita echipei Politehnica Timi
șoara, aspirantă cu șanse mari 
Ia calificarea în finala compe
tiției. La feminin, o serie 
partide se anunță extrem 
disputate șl interesante, 
dinții va opune pe Universita
tea Timișoara echipei I.E.F.S., 
studentele bucureștence dorind 
să șteargă Impresia nefavorabi
lă lăsată duminica trecută prin- 
tr-o prestație cit mai bună la 
Timișoara. Tot pe malurile Be- 
găi, lidera seriei I, Constructo
rul Timișoara, va primi vizita 
echipei Progresul București, 
această partidă puțind asigura 
gazdelor, in caz de victorie, ca
lificarea in finală. Un joc ce 
se anunță dirz disputat va avea 
loc și în seria a Il-a. Este 
vorba de confruntarea dintre 
Universitatea București, perfor
mera etapei trecute, și prima 
clasată din serie. Textila Bu- 
husi. Iată acum programul com
plet al etapei- MASCULIN f 
A.S.A. Tg. Mureș — Poli Timi
soara, „U“ Clul-Napoca — CSM 
Borzesti, Minaur Baia Mare — 
Steaua. Dinamo București — 
C.S.U. Galați, Știința Bacău —

de 
de 

Cea

Petrolul Teleajen, „U“ Bucu
rești — Dinamo Brașov; FEMI
NIN: Rulmentul Brașov — Vo
ința Odorhei, „U“ Timișoara — 
I.E.F.S., Constructorul Timișoa
ra — Progresul, „U“ București 
— Textila, Rapid — Mureșul și 
Confecția — Constructorul Ba
ia Marc.

Astăzi după amiază, de 
ora 18, sala Floreasca din Ca
pitală va găzdui cea de a treia 
întîlnire dintre Selecționata 
divizionară de handbal femi
nin a României și vicecampioa- 
na Cehoslovaciei, echipa Odeva 
Hlohoveț.

După cum se știe, în prime
le două întllniri disputate la 
Ploiești, victoria a revenit selec
ționatei române la scorurile de 
19—12 și 24-13.

tida următoare, reprezentativa 
României va întîlni echipa Po
loniei.

Astăzi, în sala Horească
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Sportul 
(tineret-
Steaua, 
Dinamo

— Metalul 
stadionul 

Progresul— 
(Div. B) ; 
o-ra 11 :

ATLETISM. Stadionul Tine
retului, de la ora 9 : cam
pionatele municipale rezervate 
juniorilor I.

CICLISM. Șoseaua Alexan
driei, km 7 : start în finalele 
campionatului municipal de 
contratimp individual : ora 9 
— juniori mari (15 km) ; ora 
10 — juniori mici (10 km) ; 
ora 10,30 : seniori (30 km).

FOTBAL. Stadion „23 Au
gust", ora 15,30 : Sportul stu
dențesc — Rapid (Divizia A),

ATLETISM. Stadionul 
neretului, de la ora 16 : cam
pionatele municipale rezervate 
juniorilor I.

BASCHET. Sala sindicate
lor din construcții (autobuzul 
35, cartierul Vitan-Bîrzești), de 
la ora 17 : Dinamo — I.E.F.S., 
I.C.E.D. — Moravska-Sla
via Brno, turneu internațio
nal.

FOTBAL. Stadion Politehni
ca (C.A.M.), ora 17 : 
studențesc — Rapid 
speranțe) ; stadion 
ora 17 : Steaua — 
(tineret-speranțe).

ÎNOT. Ștrandul Obor, de la 
ora 17,30 : „Marele premiu al 
copiilor", concurs organizat 
de Șc. sp. nr. 2.

DUMINICĂ

ora 17,30 : Steaua — Dinamo 
(Divizia A) ; stadion Voința, 
ora 11 : Voința 
Mija (Div. B) : 
Progresul, ora 11 : 

C. S. Tîrgoviște 
teren Electronica,
Electronica — Rapid Fetești ; 
teren T.M.B., ora 11 : T.M.B.— 
I.O.R. ; teren Sirena, ora 11 : 
Sirena — IPRECA ; teren 
ICSIM, ora 11 : ICSIM — Au
tomatica ; teren Danubiana, 
ora 11 : Unirea Tricolor — 
Triumf (meciuri în cadrul 
Diviziei C).

HANDBAL. Teren Giulești, 
ora 10 : Rapid — Mureșul Tg. 
Mureș („Cupa F.R.H.*4 f) Ț te
ren Steaua, ora 10 : Confec
ția — Constr. Baia Mare („Cu
pa F.R.H.", f) ; teren Dina
mo, ora 10 : „U“ București — 
Dinamo Brașov și Dinamo 
București — C.S.U. Galați 
(„Cupa F.R.H.", m) ; teren 

Constructorul, ora 17,30 : „U“ 
București — Textila Buhuși 
(„Cupa F.R.H.", f).

ÎNOT. Ștrandul Obor, de la 
ora 9,30 : „Marele premiu al 
copiilor".

RUGBY. Teren Parcul co
pilului, ora 9 : Șc. sp. nr. 2— 
Dinamo (semifinală în cam
pionatul de juniori și șco
lari) .

VOLEI. Sala Giulești, ora 
10 : Rapid — Universitatea
Craiova (A. m)

BACrUCT >N ORGANIZAREA A.S.
DAMJItl I.C.E.D. se dispută un 

turneu Internațional la care iau parte 
echipele Dinamo București, I.E.F.S., 
I.C.E.D. și Moravska-Slavia Bmo. In 
prima zi : I.E.F.S. — I.C.E.D. 97—93 
(53—44), Dinamo — Moravska-Slavia 
92—72 (51—38). întrecerile au loc în 
Sala sindicatelor din construcții inau
gurată recent. « CAMPIONATUL NA
ȚIONAL AL COPIILOR programează 
faza de zonă între 4 șl 6 Iunie la Su
ceava Mediaș, Tîrgoviște, Tg. Mureș, 
Satu Mare (băieți), Sibiu (din această 
zonă se vor califica două echipe), 
Bacău, Giurgiu și Arad (fete). Tur
neele finale se vor disputa între 26 
și 30 iunie, în localități ce vor fi 
stabilite în funcție de formațiile cali
ficate.

JOI DUPA-AMIAZA a 
avut loc pe strada Cîm- 

Copitală o reușită reuniune 
căreia au fost desemnați 
municipiului in cursele de 
Semnalăm victoria fără 
apel a Iul Gh. Lăutaru, în 
juniorilor mici, concurent

CICLISM
pinei din 
în cadrul 
campionii 
semifond. 
drept de 
alergarea 
care a obținut maximum de puncte

posibile : 40 p (8 sprinturi — 8 vic
torii) și cursa inteligentă a lui G 
Negoescu, 
cipal 
lată
1 G 
lentin , ..
(Steaua), 4. M. Ferfelea (Steaua), 5. 
I. Totora (Steaua), 6. C. Bonciu 
(Steaua) ; juniori mari : 1. A. Șarpe 
(Șc. sp 2), 2. D. Nițu (Olimpia), 3. 
I. Mireo (Șc. sp. 2) ; juniori mici : 1. 
Gh Lăutaru (Șc. sp. 1), 2. M. Manole 
(Șc. sp. 2), 3. N. Mitu (Șc. sp. 2)

CAIAC- DUMINICA DE LA ORA 8, 
z*» A ■liz’sC Pe lacul Herăstrău va 
CAIXKJtavea loc ,,Cupa Olimpia", 
rezervată 
reștene.

muni- 
seniori.

noul campion 
al probei, la 

rezultatele : avansați —
Negoescu (Steaua), 2. M. Va- 

(Dinamo), 3. N. Gavrilă

juniorilor din secțiile bucu-

MHNE ESTE PROGRAMATAD(r~.| MIINE ESTE PROGRAMATA
rULU ETAPA A ll-A in Divizia A 
(seria a . ,
rul — Politehnica Cluj-Napoca ($tran-

ll-a). La București : Școla-

dul Tineretului, de la ora 10) ; la 
Tg. Mureș : Mureșul — Progresul Ora
dea ; la Arad : Rapid — Industria li
nii Timișoara.
ni |f*nV TURNEUL FINAL al cam- 
•'UUDY pionatului Diviziei A pro
gramează prima sa etapă duminică 
30 mai. Meciurile se vor desfășura 
după următorul program : Universita
tea Timișoara — Steaua, Dinamo — 
Farul (turneul pentru locurile 1—4), 
Știința Petroșani — Sp. studențesc, 
Grivița Roșie — C.S.M. Sibiu (5—8), 
Rulmentul Bîrlad — Agronomia Cluj- 
Napoca Gloria — Politehnica lași 
(9—12) Vulcan — T.C. Ind. Constan
ța și Olimpia — Minerul Gura Humo
rului (13—16) • MECIURILE DE BARAJ 
pentru promovarea a două echipe în 
prima divizie, între cîștigătoarele ce
lor 3 serii ale eșalonului secund, se 
vor disputa astfel : 29 mai : Rapid — 
Constructorul Buzău ; 5 iunie : Con
structorul Constanța — Rapid ; 12 itr

nie : Constructorul Buzău — Construc
torul Constanța. Toate partidele vor 
avea loc pe stadionul Parcul copilului 
din Capitală.

El TURNEE internaționale. 
VLzLtl Echipele reprezentative ale 
țării noastre au început pregătirile în 
vederea campionatelor balcanice, pro
gramate în ultima decadă a lunii vii
toare, în Iugoslavia. Reprezentativa fe
minină s-a deplasat în R. D. Ger
mană, unde Darticipă la un turneu 
internațional (găzduit de orașul 
Schwerin), alături de formațiile R. D. 
Germane (A ș’ B), Cubei, Ungariei 
și Poloniei. Ultima verificare a volei
balistelor noastre înainte de Balca
niadă o va constitui tradiționalul tur
neu internațional al României (9 15 
iunie) La rîndul său, echipa mascu
lină urmează să Dlece la Berlin $i 
Potsdam, unde va lua parte la un 
turneu amical (26—30 mai)



Turneul internațional

SPORTIVII
AU DEBUTAT
CONSTANȚA, 21 (prin tele

fon). — Vineri dimineață, în 
Sala sporturilor din localitate, 
a fost inaugurat turneul in
ternațional de lupte libere al 
României, întrecere la care iau 
parte 127 de sportivi din 11 
țări : Bulgaria, Cuba, Franța, 
R.F. Germania, Grecia, Iu
goslavia, R.P. Mongolă, Polo
nia, Ungaria, U.R.S.S. și Româ
nia.

Chiar din meciurile progra
mate în primul tur a ieșit în 
evidență buna pregătire a 
concurenților, ca și dorința 
lor de afirmare concretizată în 
dispute interesante, dinamice, 
spectaculoase. Spre satisfacția 
noastră, cei mai mulți dintre 
luptătorii români au debutat 
victorioși, calificîndu-se în e- 
tapa următoare cu minimum 
de puncte penalizare. De pil
dă, la cat. 48 kg, Gh. Kașovan 
l-a depășit net la puncte (20— 
6) pe bulgarul S. Kavlakov, 
iar I. Iatagan l-a fixat cu u- 
merii pe saltea (tuș min. 9) 
pe polonezul J. Faiandys în 
momentul în care îl conducea 
cu 12—2.

La cat. 52 kg, sorții au de
cis ca în primul meci să se 
fntîlnească doi dintre princl-

Campionatele mondiale 
de popice

i (Urmare din pag. 1) 

tat opoziția extrem de puter
nica a trei jucătoare maghiare. 
Zsuzsana Kristyan a reușit să 
urce, în final, pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului, alături de 
coechipiera sa Gyulane Vad si 
de românca Ana Albert. Elena 
Gonciar, debutantă într-o com
petiție de asemenea amploare, 
a ocupat locul 4 în ierarhia 
celor mai bune jucătoare din 
lume.

CLASAMENTE FINALE : fe
minin — 1. ZSUZSANA KRIS
TYAN (Ungaria) 1 270 p.d., 2. 
Gyulane Vad (Ungaria) 1268 
p.d., 3. Ana Albert 1256, 4.

1 Elena Gonciar 1255..., 12. Ana 
I Petrescu 1 210 ; masculin — 1. 
' N. DRAGAS (Iugoslavia) 2 705,
2. I. Tismănar 2 703, 3. B. Csănyi 

! (Ungaria) 2 690..., 8. I. Bâiaș
2 640..., 15. C. Voicu 2 611.

Delegația sportivilor români 
revine în Capitală sîmbătă 
seară cu avionul, pe aeropor
tul Otopena, în jurul orei 21.

ITALIA - ROMÂNIA
r BOLOGNA, 21 (prin telex de 
la corespondentul nostru) — în 
localitatea italiană Chiavari a 
luat sfîrșit turneul internațio-

Turneul internațional 
de box 

„MEMORIALUL 
PETRE POP“

Miercuri. în patru orașe din 
județul Caraș-Severin, a început 
cea de a doua ediție a turneului 
international de box „Memoria
lul Petre Pop“. La Reșița, Boc
șa. Moldova Nouă și Oțelul 
Roșu. 103 pugiliști din Iugosla
via, R.D. Germană si România 
s-au întrecut în primele reu
niuni preliminare la care au 
asistat numeroși spectatori.

Ediția din acest an a compe
tiției coincide cu sărbătorirea 
semicentenarului boxului rcși- 
țean, prilej cu care au sosit în 
frumosul oraș de pe Birzava un 
mare număr de veterani ai pu
gilatului din Reșița care, sîm
bătă, în sala Casei de cultură 
a sindicatelor din localitate, vor 
fi sărbătoriți într-un cadru fes
tiv și li se vor înmîna diplome 
și plachete memoriale.

Iată citeva dintre rezultatele 
înregistrate în galele prelimi
nare : muscă : C. Anghel b.p. 
D. Cercel : cocoș : R. Miile b.
k. o. 3 N. Vazici, Al. Dobăeș b.
ab. 2 C. Honciuc ; pană : Gh. 
Oțelea b. p. C. Stoian ; semi- 
mijlocie : I. Sala b. ab. 2 R. Je- 
levici, M. Hozo b. p. R. Schro
der.

Finalele turneului vor avea 
Ioc duminică dimineața în Sala 
sporturilor din Reșița.

Doru GLĂVAN — coresp.

de lupte libere

ROMÂNI 
VICTORIOȘI 

palii candidați ai țării noastre 
la titularizarea în echipa pen
tru Jocurile Olimpice : P. Cear- 
nău șl Em. Butu. După o lup
tă în care timp de aproape 7 
minute Butu a condus me
reu la puncte, în min. 8 — 
cînd scorul era favorabil cu 
7—6 lui Butu — Cearnău, cu 
o cheie dublă, și-a dus adver
sarul în pod și a obținut vic
toria prin tuș. I. Arapu a a- 
vut un meci dificil în com
pania polonezului T. Kudelski, 
dar s-a comportat la nivelul 
așteptărilor și în final a ob
ținut victoria cu 10—6. La a- 
ceeași categorie, C. Mîndrilă a 
obținut un succes net la 
puncte (26—12) în fața lui D. 
Lobrutto (Franța).

La cat. 57 kg, Gh. Dobrănei 
a debutat din nou victorios 
într-o competiție internaționa
lă, cîștigînd la puncte în fața 
maghiarului Z. Szalontai în
tr-un meci deosebit de dispu
tat. Celălalt pretendent la se
lecția în formația olimpică, G 
Anghel, a obținut victoria în 
fața campionului R. P. Mon
gole, D. Oiumbold. Excelent in 
lupta cu picioarele, Oiumbold 
l-a fixat de două ori la parter 
pe Anghel, l-a trecut prin pod 
și a luat conducerea cu 4—0. 
Reprezentantul țării noastre a 
executat însă cu precizie un 
tur de cap, l-a fixat și el în 
pod pe adversar și a redus din 
handicap : 4—3. In continuare, 
sportivul român a atacat sus
ținut și l-a obligat în acest 
fel pe oaspete la o defensivă 
exagerată, motiv pentru car» 
în repriza a doua acesta a 
fost descalificat.

P. Coman (cat. 62 kg) a ob
ținut aceeași decizie în fața 
bulgarului M. Zelev după ce 
l-a condus la puncte cu 11—0.

Mihai TRANCA

M ,.wa »»»is- ANGLIA — ROMÂNIA 3-0
DUPĂ DOUĂ ZILE

EASTBOURNE, 21 (prin tele
fon). Pe „centralul” de Ia De
vonshire Park s-a disputat, vi
neri după amiază, întîlnirea 
de dublu din cadrul meciului 
de tenis Anglia — România, 
contînd pentru sferturile de 
finală ale grupei B, zona eu
ropeană a „Cupei Davis“. Că
pitanii nejucători ai celor două

4-4 LA POLO
nai de polo. In partida decisi
vă s-au întîlnit echipele Italiei 
și României. După un joc ex
trem de echilibrat, întîlnirea a 
luat sfîrsit cu un rezultat de 
egalitate: 4—4 (1—1, 1—2, 2—0, 
0-1).

In urma acestui rezultat, am
bele formații au totalizat cite 
7 puncte. Locul I a revenit se
lecționatei Italiei datorită unui 
golaveraj superior (27—18). In 
continuare s-au clasat: 2.
România 7 p (24—17), 3. Aus
tralia 4 p, 4. Italia B 2 p, 5. 
Cuba 0 p.

CESARt TRENTINI

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
ATLETISM • La Bolzano. înăl

țime (f) — Sara Simeonl (Italia) 
1,83 m.

AUTO • învingător tn cursa 
de la Dover (Florida), pilotul 
Benny Persons (pe „Mercury”) 
devine lider în campionatul
S.U.A. rezervat mașinilor de se
rie ; îl urmează Cale Yarborough 
(„Chevrolet”).

HAVANA (Agerpres). — La 
apropiatele Jocuri Olimpice de 
la Montreal, delegația Cubei 
va număra 282 de sportivi și 
sportive care vor participa la 
13 discipline. Oficialitățile cu
baneze au declarat că sportivii 
din Cuba au cele mai mari 
șanse de a cuceri medalii o- 
limpice la box șl atletism.

FOTBAL • La Oslo, în meci 
amical : Norvegia — Islanda 0—1 
(0—0) ; a marcat Asgelr Sigurd- 
vinsson (min. 55) O După 27 e- 
tape în . campionatul polonez :

A 29-a ediție a „Cursei Păcii“

M. ROMAȘCANU »
COTTBUS, 21 (prin telefon)

— Cicliștii participanți la cea 
de a 29-a ediție a „Cursei Pă
cii” au avut vineri o zi foarte 
grea. Dimineață ei au parcurs 
semietapa Frankfurt pe Oder
— Forst (113 km cu start în 
bloc), iar după-amiază semi
etapa Forst — Cottbus (24 km, 
contratimp individual) — am
bele constituind etapa a Xl-a.

MIRCEA ROMAȘCANU

DE ÎNTRECERI
echipe, Paul Hutchins și Con
stantin Năstase au trimis în 
teren cuplurile Koger Taylor— 
Buster Mottram și Dumitru 
Hărădău — Viorel Marcu. Te- 
nismanii români au întîlnit 
parteneri de o clasă superioa
ră. De notat faptul că Hără
dău și V. Marcu au jucat a- 
cum pentru prima dată îm
preună.

Taylor — Mottram, un cu
plu bine sudat și cu multă ex
periență, a jucat cu dezinvol
tură, conducînd cu siguranță 
întreaga partidă. A excelat, da
torită preciziei loviturilor, Ro
ger Taylor, în vîrstă de 35 de 
ani, jucătorul nr. 1 al Marii 
Britanii. Replica românilor s-a 
concretizat în unele veniri re
ușite la fileu, mai ales din 
partea lui Hărădău și cam a- 
tît !... Rezultat final : Taylor, 
Mottram — Hărădău, V. Marcu 
6—2, 6—1, 6—4. Cîștigînd trei 
meciuri din cele cinci care se 
dispută, echipa Angliei s-a ca
lificat în semifinalele grupei B. 
Ea va avea ca adversară e- 
chipa Franței. Meciul se va 
disputa tot la Eastbourne, la 
începutul lunii iunie.

Stal Mielec 34 o, GKS Tychy 
34 p, Ruch Chorzow 33 p.

SCRIMA* Concurs de spadă, 
la Kensington (Anglia) : pe e- 
chlpe — Franța 3 v. Anglia 2 v. 
Norvegia I v. Luxemburg ; In
dividual — Riboud (Franța) 4 v. 
Hoskyns (Anglia) 3 v,

ȘAH • După 3 runde, în „Me
morialul Capablanca”, de la Cien- 
fuegos (Cuba) : Razuvaev (URSS) 
și Garda (Cuba) 2 p, Gulko, Be- 
liavski (ambii U.R.S.S.) l'A p, 
Andersson (Suedia), Honfl ■ (Un
garia), Lebredo (Cuba) 1 d.

TENIS • In optimile de finală 
ale turneului de la Hamburg : 
Taroczy — Parun 7—5, 6—2 ; Hre- 
bec — Deblicker 6—0, 2—6, 6—3 ; 
Kary — Warwick 6—1, 2—6. 6—3; 
Dibbs — Edmondson 6—1, 2—6, 
6—3; Orantes — Molina 6—2, 6—1; 
Fillol — Jauffret 6—4, 6—3 ; Hi
gueras — Dominguez 7—6. 6—4. 
In sferturi de finală : Orantes — 
Pinner 6—2, 6—3 ; Fillol — Hrebec 
6—4, 6—3 ; Kary — Taroczy 7—5, 
6—3 ; în aceeași etapă, la femei : 
Mima Jausovec — Gennes Coles 
6—3. 6—0 ; Susan Barker — Regina

-GÎȘTIGĂTOR DE SEMIETAPĂ
Ciclistul nostru MIRCEA 

ROMAȘCANU a reușit să cîș- 
tige semietapa de dimineață, 
dovedindu-se încă o dată — in 
compania unor ași ai pedalei 
— că este un rutier talentat, 
în continuă ascensiune. Cu trei 
kilometri înainte de sosire el a 
evadat din pluton și cu toate 
că grupul masiv, condus de 
polonezul Szozda și Hartnik 
(K.D.G.), a accelerat la maxi
mum, a reușit să sosească pri
mul, cu un avans de 13 secun
de. Iată clasamentul : 1. MIR
CEA ROMAȘCANU 2 h.35:03 ; 
2. S. Szozda (Pol.) 2 h.35:16 ; 3. 
I. Schmidt (Elv.) ; 4. Tanev 
(Bulg.) ; 5. Hartnik (R.D.G.) ;
6. Simonnot (Fr.) ; 7. Valentin 
Ilie ; 8. Castro (Cuba) ; 9. 
Broadbent (M.B.) ; 10. Perveev 
(U.R.S.S.) — același timp.

O comportare bună a avut 
Mircea Komașcanu șl în semi
etapa de după-amiază, sosind 
pe locul 10, înaintea lui Szozda 
și a altor fruntași ai ciclismu
lui mondial. Clasamentul la 
contratimp : ’ 1. GORELOV
(U.R.S.S.) 32:01 ; 2. Hartnik

Campionatul european de baschet feminin

IERI, ROMÂNIA - BELGIA 113-65
MOULINS, 21 (prin telefon). 

In ziua a doua a campionatu
lui european de baschet femi
nin, reprezentativa României a 
întîlnit, în cadrul grupei pre
liminare A, selecționata Bel
giei. Sportivele românce au 
avut o comportare remarcabi
lă, dominînd net întrecerea și 
cîștigînd-o cu scorul de 113—65 
(47—30). Antrenorii S. Ferencz 
și N. Martin au folosit partida 
ca un bun prilej de antrena
ment în vederea meciului de
cisiv pentru calificarea in gru
pa finală 1—7 (sîmbătă seară, 
cu Iugoslavia), introducînd în 
teren toate jucătoarele și exer- 
sînd diferite tactici. In special 
s-a insistat asupra realizării 
intercepțiilor și a contraatacu-

„MARELE PREMIU Al ORAȘULUI SOFIA" EA BASCItET
Câștigătoare, selecționata Sofia I; echipa Bucureștiului pe locul 5

SOHA, 21 (prin telefon, d® 
la corespondentul nostru). — 
Turneul internațional de bas
chet masculin „Marele premiu 
al orașului Sofia", aflat la a 
16-a ediție, s-a încheiat vineri 
seară, în sala Universiada, cu 
victoria primei selecționate a 
capitalei țării gazdă. Echipa 
Sofia I a totalizat 10 p, în grupa 
1-6, fiind urmată în clasament 
de : 2. Amsterdam 8 p, 3. O- 
ttawa 8 p, 4. Havana 7 p, 5. 
București 7 p, 6. Budapesta 5 
p. Clasamentul grupei 7—12 :
7. Bruxelles, 8. Tallin, 9. Bel
grad. 10. Varșovia, 11. Berlin, 12. 
Sofia IL Ultimele rezultate i 
grupa 1—6 : Sofia I — Havana 
76—74 (41—40), Amsterdam — 
Havana 86—83 (42—44), Am
sterdam — Budapesta 69—50

SCURT • PE SCURT
Marsikova 3—8, 6—3, 6—1. Virgini» 
Ruzici a furnizat o mare surpriză 
in sferturile de finală, reușind să 
o elimine în trei seturi cu 6—3, 
4—«, 6—* pe campioana vest-ger- 
mană Helga Masthoff ! Celelal
te jocuri au fost întrerupte 
din cauza ploii » Echipa Italiei 
conduce cu scorul de 2—0 în me
ciul cu formația Iugoslaviei, pe 
care-1 susține la Bologna, In ca
drul zonei europene a „Cupei Da
vis” : Barazzutti — Franulovicl 
6—3, 6—4, 6—3 ; Panatta — pilicl 
6—3, 6—4, 6—3.

TENIS DE MASA * Clasament 
final în „Cupa Ligii europene” : 
1. Iugoslavia 5 v (din 6 meciuri), 
2—4. Suedia, Franța, Cehoslova- 
via — cite 4 v, 5. U.R.S.S. 3 v,
6. Ungaria X v, 7. Polonia.

VOLEI ® Turneul feminin dis
putat în mai multe orașe japo
neze s-a încheiat, la Utsunomiya, 
cu meciul decisiv : Japonia — 
U.R.S.S. 3—0 (12, 16, 9) ® Tur
neu feminin la Lodz (Polonia): 
Botev Vrața (Bulgaria)—D.H.f.K. 
Leipzig (R.D.G.) 3—1, B.K.S. Bel- 
sko (Polonia) — L.K.S. Gdansk 
(Polonia) 3—0.

(R.D.G.) 32:30 ; 3. Mytnik (Pol.) 
32:44; ...10. M. Komașcanu 33:14.

Clasamentul general al eta
pei a Xl-a : 1. NIKOLAI GO
RELOV (U.R.S.S.) 3 h.07:17 ; 2. 
J. Hartnik (R.D.G.) 3 h.07:46 ;
3. Tadeusz Mytnik (Polonia) 
3 h.08:00 ; ...8. Mircea Komaș
canu 3 h.08:16.

Tricoul galben este purtat în 
continuare de H. J. Hartnik 
(R.D.G.), urmat la 1:22 de 
Szozda (Polonia). M. Komaș
canu ocupă locul 15, la 8:58.

Clasamentul general pe echi
pe : 1. U.R.S.S. ; 2. R.D.G. la 
3:21 ; 3. Cehoslovacia — la 
5:30 ; 4. Polonia — la 6:17 ; 5. 
România — la 46:03 ; 6. Bul
garia — la 46:51 ; 7. Elveția ;
8. Norvegia ; 9. Olanda ; 10. 
Italia ; 11. Ungaria ; 12. An
glia ; 13. R.F.G. ; 14. Iugo
slavia ; 15. Cuba.

Sîmbătă se desfășoară etapa 
a 12-a, Cottbus — Leipzig, 170 
km, iar duminică etapa a 13-a, 
Leipzig — Magdeburg, 161 km. 
Competiția se încheie luni la 
Berlin.

rilor, prin care s-au și înscris 
cele mai multe puncte. Marca
toare : Pîrșu 18, Simionescu 16, 
Gugiu 15, Goian 14, Duțu 10, 
Giurea 10, Anca 8, Prăzaru 8, 
Andreescu 6, Mihalik 4, Ciocan 
2, Bolovan 2. Cele mal multe 
puncte pentru formația Belgiei: 
Vasilievska 22.

Alte rezultate: Italia — 
R. F. Germania 59—53, Spania 
— Olanda 57—56.

Sîmbătă au loc ultimele 
jocuri din cadrul grupelor pre
liminare, iar duminică este zi 
rezervată pentru transbordarea 
echipelor la Clermont-Ferrand 
(unde- vor avea loc turneele fi
nale pentru locurile 1—7 și 
8—13).

(26—22), Ottawa — București 
37—73 (39—40) ; grupa 7—12 : 
Belgrad — Berlin 99—66 (58—■ 
39), Tallin — Varșovia 95—89 
(51—51), Bruxelles — Sofia II 
87—73 (44—38).

In întîlnirea București — O- 
ttawa, al cărei rezultat a <x>bo- 
rît formația română de pe un 
ipotetic loc 2 (pe care l-ar fi 
ocupat în caz de victorie) pe 
locul 5, începutul a fost favo
rabil baschetbaliștilor canadieni 
(min. 8 : 22—8 !), dar în min. 
12, datorită în special excelen
tei oomportări a lui Popa, 
bucureștenii au egalat : 24—24. 
De aid scorul a oscilat per
manent la diferențe foarte mici, 
dar din min. 30 (scor 65—65), e- 
chipa Ottawa s-a distanțat de
cisiv datorită unui plus de si
guranță în atac și unor greșeli 
de tehnică ale selecționatei ad
verse. Au înscris pentru Bucu
rești : Popa 24, Niculescu 20, 
Barna 14, Oczeiak 7, Ccrnat 6, 
Uglai 2 ; cel mai eficient de la 
Ottawa : Risul 17.

TOMA HRISTOV

LA MONTREAL, 
„REPETIȚII GENERALE"

MONTREAL (Agerpres) — 
Comitetul de organizare al 
Jocurilor Olimpice de la Mont
real a anunțat că, înaintea 
deschiderii oficiale a competi
ției, pe principalele baze spor
tive va avea loc o repetiție ge
nerală. Cu acest prilej se vor 
verifica toate instalațiile și 
aparatura tehnică a bazelor 
sportive care, de la mijlocul 
lunii iulie, vor găzdui Olimpia
da de vară. S-a anunțat, de a- 
semenea, că publicul va avea 
acces la competițiile sportive 
ale „repetiției generale", pro
gramate pe stadionul olimpic, 
la piscină și velodrom.
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