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(pagina a 3-a) 5PARTIDE DECISIVE ÎN PRIMA ZIA TURNEULUI INTERNATIONAL DE LUPTE GRECO-ROMANE
• GH. BERCEANU L-A ÎNVINS PRIN TUȘ PE C. ALEXANDRU !

MÎINE, ÎN ETAPA A XXXI-A A DIVIZIEI A LA FOTBAL

ASPIRANTELE LA CUPA U.E.F.A 
FATĂ N FATĂ CU

CONSTANȚA, 28 (prin tele
fon). în fața unui public nu
meros, în Sala sporturilor din 
localitate s-a dat startul în cea 
ae-a XV-a ediție a Turneului 
internațional de lupte greco- 
romane al României. Dună o 
reușită festivitate de deschi
dere, au început partidele 
cadrul primului tur. La 
curs participă 114 sportivi din 
zece țări : Bulgaria, Ceho
slovacia, Grecia, R. F. Germa
nia, Iugoslavia, Maroc, Polo
nia, Ungaria, U.R.S.S, și Româ
nia.

Sorții au decis ca unul din
tre principalele meciuri ale 
turneului, disputa la categoria 
cea mai mică dintre Gh. 
ceanu și C. Alexandru, 
care cîntărea greu asupra 
lecției în vederea participării 
la J.O., să aibă loc încă din 
turul inaugural. Chiar după

din 
con-

Bcr-
eea 
se-

primele secunde, cu un „șu
rub" Berceanu reușește să-și 
ducă adversarul la parter și cu 
o centurare laterală ia condu
cerea cu 3—0. în continuare, 
însă, pînă la sfîrșitul reprizei, 
Alexandru atacă susținut, Ber
ceanu se apără în permanență 
determinîndu-i pe arbitri să-i 
dea un avertisment pentru lup
tă pasivă. Dar, la începutul 
rundului doi, după cîteva se
cunde de tatonare, Berceanu 
execută rapid un tur de cap cu 
care își duce adversarul 
parter și obține victoria 
tuș (min. 4) I

în același timp, pe cealaltă 
saltea, un alt 
tularizarea In 
N. Gingă (cat.

pretendent la ti- 
echipa olimpică, 
52 kg) a evoluat

Mihai TRANCA

SUBSOLUL CLASAMENTULUI !
revenire de formă), Sportul 
studențesc (va rămîne ea oare 
neînvinsă în fața unei echipe 
ca F. C. Constanța, avidă de 
puncte ?) și S. C. Bacău (a 
cărei misiune se anunță destul 
de grea la Cluj-Napoca, unde 
feroviarii locali s-au relansat în

CLASAMENTUL „LA ZI

(Continuare in pag. a l-a)

Atac al studenților timișoreni 
stopat de intervenția curajoasă 
a portarului lordache (Faza din 
meciul „Poli" Timișoara—Steaua)

Foto : Branco VUIN-Timișoara

mîine încep turneele finale la rugby

DINAMO - FARUL Șl „U“ TIMIȘOARA-STEAUA
Partea a doua, decisivă, a 

campionatului de rugby — tur
neele finale — programează 
miine cea dinții secvență a sa. 
în întrecerea fruntașelor, cea 
care va desemna laureatele, 
Dinamo va încerca un impor
tant pas spre schimbarea pozi
ției de vicecampioană (anul tre
cut) 
dacă 
rul, 
cel 
mistă, pentru că 
casă și pentru că a recoltat în 
serie maximum de puncte pen
tru turneul final : 6. Ion Țuțu- 
ianu dispune de formația stan
dard, refăcîndu-se și Nica, după 
o fisură de coastă ; deci : Dăi- 
ciulescu — Constantin, Nica, 
Dragomirescu, Aldca — Mar- 
ghescu, Paraschiv — Roman, 

. Borș, Marin — I. Aurel, C. 
* Ghcorgho — Țurlea, Caraiman,

cu cea i 
adversara 

echipa din 
Mare se 

, pentru

supremă. Chiar 
i ei este Fa- 

șos. Ștefan 
arată opti- 

joacă a-

Baciu. Constănțenii 
un insucces le va 
rios șansele de 
titlului. De aceea 
Capitală cu gînd 
antrenorul Mihai Naca intențio- 
nînd să întrebuințeze formația : 
Șt. Cristea — Ianusevici, Mo- 
trescu, Varga, Holban — Bucos, 
Oltcanu — Podaru, Daraban, A. 
Cristea — Mușat, Celea (Bor- 
saru) — Băcioiu, Crăciun, Io- 
niță. Meciul, care începe la ora 
10, va fi condus de Cornel Cris- 
tăchescu. Cealaltă partidă a 
turneului 1—4 se va disputa la 
Timișoara, tot între două foste 
campioane : Universitatea și 
Steaua. Frumoasa lor rivalitate 
sportivă, orgoliul de gazde al 
bănățenilor și marea ambiție a 
militarilor — iată supoziții pen
tru un joc pasionant. La fluierul 
arbitrului C. Udrea (ora 10) se 
vor alinia : Duță — Bo-

știu însă că 
diminua se- 
păstrare a 
ei vin în 

de victorie.

gheanu, Matei, Peter, Suciu — 
Comunici, Florescu — Panainte, 
Dumitru, Rășcanu (Vollmann) — 
Tătucu, Malancu — Florea, Po- 
povici, Cojocaru. STEAUA : 
Durbac — Braga, Enache, Za- 
fiescu, R. lonescu — D. Ale
xandru, Suciu — Achim, M. Io- 
nescu, Murariu — Postolachi, 
Pintea — Cioarec, Muntcanu, 
Corneliu.

în turneul pentru menținerea 
în prima divizie, Olimpia are 
prima șansă în fața Minerului 
Gura Humorului, în timp ce în- 
tilnirea Vulcan — T. C. Ind. 
Constanța se anunță mult mai 
echilibrată. în fine, în grupele 
de mijloc : Știința Petroșani — 
Sportul studențesc, Grivița Ro
șie — C.S.M. Sibiu (5—8), Rul
mentul Birlad — Agronomia 
Cluj-Napoca și Gloria — Po
litehnica Iași (9—12). meciuri 
(sperăm) de... spectacol.

Se poate spune, deci, că fi
nalul acesta de campionat, chiar 
privind numai cei doi poli ai în
trecerii, este mai mult decît in
teresant. (G. R.).

mîine progra- 
meciuri de mare 

interes, atît pentru frun
tea clasamentului cit și pentru 
subsolul său. '* 
în discuție 
Steaua, care 
ciul cu F. C. 
tea considera .. __ __ .
nă, cu trei etape înainte de în
cheierea campionatului, o per
formanță demnă de subliniat 
comparativ 
Diviziei A, 
putat pînă 
Interesează 
locurile 2, 
dreptul de participare echipelor 
respective în prestigioasa com
petiție europeană Cupa U.E.F.A. 
Locuri la care aspiră în mod 
cert Dinamo București (care 
întîlnește pe teren propriu pe 
U.T.A.), precum și Politehnica 
Timișoara (deplasare dificilă la 
Satu Mare, unde echipa locală 
își joacă „ultima carte"), A.S.A. 
tg. Mureș (într-o

Nu poate fi pusă 
poziția liderului, 
mîine, după me- 
Bihor, se va pu- 
virtuală campioa-

cu alte ediții ale 
cind titlul s-a dis- 
la ultimul moment, 

în mod deosebit 
3 și 4, care dau

Constanța : 
Satu Mare : 
Reșița : 
Petroșani 1 
Cluj-Napoca 
Tg. Mureș : 
Pitești : 
București :

București

spectaculoasă

Imagine dintr-o partidă anterioară Steaua — Universitatea Timi
șoara, in care grămada militarilor se aduni prompt in jurul lui 

Corneliu, purtător de balon.

„FESTIVAL SPORTIV"
LA SLANIC MOLDOVA

1. STEAUA 30 18 9 3 72-30 45
2. Dinamo 30 16 6 8 58-32 38
3. „Poli- Timiș. 30 13 9 8 49-42 35
4. A.S.A. 30 15 4 11 42-35 34
5. Sportul stud. 30 12 9 9 43-36 33
6. S. C. Bacău 30 14 5 11 36-32 33
7. F. C. Bihor 30 13 4 13 38-40 30
8. F.C.M. Reșița 30 13 4 13 34-49 30
9. Univ. Craiova 30 10 9 11 35-32 29

10. F. C. C.-ța 30 11 6 13 31-32 28
11. Rapid 30 12 4 14 37-43 28
12. Jiul 30 10 8 12 39-45 28
13. F. C. Arge? 30 10 8 12 27-38 28
14. Polit. lași 30 11 5 14 42-44 27
15. U.T.A. 30 11 4 15 39-51 28
16. F. C. Olimpia 30 10 6 14 31-53 28
17. C.F.R. 30 8 9 13 28-36 25
18. „U* Cj.Napoca 30 7 3 20 29-40 17

lupta pentru supraviețuire în 
Divizia A). Așadar, o confrun
tare directă între echipele aspi
rante la competiția europeană 
și cele care caută „in extre
mis" evitarea retrogradării. Pa 
același plan al interesului se 
situează și partidele de la Re
șița, Petroșani și Pitești, în 
care, totuși, formațiile gazdă 
rămîn favorite. Sigur că surpri
zele pot apărea și mîine, ele 
fac farmecul oricărui campio
nat, însă sperăm că nivelul 
meciurilor, al arbitrajelor șl 
disciplina se vor afla Ia cote 
mult mai ridicate decit în eta
pele precedente.

Citiți în 
vești de

pag. 4—5, ultimele 
la divizionarele A

PROGRAMUL ETAPEI
F. C.
F. C. OLIMPIA 
F. C. M. 
JIUL 

: C. F. R.
A. S. A.
F. C. ARGEȘ 
STEAUA

(Stadionul Steaua)
DINAMO

(Stadionul Dinamo)
Toate partidele vor începe la ora 17.

•JWWVWWS;

— SPORTUL STUDENȚESC
— „POLI- TIMIȘOARA
— RAPID
— „U“ CLUJ-NAPOCA
— S. G BACĂU
— POLITEHNICA IAȘI
— UNIV. CRAIOVA
— F. C. BIHOR

— U.T.A.

în zilele 
desfășoară .. 
de la Slănicul Moldovei, ediția 
a IV-a, competiție de masă 
tradițională a județului Bacău. 
Festivalul, precedat de nume
roase competiții ce au avut loc 
în județele prezente la între
ceri — Botoșani, Harghita, 
Neamț, Vaslui, Vrancea, Bacău 
— are ca scop popularizarea 
sportului de masă, asigurarea 
unui program sportiv pentru 
oamenii muncii veniți în sta
țiune la odihnă și tratament.

Disciplinele sportive la care

de 29 și 30 mai se 
„Festivalul sportiv"

se organizează întrecerile festi
valului, intrînd în stabilirea 
clasamentelor sînt : handbal, 
volei, popice și tenis de cîmp 
(băieți și fete). în plus, vor 
mai avea loc întreceri de orien
tare turistică sportivă, șah, te
nis de masă (participanți din 
Slânic Moldova, Tg. Ocna, Ba
cău, amatori de sport veniți la 
odihnă și tratament), mini- 
fotbal (S.C. Bacău—Liceul de 
fotbal), demonstrații de gim
nastică (Liceul cu program de 
educație fizică-gimnastică din 
municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej și S. C. Bacău).

DIN MAȘINĂ NU S-AUD PĂSĂRILE CÎNTÎND"
SAU PE BICICLETĂ,

Alexandru Drăghia ia startul 
în cursa care îl va purta spie 
Montreal. Cel mai tînăr di" 
octogenarii români încalecă p“ 
vestita sa bicicletă „Dor de 
ducă" (replică autentică ia Ro 
sinante), drapată, ca și vestitul 
cal al lui Don Quijotte, cu 
steagurile nenumăratelor bătălii 
purtate în numele visului și 
candorii, și pleacă spre Con
stanța, unde, în primele zile 
ale lui iunie, se va îmoarca pe 
un vas al companiei .Pruden
tial Lines Inc", ca invitat de 
onoare al mateloților, la suges
tia lui I. Mandici, director al 
Oficiului Central pentru Medi- 
terana, cu sediul la Genova.

Alexandru Drăghia face ur
mătoarele precizări :

„Acum, cind plec spre Mont
real, am 96 000 km la bordul lui 
„Dor de ducă". Sper ca la în
toarcere să ating 100 000 km. De 
la New York, unde am să de
barc, mă așteaptă 1 250 km p'iiă 
la Montreal, 
fi greu, am 
aglomerate 
Connecticut, 
Maine — că 
pe hartă — 
Acum patru

Știu că drumu’ va 
să trec prin state 
ca Massachusetts,

New Hampiisirt. 
le-am studiat bine 
dar nu mi-e frică 
ani, cind am fost

• ••

DE LA BUCUREȘTI LA MONTREALUL OLIMPIADEI!
Miinchen, la Olimpiadă, o 

m-a aruncat
n-am

la 
mașină m-a aruncat imr un 
șanț. Dar n-am pățit nimic 
M-am ridicat și am pornit ime
diat. Șoferul m-a poftit sa urc 
ca să-mi facă un control medi
cal. dar am refuzat. Îmi em 
teamă că „Dor de ducă" o să

REPORTAJUL NOSTRU

dea bir cu fugiții. Să știți că 
bătrâna mea bicicletă stîrnește 
multe invidii, chiar in rindul 
posesorilor de „Taunus" ..." 

Alexandru Drâghia, care va 
împlini 80 de ani la 14 martie 
’77, bate drumurile Europei, cu 
bicicleta, de la 74 de ani. Are 
un registru gros, în care se află 
toate stațiile lui de oprire — 
dovadă ștampilele nenumărate. 
Vorbește despre Europa ca si 
cum ar vorbi despre județul 
Ilfov. Amintește de „benzinăria 
cea frumoasă de La ieșirea din 
Salzburg" și povestește pe Înde
lete despre drumul de ia Atena 
la Delphi, despre îmbarcarea 

. pe vaporul care face legătura

și Italia, adică in- 
grecesc 
Mintea
de 80
Iată

Igumenit»* 
ageră a 
de ani e 

cum vede 
drumul de

între Grecia 
tre orășelul 
și Brindisi, 
moșneagului 
pretutindeni.
Alexandru Drâghia 
la New York la Montreal :

„Plec ceva mai devreme, 
pentru că mă bate glndu’ sâ 
fac un cot și să ajung la Nia
gara, că nu e cu putință si fiu 
atit de aproape și să mă lip
sesc de bucuria de a privi cas
cada. Aud că e un ocol de 5C0 
km. Dar asta nu are nici o 
importanță. Americanii. cind 
mi-au pus viza, la București, 
mi-au spus că sint oricind gata 
să-mi asigure bucăți ie trans
port cu mașina. Dar eu am ris 
și le-am spus : ..Măi, flăcăilor, 
se vede că nu știți cum e trea
ba cu bicicleta. Bicicleta e ceva 
de neînlocuit. O fi bună și ma
șina, dar din mașină nu se a id 
păsările cîntind".

— Și unde dormi, moș Dră- 
ghia ? Octogenarul răspunde •

„Nu-i nici o problemă. In co-

loan CHIRILĂ

(Continuare în pag. • 2-a)



SPORT A B C BOXUL
Boxul e un sport delicat (la scris). Are nenumârați admiratori, dovada fap

tul câ acum 50 de ani la Chicago, meciul Dempsey — Tunney a fost urmă
rit, din arenă, de 104 000 spectatori, iar recentul Clay — Dunn a obligat 
Parisul sau Londra să se trezească la ora 3 dimineața, dintr-o, ciudată înțe
legere față de comoditatea telespectatorului american, dornic să vadă meciul 
înainte de culcare. Dar boxul are și nenumârați detractori, care nu suportă 
duritatea competiției, k.o-urile înjositoare pentru ființa umană, șocul la care 
este supusă uneori celula nervoasă și multe altele.

Unde e adevărul ? Probabil, în istorie. Pugilistu! atenian, participant Ia 
Jocurile Olimpice, își întărea degetele cu faimoasa cesta, un soi de mănușă 
de șofer, deseori țintuită, pentru' ca lovitura să fie nimicitoare. Amănuntul e 
desigur bizar pentru spiritul Jocurilor Olimpice antice, dar societatea din 
care aveau să se nască gladiatorii Romei nu cultiva menajamentele.

Boxul modern s-a născut, ca mai toate sporturile, în Anglia. El a cultivat 
pumnul gol, despre care — încă o pledoarie pentru box — Maetterlinck 
spunea că este singura armă logica a omului, o armă care ține de sensibi
litatea și rezistența ființei omenești. Se pare că primul mare campion al 
pumnului gol a fost James Figg, care — încă o acuzație la adresa boxului
— se bărbierea pe cap pentru ca adversarul să nu-i poată smulge părul. 
Acest prim campion mondial, care a cucerit titlul cu peste 50 ani înaintea 
Revoluției franceze, i-a avut în asistență, ia acel meci de pomină — încă 
O pledoarie pentru box — pe primul ministru al Angliei, Walpole, șl pe 
șcriîtorii Swift și Pope. Asta nu l-a împiedicat pe legislatorul englez să in
terzică ulterior — la răstimpuri — boxul pe teritoriul Insulelor Britaniei.

Celebrul boxer francez Georges Carpentier, fost campion mondial, îi îm
parte pe Iubitorii boxului in două categorii. El susține că unii vin la box 
pentru a-și vedea favoritul zdrobindu-l pe adversar. Pe de altă parte, alții
— mai puțini — vin să vadă scrimă cu mânuși, o scrimă fără masca oarecum ipo
crită a scrimei autentice, o scrimă în care curajul îmbracă deseori forme admirabile.

Dar ce spune cronicarul ? Cronicarul este obsedat de curajul și degajarea 
cu care Pip, micul Pip din „Morile speranțe", și-a învins adversarul, din 
care avea să-și facă un prieten. Drept care își va trimite băiatul într-o sală 
de box, pentru a deprinde curajul fără mască. Iar dacă băiatul nu va 
primi îndemnul de a se duce Și a doua oară, cronicarul nu-și va putea stă- 
pîni un sentiment de tristețe...

EVOCĂRI OLIMPICE „VOINICII DIN CARPAȚI"
într-una din scrierile sale în 

proză, Vasile Alecsandri evoca 
trecutul greco-roman al luptelor 
ți descria cu farmec stilurile de 
trîntă ale țăranului român : cu 
apucare de chimir, cu piedică 
sau „pe dreptate". Dar nici prin 
gînd nu i-ar fi trecut „bardului 
de la Mircești" că flăcăii de azi 
ai acestor plaiuri se vor nu
măra printre cei mai buni 
luptători ai lumii. Oricum însă 
legătura firească cu trecutul era 
făcută ; tradiția nu e vorbă 
vană în istoria sportului lupte
lor din țara noastră.

Și dacă e să numărăm anii, 
in cadrul acestor evocări olim
pice, iată, putem spune că se 
Împlinesc exact patru decenii 
de cind un luptător român ob
ținea onoruri in arena olimpică. 
La jocurile din 1936, muncito
rul orădean Iosif Tozser — 
imul dintre cei mai buni lup
tători din Balcani în acea epocă 
— se clasa pe locul 5 în ierar
hia olimpică a categoriei muscă.

Ciclul început atunci a fost 
admirabil încununat la ultima 
ediție a Jocurilor Olimpice, la 
Munchen, în 1972, cînd doi 
băieți de-ai noștri — Gheorghe

\,DIN MAȘINA NU S-AUD 
PĂSĂRILE CÎNTÎND“...

u.sau, pe bicicletă, de la București la Montrealul Olimpiadei!
(Urmare din pag. 1)

pilărie am dormit deseori pe 
cîmp. Dacă te simți tînăr, nu 
vezi nimic rău în asta, chiar 
la 80 de ani. Uneori, cind obo
sesc și cînd nu se arată nimic 
în cale, dorm unde apuc. Grija 
mea cea mare e pentru „Dor 
de ducă". Mi-e frică șă nu 
adorm greu și s-o pierd. Așa 
se face că mi-arn făcut un 
scripete, ca s-o urc pe „Dor 
de ducă" in copac. De atunci 
dorm liniștit".

Moș Drăghia, care e, vorba 
idumisade, „oltean sadea", că e 
din Gorj, a venit încă de tînăr 
în București. A fost șofer. Are 
permisul 29 din România, „lin
gă Jean Calcianu". A fost „pie
tar", a fost și șofer de insti
tuție, pe vremea cînd mașinile 
se întîlneau rareori „la capul 
podului Mogoșoaiei", unde e azi 
Piața Victoriei. Meseria de șo
fer l-a ajutat mult intr-ale bi
cicletei :

„Cunoscînd cum e cu șoferii, 
m-am încumetat să merg cu 
„Dor de ducă" chiar in centrul 
Istanbulului, unde turiștii, dacă 
vin cu mașina, o îngroapă in
tr-o străduță, de frica circulației. 
Mie mi se pare ceva foarte fi
resc să umblu prin aglomerații.

Berceanu și Nicolae Martinescu 
— au obținut două din cele 10 
medalii de aur la care au riv- 
nit luptătorii în stilul greco- 
roman din 46 de țări ale lumii.

Pasul peste 40 de ani este însă 
prea mare dintr-o dată ți ne
dreptățește pe toți cei ce au 
făcut faima sportului luptelor 
de la noi între timp. Perfor
manțele excelente ale acestora 
la marile competiții mondiale 
sau continentale, dar mai ales 
la Jocurile Olimpice, l-au în
demnat pe unul din cronicarii 
sportivi să-i numească atit de 
sugestiv : „voinicii din Carpați".

Cum să nu-ți amintești, de 
pildă, de episodul Dumitru Pîr- 
vulescu ? Sau ar fi poate mai 
corect să zicem „serialul Pîrvu
lescu"... în 1952, la Helsinki, 
italianul Ignazio Fabra îl în
vinge în runda a treia pe Pîr- 
vulescu, scoțîndu-1 astfel din 
rindul primilor 6 clasați. Peste 
4 ani, la Melbourne, același 
Fabra îl Învinge pe același 
Pîrvulescu în runda a patra și-l 
trimite astfel tocmai pe locul 4. 
Peste altă ediție, iată-ne sub 
bolțile bazilicii lui Maxențiu, în 
Italia, în fața publicului roman, 

să urc munții, să cobor în pan
tă, ca in Tirol — mi-am per
fecționat și frîna, pentru mai 
multă siguranță — să mă opresc, 
să-mi doftoricesc bicicleta, s-o 
gresez, s-o lustruiesc, pentru că 
trebuie să arate cit mai frumos".

— Socotești, moș Drăghia, că 
acest drum spre Montreal, cu 
atingerea celor 100 000 km, ar 
putea să fie un fel de încoro
nare a carierei dumitale de 
ciclist ? — Alexandru Drăghia 
răspunde :

„Nici nu mă gîndesc. Cină 
mă întorc, prin septembrie, am 
să am ceva de lucru la căsuța 
de odihnă pe care mi-o fac 
lingă Tirgoviște ți unde vin 
deseori cicliștii noștri fruntași, 
cu bicicletele lor subțiri precum 
căprioarele. Dar apoi, ți poate 
nu chiar la primăvară, am să 
caut să-mi fac un rost spre 
Asia sau spre Africa, mai cu- 
rind spre Africa, pentru că mă 
bate gîndul să țin drumul lui 
Montgomery, de pe la Alexan
dria Egiptului spre Libia, cu 
gîndul să ajung la Gibraltar ți 
să mă arunc în Spania, pentru 
că in Spania nu am fost încă".

Mpș Alexandru Drăghia plea
că peste cîteva zile, din Bucu
rești, spre Montreal. Aseară, pe 
Vasile Conta, s-au adunat mulți 
curioși. Unul dintre ei a inso- 
țit sceptic ultimele cuvinte ale 
lui Alexandru Drăghia, încer- 
cînd să pară meditativ: „Și 
credeți in toate poveștile as
tea ?“ Apăruse, fără să-și dea 
seama, Sancho Panza...

COLEGUL NOSTRU,
TIPOGRAFUL ROMAȘCANU

MICRORADIOGRAFII

Mircea Romașcanu nu este 
un nume nou în ciclismul româ
nesc. Iar acum, după cea de a 
29-a ediție a „Cursei Păcii", 
Praga — Varșovia — Berlin, nu 
mai este un nume nou nici in 
ciclismul internațional...

La 23 de ani, împliniți la 11 
martie, tînărul rutier, născut in 
Otopenii Bucureștiului, are de- 
acum un palmares ce poate fi 
invidiat : cîștigător al „Turului 
României" în 1974 și al unei 
etape în „Turul Elvețiet" (în 
care l-a întrecut, printre alți 
ași ai pedalei, și pe campionul 
lumii, polonezul Janusz Ko
walski), dublu campion balca
nic în 1975 (in Rhodos a entu
ziasmat vreo 10 000 de turiști 
veniți din toate colțurile lumii, 
printr-o evadare de mare spec
taculozitate), de 10 ori campion 
al României pe pistă și șosea, 
învingător în „Cupa Voința" 
1976 (Vă mai amintiți sprintul 
acela pe zăpadă de la Cota 
1400 ?) și, in fine, animator real 
al recent încheiatei ediții a 
„Cursei Păcii".

Sînt 7 ani de cînd Mircea 
Romașcanu, băiatul plutonieru
lui de miliție Costache Romaș
canu, a intrat pe poarta parcu- 

pe saltelele încinse de soare, 
dar atit de familiare lui Fabra. 
Se va intimida, se va inhiba 
luptătorul nostru ? De fel ! 
Parcă avînd alături pe toți to
varășii lui din secția de su
dură a întreprinderii „Steagul 
roșu" din Brașov — cum scria 
cronicarul epocii — Dumitru 
Pîrvulescu a strîns din dinți, 
a pus în joc toată experiența 
sa tehnică și tactică, învingîn- 
du-l, de astă dată în runda a 
cincea (ultima), pe același Fa
bra, luîndu-și o strălucită re
vanșă ți obținînd ceea ce ita
lianul n-a obținut niciodată : 
titlul olimpic !

Panoplia de medalii a spor
tului luptelor de la noi e des
tul de bogată și evocatoare, 
precum e — presupunem — 
stimulatoare mai ales pentru 
cei ce abia acum își încearcă 
pentru prima oară șansele în 
întrecerea olimpică. E oare ne
voie să le mai amintim nume 
ca Ion Cernea, Valeriu Bu- 
larca și Ion Baciu (vicecam- 
pioni olimpici), Francisc Hor
vath, Simion Popescu sau Ion 
Țăranu ? Oameni bine clădiți 
trupește, puternici, viteji — 
sportivi ai zilelor noastre.

Victor BANCIULESCU

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

MIRCEA GABOR, HUNEDOA- 
RA. Urmăriți cu deosebit interes 
toate știrile privind concursurile 
de tenis. în calitate de statisti
cian, nu vă puteti permite nici

«... pauză, altfel, munca dv. este 
zadarnică. în măsura posibilită
ților, voi căuta să vă vin în aju
tor printr-o scrisoare cu date 
care vă lipsesc.

GHEORGHE IRIMIE, DÎMBUL 
MORII, JUDEȚUL BRAȘOV. Ca
gliari a retrogradat în Divizia 
B. Cu numai șase ani—în urmă, 
la sfîrșitul ediției 1969—1970, echi
pa lui Riva câștiga campiona
tul italiei I Cine ar fi putut bă
nui atunci ce dureros deznodă
mânt va avea pentru ea campio
natul 1975—1976 ?...

GHEORGHE CENCEA, BUCU
REȘTI. Dan Coc a făcut parte 
din lotul fotbaliștilor români ca
re au participat Ia C.M. din 
Mexic, dar nu a Jucat.

OPREA MARIN. BUCUREȘTI. 
Numărîndu-se de mai multe ori 
printre echipele angajate În lupta 
pentru titlu. Rapid n-a câștigat 
însă decît o singură dată cam
pionatul tării la fotbal : în edi
ția 1966—67, și atunci cu mari 
emoții (noroc că suporterii Ra
pidului sînt obișnuiți ©u de I) 
prin rezultatul obținut in ultima 

lui sportiv Dinamo cu gîndul 
să devină ciclist „ca Moiceanu“. 
Și va ajunge. Pentru că are 
tot ce-i trebuie. Seriozitate și 
sirguință, modestie și voință, 
un organism sănătos, forță și 
viteză, îndrăzneală, dorința de 
a se înscrie printre cei mai buni 
din lume. Căsătorit, tipograf de 
profesie și elev la cursurile li
ceale fără frecvență, tînărul 
rutier, bine sfătuit de antreno
rul emerit Nicolae Voicu, își 
împarte cu cumpătare timpul 
intre serviciu și casă, ciclism și 
școală. Poate că uneori trebu
rile îl năpădesc. Atunci, cu 
matură chibzuință, le selectează 
după importanță ți urgență, le 
face pe rînd, bine, fără să-și 
poată reproșa nimic.

Deunăzi ne-am întîlnit în ae
roportul clădit pe vatra comu
nei sale. Venea de la Berlin. 
Am condus discuția peste 
meandrele insatisfacțiilor, in- 
cereînd să-l facem să ne vor
bească despre ceea ce a fost 
de admirat in evoluția sa la 
„Cursa Păcii". Cu îndărătnicie, 
el a revenit mereu la momen
tul acela cind s-a simțit învin
gător și... n-a fost.

„In etapa încheiată la Kielce 
am simțit că mă pot impune 
în fața viitorilor candidați la 
cununa olimpică. Am evadat 
eu 10 km înainte de sosire. Am 
intrat primul pe stadion, cu 150 
m avans față de plutonul care 
venea val-vîrtej. Bucuria vic

ACCENTE '

CE-I LIPSEȘTE FOTBALULUI NOSTRU...
Dacă cineva ar întreba în șa

gă : ce-i lipsește fotbalului 
nostru ? — un bibliofil ar putea 
răspunde, tot în glumă : o linie 
de fund. Și iată de ce. S-a 
spus, nu o dată, că paginile 
cărților formeâză o lume. Dacă-i 
așa, atunci volumele dedicate 
fotbaliștilor români ar trebui să 
ne dea nu numai dimensiunile 
faimei lor, ci și imaginea de 
ansamblu a soccerului nostru. 
Am avut curiozitatea să trecem 
in revistă biografiile jucători
lor români, apărute în ultimii 
10 ani.

Glorificați, pînă acum, s-au 
văzut doi apărători de buturi : 
„în. poartă Voinescu" (de Dan 
Deșliu) și „20 de ani în urmă
rirea balonului rotund : A. Cre- 
țanu“, cărora în curînd li se va 
adăuga „II Dio și diavolii din

etapă la Ploiești în fata Petro
lului : 0—0. Spun emoții, fiindcă 
nu era de așteptat ca echipa de 
pe locul al doilea, Dinamo, să 
termine și ea la egalitate, pe te
ren propriu, cu U.T.A. : 1—1.

GHEORGHE VÎLCEA1SIU, CER
NAVODA. Steaua a câștigat ul
tima oară campionatul de fotbal 
în ediția 1967—€8. Cele mai multe 
meciuri le-au jucat : Haidu — 
Sătmăreanu i, Jenei, Dumitru 
Niculae, Hălmăgeanu, Rotaru, 
D. Popescu, Negrea, Sorin Avram, 
Constantin, Tătaru II, Soo și Vod- 
nea.

dAnuț CARGEAC, brașov. 
Palmaresul handbaliștilor noștri 
este onorat de șapte titluri de 
campioni mondiali (patru cuce
rite de băieți și trei de fete) și 
de trei Cupe ale campionilor eu
ropeni (băieții conduc si în a- 
ceastă întrecere cu 2—1). Asta 
numai la seniori.

AUGUSTIN MOGA, FĂGĂRAȘ. 
Care va fi succesorul lui Cassius 
Clay ? Valoarea Si vîrsta sînt de 
partea lui George Foreman. Nu

mai să nu-1 ajungă bătrânețea, 
tot așteptînd retragerea lui Clay 
sau o victorie asupra acestuia.

ȘTEFAN TOMIȚA. ORAȘUL 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ. 
Aveți 18 ani, alergați 100 m în 
mai puțin de 16 secunde si cu-.

toriei m-a făcut să uit că mai 
am de parcurs încă un tur de 
pistă. Cind am trecut prin fața 
tribunei am sprintat și m-am 
relaxat... Abia cind grupul 
ne-a ajuns și i-am văzut în
verșunarea, m-am trezit. Prea 
tîrziu. Pierdusem o mare vic
torie..."

Alte victorii, alte satisfacții) 
izbinzi ce ne vor obliga să le 
salutăm cu entuziasm îl așteap
tă pe tînărul Mircea Romașca
nu. Cu siguranță nu le va mai 
scăpa printre degete. -

li
H. N. Ț

P.S. Ce-ar fi ca titlul aces
tui articol să-i fie dat la cules 
colegului nostru, zețarul Mircea 
Romașcanu ?

fața porții" (consacrată de 
George Mihalache lui Mircea 
David). La mijlocul terenului 
(cu vădită tendință ofensivă) îl 
găsim pe „Petschovschi" (de A- 
ristide Buhoiu). Ceva mai aglo
merată este linia de înaintare : 
„Mereu în 16 metri : Titus 
Ozon“, „Cele două pasiuni ale 
lui Sony Niculescu" (de Toma 
Alexandrescu) și „I se spune 
profesorul : Gh. Constantin" 
(de Marius Popescu), la care 
se vor alătura probabil bio
grafia lui Dobrin și autobiogra-, 
fia lui Ștefan Dobay.

După cum se vede, cu toți 
acești eroi, abia de am putea 
întocmi o echipă. Nu-i așa că 
bibliofilul are dreptate : fotba
lului nostru ii lipsește o linie 
de fund...

4

noașteți perfect regulamentul de 
fotbal. Chiar... perfect ? Oricum, 
nu trebuie să vă adresați Cole
giului central al arbitrilor, ci să 
vă interesați la Consiliul jude
țean pentru educație fitzică și 
sport. Din cînd în cînd, se orga
nizează cursuri de arbitri. Vă 
doresc succes !

ION PREDA, GALAȚI. Ixicrați 
acum la Combinatul siderurgic 
din Galati, dar inima dv. con
tinuă să bată, ca și în perioada 
1955—1960, pentru fotbaliștii din 
Hunedoara. Nici nu este, deci, 
de mirare că știti mai multe 
despre Corvinul decît colegul dv. 
într-adevăr, Corvinul a partici
pat de două ori la campionatul 
Diviziei A : în 1954, sub numele 
de Metalul și în ediția 1960—61, 
sub actualul ei nume. Să vedem: 
vom înregistra și a treia partici
pare ?

M.C., BUCUREȘTI. Citind .ca
trenul" dv., am căutat zadarnic 
poanta. Ati uitat s-o trimiteți ?

ZOLTAN PESEK. Mureșul Deva 
a pierdut cu 3—0 meciul cu Uni
rea Tomnatic, pentru substituire 
de jucător (Pe teren, rezultatul 
a fost 1—1). în clasament s-a 
operat cuvenita rectificare, în 
conformitate cu decizia dată de 
Comisia de competiții.

Ilustrații : N. CLAUDIU /
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COMUNISTĂ A TINERETULUI,
OBIECTIV DE BAZĂ AL MIȘCĂRII SPORTIVE

Este binecunoscut faptul că sportul, prin legile sale, scrise 
nescrise, constituie un sprijinitor de seamă al realizării 

obiectivelor educative în rindul tinerei generații. In fond el 
este un exercițiu etic paralel și complementar altor sfere’ e- 

0 ducative, un exercițiu în care este angrenată o mare parte 
a tineretului. Prin practicarea sportului, tînărul își educă 
mai repede și mai eficient spiritul cutezător, întreprinzător, 

g voința, perseverența, pasiunea, dorința de perfecționare și de

Și

Precedată de largi dezbateri, prilejuite da 
desfășurarea plenarelor CJ.E.F.S, ale fe
derațiilor și cluburilor sportive, Plenara 

lărgită a Consiliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport a analizat, recent, activitalea 
politico-ideologică și cultural-educativă din miș
carea sportivă, modul în care se acționează 
pentru înfăptuirea sarcinilor izvorîte din Pro- 
gramul ideologic al partidului» adoptat de Ple- 
nara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971 și din 
hotărîrile celui de al Xl-lea Congres al P.C.R.

Importanța acestui eveniment este, in tnod 
deosebit, subliniată de faptul că Plenara lăr
gită a C.N.E.F.S. s-a înscris în amplele acțiuni 
inițiate, în această primăvară, în pregătirea

PRETUTINDENI-UN
ORDINE Șl

Puternic stimulată de docu
mentele de partid referitoare 
la dezvoltarea continuă a edu
cației fizice și sportului, miș
carea noastră sportivă a înre
gistrat în ultimul timp progrese 
simțitoare atît în ceea ce pri
vește lărgirea ariei de cuprin
dere a oamenilor muncii în 
practicarea exercițiului fizic și 
creșterea performanțelor, cît 
și în direcția asigurării unui 
climat educativ îmbunătățit, 
propice obținerii unor rezulta
te superioare. Acest din urmă 
aspect s-a reflectat cu deose
bită pregnanță în cadrul lu
crărilor Plenarei lărgite a 
C.N.E.F.S., care a dezbătut mo
dul în care se îndeplinește 
Programul de activitate politi
co-ideologică și cultural-edu
cativă al Partidului Comunist 
Român în domeniul educației 
fizice și sportului. Informarea 
prezentată plenarei de general 
lt. Marin Dragnea, președintele 
C.N.E.F.S., a constituit un pri
lej de analiză temeinică și 
complexă a cadrului etic al 
sportului, o apreciere exigentă 
si realistă a realizărilor in 
acest domeniu și a neajunsu
rilor care se manifestă, ofe
rind participanților posibilita
tea unor dezbateri profunde în 
spirit critic și autocritic a la
turii educative, a felului în 
care se reflectă aceasta în 
procesul de pregătire multila
terală a sportivilor. Ca urma
re, plenara — care a succedat 
unor ample analize la nivelul 
unităților sportive, al cluburi
lor, federațiilor și consiliilor 
județene — a reprezentat un 
moment important în viața în
tregii mișcări sportive din țara 
noastră.

în informarea prezentată au 
fost reliefate o serie de reali
zări în ceea ce privește con
tinua amplificare a sferei spor
tului de masă, contribuția sa 
la întărirea sănătății si capa
cității de muncă a tuturor ce
tățenilor. la recrearea lor, la 
formarea omului nou. la dez
voltarea unor însușiri morale 
alese la tînăra generație, la

Congresului educației politice și culturii socia
liste, prima manifestare de acest fel din istoria 
patriei, izvorîtă din inițiativa secretarului general 
al partidului nostru, tovarășul NICOLÂE 
CEAUȘESCU.

Considerînd, de aceea, că, pentru îmbunătă
țirea în continuare a muncii de educare co
munistă a tineretului sportiv, este necesară cu
noașterea și însușirea temeinică a principalelor 
probleme dezbătute, a direcțiilor de activitate 
stabilite prin documentele Plenarei, ne propunem 
în această pagină o sinteză a lucrărilor, des
fășurate sub semnul unei analize exigente și al 
unei ferme angajări a întregului activ al miș
cării sportive.

CLIMAT DE MUNCĂ, 
DISCIPLINĂ

i

I

I
I
I

educarea politică și patriotică 
a acesteia. De asemenea, au 
fost subliniate rezultatele deo
sebite pe care le-au înregis
trat sportivii noștri de perfor
manță în competițiile interna
ționale, rezultate la obținerea 
cărora o contribuție deosebită 
au avut-o munca de educație 
mai atentă și mai eficientă 
desfășurată la toate nivelele, 
responsabilitatea crescută a 
reprezentanților noștri față de 
pregătire și concursuri, dărui
rea, abnegația și simțămintele 
patriotice care i-au animat, 
urmărirea neabătută a indica
țiilor de partid privind activi
tatea educațională în rîndul 
tineretului, transpunerea în 
fapt a normelor eticii și echi
tății socialiste.

Apreciind aceste realizări, 
informarea s-a referit totodată 
pe larg la deficiențele care se 
mai manifestă în activitatea 
educativă ce se desfășoară în- 
tr-o serie de unități sportive, 
deficiente reliefate și cu prile
jul plenarelor asociațiilor, clu
burilor, federațiilor etc. Ele 
privesc atît aspecte organiza
torice, cit și unele cazuri de 
superficialitate și formalism, 
de schematism in desfă
șurarea activității politi- 
co-ideoiogice, ceea ce favori
zează apariția unor concepții 
și atitudini nesănătoase față 
de muncă și de răspunderile 
ce revin sportivilor noștri 
fruntași. S-a referit, de ase
menea, la lipsa de exigență, 
la atitudinea tolerantă și la 
concesiile conducerilor de uni
tăți față de sportivii care se 
abat de la disciplină, față de 
tehnicienii șl activiștii care 
încalcă normele etice ; la fes- 
tivismul și lăudăroșenia care 
înconjoară uneori sportul de 
masă ; la neglijarea integrării 
sportivilor in munca producti
vă ; la lipsa de preocupare a 
unor cadre ale mișcării spor
tive pentru perfecționarea pro
priei pregătiri.

S-a subliniat că atitudinea 
exigentă, critică, combativă, 
reprezintă singura cale pentru

înlăturarea deficiențelor, pen
tru continua perfecționare a 
pregătirii și educației celor 
care lucrează în mișcarea spor
tivă, în scopul sporirii contri
buției la mobilizarea tuturor 
forțelor pentru realizarea o- 
biectivelor și sarcinilor stabili
te de partid.

în final, au fost prezentate 
cîteva direcții principale ale 
activității generale vizind edu
carea politică și cetățenească a 
sportivilor și celorlalte cadre, 
instaurarea unui climat sănă
tos de muncă, întărirea ordinei 
și disciplinei în întreaga viată 
sportivă a țării.

OPINII ALE
Implicațiile educative, valențele 

sociale ale sportului, influențele 
sale pozitive în formarea multila
terală a tineretului, au constituit 
temele cele mai frecvent abordate 
în cadrul dezbaterilor, de la care 
prezentăm în sinteză cîteva idei, 
opinii șl propuneri exprimate de 
unii vorbitori.

CONSTANTIN MÎNDREANU (se
cretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R.) : „Programul ideologic 
al partidului nostru impune reali
zarea unui amplu și complex pro
ces educativ, o muncă stăruitoare 
plină de responsabilitate și conți
nut. în spiritul acestor cerințe, 
organele și organizațiile sindicale, 
cluburile din întreprinderi și insti
tuții s-au străduit — și, tn ultimul 
timp, au înregistrat rezultate mal 
bune in această direcție —-să con
tribuie la dezvoltarea tn rîndul 
sportivilor muncitori a calităților 
și virtuților care trebuie să carac
terizeze omul nou, constructor al 
socialismului, la cultivarea in 
rîndul lor a respectului față d-e 
muncă, a răspunderii față de 
pregătirea sportivă, a cinstei și 
corectitudinii. Firește, va trebui 
acționat cu mai multă fermitate 
pentru eliminarea din rîndul spor
tivilor noștri a acelora, puțini la 
număr, certați cu disciplina, cu 
normele de conduită, a celor ce 
manifestă tendințe de superficiali
tate in pregătire, de chiul, vede
tism, înfumurare, de goană după 
căpătuială prin sport".

neabdicare în fața greutăților. își definește personalitatea, își 
dezvoltă sentimentele patriotice, înțelege mai bine ce în
seamnă cinste. demnitate, sinceritate, camaraderie. întrajuto
rare colegială, modestie, respect pentru cei din jur etc.

Capacitatea sportului de a grăbi formarea unor trăsături 
morale alese și de a le consolida înscrie această activita
te în rîndul celor de importanță socială deosebită.

Aceste virtuți își găsesc expresie și în normele de con
duită ale sportivului adoptate la recenta Plenară a C.N.E.F.S. 
In acest cod moral, la loc de frunte se află înscrisă datoria 
sportivului de a cunoaște și a pune in practică politica ge
nerală a partidului, dedicînd acestui soop primordial talen
tul, întreaga energie și capacitatea de muncă ; de a nu pre
cupeți nici un efort pentru continua perfecționare a pregă
tirii profesionale și a măiestriei sale sportive în vederea re
prezentării cu demnitate a țării în marile competiții interna
ționale, contribuind astfel la sporirea prestigiului de care 
poporul român se bucură in lume ca urmare a realizărilor 
sale în celelalte domenii ale vieții sociale ; de a contribui 
prin activitatea pe care o desfășoară Ia întărirea unității mo
ral politice a poporului, Ia cimentarea prieteniei frățești din
tre toți oamenii muncii — români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — pe baza stimei reciproce, a deplinei ega
lități în drepturi ; de a pune oricînd este nevoie calitățile 
sale dobindite prin sport în slujba patriei, a apărării cu ori
ce sacrificiu a integrității ei teritoriale, a independenței și su
veranității naționale ; de a milita neabătut pentru întărirea 
prieteniei și solidarității cu țările socialiste, cu popoarele 
care luptă pentru scuturarea jugului colonial și de a contri
bui la dezvoltarea relațiilor sportive cu toate țările pe baza 
unor principii noi, democratice, de egalitate și respect reci
proc ; datoria de a face, în orice împrejurare, dovada dra
gostei fierbinți față de partid și de patria socialistă, a dem
nității și mîndriei naționale ; datoria Iui de a se manifesta 
ca un promotor ai ideilor Înaintate, ca dușman al concepți
ilor retrograde, care propagă ura, violența și disprețul față 
de om, discriminarea rasială și națională, naționalismul și 
șovinismul în sport.

Sportivul zilelor noastre trebuie să fie exemplu de con
duită morală pe terenul de sport, în familie și societate, să 
dea dovadă de atașament față de clubul din care face parte, 
să participe activ la viața internă a organizației sale spor
tive, să dovedească spirit combativ, critic și autocritic, un 
înalt simț de răspundere și conștiinciozitate, dăruire și’ pa
siune, spirit creator și cutezanță, corectitudine, demnitate și 
modestie.

UNOR PARTICIPANT!
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DIN PROGRAMUL DE
• C.N.E.F.S., organele și organizațiile cu atribuții, 

consiliile județene, conducerile cluburilor și asociațiilor 
sportive vor acționa mai ferm pentru intensificarea 
educației materialist-științifice a sportivilor și tehnicie
nilor
• In vederea dezvoltării conștiinței socialiste 

instaurarea unor raporturi comuniste de munca............................ . „ _ — ---------- *1 
viața in activitatea sportiva, in toate unitățile sportive 
se va acționa pentru cunoașterea și aplicarea în viață 
a normelor cuprinse în Codul eticii și echității socialis
te, a normelor de comportare morală a sportivilor.

• In cluburile și asociațiile sportive se vor organiza 
acțiuni îndreptate spre cunoașterea tradițiilor înaintate 
de muncă și de luptă ale partidului și poporului, a 
continuității istorice a poporului român pe teritoriul 
patriei noastre. Se va acționa pentru cunoașterea de 
către sportivi a mărețelor realizări obținute de poporul 
lomân în anii socialismului, a perspectivelor înflori
toare care se deschid fiecărui județ, întregii țări, în 
opera de edificare a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, de înaintare a României spre comunism.
• Federațiile, organele și organizațiile cu atribuții, 

consiliile județene, conducerile cluburilor și asociațiilor 
sportive își vor spori preocupările pentru creșterea 
prerogativelor și responsabilităților antrenorilor în 
educarea politico-ideologică și cultural-educativă a 
sportivilor.
• întreaga activitate politico-ideologică șl cultural- 

educativă va orientată in direcția creșterii responsa
bilității sportivilor, antrenorilor și activiștilor pentru 
traducerea în viață a sarcinilor rezultate din documen-

L
tele de~ partid și de stat, din Programul de dezvoltare 
j mișcării sportive pe perioada 1975—1980, pentru rea-

1
I
I
I
I

MASURI
"I

I
Uzarea unei îmbunătățiri substanțiale a activității 
sportive de masă și creșterea continuă a nivelului de 
reprezentare demnă a sportului românesc în arena 
internațională.
• Organele și organizațiile sportive vor acționa mal 

energic pentru combaterea unor tendințe de parazi* 
tism, de viață ușoară, fără muncă, pentru cultivarea 
simțului răspunderii și al datoriei în conștiința tuturor 
sportivilor de a efectua o muncă utilă în folosul socie
tății, atît în activitatea profesională, cît și în obține
rea unor performanțe sportive de valoare.
• In colaborare cu organele și organizațiile de stat 

și obștești cu atribuții pe linia educației fizice și 
sportului, se vor lua măsuri pentru angrenarea sporti
vilor la acțiuni de muncă patriotică, în special pentru 
construirea și amenajarea de baze sportive.
• Cu sprijinul organelor și organizațiilor de partid, 

U.T.C. și sind icale, unitățile sportive, folosind mijloace 
specifice vor acționa pentru îmbogățirea continuă a ni
velului general al cunoașterii, al orizontului cultural al 
sportivilor, tehnicienilor și activiștilor. In acest sens in 
cadrul cluburilor și asociațiilor sportive se vor organiza 
seri literare, evidențierea antrenorilor și sportivilor 
merituoși, marcarea retragerii unor sportivi din activi
tatea competiționalâ, serbări cultural-sportive, ziua 
clubului sau asociației sportive ș.a.
• In programul de organizare a diferitelor compe

tiții, extinse pe mai multe zile, se vor include și vi
zite la obiectivele industriale, istorice și social-cultu- 
rale din localitățile gazdă și din împrejurimi, pentru 
educarea patriotică a sportivilor prin cunoașterea rea
lizărilor poporului nostru.

I
I
I
I
I
I
I
I

Prof. unlv. IOAN KUNST-GHER- 
MANESCU (președintele F.R. 
Handbal) : „Noi trebuie să respin
gem cu toată hotărîrea ideea că 
facem numai educație corporală 
și că dezvoltarea calităților și ap
titudinilor fizice poate fi despăr
țită de formarea trăsăturilor omu
lui de tip nou, deci și de educație 
politică, ideologică, cetățenească, 
morală a sportivilor. Trebuie să 
vedem care este contribuția aces
tei verigi in obținerea rezultatelor 
bune sau slabe. Se spune peste 
tot că profesorul de educație fizi
că, antrenorul este cel mai impor
tant factor de educație. Fără în
doială că lucrul acesta este just, 
dar noi nu trebuie să uităm nici 
un moment că sportivul trăiește 
intr-o societate, că nu are con
tact direct numai cu antrenorul, 
că el trăiește intr-un club sportiv, 
că lucrează intr-o întreprindere 
sau instituție și că, prin urmare, 
sînt implicați și ceilalți factori 
educaționali, printre care aș enu
mera în primul rind, fiind vorba 
de tineret, organizațiile U.T.C.. 
școala, familia".

ARGENTINA MENIS (maestră 
emerită a sportului la atletism) : 
„Sportivii din loturile naționale 
și olimpice au dezbătut teme 
ale activității de pregătire politico- 
ideologică și cultural-educativă 
tn cadrul organizațiilor noastre de 
partid, tn cadrul grupelor U.T.C. 
sau in adunările cluburilor spor
tive, constatîndu-se cu satisfacție 
că aplicarea în practică a 
Programului ideologic al partidu
lui adoptat la Plenara C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1971 a deter
minat o mai bună pregătire a 
noastră, instaurarea unui climat 
propice muncii pentru obținerea 
marilor performanțe".

ȘTEFAN COVACI (vicepreședin
tele F.R. Fotbal) : „Convingerea 
noastră este că fotbalul românesc

are reale resurse valorice, dispune 
de un potențial uman bogat, dar 
este întirziat, dat înapoi de caren
țe de disciplină, de mobilizare^ 
chiar și de lipsuri organizatorice 
șt de unele mentalități retrogra
de... Munca educativă cu jucătorii 
nu se încheie odată cu terminarea 
meciului de duminică. Educarea 
jucătorului este un proces perma
nent, continuu, de zi cu zi. Din 
acest punct de vedere este evident 
cd principalele răspunderi nu re
vin numai federației exclusiv, cî 
tocmai acelor organe care sînt 
legate de locul lor de producție, 
de școlile sau facultățile unda 
sportivii studiază".

IOSIF BUDA (dlr. Școlii sporti
ve Oradea) : „A fost necesar să 
acordăm muncii educative tn 
școala noastră locul și rolul cuve
nit. Am procedat la analiza mo
dalităților pedagogice de acțio
nare in următoarele aspecte ala 
muncii profesorului : munca edu
cativă pe parcursul antrenamen
tului, munca educativă cu ocazia 
competițiilor și deplasărilor, le
gătura cu unitatea școlară de ba
ză și cu familia sportivului"-

ION ȘICLOVAN (rectorul 
T.E.F.S.) : „Am convingerea cd 
funcția educațională a educației 
fizice șl sportului poate fi mal 
bine realizată dacă se dă dovadă 
de mai multă exigență, fermitate 
și continuitate pentru asigurarea 
caracterului educativ și realmente 
culturalizator al domeniului nos
tru. De regulă, considerăm vino- 
vați de abaterile de la etică nu
mai pe sportivii care le comit. 
Dar asemenea manifestări sînt șt 
urmarea lipsurilor noastre, ale 
educatorilor, a toleranței față de 
abateri, a exigenței scăzute tn 
cadrul procesului de educare și 
instruire".

Prin întreaga lor desfășurare, lucrările Plenarei lărgite a Con
siliului Național pentru Educație Fizicâ și Sport au consti
tuit un moment deosebit de important pentru îmbunătățirea 

in continuare a activității politico-ideologice și cultural-educative 
în rîndul sportivilor și cadrelor din mișcarea noastrâ sportiva.

Ampla analiză, în spirit critic și autocritic, făcută prin infor
marea prezentată Plenarei, dezbaterile fructuoase, planul de mă
suri și normele de comportare a sportivilor, adoptate cu acest pri
lej, au evidențiat cu claritate, odată cu experiența bună obținută 
in acest domeniu, posibilitățile încă insuficient valorificate și di
recțiile de acțiune concretă spre care trebuie să se îndrepte, în 
viitor, preocupările și eforturile tuturor factorilor cu atribuții, ale 
întregului activ al mișcării sportive.

Important, hotărîior este ca acum, la toate nivelurile sportului 
nostru, să se treacă, cu fermitate și intransigență, la lichidarea 
grabnică a lipsurilor, la creșterea răspunderii pentru îndeplinirea 
măsurilor concrete stabilite de Plenară, prin care să se asigure, 
pretutindeni, creșterea calității și eficienței muncii de educare co
munistă a tineretului sportiv, în spiritul Programului ideologic, al 
celorlalte documente de partid referitoare la sarcinile și rolul edu
cației fizice și sportului în vasta operă de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism.



ÎNAINTEA ETAPEI DE MUME
VEȘTI DE LA DIVIZIONARELE A

e F. C. CONSTANȚA a so
sit joi după-amiază de la Tg. 
Mureș și. Imediat, a efectuat un 
antrenament. Ieri, fotbaliștii 
constănțeni au participat la o 
nouă ședință de pregătire, mai 
mult cu caracter tehnico-tactic. 
Toți componenții lotului sînt 
apți de joc. inclusiv Moldovan, 
care, se pare, își va relua lo
cul în echipă, înlocuindu-1 ne 
Mărculescu ® SPORTUL STU
DENȚESC acordă. în conti
nuare, egală atenție întîlnirilor 
din finalul campionatului, do
rind să rămînă neînvinsă. Ieri, 
elevii antrenorilor Angelo Ni- 
culescu și Ion Voica au efec
tuat un ultim antrenament îna
intea plecării spre orașul lito
ralului.

ARBITRUL PARTIDEI : O. 
Anderco (Satu Mare).

• F. C. OLIMPIA. Fotbaliș
tii din Satu Mare s-au îna
poiat miercuri seara acasă, iar 
joi și vineri au luat parte la 
antrenamentele din ciclul obiș
nuit de pregătire. Cit privește 
echipa probabilă, 6Înt cîteva 
șemne de întrebare în privința 
alcătuirii ei. Matei. Bathori I și 
Hațeganu sînt accidentați și re
cuperarea lor este problema
tică • „POLI" TIMIȘOARA. 
Studenții timișoreni au luat 
parte joi la un antrenament de 
recuperare (pentru rezerve a 
fost program de lucru obiș
nuit). iar vineri au susținut o 
nouă ședință de pregătire, după 
care, In aceeași zi, au plecat 
la Satu Mare. în formație, o 
singură modificare față de par
tida cu Steaua : nu va juca 
Șerbănoiu, care a acumulat 3 
cartonașe galbene.

ARBITRUL PARTIDEI : C. 
Manușaride (București).

• F.C.M. REȘIȚA, (tonșfienți 
de importanța partidei, jucăto
rii reșițeni au efectuat pregă
tiri intense ; cel mai mult a 
lucrat compartimentul defensiv, 
deficitar în meciul de miercuri. 
Vineri a avut loc un „joc-școală“ 
cu formația de tineret-speranțe. 
Bojin și Atodiresei sînt indispo
nibili • RAPID. Joi și vineri, 
feroviarii au efectuat antrena
mente cu un grad de intensi
tate medie. Nu există nici o in
disponibilitate în lot. Aseară, 
echipa a plecat spre Reșița.

ARBITRUL PARTIDEI : " 
Dinescu (Rm. Vîlcea).

• JIUL a ajuns acasă In 
noaptea de miercuri spre joi. 
A doua zi a efectuat un antre
nament ușor și o ședință de 
saună, pentru refacere. Vineri, 
continuarea pregătirilor. Există 
semne de întrebare In 
rea formației, Intrucît 
▼an și Tonca nu sînt 
rați (după accidentări) . 
această oră • „U“ CLUJ-NA- 
POCA. Joi, preocupări pentru 
refacere și recuperare, vineri, 
două antrenamente. Plecarea 
spre Petroșani, astăzi dimineață, 
cu autocarul. Vor lipsi din e- 
chipă : portarul Duha (fractură

la deget), Vasiliu (sancționat de 
club pentru indisciplină). Mier
iul, Hurîoi, Cîmpeanu II, Barbu, 
Uifăleanu, Luchescu (acciden
tați).

ARBITRUL PARTIDEI : N. 
Hainea (Birlad).

0 STEAUA. După meciul de 
la Timișoara, Steaua așteaptă 
refacerea completă a lui Du
mitru. Această incertitudine 
face ca formația probabilă să-i 
cuprindă pe Moraru — Anghe- 
lini, Agiu, Sameș, Vigu — 
Stoica, Ion Ion, Iordănescu — 
Troi, Năși ase, Răducanu. • 
F. C. BIHOR. După victoria 
netă în meciul cu U.T.A., oră- 
denii speră să se impună în 
fața publicului bucureștean 
printr-un joc de calitate. Sin
gura noutate în formație ar 
putea să fie Suciu, a cărui re
intrare este anunțată. La 
București va face deplasarea 
și internaționalul Kun, dar nu
mai pentru un control medical, 
care să-i fixeze data reluării 
antrenamentelor.

ARBITRUL PARTIDEI : I. 
Ciolan (Iași).

• C.F.R. CLUJ-NAPOCA, re
născută moral după ultimele 
două succese, pregătește cu o 
ambiție aparte meciul de mîine. 
In privința formației, antreno
rul C. Rădulescu are o „pro- 
blemă" : Adam acuză dureri la 
picior, după meciul cu Olimpia 
Satu Mare. Se speră, însă, că 
duminică golgeterul feroviari
lor va fi d»in nou .,1a datorie". 
Rezerva pentru Mihai Adam 
este Popa. O S. C. BACĂU a 
plecat vineri spre Cluj-Napoca. 
Antrenorul Gh. Constantin 
declara că, după acel 4—0 
compania F. C. Argeșului, 
drumul Someșului hotărî t 
obțină un punct sau două pen
tru a ataca participarea în 
Cupa U.E.F.A. Azi, băcăuanii 
vor efectua o ședință de pre
gătire la Cluj-Napoca. Pană 
este indisponibil.

ARBITRUL PARTIDEI : 
Ghită (Brașov).

• DINAMO. A efectuat obiș
nuitele pregătiri pentru parti
da de mîine. Din lot lipsesc

Constanlineseu, Dumitrache și 
Dinu, suspendați pe cite 4 eta
pe, de către conducerea clubu
lui, pentru abateri de la disci
plină înaintea meciului cu 
Politehnica Iași • U.T.A. în
torși de la Oradea cu moralul 
zdruncinat, arădenii au urmat 
un intens 
mente. Vineri au avut loc două 
ședințe de pregătire. Se preco
nizează folosirea aceleiași for
mații care a evoluat miercuri. 
Plecarea spre București este 
prevăzută pentru astăzi dimi
neață, cu avionul.

ARBITRUL PARTIDEI : S. 
Drăgulici (Drobeta Tr. Severin).

• A.S.A. TG. MUREȘ. După 
o zi de recuperare, care a ur
mat etapei de miercuri, mure
șenii au efectuat ieri un. an
trenament, iar astăzi vor face 
altul. Dornici să obțină dreptul 
de participare la „Cupa 
U.E.F.A.“, ei vor forța victo
ria și în confruntarea cu Po
litehnica Iași, mai ales că, tai 
continuare, îi așteaptă două me
ciuri consecutive în deplasare. 
Miine va fi menținută aceeași 
formație care a dat deplină sa
tisfacție în partida de miercuri,

ciclu de antrena-

N.

alcătui- 
Moldo- 
recupe- 
pînă la

CLASAMENTE
TINERET-SPERAN'flî

1. UNIV. CV. 30 17 7 6 57-24 41
2. Steaua 30 18 4 8 49-36 40
3. F. C. Argeș 30 18 9 9 46-31 39
4. Dinamo 30 15 8 7 66-30 38
5. F. C. C.-ța 30 15 8 7 51-29 38
6. „Poli** Timiș. 30 16 1 13 54-36 33
7. Sportul stud. 30 13 6 11 52-40 32
8. F. C. Bihor 30 12 6 12 50-52 30
9. A.S.A. 30 11 6 13 42-49 28

10. U.T.A. 30 10 8 12 29-38 28
11. Ranid 30 10 7 13 40-44 27
12. Polit. lași 30 11 5 14 42-47 27
13. S. C. Bacău 30 12 2 16 46-56 26
14. „U“ Cj.-Np. 30 10 5 15 33-45 23
15. C.F.R. 30 6 12 12 33-36 24
16. F.C.M. Reșița 30 10 4 16 32-50 24
17. F. C. Olimpia 30 7 9 14 38-53 23
18. Jiul 30 8 1 21 25-89 17

mCUPA A + ■T"
1. STEAUA 60 36 13 ii 121- 66 85
2. Dinamo 60 31 14 15 124- 62 76
3. Univ. Cv. 60 27 16 17 92- 56 70
4. „Poli" Timiș. 60 29 10 21 103- 78 68
5. F.C. Argeș 60 28 11 21 73- 69 67
6. F.C. C.-ța 60 26 14 20 82- 61 66
7. Sportul stud. 60 25 15 20 95- 76 65
8. A.S.A. 65 26 10 24 84- 84 62
9. F.C. Bihor 60 25 10 25 88- 92 60

10. S.C. Bacău 60 7 27 82- 88 59
11. Ranid 60 22 11 27 77- 87 55
12. Polit. lași 60 22 10 28 84- 91 54
13. U.T.A. 60 21 12 27 68- 89 54
14. F.C M. 60 23 8 29 66- 99 54
15. C.F.R. 60 14 21 25 61- 72 49
16. F C, Olimpia 60 17 15 28 69-106 49
17. Jiu! 60 18 9 33 64-134 45
18. „U- C;.-Np. 60 17 8 35 62- 85 42

cu F. C. Constanța • POLI
TEHNICA IAȘI îi are indispo
nibili pe Banu și Costea, care 
sint accidentați (ultimul din ei 
ar putea fi, totuși, recuperat 
pină la ora meciului). Ieșenii 
s-au deplasat, ieri, cu autocarul 
la Tg. Mures.

ARBITRUL PARTIDEI : 
Șerban (Craiova).

DiViZIA A

ÎN CIFRE
R.

• F. C. ARGEȘ are deose
bite probleme de alcătuire a 
formației. Dobrin, accidentat in 
meciul de la Bacău, a devenit 
indisponibil. Fundașul Dumi
trescu a contractat o entorsă la 
gleznă, dar sînt speranțe pen
tru refacerea lui pînă la ora 
jocului • UNIVERSITATEA 
CRAIOVA. Studenții au efec
tuat joi un antrenament ușor, 
ieri alte două (dimineața și 
după-amâază), astăzi un altul, 
după care. In jurul orei prin- 
xului, vor pleca cu autocarul 
spre Pitești. Toți componenții 
lotului sînt apți de joc.

ARBITRUL PARTIDEI 
Coloși (București).

Kc.

Învingător și invins ! In rolurile principale, Adam (nr. 12), care 
exultă după marcarea primului său gol, și portarul sătmărean 
Pusztai. (Fază din meciul C.F.R. — Olimpia, 5—Ij.Foto : I. LESPUC

NOTE... NOTE... NOTE... NOTE
PRECARA CONDIȚIE 
PSIHICĂ A OLIMPIEI

Unul dintre cele mai impor
tante meciuri din cursa pentru 
rămînerea în „A“ s-a consumat 
miercuri la Cluj-Napoca și s-a 
încheiat cu victoria pe deplin 
meritată a feroviarilor din ora
șul de pe Someș. 5—1 este însă 
un scor prea mare și la rea
lizarea lui și-au adus 
buția mai mulți factori, dintre 
care cel mai mult a 
condiția psihică precară a O- 
limpiei. Formația din Satu Mare 
s-a prezentat la joc nu numai 
cu o serie de indisponibilități, 
care au grevat mult potențialul 
echipei în acest sezon (ne gîn- 
dim în special la portarul Bat
hori), dar și după o înfringerr 
categorică la București și o alta 
neașteptată, suferită pe stadio
nul propriu. Echipa lui Gh. Ola 
a intrat pe gazon decisă să dea 
totul, a reușit uneori să fie 
egală în cîmp cu C.F.R., dar a 
fost total întrecută în a doua 
parte a partidei, cind Adam și 
coechipierii săi au jucat — e 
drept — irezistibil. Condiția 
psihică precară, de care amin
team la început, a jucătorilor 
de la Olimpia a ieșit în eviden
ță incă din primele minute (ma- 
terializîndu-se prin autogolul 
lui Knoblau), pentru ca de-a 
lungul partidei să se manifeste 
decisiv în fazele care au dus 
la marcarea golurilor, ușurind 
stabilirea scorului final. (M. T.).

contri-

contat

ASPIRAȚII BIHORENE

F.C. Bihor a realizat în fata 
textiliștilor arădeni unul dintre 
cele mai categorice scoruri din 
istoria întîlnirJlor cu vechii săi 
rivali sportivi de pe malurile 
Mureșului. Dar nu despre meciul 
de miercuri vrem să vorbim ; 
despre el vom aminti doar că, 
dacă ar fi cazul acordării unor 
..mențiuni de merit", ele se cu
vin lut Dnmlde (omis dintre evi- 
dentiati în transmisia telefonică)

TRIAL IN VEDEREA ALCĂTUIRII LOTULUI
REPREZENTATIV DE TINERET [SUB 21 DE ANI]

In vederea alcătuirii lotului re
prezentativ de tineret (sub 21 do 
ani), care urmează să întreprin
dă. luna viitoare, un turneu de 
mai multe jocuri in R.P. Chine
ză. federația de specialitate va 
organiza un trial, la care vor ii 
convocati cei mal buni jucători 
care activează în rîndul forma-

țiilor de tineret-sperante și al 
unor echipe fruntașe din Divizia 
B, Selecția va avea loc la data 
de 2 iunie, la Snagov. Jucătorii 
convocati la această acțiune ur
mează să fie nrezenți la sediul 
F.R.F. în dimineața zilei de 31 
mai.

• în cele nouă partide ale   — ... A

la 
de 
37

------_--------- --- -------- _ a
XVn-a. Pînă în prezent, 
a-au înscris 710 goluri : 551 
gazdele, 159 oaspeții.
• Golul cu nr. 700 a

marcat de Rădulescu, în 
66 al meciului Sportul __

— F.C.M. Reșița.
Sandu este al 4-lea

etapei a XXX-a a Diviziei 
B-au marcat 36 de goluri, 
numai un singur nunct 
recordul campionatului — 
— înregistrat in runda 

Pînă în

fost 
mln.
itu-

dențesc
• M. ____ ____  _ ____

jucător care reușește să în
scrie 4 _ ’ 2 2 1 __ ____\
de la începutul campionatu
lui. Au mai realizat această 
performantă. în ordine. Radu 
n, Slmionaș §1 Iordănescu.
• Din cele 270 partide 

disputate nînă acum. 190 au 
revenit gazdelor, 55 s-au în
cheiat la egalitate. Iar în 25 
victoria a fost de partea 
oaspeților.
• Knoblau (F.C. Olimpia) 

a marcat al 21-lea autogol al 
campionatului (al 7-lea din 
retur). El a mai făcut acest 
lucru și în etapa a XlX-a, în 
partida Jiul — F.C. Olimpia.
• în etapa de miercuri

s-au dictat 7 lovituri de la 
11 m (cifră care reprezintă 
recordul campionatului, ve
chiul record era deținut de 
etapa a XVlir-a, cu 6 penal- 
tyuri) : 3 transformate. 4 ra
tate. In cele 30 de etape s-au 
acordat 76 de penaltyuri : 64 
pentru gazde. 12 în favoarea 
oaspeților ; 54 transformate
22 ratate.

© Cu cei doi eliminați — 
Smarandache șl Zamfir — în 
partida Politehnica Timișoara 
— Steaua, numărul jucători
lor care au primit cartonașe 

a

goluri Intr-un meci.

— care a încercat totul spre a-și 
scoate echipa din impas — si 
debutantului orădean Mureșan 
(20 de ani, venit de la Dinamo
— M.I.U. Oradea), care se anun
ță ca o veritabilă promisiune a 
„unsprezecelui" de sub conduce
rea lui R. Cosmoc și Gh. Staicu.

Vrem să atragem atenția asu
pra etapei pe care fotbalul oră
dean o parcurge acum, etapa 
unei consolidări organizatorice 
care trebuie să-și arate roadele; 
de la realizările privind fortifi
carea clubului-fanion, îmbunătă
țirea construcțiilor sale, se pre
conizează o întărire a întregii 
scări competiționale fotbalistice 
a orașului, operațiune care va 
privi în mod cu totul special 
activitatea de copii si juniori. 
Vom reveni mai pe larg asupra 
eforturilor bihorene vizînd. rein
trarea în grupul orașelor de 
marc performanță ale fotbalului 
nostru, acolo unde a ocupat un 
loc meritoriu cu ani în urmă, 
cînd titlul național poposea, prin 
I.C.O. (ediția 1948/1949), pe ma
lurile Crișului. (Ef. I.)

CINE CÎȘTIGĂ
SAU CINE PIERDE...

Se știe că de la acea dumi
nică în care capacitatea stadio
nului Giulești s-a dovedit ne-

încăpătoare, Rapidul a jucat 
partidele sale în cuplaj cu 
Sportul studențesc. De iapt, 
Clubul giuleștean a fost acela 
care, prin conducătorii săi, a 
perfectat acest aranjament or
ganizatoric cu clauze avanta
joase, din toate punctele de 
vedere. Și treburile au mers 
bine pînă In ajunul etapei de 
miercuri cind, în mod subit, 
clubul Rapid a anunțat că ab
dică de la acordul verbal sta
bilit, mutîndu-și locul de dis
putare a meciurilor pe stadionul 
„23 August" (?i). Se spune că 
In acest fel a urmărit o creș
tere a încasărilor, ceea ce n-ar 
fl fost rău dacă s-ar fi tntîm- 
p’at așa. Miercuri Insă, pe „23 
August" au fost In jur de 
10 000 de spectatori, iar pe Re
publicii aproximativ 1 500. Are
na centrală din str. Izvor cu 
siguranță că ar fi atras, In cazul 
cuplajului, peste 20 000 de iu
bitori ai fotbalului, și în acest 
fel ciștigul ar fi fost dublu — 
pentru ambele cluburi și mai 
ales pentru
reșteni, care vor să 
bele echipe la lucru.

spectatorii bucu- 
vadă am-
IS. T.)

SIMBATA

BASCHET. Stadionul tineretului, de 
la ora 17 : A.S A. - IPROMET, Poli
tehnica —■ UREM, meciuri in cadrul 
„Cupei Congresului".

MODELISM. Clubul centra! de mo- 
delism (ștrandul Băneasa), de ia 
ora 9 : campionatele republicane de 
oeromodele captive.

SĂRITURI IN APA . Bazinul 
August**, de la ora 16 : „Cupa 
greșului", concurs organizat de 
Școlar pentru copii și juniori.

POPICE. Arena Voința, de la
15 : Voința "‘‘ L—
frig, de la ora 15 : Frigul — Cetatea 
Giurgiu, meciuri in cadrul Diviziei 
feminine A.

. ora
Rapid ; arena Antre-

SCRIMA. Sala Floreasca II, de la 
>ra 8 : Campionatul republican In
dividual de spada.

DUMINICA

BASCHET.
la ora 9 j 
sulul”.

CANOTAJ.
ora 7,30 : „Cupa C.N.U.”, probe de 
vitezd pentru seniori ,i juniori.

Stadionul tineretului, de 
finalele „Cupei Congre-

Lacul Herăstrău, de la

Steaua,
C. Bihoi 
— F. C.
Dinamo,

U.T.A. ’

FOTBAL. Stadionul 
15,15 : Steaua — F. 
sp.), ora 17 : Steaua 
(Div. A) ; stadionul

. 15,15 : Dinamo — U.T.A. (tin.
ora 17 : Dinamo — U.T.A. (Div. A) ; 
teren Autobuzul, ora 11 : Autobuzul
— F.C.M. Giurgiu (Div. B) »■ teren 
Metalul, ora 11 : Metalul — Minerul 
Motru (Div. B) ; teren Triumf, ora 
11 : Triumf — ICSIM (Div. C) ; te
ren Steaua, ora 11 : Șoimii TAROM
— Unirea Tricolor (Div. C) ; teren 
F.R.B., ora 11 : I.O.R. — Electronica 
(Qiv. C) ; teren Laromet, ora 
Tehnometal — Sirena (Div. 
teren T.M.B., era 11 : T.M.B. 
Avîntul Urziceni (Div. C).

Bihor 
ora 

»P-).

11 :
O :

HANDBAL. Stadionul tineretului, de 
la ora 9 : IEFS — Rulmentul Brașov. 
Progresul — Universitatea Timișoara, 
meciuri feminine In cadrul „Cupei 
F.R.H.” ; teren Steaua, oro 10,30 : 
Steaua — Universitatea Ciuj-Napoca. 
meci masculin in cadrul „Cupei 
F.R.H.".

MODELISM. Clubul central de mo- 
delism, de la ora 9 : campionatele 
republicane de aeromodele captive.

POLO. Ștrandul tineretului, oro 
11 : C. S. Școlar — Mureșul To. 
Mureș (Div. A).

POPICE Arena clubului întreprin
derii Republica, de la ora 8 : Gloria

roșii în acest campionat 
ajuns la 25 (8 în retur).

• Partidele etapei
miercuri au fost urmărite__
162 000 de spectatori, total ca
re constituie un nou record 
al campionatului (vechiul re
cord — 160 000 — se înregis
trase în runda a XlX-a). Cei 
mai mulți — 55 ooo — au a- 
sistat la derby ul Politehnica 
Timișoara — Steaua, iar cei 
mai puțini — 1 000 
ciul Sportul 
F.C.M. Reșița.
• Situația în ________

•chovschi", după 30 de 
este următoarea : 1. 
MARE 9,13 ; 2. Reșița
3. București 8,92 ; 4—6. 
iova, iași și Constanța 
7. Cluj-Napoca 8,83 ; 8. 
șoara 8,81 ; 9—10.
Tg. Mureș 8.73 ;
8,71 ; 12. Arad 8.66 ; 13. Ora
dea 8,20 : 14. Petroșani 7,86.

de 
de

la me-
studențesc —

.Trofeul Pet- 
etape. 
SATU 

8,93 î 
Cra- 

8,8« ; 
Timl- 

Bacău și 
11, Pitești

SANCȚIONAREA
Comisia de disciplină l-a 

suspendat pe Mureșan (Poli
tehnica Iași) pe o etapă. In 
Divizia B, Ciocioană (Dinamo 
Slatina) a fost suspendat pe 
cinci etape.

Doi ani nu va juca Lungu 
(Minerul Comănești), care l-a 
lovit pe arbitru. O pedeapsă 
severă, dar pe deplin merita
tă, pentru o faptă reprobabilă. 
Au mai fost suspendați : Ola- 
ru (Letea Bacău) 6 etape, 
Neagu (Triumf București) 5 
etape, Ene (Unirea Tricolor

— Rulmentul Brașov ; arena 
de la ora 8 : Voința —
București, meciuri in cadrul 
masculine A.

Voința, 
Olimpia 
Diviziei

RUGBY. Stadionul Dinamo;__ .
Dinamo — Farul ; stadionul Parcul copi
lului ora 9 : Grivița Roșie — C.S.M. 
Sibiu ; teren Gloria, ora 10 : Gloria 
— Politehnica lași ; teren Vulcan, 
ora 10 : Vulcan — T.C. Ind. Constan
ța ; stadionul Olimpia, ora 10,30 : 
Olimpia — Minerul Gura Humorului, 
meciuri în cadrul Diviziei A ; T 
copilului, ora 10,30 : Sc. sp. 2 
•— Rapid, finala campionatului 
blican de juniori.

SĂRITURI 
August", de 
greșului”.

ora 10 :

Parcul 
! Buc.

repu-

IN APĂ. Bazinul 
ta ora 10 : „Cupa

SCRIMĂ : 
ora 8 : C. . 
vidual de sabie.

,.23
Con-

Snla Floreasca H, de la 
Campionatul republican indi-

LOT
NUME 

TRAGERI

fund 
SAND

inain
SAND

miji 
DANE

• BILET 
LOTUL A 
GIE VIEN 
re bilete
Lotul A și 
gie Vie 
marți, 
de la ora
de la sta 
mo, Repu 
gust”, la 
Unlversităț 
la sediul

i

FOND
GURI î 9
108.571 lei

Extrage
39 72 50. 
54 42 25

CIȘTIG 
INTERMF

D

București) 
Caracal), 
vîntul M

Odată rat 
rea de calif 
baliștilor n 
tași la turn 
J.O., cond
nică a lotul 
tativ își 
se pare, în 
(ie în vede
cu toate fo 
liminariilor 
mai a$a se 
zența, săp 
cută, la M
nuia dintr 
echipei nat 
nel Drăguș 
văzut la 
nostru 
grupa a

• INTIL 
ROMANIA 
SUB 21 D 
se dispute 
a fost co 
federației 
lonia.

Categor 
1 vanam 
rlantă 25 
te 10% a 
(12 rezult 
720 lei : 
zultate) 
lei.
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A fo 
veder 
colorii* 
Io- MiJ 
lată co

Din 
tat cu. 
„11 "-le 
pe sta 
tida 
Viena.I

-Awwwwwwwx

este mult 
Comisia 
tărită să 
orice act

Acumul 
bene, nu 
Șerbănoi
șoara) și 
stanța).

ANUNȚ
Universitatea populară București. în cola 

cercetări pentru educație fizică și sport a 
siliul municipal pentru educație fizică și s 
ținerea cursului de reciclare cu tema : „CA 
STRESS-ULUI PSIHIC IN SPORTUL DE 

Prelegerea, ținută de cercetător Cristian
torul de psihologie al Centrului de cercet 
fizică și sport, va avea loc în sala 
orele 12.30. Va urma un film artistic.



ȘIN DESPEE ECHIPA SPANIEI, NOSTRU ADVEBSAB ÎN C. M.
peana, formația Spa
niei, într-o partidă cu 
echipa R. F. Germania, 
contînd pentru sfertu
rile de finală ale C.E. 
„Deși au pierdut cu 
2—0 — a deschis dia
logul cu noi C. Dră- 
gușin — spaniolii le-au 
pus serioase probleme 
adversarilor lor. Au ju
cat de la egal cu cam
pioana lumii in marea 
majoritate a timpului, 
au avut o bară la 0—0. 
dar, intrucitva, i-am 
simțit complexați de re
centele nereușite înre
gistrate, in serie (cinci 
la număr), ale fotbalu-

lui spaniol în confrun
tările oficiale 

vest-german".
cu cel

— în linii 
„ll“-le aliniat 
bala n-a contrastat 
cel aliniat în 
la București...

mari, 
de Ku- 

cu 
toamnă

X\\\\\\\\\\V

— A păstrat, 
devăr, opt din 
nenții acelei formații, 
demonstrind, in felul 
acesta, că nu e pus pe 
modificări structurale. 
De altfel, nici nu prea 
are de ce, media de 
virstă — 26,2 ani — a 
formației lui (cuprin- 
zindu-l și pe Pirri, la 
31 de ani) fiind una 
de invidiat.

intr-a- 
compo-

capacitate de efort, 
videntă la ambele

e- 
e- 

chipe, o mobilitate fără 
cusur : indiferent de 
post, jucătorii participă, 
fără nici un fel de pro
bleme, la ambele faze. 
Pirri a „urcat", nu o 
dată, pentru combinații 
cu coechipierii și chiar 
pentru finalizare, ex
trema stingă, Churracha, 
a venit, la suplinire, 
pe postul... fundașului 
dreapta.

— Ne desparte o sin
gură săptămînă de „a- 
micalul** cu „squadra 
ăzzurra". Ce criterii au 
condus, în principal, la 
alcătuirea lotului nos
tru reprezentativ ?

olul reprezentativ în 
mical pe care „tri- 
ie, sîmbâtâ 5 iunie, 
jantei echipei italiei.

— Spuneați că spa
niolii au dat o replică 
bună. Ce a creat, to
tuși, diferența de două 
goluri 1

IE, ȘTEFAN ;

RAN, DOBRAU, G.

ITRU, 
:u;

BOLONI, IOR-

FAZEKAȘ, M.iSCU,
1RGESCU, C. ZAMFIR.

e luni va fi comple
ta rători, va fi format 
p iunie, la ora 19, 
oust", va începe par- 
I cu Admira Energie

— Modalitatea de e- 
fectuare a marcajului, 
oaspeții nemanifestind 
insistență la toate fa
zele. A fost suficient ca 
fundașul Camacho să-l 
slăbească o clipă, in ca
reu, pe adversarul di
rect, Hoeness, ți golul 
a fost gata. La 2—0, in 
min. 43, a fost vorba 
de o eroare de aceeași 
natură, dar colectivă, a- 
părătorii 
ofsaidul 
tervină i

solicitind.. 
tn loc să in

ia minge.

— Ce 
dus la 
forțe în

anume a 
echilibrul 

cîmpul de

con- 
de 

joc?

— Avind in vedere 
prestigiul partenerului 
de întrecere, ne-am o- 
rientat, cu precădere, 
după valoare și formă. 
La „testul precedent", 
cu echipa Bulgariei, au 
căzut, deocamdată, Si- 
mionaș, Anghel și Năs- 
tase. Pentru acum, la 
Milano, ne preocupă 
să-i încercăm pe Faze- 
kaș și M. Sandu. Mă
car o repriză. Avem 
dreptul, cred, să utili
zăm și fotbaliști mai 
puțin experimentați, in 
ideea alcătuirii 
mai bun „11“ la 
meniul oportun și 
me la 16 aprilie, 
viitor, data meciului cu 
Spania. Kubala are o 
echipă care a ajuns in 
sferturile de finală ale 

in timp ce noi, 
o

celui 
mo- 

anu- 
anul

— In primul rtnd, ni
velul tehnic, apropiat ca 
valoare. Apoi, marea

C.E.,
nu de mult, am ratat 
calificare ușoară...

G. NICOLAESCU

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE JUNIORI

fAÎINE, ÎN DIVIZIA Br O ETAPĂ
ÎN CARE LIDERII JOACĂ ÎN DEPLASARE

Luptă pentru balon, ciștigată de înaintașul tîrgoviștean Niță (in 
echipament alb). (Fază din meciul Progresul București — C. S. 
Tirgoviște) Foto : Drago? NEAGU

doara și-a păstrat 
de patru puncte, cu
F.C. Șoimii Sibiu a 
prețioasă victorie la

Pentru lideri, însă, 
mai

Progresul 
Corvinul 

se

mîine
pentru

și F.C.
Bucureștenii

avansul 
toate că 
obținut o 
Orăștie.

progra- 
greu.

MECIUL
ENER- 
vinza- 
dintre 

i Ener- 
^gssputa 
.“«ist", 
bișnuite 
L Dina- 
1,23 Au- 
[Pasajul 
felor și

NERET 
ECHIPE 
fma să 
focșani, 
cererea 
Sin. Po-

agonul 
Lie (A- 
Intofie 
etape» 

ționați 
altfel, 

te ho- 
prastic

gal- 
ninică 
Timi- 
Con-

REZULTATELE ETAPEI A XXIV-A
SERIA I î C.F.R. Pașcani—S.C. 

Bacău 0—1, Șc. sp. Tecuci — Li
ceul „A. I. Cuza" Focșani 4—0, 
C.S. Botoșani — Politehnica Iași
1— 2, Liceul de fotbal Bacău — 
Gloria Buzău 4—1. Unirea Foc
șani — Ceahlăul P. Neamț 1—4, 
Șc. sp. Gh. Gheorghiu-Dej — 
C.S.M. Suceava 3—2 ; SERIA A 
n-A : S.C. Tulcea — F.C.M. Ga
lați 1—0, F.C. Brăila — Sportul 
studențesc 1—2, Autobuzul Bucu
rești — Rapid București 0—2, 
C.S.U. Galați — Metalul Bucu
rești 1—0 ; SERIA A m-A ; Fla
căra Moreni — Liceul „Mihai Vi
teazul" București 1—10. T.M.B.— 
F.C.M. Giurgiu 0—2, Poiana Clm- 
piaia — Steaua 1—2, C.S. Tlrgo- 
vlște — Dinamo București 0—2, 
Voința București — Ș.N. Oltenița
2— 0, Șc. sp. Alexandria — Pe
trolul Ploiești 0—3 ; SERIA A 
rv-a : Șc. sp. Craiova — Jiul 
Petroșani 4—0, Chimia Rm. Vîl- 
cea — Șc. sp. Curtea de Argeș 
5—2, Șc. sp. Știința Petroșani — 
Liceul 1 Caracal 2—1, Dinamo 
Slatina — Minerul Motru 5—0, 
F.C. Argeș — Univ. Craiova 2—0, 
Șc. sp. Drăgășani — Minerul Lu- 
peiil 0—3, Electroputere Craiova
— Cimentul Tg. Jiu 1—0 ; SERIA 
a V-a : Șc. sp. Gloria Arad — 
Rapid Arad 1—0, „Poli" Timișoa
ra — F.C.M. Reșița 1—0. U.M. 
Timișoara — Diema Orșova 9—0, 
U.T.A. — Strungul Arad 4—2. Șc. 
sp. Lugoj — C.F.R. Timișoara 
1—0, Metalul Drobeta Tr. Severin
— Viitorul Timișoara 3—2. Șc. 
sp. Jimbolia — Șc. sp. Caran
sebeș 0—0 ; SERIA A VI-A ; Mi-

nerul Cavnlc — „U“ Cluj-Napoca
1— 3, Industria sirmel C. Turzii
— C.I.L. Slghet 7—0, C.F.R. Cluj- 
Napoca — Șc. sp. Victoria Cărei
2— 1, Olimpia 
mătura Zalău 
Mare — F.C. 
Turda — F.C. 
șp._Oradea —

A vn-a : Tractorul Bra- 
Metalul Sighișoara 1—3, 

Tg. Mureș — Șc. sp. Tg. 
3—1, Oltul Sf. Gheorghe 
sp. Brașov 0—1, steagul 

roșu Brașov — Șc. sp. Gheor- 
ghenl 13—o, Șc. sp. Tg. Secuiesc
— Gaz metan Mediaș 3—o, Șc. 
sp. Mediaș — Brașovia Brașov
3— 0, Șc. sp. Miercurea Ciuc — 
Șc. sp. Odorhei 1—2 ; SERIA 
A VHI-A : F.C. Șoimii Sibiu — 
C.F.R. Simeria 0—2, Mureșul De
va — Lie. 2 Deva 2—2. Chimica 
Tîrnăveni — Inter Sibiu 7—0, Șc. 
sp. Șoimii Sibiu — Nitramonla 
Făgăraș 8—0, Corvinul Hunedoa
ra — Șc. sp. Sibiu 5—0, Unirea 
Alba Iulia — Metalul Aiud 1—0.

SERIA 
țov — 
A.S.A. 
Mureș
- Șc.

Satu Mare — Ar-
1—1, Șc. sp. Baia 
Bihor 2—0,. Sticla 

Bala Mare 2—2, Șc. 
Gloria Bistrița 3—-o;
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ÎN ATENȚIA PARTICIPANȚI- 
LOR LA CONCURSURILE PRO

NOSPORT
Tncepînd cu concursul Prono

sport din 6 Iunie 1976, plafonul 
minim al unul cîștig întreg ]a 
Pronosport va fi de 40 lei, în 
loc de 20 lei ca în prezent,

în urma acestei măsuri. înce- 
pînd de la concursul Pronosport 
din 6 iunie 1976, ultimul alineat 
din articolul 37 din „Regulamen
tul privind organizarea si admi
nistrarea sistemului de pro
nosticuri sportive Pronosport* 
se modifică după cum urmează •

...Plafonul minim al unui pre
miu întreg este de 40 lei".

We
Hl-
ață
LE

ra-
tție
H6,

O dată cu apropierea de fi
nalul campionatului a început 
și seria meciurilor decisive, 
mai întîi pentru simplul fapt 
că fruntașele se întîlnesc în
tre ele. Unul din aceste me
ciuri a fost cel de duminică, 
de la București, în care Pro
gresul a întîlnit pe C.S. 
goviște. Bucurîndu-se de 
arbitraj excelent, prestat 
Otto Anderco, jocul s-a desfă
șurat în limitele regulamen
tare, ceea ce a demonstrat 
încă o dată că și în acest final 
fierbinte echipele își pot apă
ra șansele în mod sportiv. Și 
o partidă contînd în lupta 
pentru evitarea retrogradării, 
cum a fost aceea de la Arad, 
dintre Rapid și Victoria Că- 
lan, s-a disputat în aceeași 
atmosferă de sportivitate. Vom 
evidenția în primul rînd com
portarea jucătorilor din Călan 
(antrenor — Petre Libardi), 
care au lăsat o excelentă im
presie atît prin fotbalul prac
ticat, cît și prin disciplină.

Am dat aceste exemple pen
tru că și duminica trecută 
s-au înregistrat destule aba
teri de la regulamentul de 
joc, fapt ilustrat prin, cele 44 
de cartonașe galbene (cu unul 
mai mult decît în etapa pre
cedentă), dintre care 20 numai 
în meciurile din seria a Il-a. 
în această privință, Dinamo 
Slatina și C.S.M, Borzești s-au 
situat pe primul loc, cu cîte 3 
cartonașe galbene și unul 
roșu ! în întreaga etapă au 
fost 5 jucători eliminați. Este 
vorba de Dobre (Gloria Bu
zău), Gruber (C.S.M. Borzești),

Nîc» (Metalul București), Cio- 
eioană (Dinamo Slatina) și Pa- 
ionschi (U.M. Timișoara).

Etapa consumată duminica

mul va fi 
îndeosebi 
București 
Hunedoara. _____v___
deplasează la Mija (in timp ce 
Steagul roșu Brașov și Dina- 
ma Slatina evoluează pe teren 
propriu), iar în seria a III-a 
liderul are un examen greu 
la Turda (mai ales că Sticla a 
reușit duminica trecută per
formanța de a cîștiga la Mol
dova Nouă). în sfirșit, F.C.M. 
Galați rămîne să-și confirme 
posibilitățile la Tulcea. în fata 
echipei locale, care nu mai are 
nici o șansă de a se 
Ia retrogradare

Etapa de mîine, a 
programează și alte 
interesante, mai ales 
partea inferioară a i 
telor, în care sînt 
(și despărțite de puține punc
te) mai mult de jumătate din 
numărul echipelor. Este cazul

salva de

XXX-», 
meciuri 

: pentru
clasamen- 
angrenate

★

Tîr- 
un 
de

PROGRAMUL Șl ARBITRII PARTIDELOR
SERIA I : • Prahova Ploiești — F. C. Brăila : Gh. Popovici 

(București) • C.S.M. Borzești — Unirea Focșani : G. Fodor 
(București) o C.S.U. Galați — F. C. Petrolul Ploiești : I. Chili- 
bar (Pitești) • C.F.R. Pașcani — Gloria Buzău : C. Dinulescu 
(București) • C.S.M. Suceava — Celuloza Călărași : A. Pop 
(Cluj-Napoca) • S. C. Tulcea — F.C.M. Galați : C. Niculescu 
(București) • Victoria Tecuci — Cimentul Medgidia : Gh. Du
mitru (București) • Viitorul Vaslui — Metalul Plopeni : i. Răi- 
leanu (Pitești) • C. S. Botoșani — Ceahlăul P. Neamț 
Murgilșan (București).

v.

SERIA A n-A : • Metalul București — Minerul Motru : 
Mărășescu (Iași) • Metrom Brașov — C. S. Tirgoviște : 
Stelian (Sighișoara) • Metalul Mija — Progresul București : 
Ene ^(Craiova) * Chimia Tr. Măgurele

’ ............. ~ Autobuzul
• S. N. Oltenița_— Chimia
• Steagul
• Dinamo
O Unirea

V. Gligorescu (Ploiești) • 
Giurgiu : Gh. Jucan (Mediaș) 
Vîlcea : P. Silvestru (Focșani) 
București : T. Andrei (Sibiu) 
Făgăraș : I. Rus (Tg. Mureș) 
putere Craiova : Gh. Manole (Constanța).

P. 
M. 
AI.

- Tractorul Brașov : 
București — F.C.M.

— • • Rm.
roșu Brașov — Voința 
Slatina — Nitramomia 

Alexandria — Electro-

SERIA A m-A : • U. M. Timișoara 
Grigorescu (Craiova) • Sticla Turda — 
doara : N. Cursaru (Ploiești) • Mureșul Deva — Gloria Bistrița: 
Gh. Ion eseu (Brașov) • F. C. Șoimii Sibiu — F. C. Baia Mare : 
Max. Popescu (București) 9 Victoria'Călan — C.F.R. Timișoara: 
D. Ghețu (București) • Unirea Tomnatic — Rapid Arad : C. 
Szllaghi (Baia Mare) • Victoria Cărei — Inel. sirmei C. Turzii: 
T. Balaziovici (Iași) • Metalurgistul Cugir — Minerul Moldova 
Nouă : N. Petriceanu (București) “ 
Orăștie : R. Stincan (București).

— C.I.L. Sighet : V. 
F. C. Corviniul Hune-

• Gaz metan Mediaș — Dacia

lide- 
F.C. 
dis- 

timp 
prin

trecută a fost favorabilă 
rilor. Prin înfrîngerea lui
Brăila, F.C.M. Galați s-a 
tanțat la cinci puncte, în 
ce Progresul București,

(victoria sa și jocul celorlalte 
rezultate a mai cîștigat un 
punct, iar F.C. Corvinul Hune-

* ★

• COMISIA DE COMPETIȚII a hotărît, în ultima sa ședință, ea 
meciul Unirea Tomnatic—Minerul Moldova Nouă, disputat în etapa 
a XVI-a a turului campionatului Diviziei B (seria a III-a), să fie 
omologat cu 3—0 în favoarea echipei din Moldova Nouă (pe teren 
3—2 pentru Unirea), deoarece arbitrul a fost indus în eroare pri
vind asistența medicală la începutul respectivei partide. în urma 
acestei decizii, cele două echipe ocupă, în prezent, următoarele 
poziții în clasamentul seriei a III-a : Minerul Moldova Nouă — 
locul 8, cu 28 de puncte (golaveraj 38—41), Unirea Tomnatic — 
locul 18, cu 15 puncte (golaveraj 18—53).

întîlnirilor C.S.M. Borzești — 
Unirea Focșani, C.S.M. Sucea
va — Celuloza Călărași, Vic
toria Tecuci — Cimentul Med
gidia, Chimia Tr. Măgurele — 
Tractorul Brașov, Autobuzul 
București — F.C.M. Giurgiu, 
U.M. Timișoara — C.I.L. Si
gh et, Mureșul Deva — Gloria 
Bistrița, Unirea Tomnatic —* 
Rapid Arad.

Indiferent, însă, de situația 
în clasament, toate formațiile 
au datoria să se preocupe de 
calitatea jocului, de 
din teren, mai ales 
partide sînt conduse 
dintre cei mai buni
după cum se poate vedea 
din programul etapei.

disciplina 
că multe 
de unii 

arbitri, 
♦»

CORESPONDENȚĂ DIN ITALIA 

BLOCUL TORINO - JUVENTUS11 
PENTRU MECIUL CU

7 J

ECHiPA ROMÂNIEI
Echipa Italiei a 

Intensă perioadă de 
după ce a avut . _
foarte redus de meciuri. Ea e 
prezentă în aceste zile la tur
neul din S.U.A. (alături de echi
pele Angliei, Braziliei si o se
lecționată locală), de unde va 
reveni în cursul zilei de luni. 
Componențil lotului vor avea o 
zi de odihnă — marți —. iar 
miercuri se vor reuni din nou 
la Milano, pentru partida cu 
echipa României, o partidă care 
e așteptată cu interes de iubito
rii de fotbal din 
nordului italiei, 
sîmbătă 5 iunie, 
va fi găzduită de__ _____ __
stadion al peninsulei. San Siro.

Șl în partida cu reprezentativa 
României va fi aliniată — cu cer
titudine — o formație reprezen- 
tînd o combinată Torino — Ju
ventus, cele două echipe care au 
dominat întreaga stagiune fotba
listică. tn lotul convocat pentru 
jocul cu fotbaliștii români se gă
sesc sase titulari de la proaspă
ta campioană a Italiei (Castellini, 
P. și C. Sala, Pulici, Graziana, 
Pecci) și cinci de la Juventus 
(Zoff, Tardelli, Causio. Capello, 
Bettega). Cel puțin opt dintre 
aceștia vor apare, propabil. în 
„unsprezecele** cu care „squadra 
azzurra** va începe întQnirea cu 
formația României. Ei reprezin
tă o binevenită sursă de inspi-

intrat într-o 
activitate, 

un program

marele oraș al 
Ea va începe 
la ora 13, și 

cel mai faimos

rație pentru selecționeri, care — 
în modul acesta — sînt scutiți 
de operațiunile așa de riscante 
ale suitelor de încercări de di
verse formule care includ jucă
tori de la mai multe cluburi, să 
vedem cum va funcționa „blocul 
Torino — Juventus** in partida 
de la 5 iunie,

înaintea turneului în S.U.A. și 
al meciului cu echipa României, 
bilanțul reprezentativei Italiei 
era acesta : 334 jocuri susținute, 
173 victorii. 83 egalități, 73 în- 
Irîngeri.

CESARE TRENTINI
Aspect de la antrenamentul echipei Italiei înaintea plecării la 

turneul din S.U.A.

DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI
, GHETE! DE AUR-,„unciei vc mvk , după meciurile 

supta mina : Kaiofas (Omonia Nicosia) 39 
; Mattson 

s-a ter- 
meciuri : 
meciuri ; 
(29 me-

CLASAMENTUL 
din aceasta 
goluri (din 28 meciuri ; s-a terminat campionatul) 
(Orebro Vcexho — Suedia) 31 g (26 meciuri : 
minat campionatul) ; Jordao (Benfica) 30 g (29 
mai este o etapă) ; Bianchi (Reims) 30 g (35 
mai sînt 3 etape) : Nene (Benfica) 29 g
ciuri ; mai este o etapă) ; Risi (F. C. Zurich) 28 g 
(23 meciuri ; mai sînt 3 etape) ; Cubiilas (F. C. Porto) 
28 g (29 meciuri ; moi este o etapă) ; M. Fernandes 
(Snorting) 28 g (29 meciuri ; mai este o etapă) ;
DUDU GEORGESCU (Dinamo București) 28 g (30 de 
meciuri ; mai sînt 4 etape) ; Geels (Ajax) 27 g (27
de meciuri ; mai sînt 3 etape).

SE CUVIN cîteva completări la meciurile retur ale sfer
turilor de finală din campionatul european, desfășurate

sîmbâta trecuta. La Cardiff, de pildă — notează ziarele 
— a fost cea mai ,.fierbinte** partidă. După ce rezultatul 
dintre Țara Galilor și Iugoslavia a devenit 1—1 (șl o 
rămas de altfel neschimbat), gazdele ou marcat două 
goluri — neacordate pe bună dreptate de arbitrul R. 
Glokner — șl au ratat și un penalty.

Presa de peste hotare elogiază jocul excelent al echipei 
Olandei la Bruxelles, care, deși condusă cu 1—0 de 
belgieni, a avut suficiente resurse să egaleze și sâ în
scrie golul victoriei. Neeskens și Cruyff au fost eroii me
ciului. După declarațiile lor, se prevede o finală Olanda 
—R.F. Germania, în turneul final al C.E.

M1INE SINT PROGRAMATE ultimele meciuri din cadrul 
turneului din S.U.A : Brazilia — Italio și S.U.A. — Anglia, 
la Philadelphia.



ECHIPA MASCULINĂ DE HANDBAL A ROMÂNIEI
PE DRUMUL OBȚINERII FORMEI MAXIME

In cadrul preparativelor pen
tru turneul de handbal din ca
drul Jocurilor Olimpice de la 
Montreal și al testării standar
dului atins, echipa masculină 
a României a participat — în
tre 19 și 23 mai — la cea de a 
Il-a ediție a „Trofeului Spa
nia". Desfășurată la Barcelona, 
.ntrecerea a reunit formațiile 
reprezentative ale României, 
Uniunii Sovietice, Poloniei (ca
lificate la J.O.), Elveției și Spa
niei. Rezultatele sînt cunos
cute : echipa noastră a între
cut selecționatele Poloniei, Spa
niei și Elveției și a terminat 
la egalitate cu formația Uniu
nii Sovietice. Considerînd inte
resante cîteva detalii de la a- 
cest important examen preolim- 
pic de verificare, ne-am adre
sat antrenorului emrit NICO- 
LAE NEDEF.

— Cum vi s-au părut — 
Ca alcătuire, valoare și for
mă sportivă — cele două 
echipe, ale Uniunii Sovie
tice și Poloniei, cu care vom 
concura, printre altele, pen
tru titlul olimpic ?

O parte dintre atuurile lor 
le cunoșteam, altele le-am aflat 
acum. Polonia are jucători cu 
calități fizice deosebite, cu o 
mare forță de aruncare — mă 
refer la Klempel, Kaluzinski șl 
Gwoz.lz — și o predilecție a- 
parte pentru contraatacuri. Le 
reușesc acestea și pentru faptul 
că portarul Szymczak știe să-și 
lanseze coechipierii. Echipa Po
loniei, cu care vom • juca in 
grupă la J.O. (n.n. la 20 iulie, 
la Quebec, ora 20,30 — la Bucu
rești va fi ora 3,30), rămîne o 
adversară care trebuie să ne 
dea serios de gîndit. Reprezen
tativa Uniunii Sovietice își în
dreaptă tot mai mult atenția 
spre „giganți". La Barcelona a 
prezentat în formație pe Cer- 
uîșev — 2,03 m și 100 kg, Am- 
pilotov — 2,05 m și 100 kg șl 
Kușniriuo — 2,00 m și 100 kg ! 
Alți cîțiva au între 1,94 și 
1,98 m înălțime și în jur de 
95 kg greutate. în aceste con
diții. sistemul defensiv este 
greu de trecut. „Zidul" este fan
tastic de înalt, iar agresivitatea 
extremă. Practic, apărarea nu 
te lasă să joci... Această for

un Început de afirmare
CARE TREBUIE PUTERNIC SUSȚINUT

încheiată la 24 mai la Ber
lin. cea de a 29-a ediție a 
„Cursei Păcii" a consemnat un 
îmbucurător reviriment al spor
tului nostru cu pedale. După 
ani și ani de rezultate medio
cre și submediocre. echipa 
României revine in plutonul 
fruntaș, contribuie la animarea 
acestei competiții care adună 
la start tot ce are mai bun 
ciclismul amator în lume. Lo
cul VI la echipe, isprăvile lui 
Mircea Romașcanu (două eva-

Vasile Teodor, căpitanul e- 
chipet României.

dări In finaluri de etape, din
tre care una reușită, o compor
tare foarte bună la contratimp 
individual și o prezență cvasi- 
permanentă în plutonul de 
frunte), performanțele lui Va
sile Teodor (de trei ori în pri
mii 10 în clasamentele etape
lor și o contribuție majoră la 
performanța echipei naționale, 
al cărei căpitan este) și sîr- 
rulnța cu care modestul și

mație are, după opinia mea, 
toate șansele să ajungă în fi
nala turneului olimpic.

— Ce ne puteți spune des
pre reprezentativa noastră, 
despre plusurile si minusu
rile evoluției ei in acest

Radu Voina, conducător de joc abil și eficient, unul dintre oa
menii de bază ai echipei olimpice a României. Foto : Dragoș NEAGU

turneu si — mai ales — des
pre perspectivele pe care le 
are de a adăuga titlului mon
dial și pe acela olimpic ?

— La Barcelona am făcut o 
utilă verificare a stadiului ac
tual de pregătire. Echipa noas
tră a marcat un evident pro
gres față de evoluțiile ante
rioare. Ea nu a atins forma 
maximă, . dar același lucru se 
poate spune și despre adver
sarii noștri. Formația României 
a dovedit că are potențialul 
necesar pentru a ajunge la ni
velul exigențelor turneului o- 
limpic. Pe mine și pe colegul 
meu, antrenorul emerit OPREA 
VLASE, ne bucură faptul că 
sportivii s-au angajat mai ho- 
tărît în eforturi atit in ultima 
parte a pregătirilor cit si pe 
parcursul desfășurării puterni- 

muncitorul Eugen Dulghcru * 
evoluat într-o întrecere deose
bit de grea, cu etape de munte 
extrem de dificile, numeroase, 
cu secvențe de plat în care me
dia orară a fost de 46 km și 
cu etape-maraton (oirca 500 km 
în ultimele trei zile de con
curs) sînt realizări care merită 
subliniate și care, lucru deo
sebit de important, pot con
stitui un puternic stimulent 
pentru ciclismul românesc.

Fără discuție, au existat în 
această întrecere și lucruri care 
trebuie înglobate în capitolul 
precedat de un minus. Lipsa 
de atenție la acțiunile pluto
nului, uneori și lipsa de în
drăzneală. ne-au privat de un 
meritat loc V la echipe, iar 
pe Mircea Romașcanu de o ex
celentă poziție între primii 8 
în clasamentul general final. 
Valentin Ilie, Ion Cojocaru și 
Teodor Drăgan nu s-au com
portat la nivelul așteptărilor, 
contribuția lor generală fiind 
minoră. O evidentă lipsă de 
pregătire pe munte și o com
portare sub așteptări în etapele 
de contratimp individual atestă 
carențe în preparativele făcute 
pentru această mare întrecere. 
Antrenorii Ion Ardeleanu si 
Constantin Ciocan au datoria să 
tragă învățămintele de rigoare, 
să procedeze la restructurarea 
programului de pregătire, ast
fel ca el să asigure membrilor 
lotului posibilitatea de a se 
comporta la nivelul talentului 
lor. atît în etapele de munte 
cît și in cele de plat cu kilo
metraj mare. în cele de viteză 
și în cele de contratimp.

Campania de reafirmare a 
ciclismului românesc nu s-a în
cheiat. Sezonul actual continuă 
cu Campionatul balcanic (So
fia, 18—20 iunie), „Turul Iugo
slaviei" 127 iutii'' — 4 tobe) si 
„Turul Bulgariei" (17—28 sep
tembrie). Pe lingă alergătorii că
rora „Cursa Păcii" le-a vali
dat talentul, pregătirea și abne
gația, trebuie încercați și alții. 
Testarea tuturor celor anti să 
facă parte din reprezentativa 
României este o îndatorire ce 
nu suferă amînare. 

cului turneu de Ia Barcelona. 
Există mai multă mobilitate în 
apărare, se rezolvă mai precis 
marcarea omului de pe semi
cerc, iar în atac se pune mai 
bine în valoare forța de șut a 
lui Birtalan și se colaborează 
mai activ între cele două linii.

Fără discuție, mai avem încă 
multe lucruri de rezolvat. Preo
cuparea pentru creșterea mobi
lității și preciziei jocului în a- 
părare, mărirea vitezei în atac 
— în condiții de siguranță — 
iată numai două dintre mul
tiplele sarcini care ne stau în 
față. Va trebui să-i recuperăm 
pe Tudosie și Gunesch, să-l a- 
ducem pe Fiilker la nivelul ce
rințelor unei echipe care și-a 
fixat obiectivul maxim la Jocu
rile Olimpice de la Montreal.

— Care este programul e- 
voluțiilor viitoare 1

— între 1 și 6 iunie partici
păm la „Trofeul Iugoslavia", 
unde vom avea ca parteneri, în 
meciurile ce se dispută la Niș, 
formațiile Iugoslaviei, Uniunii 
Sovietice, Poloniei și Norvegiei. 
Apoi, la 23 și 25 iunie vom 
juca Ia Moscova două partide 
cu reprezentativa U.R.Ș.S.

Interviu consemnat da 
Hristnche NAUM

LA LOTUL DE BASCHET MASCULIN

PIVOȚII Șl DISCIPLINA, PROBLEME 
DE BAZĂ ÎNCĂ NEREZOLVATE
Ediția a 16-a a turneului in

ternațional de baschet masculin 
„Marele premiu al orașului So
fia" a fost socotită de organi
zatori și de participanți drept 
cea mai valoroasă dintre cele 
disputate pînă acum. Și pe 
bună dreptate, deoarece la în
treceri au luat parte 12 selec
ționate de capitale din Europa 
și America de Nord, două din
tre acestea fiind de fapt repre
zentativele Cubei și Canadei, 
participante la Jocurile Olim
pice de la Montreal și alte 
două s-au confundat cu echi
pele Olandei și Bulgariei care 
vor candida Ia Hamilton pen
tru calificarea Ia J.O. în con-
dițiile unei concurențe valoroa
se, selecționata Bucureștiului 
(nume sub care a evoluat echi
pa națională) a ocupat locul 5, 
dispunind de formațiile Belgra
dului, Sofia II i.în realitate, se
lecționatele de tineret ale Iugo
slaviei și Bulgariei), Amsterdam 
și Budapesta și fiind întrecută 
de echipele Havana, Sofia 1 și 
Ottawa.

Ținînd seama că turneul de 
la Sofia a consemnat încheierea 
primei perioade de pregătiri și 
de verificări în vederea prin
cipalelor competiții din 1976 și 
1977 (Balcaniada din luna de
cembrie și, respectiv, campio
natul european din luna apri
lie), am ținut ca succinta rela
tare a antrenorului Dumitru 
Evuleț-Colibaba, făcută la îna
poierea de la Sofia, să se re
fere în special la elementele 
asupra cărora trebuie să se in
siste în următorul interval de 
pregătire.

„în general, ne-a spus prof. 
Evuleț-Colibaba, lotul român, 
simțitor întinerit față de cel

PENTRU MONTREAL SINT NECESAREEFORTURI SUSȚINUTEALE LUPTĂTORILOR DE LA LIRERE
La sfîrșitul săptămînii tre

cute, Sala sporturilor din 
Constanța a găzduit cea de-a 
XV-a ediție a Turneului inter
național de lupte libere a) 
României, la care au partici
pat sportivi din 11 țări, de pe 
trei continente. Cum con
cursul a fost programat cu 
mai puțin de două luni înain
tea Jocurilor Olimpice, el a 
constituit firește și ultima ve
rificare a luptătorilor români 
înaintea turneului olimpic de 
la Montreal. Chiar dacă parti
ciparea n-a fost cea mai selec
tă (unele țări nu și-au trimis 
la Constanța cei mai valoroși 
reprezentanți), au fost totuși 
prezenți mulți luptători fruntași 
pe plan mondial, concurenții 
avînd de susținut un număr 
mare de meciuri. Din acest 
punct de vedere competiția a 
constituit o reală repetiție ge
nerală înaintea Olimpiadei. în 
plus, diversitatea stilurilor 
de luptă (au fost prezenți 
sportivi din R.P. Mongolă și 
Cuba, ale căror stiluri diferă 
de cele întîlnite în Europa) a 
prilejuit reprezentanților noștri 
o bună ocazie de acomodare și, 
în același timp, o verificare pe 
mai multe planuri a gradului 
lor de pregătire.

Așa cum scriam într-unul 
din numerele noastre trecute, 
cei mai mulți dintre compo
nență lotului olimpic român 
au trecut cu bine acest test, 
probînd faptul că ei au un ni
vel de pregătire corespunzător 
etapei actuale. Această refe
rire vizează pe titularii dife
ritelor categorii de greutate, 
adică luptătorii susceptibili de 
a participa la Jocurile Olim
pice : Gigei Anghel (57 kg), 
Petre Coman (62 kg), Marin 
Pîrcălabu (74 kg), Stelian 
Morcov (90 kg), Enache I’ana- 
ite (100 kg), Ladislau Șimon 
(+100 kg). Singurul dintre 
componenții de bază ai lotului 
care n-a atins încă forma 
sportivă corespunzătoare mo
mentului este Vasile Iorga (82 
kg), dar seriozitatea deosebită 
în pregătire a acestui mare 
sportiv este o garanție că în 
perioada care a mal rămas 
pînă la J.O. el va recupera 
timpul pierdut din cauza unei 
accidentări.

Ca ți in alte ocazii, turneul

In acțiune Dan 
Niculescu, unul din 
jucătorii tineri care 
și-au consolidat 
poziția in echipa 
națională, demon- 
strind o valoare 
constant ridicată 
in întrecerile in
ternaționale.

care ne-a reprezentat țara la 
campionatul european de anul 
trecut, a avut o comportare sa
tisfăcătoare, jucătorii făcînd, de 
regulă, față unor adversari mai 
experimentați și dovedind une
ori potențe remarcabile în pri
vința combativității. Mai sub
liniez, ca element pozitiv, re
ceptivitatea lor față de concep
ția tactică indicată și faptul că 
au început să fie tot mai con
vinși de necesitatea agresivită
ții în apărare. Vreau să spun 
ceva în legătură cu pivoții, pro
blema numărul 1 la „europe
nele" de anul trecut. în această 
privință ne aflăm de-abia Ia 
inceput, deoarece toți jucătorii 
noștri înalți componenți sau 
vizați să facă parte din lotul 
republican (Ivascenco, Mihuță, 
Crăciun, Opșitaru. Neagu, Gli. 
Dumitru, Benedek ș.a.) au ca
lități doar de recuperatori, ce
lelalte cunoștințe ale lor fiind 
rudimentare sau chiar absente. 
Or, nu este pentru nimeni un 
secret că fără pivoți de va

de la Constanța a trădat pe
nuria de elemente capabile să 
ne reprezinte la un nivel co
respunzător la categoria 68 kg. 
Cea mai bună comportare a 
avut-o tînărul Dumitru Buta 
(locul 3), dar care, deocamda
tă, nu constituie decît o... pro
misiune. O situație asemănă
toare am constatat și la cate
goria 48 kg, unde deși Ion Ia
tagan s-a prezentat meritoriu 
(locul 2), el nu poate emite 
pretenții la un loc fruntaș în 
marea confruntare de la 
Montreal.

Saltul valoric spectaculos 
realizat în ultima vreme de 
constănțeanul Constantin Măn- 
dilă (52 kg) a rezolvat, se pa
re, problema selecției la a- 
ceastă categorie. Ceilalți can
didați la titularizarea în e- 
chipă, P. Cearnău, I. Arapu și 
E. Butu, au avut comportări 
sub nivelul celei a tînărului 
luptător din Constanța.

Dintre ceilalți participanți 
la Turneul internațional al 
României, o excelentă impre
sie a produs la cat. 48 kg, 
mongolul Ociroler Ehctoli- 
van, care și-a dominat cu au
toritate toți adversarii, anun- 
țîndu-se un serios pretendent 
la una dintre medaliile olim
pice. Un alt viitor participant 
la J.O. (și nu fără șanse) este 
și colegul său de echipă. D. 
Terentogton (90 kg), depășit 
destul de greu de Stelian 
Morcov. In rîndtil celorla'lți 
cîștigători al concursului i-am 
remarcat pe cunoscuții luptă
tori sovietici Vladimir Golut- 
kin (100 kg) și Boris Bîgaev 
(+100 kg), ca șl pe tînărul 
Nicolai Petrenko (68 kg).

Așa cum spuneam, luptătorii 
noștri fruntași au trecut cu 
bine acest test, dar pentru a 
putea aspira la medaliile olim
pice ei au nevoie de o pre
gătire completă, pe toate pla
nurile, deoarece la Montreal 
lupta va fl mult mai dificilă 
pentru toți concurenții euro
peni. Faptul că la J.O. vor fl 
prezenți luptători din S.U.A., 
Japonia, Iran, Coreea de Sud 
etc. — a căror valoare este bine
cunoscută — face ca accesul 
spre podiumul olimpic să fie 
extrem de anevoios.

T. MIHA1

■ «T

loare o echipă poate cîștiga 
meciuri sau turnee mediocre, 
dar nu poate pretinde o pozi
ție fruntașă în baschetul inter
național. Din păcate, cei în 
care ne punem — de mai multă , 
vreme — speranțe bat pasul 
pe loc, pentru că pregătirea lor 
nu are nici cantitatea și nici 
intensitatea impuse unor bas- < 
chetbaliști de peste 2 metri. în 
sfîrșit, mai mă refer la o altă 
problemă, pe cit de veche pe 
atît de spinoasă, și anume con
cepția jucătorilor despre pre
gătire. Cu regret trebuie să 
spun că mulți dintre baschet- 
baliștii fruntași (unii chiar cu 
experiență, care ar trebui să fie 
exemple pozitive) au carențe 
serioase în ceea ce privește con
vingerea asupra necesității an
trenamentelor „tari" și respec
tării integrale a disciplinei. 
Sint poate puțin cam dur. dar 
trebuie să spun clar și răspi
cat că sînt probleme esențiale 
și că nerczolvarca lor anu
lează alte eforturi, (d. st.)



INIȚIA TIVE ROMÂNEȘTI PENTRU DEZVOL TAREA
MONDIALĂ A TIRULUI SPORTIV'

INTERVIU CU GAVRILA BARANI, SECRETAR GENERAL AL F.R TIR

SPORTIVI ROMÂNI
PESTE HOTARE

Recent s-a desfășurat la Zu
rich ședința Comitetului execu
tiv al Uniunii Internaționale de 
Tir. Cu acest prilej, Federația 
Română de Tir a prezentat cîte- 
va propuneri menite să sprijine 
dezvoltarea mondială a acestui 
sport. Am considerat utilă o dis
cuție pe această 
Gavrilă Baranî, 
ral al F.R. Tir 
al U.I.T.

— Pe ordinea

temă cu tov. 
secretar gene- 

și vicepreședinte

de zi a lucrări
lor au figurat propunerile noas
tre privind restrîngerea număru
lui de probe la C.M. și lărgirea, 
în schimb, a ariei olimpice, prin 
includerea unor noi probe : armă 
și pistol 10 m, bărbați, precum și 
a probelor feminine (armă, pis
tol 10 m și armă standard). Au 
mai fost discutate: îmbunătăți
rea statutului U.I.T. pentru pu
nerea lui de acord cu cerințele 
lumii contemporane, în spiritul 
egalității în drepturi a tuturor 
federațiilor ; separarea tirului fe
minin de cel masculin ; prezenta
rea programului de organizare a 
controlului antidoping ; primirea 
R. P. Chineze în U.I.T. ; în fine 
— dar nu în ultimul rînd — ela
borarea unui vast program de 
acțiune conțlnînd formele de a- 
(jutor ce trebuie acordat tirului 
sportiv din țările în curs de dez
voltare : construcții de standuri 
gi poligoane, cursuri de perfec-

arbitrilor, formarea 
tehnic-organizatoric. 

consideră rezolvarea

ționare a 
personalului 
F. R. Tir 
tuturor acestor probleme în con
cordanță cu dezvoltarea actuală 
a mișcării olimpice, cu realitățile 
existente în momentul de față în 
lume

— Găsesc ecou propunerile 
Federației române de tir ?

— La Conferința Comitetului O- 
limpic Mexican, unde am partici
pat în calitate de președinte al 
Confederației Europene de Tir, dl. 
Mario Vasquez Rana, președintele. 
Confederației panamericane de tir 
(care cuprinde 32 de federații na
ționale) s-a arătat de acord cu 
toate aceste propuneri. Iar con
form unei înțelegeri cu Confede
rația Asiatică de Tir, avem și 
sprijinul acestei a treia organiza
ții continentale, mai ales In ceea 
ce privește lărgirea programului 
olimpic și restrîngerea celui de la 
C.M..

— Ați avut ocazia, în Mexic, 
să cunoașteți nivelul tirului 

de pe continentul american 7
— Concomitent cu lucrările Con

ferinței olimpice mexicane, au a- 
vut loc Campionatele internațio
nale de tir ale Mexicului. Au par
ticipat trăgători din 18 țări de pe 
continentul american. Sportivii 
din Cuba, S.U.A. și Mexic au o 
valoare mondială la probele de 
pușcă, pistol și skeet.

— Ați dori să faceți o com
parație cu trăgătorii români ?

— Sîntem la un nivel ridicat la 
proba de pistol viteză. La pistol 
liber, valorile sînt relativ apro
piate și doar forma de moment le 
poate departaja. în schimb, la 60 
f. c. și la 3 X 40 f, armă liberă, mai 
avem de muncit pentru ridicarea 
cifrelor. Mai bine zis, pentru a 
realiza și în condițiile concursuri
lor cu importanță deosebită 
formanțele 
mentelor și 
tern p

- In .
făcute de F.R. Tir, ce ne puteți 
spune despre apropiatele Cam
pionate internaționale ale Româ
niei, ce se vor desfășura în
tre 6 și 9 iunie, Ia București 7

— Am lansat invitații unor fede 
derații ce ființează în țări de pe 
4 continente : Europa, Asia, Ame
rica și Africa. Intre acestea sînt 
țări cu un tir avansat și altele cu 
mai puțină experiență. Trăgătorii 
din acestea din urmă vor putea 
învăța cîte ceva de la țintașii de 
elită pe care-i vor întîlni la Bucu
rești. Am invitat și personalități 
ale tirului internațional care, cu 
prilejul întrecerilor, vor avea 
ocazia să facă și utile schimburi 
de idei și opinii.

per- 
din timpul antrena- 
de la concursurile in-

spiritul propunerilor

Radu TIMOFTE

COMPETIȚII, CONCURSURI

NATALIA MĂRĂȘESCU 
ÎNVINGĂTOARE LA HELSINKI

Natalia Mărășescu a cîștigat joi proba de o milă din 
cadrul concursului internațional de atletism de la Hel
sinki cu timpul de 4:35,4, întrecîndu-le, în ordine, pe 
Nina Holmen (Finlanda) 4:38,4 și Rumiana Ceavdarova 
(Bulgaria) 4:40,1. In proba de 3 000 m obstacole, Paul 
Copu s-a clasat pe locul doi cu 8:27,8 în urma valorosu
lui atlet finlandez. Tapio Kantannen, 8:26,6, dar înaintea 
polonezului Kazimierz Maranda (8:28,8). Seppo Hovinen 
(Finlanda) a realizat cea mai bună performanță mon
dială a anului Ia aruncarea suliței — 89,94 m.

HANDBALISTELE ROMÂNCE AU ÎNVINS 
ECHIPA NORVEGIEI CU 17-12

Concursul 
republican 

de aeromodele 
captive

Pe pista de zbor a Clu
bului central de modelism 
din Capitală au început, 
ieri după-amiază, întrece
rile din cadrul campiona
tului republican de aero- 
tnodele captive. Concursul, 
a debutat cu proba de 
Viteză pe km lansat.

Cei 
pistei 
pentru 
ții, au 
ria de _________ _
evoluții, în care mini- 
avioanele (captive prin ca
blul ce le leagă de plloți) 
dezvoltau o viteză în jur 
de 200 km la oră.

Clasament : 1. Alexandru 
Csoma (Plastica Oradea) 
023 km/h, 2. Ștefan Purice 
(Grivița Roșie București) 
020 km/h, 3. Petru Horvat 
(Explorări Deva) 203 km/h.

Astăzi întrecerile con
tinuă de la orele 8 și 13 
(lupte aeriene și curse pe 
echipe), iar duminică de 
la ora 8 (proba de acroba
ție aeriana).

prezenți in jurul 
special amenajată 
astfel de competi- 
urmărlt, Ia catego- 
2,5 cmc, interesante 

In care

C. Voieulescu învin
gător în prima etapă 
a campionatului de 

i dirt-track
.Campionatul republican 

We dirt-track, ediția 1976, 
a început vineri după-a- 
miază pe pista stadionului 
Metalul din Capitală într-o 

alergători, 
valorice, 

grupa A 
întîietatea

formulă de 7 
cu două grupe 
motocicliștii din 
disputîndu-și 
tur-retur.

De la start au __ ____
noscuții motocicliști bucu- 
reșteni Gh. Sora, dețină
torul titlului, si Ion Mari
nescu, amîndoi aflați în 
convalescență. Prin ur
mare, au rămas ca princi
pali favoriți doar fostul 
campion, Ion Bobîlneanu 
si Cornel Voieulescu, că
rora li s-au alăturat ieri, 
spre satisfacția generală, 
un nume nou : Marin Do- 

ani. 
adus 
Cor- 

vervă 
toate

lipsit cu-

bre, în vîrstă de 18 
Primele întreceri au 
și primele surprize : 
nel Voieulescu, în 
deosebită, a cîștigat ____
manșele, Ion Bobîlneanu 
fiind învins într-una din 
disputele directe si de tî-

nărui Marin Dobre, el cla- 
sîndu-se în final in aceas
tă ordine.

CLASAMENTUL : 1. C. 
Voieulescu (Metalul Buc.) 
12 p, 2. I. Bobîlneanu (Vo
ința Sibiu) 0 p, 3. M. Do
bre (Met. Buc.) I p, «—5. 
N. Rlureanu, Al. Pis (am
bii de la Voința Sibiu) 5 p, 
6. St. Nagy (Voința Sibiu) 
2 p, 7. * ~"■ 
Brăila) 0 p.

Fiind de forțe 
egale, majoritatea 
cuștilor de categoria

I. Dragu (C.

sensibil 
motoci- 

______  _ _______1_ B 
au furnizat curse viu dis
putate, întrecerile fiind do
minate de N. Mitrofan 
(C. S. Brăila), I. Tichinde- 
lean (Voința Sibiu) si Gh. 
Dumitru (Met. Buc.) cla
sați pe locurile 1—3 cu 
cîte 4 p.

Etapa a doua va avea 
loc duminică dimineața la 
Brăila. (Tr. I)

Concurs republican 
de motociclism-viteză 

pe șosea, 
la București

La concursul republican 
viteza în circuit, care urmea- 
zâ sa se desfășoare mîine pe 
un traseu ales pe platforma 
Pipera-Toboc și-au anunțat 
participarea peste 150 de 
motocicliști de toate catego
riile. Programul începe la ora 
9, la traseu putindu-se ajunge 
cu tramvaiele 5, 16, 17, auto
buzele 76 șl 101.

de

Divizia A Ia sabie : 
Steaua, lider și după 

etapa a doua

(Irlmiciuc 4. D. Popescu 
3. Șuta 2, Nicolae 1) si 
foarte lejer de I.E.F.S. cu 
12—4, deși nu l-a folosit 
pe Irimiciuc.

In schimb Steaua, lide
ră șl după etapa a n-a, 
a mers din victorie în 
victorie : 16—0 cu I.E.F.S., 
12—3 eu Tractorul (care a 
folosit numai trăgătorii 
de rezervă) si cu C.S.M. 
Iași.

Cu victoria netă asupra 
Iul C.S.M. Iași (15—1), Di
namo și-a consolidat po
ziția secundă In clasa
ment, In timp ce sabrerii 
antrenorului F. Tudor, 
care au avut nesansa să 
piardă nu mal puțin de 
7 asalturi la limită (!) 
ștnt amenințați direct cu 
retrogradarea.

Tractorul a făcut toate 
eforturile să Încheie eta
pa pe locul 3. oarecum 
obișnuit pentru ea. Invln- 
glnd atit pe I.E.F.S. cît și 
pe C.SJMT. Iași cu același 
scor, 8—7. Totuși, jocul 
asalturilor șl al victoriilor 
pe ansamblul competiției, 
l-a... aruncat pe sabrerii 
din Brasov tocmai pe lo
cul 4.

Alte rezultate tehnice : 
Dinamo — I.E.F.S. 11—5 si 
.Poli” lași — C.S.M. Iași 
8—7.

Clasament general, după 
două etape : 1. Steaua 20 
p, 2. Dinamo București 13 
Pi 3. .Poli” Iași 12 p„ 4. 
Tractorul Brașov 11 p., 5. 
LE.F.S. 4 p„ 6. C.S.M. 
Iași 8 p. (T. St)

rul Ploiești 5112—4766 p d. 
Feminin : Hidromecanica
Brașov — Dermagant Tg- 
Mures 2472—2322 o d, Ra
pid București — Voința 
Constanța 2487—2164 p d, 
Gloria București — Petro
lul Bălcoi 2445—2304 p d, 
C.S.M. Reșița — Voința 
Tg. Mures 2551—2495 p d.

Azi șl mîine are loc e- 
tapa a xvm-a, ultima 
confruntare în seriile cam
pionatului Diviziei A.

Ultima etapă 
a „Cupei 

de primăvară** 
la handbal

NEUBRANDENBURG, 28 (prin telefon). Tradiționalul 
turneu internațional de handbal feminin care se desfă
șoară în localitate a programat vineri seară alte două 
partide. In prima dintre ele, reprezentativa U.R.S.S. a 
depășit destul de comod (15—9) formația Cehoslovaciei 
(învinsă și de R.D. Germană II cu 16—12), după care a 
urmat întâlnirea dintre echipele României și Norvegiei.

Prezentîndu-se în progres față de evoluția anterioară, 
handbalistele românce au dominat întîlnirea de la cap la 
cap, cîștigînd cu 17—12 (8—5). Golurile echipei țării 
noastre au fost înscrise de Laczkovicz 6, Arghir 3, Mikloș 

2, Șoș 2, Boși 2, Lăcustă șl Cojocaru. în continuarea tur
neului, România va juca sîmbătă cu U.R.S.S., iar dumi
nică seară cu R.D. Germană II.

OLANDA - ROMÂNIA 4-3 LA POLO
BUDAPESTA, 28 (prin telefon). în cel de al treilea 

meci susținut In cadrul „Cupei Tungsram” poloiștii 
români au întîlnit formația de tineret a Ungariei (în 
afară de concurs). La capătul unui joc foarte echili
brat echipa română a obținut victoria cu 7—6 (1—1, 
0—1, 3—2, 3—2). Au marcat i Slăvei 4 (trei din 4 m), 
Popescu, Rus și Mirea de la învingători și Keletay 2, 
Kuncz 2, Kiss, Varga de la învinși.

Vineri dimineață, in cel de) al 4-lea meci, jucătorii 
români s-au întrecut cu cei olandezi. Partida a debu-j 
tat cu un penalty apărat de Frățilă. Apoi, olandezul 
Van Zeeland a deschis scorul (1—0) la o eliminare a 
lui Nastasiu. Tot în această repriză au mai fost eli
minați Popescu ‘ ” 
de fiecare dată 
repriza secundă 
„om in plus” ; 
dar Popescu și 
Lucrurile s-au repetat și în al treilea „sfert” : la pri
ma superioritate au ratat Nastasiu și Slăvei, iar la a 
doua a marcat Slăvei (3—2). In ultimele 5 minute fie
care echipă a mai realizat un gol cu un om în plus — 
Van Zeeland (eliminat Nastasiu) și Slăvei (eliminat 
Landeweer) — apoi formația română a mai avut o 
superioritate de care n-a știut să beneficieze, iar C. 
Rusu a șutat în bară In ultimele secunde ale meciului. 
Scor final : 4—3 (3—6, 0—1, 0—1, 1—1) pentru Olanda.

Alte rezultate : Ungaria — Cuba 8—4 (2—0, 1—1, 2—1,
3—2) ; Mexic — Canada 4—2 (1—0, 1—1, 0—0, 2—1) ; 
Olanda — S.U.A. 5—5 (2—1, 1—4, 1—0, 1—0) ; Ungaria
(tin.) - Canada 11—3 (3—1, 3—0, 2—0, 3—2). Echipa
României mai are die jucat cu Ungaria, Canada și Cuba..

și din nou Nastasiu, olandezii înscriind 
prin Veer și Van Zeeland (3—0). In 
a fost rîndul românilor să se afle cu 

C. Rusu a redus din handicap (3—1), 
Răducanu au ratat din poziții clare.

Mult așteptatul derby 
de sabie Steaua — Dinamo 
din cadrul Diviziei A n-a 
satisfăcut. Scrlmerll dina- 
movlști poartă. intr-un 
fel, prima vină ; ei n-au 
mal repetat comportarea 
frumoasă de joi după-a- 
mlază, astfel că Steaua, cu 
un Pop foarte atent șl 
mobil (4 v.) și-a apropriat 
victoria la scor : 13—3.
Celelalte puncte ale ste- 
iiștilor poartă semnătura 
lui C. Marin șl Oancea 
(cite 3) șl NUca (2). Dl- 
namoviștli au punctat prin 
Pantelimonescu (2) și D. 
Marin.

In completarea etapei, 
de asemenea. rezultate 
normale. „Poli” Iași a tre
cut cu oarecare emoții de 
Tractorul Brașov 10—6

La popice, 
Constructorul Galați 

a pierdut acasă, 
prin... neprezentare I

S-au disputat meciurile 
restante contlnd pentru 
etapa a XVU-a a campio
natului Diviziei A. O sur
priză de proporții, gene
rată de o crasă neglijen
tă, «-a înregistrat la Ga
lați, unde formația Con
structorul. campioană a 
țării, a pierdut prin ne
prezentare (0—5000 p d) la 
Voința București. Jucăto
rii de la Constructorul 
n-au avut asupra lor legi
timațiile ! 1 Alte rezultate 
(masculin) : Rulmentul
Brașov — Petrolul Telea
jen 5410—4824 p d, Meta
lul Roman — Gloria Bucu
rești 5229—5293 p d. Olim
pia București — Rafino-

Mîine skut programate 
Ultimele jocuri din cadrul 
seriilor „Oupei de primă- 
vară“ la handbal. încheie
rea competiției se va face, 
Insă, duminica viitoare, la 
Hunedoara, unde cîștigă- 
toarele seriilor își vor 
disputa în do<uă finale — 
masculină și feminină — 
trofeele puse In joc. înain
tea acestei ultime etape, 
de mîine, se cunosc fina
listele la fete — Textila 
Buhuși și Constructorul 
Timișoara — și numai una 
dintre finaliste 1a băieți — 
Știința Bacău. Urmează 
ca înWmirea Politehnica 
Timișoara — H.C. Minaur 
Baia Mare- să desemneze 
și ultima echipă calificată.

Iată acum programul 
complet al etapei de mîine: 
FEMININ : Voința Odorhei
— Constructorul Timișoara, 
Progresul București — „U“ 
Timișoara (teren Tineretu
lui, de la o<ra 10,15), I.E.F.S.
— Rulmentul Brașov (teren
Tineretului, de la ora 9), 
Textila Buhuși — Rapid 
București, Mureșul Tg. 

Mureș — Confecția. Cons
tructorul Baia Mare — 
„U“ București : MASCU
LIN : Poli Timișoara — 
Minaur, Steaua — »,U“
Cluj-Napoca (teren Steaua, 
de la ora 10,30), CSM Bor- 
zești — AS A Tg. Mureș, 
CSU Galați — „U« Bucu
rești, Dinamo Brașov — 
Știința Bacău și Petrolul 
Teleajen — Dinamo Bucu
rești.

VOLEIBALIȘTII NOȘTRI IN R.D. GERMANA
La Berlin șl la Potsdam a continuat turneul inter

național masculin de volei, la care participă și prima 
reprezentativă a țării noastre. In cel de al doilea meci, 
programat la Berlin, voleibaliștii români au primit 
replica unei selecționate cubaneze (echipa olimpică a 
Cubei se află la turneul din Japonia), în fața căreia 
au obținut victoria cu 3—2 (5, 9, —8, —13, 9). Tot la Ber
lin, echipa U.R.S.S. a întrecut cu 3—1 (8, —18, 5, 14)
selecționata cehoslovacă (prima garnitură a acestei țări 
se află, de asemenea, în Japonia). Formația R.D. Ger
mane a întîlnit, la Potsdam, pe cea a Ungariei, de care 
a dispus clar : 3—0 (6, 1, 12). După două etape, clasa
mentul se prezintă astfel : 1. U.R.S.S. 4 p (6:1), 2. 
România 4 p (6:3), 3. Cuba 3 p (5:3), 4. R.D. Germană 
3 p (3:3), 5. Cehoslovacia 2 p (2:6), 6. Ungaria 2 p (0:6).

In continuarea turneului, reprezentativa României în— 
tîlnește echipele R.D. Germane, U.R.S.S. și Ungariei.

TURNEUL DE ȘAH DE LA PIOTRKOV
VARȘOVIA, 28 (Agerpres). — După patru runde, în 

turneul internațional feminin de șah de la Piotrkov 
Trybunalski (Polonia) conduce Grazyna Smacinskaia 
(Polonia), 4 puncte, urmată de Elena Fatalibekova și 
Lidia Semionova (ambele U.R.S.S.) — cîte 3'/2 puncte. 
Lia Bogdan (România) a remizat în ultimele două 
runde cu Asenova (Bulgaria) și Feustel (R.D. Germana). 1

CAMP1ONATELE EUROPENE DE TALERE
La Brno au început Campionatele europene de talere. 

Printre cei care după prima manșă a probei de skeet au 
realizat cîte 50 puncte se află și sportivul român Adal
bert Oster. La trap, au realizat cîte 49 puncte : Kulakov 
(U.R.S.S.), Blondeau (Franța), Coulon (Belgia) și Szmel- 
cinski (Polonia). ,

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE LUPTE
(Urmare din pag. I)

BOGAT PROGRAM DE EXCURSII
Oficiul Național de Turism „Carpați" București prin AGENȚIA DE EXCURSII CU TURIȘTI 

ROMANI IN _ STRAIN AT ATE și OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM organizează pentru grupuri 
și turiști individuali in tot cursul anului excursii variate și atractive pe itinerarele turistice 
din :
• R. P. Bulgaria, la Sofia, Plevna, Tîrnovo și Russe cu o durata de 1—4 zile ;
• R. S. Cehoslovaca, la Praga, Bratislava, Brno cu vizitarea in tranzit a orașului 

Budapesta, cu o durata de 6—8 zile ;
® R. P. Chineza și R.P.D. Coreeana cu vizitarea orașelor Pekin, Sanghai, Nankin, 

Kanton, Hanceu, Senian, Phenian, Nan Pho ;
. ® R’k-D; Germana, la Berlin, Potsdam, Dresda, Rostock, Schwerin, Magdeburg, Erfurt, 
Jela’B Me,ssen. „Karl Marx Stadt, cu vizitarea in tranzit a orașului Budapesta ;
• R. P. Polona, la Varșovia și Cracovia cu o durata de 6—9 zile ;
9 R. P. Ungara cu o durata de ' “ ” * ~ ' - - -
® U.R.S.S., 12 tipuri de excursii cu 

nău, Odesa, Cernăuți, Lvov, Tbilisi, 
Buhara, Ashabad ;
• Numeroase excursii combinate în

. In!?rn’ații și înscrieri individual sau „.... _—„„ ..... ..
nizciții obștești etc. la Agenția de excursii cu turiști români în străinătate, din București, 
Calea Victoriei nr. 100, telefon 16.44.31 și la toate oficiile județene de turism din țară.

6—7 zile la Budapesta și Budapesta — Eger ; 
vizitarea orașelor Moscova, Leningrad, Kiev, Chiși- 
Erevan, Baku, Vilnius, Riga, Tallin, Samarkand,

R.P.U. — R.S.C. fi R.D.G. — R.P.U. 
prin delegații de întreprinderi, instituții sau orga-

sub așteptări în partida cu sovieticul 
V. Juk. După ce cu un tur de cap 
Juk l-a fixat în „pod“ pe sportivul ro
mân și acesta a evitat cu dificultate 
tușul, se părea că reprezentantul țării 
noastre va reuși să refacă terenul pier
dut și să obțină victoria. Dar, în conti
nuare, evoluția sa nu s-a ridicat la ni
velul așteptărilor și în momentul cînd 
era condus la puncte (5—10) Juk, cu un 
salt la marginea saltelei, l-a surprins 
pe luptătorul român fixîndu-1 cu ume
rii pe saltea. La cat. 57 kg, M. Boțilă a 
obținut decizie prin descalificare 
fața maghiarului I. SipctȚ

In excelentă dispoziție de luptă 
prezentat campionul român la cat. 
kg, I. Păun. După ce l-a condus 
12—3 pe cehoslovacul K. Polak, cu 
tur de cap l-a fixat în „pod“ și a obți
nut victoria prin tuș în min. 5. La a- 
ceeași categorie, C. Ionescu l-a învins 
prin descalificare pe B. Nagis (Maroc).

în

s-a
62 
cu 
un

Tînărul campion român Șt. Rusu (cat. 
68 kg.) l-a dominat categoric pe 
Fansel (R.F.G.) învingîndu-1 prin des
calificare, iar D. Obrocea a cîștigat Ia 
puncte, într-un meci de mare luptă, 
Întîlnirea cu bulgarul N. Hristov.

Și la cat. 74 kg sorții au decis ca 
unul dintre meciurile decisive pentru 
alcătuirea echipei naționale în vederea 
participării la J.O. să se dispute încă 
din primul tur. Gh. Ciobotaru l-a în- 
tîlnit pe V. Prcnțiu. Cu două tururi de 
cap urmate de centurări laterale Pren- 
țiu s-a detașat : 7—0. Dar, în 
nuare, Ciobotaru și-a revenit, 
put să-și domine adversarul și 
tînd de un moment de neatenție a a- 
cestuia, l-a dus la „parter” unde, cu o 
centurare laterală, a redus handicapul 
la 3—7. Apoi, Prențiu s-a apărat exa
gerat, a primit două avertismente (5—7) 
după care, primindu-1 și pe al treilea, 
a fost descalificat. La cat. 90 kg, N. 
Neguț a dispus la puncte de W. Ro- 
manski (Polonia), participant la C.E. de 
la Leningrad.

w.

conți—- 
a înce- 

profi-



DIN TARILE SOCIALISTEINTERNAȚIONALELE" DE TENIS ALE ITALIEI ÎN FAZA ÎNTÎLNIRILOR DECISIVE
f ROMA, 28 (Agerpres). — In 
optimile de finală ale probei 
de dublu femei din cadrul 
campionatelor internaționale de 
tenis ale Italiei, care se des
fășoară pe terenurile de la 
„Foro Italico" din Roma, cuplul 
jucătoarelor românce Virginia 
Ruzici și Mariana Simionescu a 
întrecut cu 6—3, 6—2 perechea 
Janet Vermank — Sabina Sim
monds. In alte partide : Re
nata Tomanova, Regina Marși- 
kova (Cehoslovacia) — Maria 
Nasuelli (Italia), Anne Brun- 
ning (Anglia) 6—3. 7—6 ; Lesley 
Hunt (Australia). Cynthia Doer- 
ner (S.U.A.) — Ruta Gerulaitis, 
Betsy Nagelsen (S.U.A.) 7—6, 
6—2

In semifinalele probei femi
nine de simplu, Florența Mi
hai a fost învinsă de cunoscu
ta jucătoare australiană Lesley 
Hunt, la scorul de 3—6, 3—6.

Aceasta va întîlni, în finală, 
pe iugoslava Mima Jausovec, 
care a dispus de Regina Mar- 
sikova (Cehoslovacia) cu 7—5 
6—1.

In turneul masculin (turul 
III) favoriții au obținut victorii 
scontate : argentinianul Guil
lermo Vilas l-a eliminat cu 
6—1, 6—1 pe Vitas Gerulaitis 
(S.U.A.), australianul John New
combe a dispus cu 6—3. 6—7, 
6—4 de Tomas Smid (Ceho
slovacia), iar cehoslovacul Jan 
Kodes l-a învins cu 6—3, 6—2 
pe Jun Kuki (Japonia).

Alte rezultate : Dibbs (S.U.A.) 
— Edmondson (Australia) 6—7, 
6—4, 6—4, Panatta (Italia) — 
Solomon (S.U.A.) 2—6, 7—5, 
5—4 (abandon).

Primele două sferturi de fi
nală, la masculin > Vilas — 
Barazzutti 6—4, 7—6 ; Newcom
be — Kodes 6—3, 6—4.

i ECHIPELE U- R. S. S. ȘI CEHOSLOVACIEI 
NEÎNVINSE ÎN C.E. DE BASCHET FEMININ
’ Intr-unui din meciurile din
tre candidatele la medalia de 
bronz a campionatului euro
pean de baschet feminin, 
Franța a dispus de Iugoslavia 
cu 70—60 (34—37). Alte rezul
tate din grupa 1—7 : U.R.S.S. 
— Italia 90—49 (52—23). Bulga
ria — Polonia 71—64 (34—42). 
Principalele pretendente la 
medalii sînt U.R.S.S. și Ceho
slovacia (aur și argint). Fran
ța și Bulgaria (bronz), echipe 
care încă nu au jucat între 
ele.

Clasamente (nu sînt incluse 
partidele de vineri noapte) :

GRUPA 8—13 :

8. Ungaria 4 4 0 282-222 8
9. România 4 3 1 321-243 7

10. Spania 3 2 1 171-157 5
11. Belgia 4 1 3 241-340 5
12. R.F.G. 4 1 3 215-235 5
13. Olanda 303 178-211 3

Campionatul european se
Încheie azi, cind 
juca cu Spania.

România va

GRUPA 1—7

T. U.R-S.S. 5 5 0 474-267 10
2. Cehoslovacia 4 4 0 280-218 8
3. Franța 4 2 2 240-246 6
4. Bulgaria 4 2 2 230-2S0 6
5. Polonia C 5 1 4 328-403 6
6. Iugoslavia 4 1 3 262-315 5
7. italia 4 0 4 197-282 4

FESTIVAL DE FILME 
SPORTIVE

Festivalul filmului sportiv 
internațional pentru trofeul 
„Inelul de aur" va avea loc la 
Lausanne între 1 și 14 iunie. 
Cu acest prilej vor fi prezen
tate o serie de pelicule din 17 
țări, printre care R. F. Ger
mania, Austria, Canada, R. D. 
Germană, U.R.S.S., Olanda, Iu
goslavia. Polonia.

„AVANPREMIERĂ'* 
OEIMPJCĂ LA MONTREAL

Peste cîteva zile, bazele olim
pice de la Montreal își vor des
chide porțile, pentru o primă 
„avanpremieră1* oficială. Cu a- 
ceastă ocazie se va face recep
ția instalațiilor și a aparaturii 
tehnice care vor funcționa în 
timpul apropiatelor Jocuri 
Olimpice de vară.

Nu sînt lipsite de interes 
unele amănunte suplimentare 
privind aceste „repetiții gene
rale" olimpice. La anumite dis
cipline sportive vor participa 
numai reprezentanți ai țării 
gazdă : haltere, lupte, judo, ci
clism, tir, polo. La altele vor 
fi organizate concursuri inter
naționale. Astfel, la începutul 
lunii iunie se va desfășura un 
turneu preolimpic de baschet, 
la care — în afara selecționa
telor canadiene participă și re
prezentativele Spaniei și Fran
ței. Apoi, la sfîrșitul lunii, pe 
stadionul olimpic din Montreal 
va avea loc un concurs de atle
tism, la care s-au înscris spor
tivi din 15 țări.

Organizatorii au și făcut re
cepția locuințelor din satul 
olimpic, care — după cum a 
declarat purtătorul de cuvînt al 
Comisiei de organizare, dl. 
Jacques Desormeaux — se pre
zintă în condițiuni optime.

PERNIK — UN PUTERNIC 
CENTRU AL VOLEIULUI

Istoria voleiului în orașul 
Pernik, centrul celui mai ma
re bazin carbonifer din Bul
garia, se întinde pe aproape 
o jumătate de secol. Începutu
rile lui modeste își au rădă
cinile în anul 1927, dar pînă 
la eliberare voleiul a fost prac
ticat de un număr redus de ti
neri, mai ales de elevi. După 
1944, voleiul bulgar este legat 
organic de dezvoltarea acestui 
sport în orașul Pernik. O con
tribuție însemnată la cuceri
rea primelor medalii la cam
pionatul mondial din 1949 re
vine cunoscuților jucători B. 
Ghiuderov și T. Simov, titu
lari ai echipei Minior din Per
nik, de 7 ori campioană repu
blicană. La rîndul său și vo
leiul feminin a ocupat cu re
gularitate un loc de frunte pe 
scară națională, voleibalistele 
de la Minior cîștigînd de 6 
ori titlul suprem. Este greu 
de înșirat numele tuturor spor
tivilor și sportivelor din Per
nik care și-au dat aportul Ia 
afirmarea voleiului bulgar pe 
plan internațional. Astăzi e 
greu de conceput alcătuirea 
echipelor naționale fără repre
zentanți ai orașului Pernik, în 
ciuda faptului că mai mulți 
jucători și-au făcut transferul 
la echipe din capitala bulgară.

AGOSTINI SI CECCOTO ABANDONEAZĂ...
Pe circuitul de la Opatija 

(Iugoslavia) s-au desfășurat în
trecerile unui concurs de mo- 
tociclism, contînd pentru cam
pionatul mondial, la startul că

Cîțiva micuți miinchenezi, pasionați ai boxului, care n-au putui 
urmări meciul Clay—Dunn pentru titlul mondial al~ „greilor** — 
desfășurat la ore prea... matinale — au fost insă prezenți a 
doua zi in preajma lui Cassius Clay, solicitînd campionului lumii 

nelipsitele autografe.
Telefoto : A.P. AGERPRES

EXPOZIȚIA SPORTIVILOR VETERANI
Expoziția „Sportivii ve

terani", -găzduită de Mu
zeul central a) culturii fi
zice și sportului, 
Stadionul național 
Levski", din 
zilnic vizitată de 
meros 
arată — într-o primă sec
ție — prin tablouri, vi
trine, fotografii și alte 
materiale, dezvoltarea miș
cării sportive progresiste 
din Bulgaria, începînd din 
1900 și pînă în septembrie 
1944. O altă secție a ex-

NOU, 
încă 
trac- 
aus- 

urcat 
său

de la 
Vasil 

Sofia, este 
un nu- 

public. Expoziția

poziției prezintă activita
tea pe care o desfășoară 
azi cele 190 de secții ale 
sportivilor veterani sub lo
zinca „Pentru sănătate și 
longevitate". Ultima și cea 
mai importantă secție este 
aceea în care sînt prezen
tate succesele sportivilor 
bulgari din anii de după 
eliberare.

SE CAUTĂ UN MEDIC

Cunoscutul atlet englez 
Dave Bedford, deținătorul 
recordului mondial in pro
ba de 10 000 m este ac
cidentat ți — se pare — 
nu va putea lua parte la 
J.O de la Montreal. Un 
mai vechi accident nu La 
dat pace In sezonul trecut, 
ceea ce a fâcut necesară 
o intervenție chirurgicala.

DIN
Deși resimțindu-se 

după accidentul (de 
tor...) suferit recent, 
triacul Niki Lauda a 
la volanul bolidului 
„Ferrari T2" pentru a cîș- 
tiga Marele Premiu auto
mobilistic al Belgiei, dis- 

( putat pe circuitul de la 
Zolder, după ce încheiase 

' victorios și precedenta 
cursă, cea de la Jarama 
(Spania). Poate, ar mai fi 
de menționat amănuntele 

' penultimei victorii obținute

FOTBALISTUL
Mohamed Abdel Bakr, 

un egiptean în vîrstă de 
, 31 de ani, de profesie fi- 
zioterapeut, își uimește 
pacienții și cunoscuțil prin 
faptul că fiecare minut 
liber și-l petrece.. aler- 
gînd. In acest fel el a 
ajuns să oarcurqă peste 
150 de km săptămînal S' 
aceasta pentru că Moha
med Abdel Bakr, fost

ruia au fost prezenți 130 de 
sportivi din 30 de țări. La clasa 
350 cmc, victoria a revenit 
francezului Olivier Chevalier 
(pe „Yamaha"), cu o medie o- 
rară de 155,512 km, urmat de 
englezul Charles Mortimer (pe 
„Yamaha"). Marii favoriți ai 
cursei, venezuelanul Johnny 
Ceccoto și italianul Giacomo 
Agostini, au abandonat.

Iată cîștigătorii la celelalte 
categorii : 50 cmc — Ulrich
Graf (Elveția) pe „Kreidler" ; 
125 cmc — Pier Paolo Bianchi 
(Italia) pe „Morbidelli" ; 250
cmc — Dieter Braun (R. F. 
Germania) pe „Yamaha".

Cheia succeselor voleiului la 
Pernik o constituie caracterul 
de masă al acestui sport. E- 
xemplul centrului-reședintă de 
județ a fost urmat și de alte 
orașe ca Radomir, Trăn, Brez- 
nik, precum și de numeroase 
localități rurale, unde voleiul 
a pătruns adînc în viața de 
fiecare zi a tineretului și oa
menilor muncii. El a deveni» 
cel mai îndrăgit sport al mun
citorilor uzinei constructoare de 
mașini „Struma", al celor de 
la combinatul metalurgic „Le
nin". Echipa de volei a me- 
talurgiștilor de la Pernik a cîș- 
tigat în două rînduri titlul de 
campioană republicană pe ra
mură.

Toate aceste succese au de
terminat deschiderea la Per
nik a unei școli specializate de 
volei și a școlii sportive pen
tru elevi, unde activează unii 
dintre cei mai buni antrenori 
și excelente cadre didactice.

TOMA HRISTOV

Echipele de gimnastică 
participante

la Jocurile Olimpie
PARIS 28 (Agerpres). — în ca

drul unei ședințe a comitetului 
de direcție de pe lingă federația 
internațională de gimnastică care 
a avut loc la Paris a fost con
firmată lista echipelor reprezen
tative de țări participante la 
Jocurile Olimpice de la Montreal 
Echipele României vor evolua a- 
tdt în competiția masculină cit 
și în cea feminină. Turneul mas
culin va reuni echipele Japoniei, 
U.R.S.S., R. D. Germane, Unga
riei, R. F. Germania, României, 
S.U.A., Elveției, Franței, Ceho
slovaciei, Bulgariei și Poloniei. 
Cele 12 formații reprezentative 
feminine calificate sînt următoa
rele : U.R.S.S., R. D. Germană, 
Ungaria, România, Cehoslovacia. 
Japonia, S.U.A., R. F. Germania. 
Canada, Olanda, Bulgaria si Da
lia.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • In cadrul unul 

concurs feminin desfășurat la 
Innsbruck, sprintera Renate Ste
elier (R.D.G.) a alergat 100 m in 
11,4, Iar coechipiera sa Ruth 
Fuchs a terminat învingătoare 
la aruncarea suliței, cu 64,84 m. 
La aruncarea greutății, prima 
s-a clasat recordmana vest-ger- 
mană Eva Wilms, cu 19,33 m.

AUTO • .Raliul Acropole" 
s-a încheiat la Atena cu victoria 
pilotului suedez Harry Kalstroem 
(pe .Datsun"), secundat de con
curentul grec I. Siroco (pe .Alpi
ne Renault"). Francezul J. Ragno- 
ttl. aflat mult timp în fruntea cla
samentului, a abandonat in ultima

s-a deplasat în Noua Zee- 
landă, unde s-a antrenat 
timp de două săptâmiid 
foarte serios, sperînd să 
îndeplinească haremurile 
Impuse de federația bri
tanică pentru selecția în 
lotul olimpic. Totul a fost, 
insă, in zadar... Durerile 
la picior au revenit 
Bedford s-a întors

eta- 
edi- 

in

$

Europa. La sosire, el a de
clamat „N-am găsit un 
medic capabil sâ mă vin
dece. Cred câ voi renunța 
la atletism...*

In continuare, Bedford 
făcut tot ce i-a fost po
sibil pentru a-și vindeca 
piciorul și a reintra în 
formă. Pentru aceasta el

LAUDA
de campionul mondial al 
piloților de formula 1. Lau
da terminase al doilea, 
după „McLaren“-ul lui 
James Hunt, revelația 
întrecerii. Dar - la cî
teva minute după finiș 
— lovitură de teatru I 

Hunt este desca-

FILATELIE SPORTIVĂ
J.
lificat de |uriu pentru sim
plul motiv că mașina sa 
s-a dovedit mai largă de- 
cît permite regulamentul, 
cu exact 2 cm.

MARATONIST
component al echipei 
fotbal a Egiptului, la J.O 
de la Tokio din 1964. do
rește să se alinieze 
startul maratonului 
pic din acest an 
Montreal. Dar nu 
□tît. Ambițiile lui 
med sînt mult mal 
el vizează chiar una din 
medalii I

de

la 
olim- 

de la 
numai 
Moha- 
-nari •

Administrația poștelor din 
Cehoslovacia se 
mîndri că este una 
organizațiile 
cu cele mai 
permanente 
sportive. An 
teliștil cehoslovaci 
nu numai ei 
bucura de faptul că 
avut la dispoziție 
interesante 
ritelor « 
Inte. ne 
Numai 
luna < 
slovacia 
mai multe serii de timbre 
cu subiect sportiv : trei
serii dedicate J.O de iar
nă de la Innsbruck, alte 
trei serii consacrate J.O.

poate 
_ din 

specializate 
serioase și 

preocupări 
de an, fila

și 
s-au putut 

au 
serii 

dedicate dife- 
evenimente sportive 
și internaționale, 
in 1976, pînă 
aprilie, în 

) au fost

de vară și o serie care a
avut ca subiect recent în
cheiata ediție a C.E. de
tenis de masă de la
Praga.

SPORTUL 
PROFESIONIST IN 

DOLIU
• în cursul primei 

pe a celei de a 59-a 
ții a Turului Italiei,
apropiere de Catania, ca 
urmare a unei căzături, 
ciclistul spaniol Juan Ma
nuel Santisteban 
tat din viață.
• Campionul 

de motociclism. 
Tommy Jansson a 
la Stockholm, in cursul unui 
concurs de calificare pen
tru campionatul mondial de 
viteză. El a intrat în coli
ziune cu alți concurenți și a 
ieșit de pe pistă, intrînd în 
gardurile de protecție.
• Cunoscutul boxer ar

gentinian de categoria grea 
Oscar Bonavena a fost 
ucis cu focuri de revolver 
intr-un incident petrecut în 
apropiere de Reno (Neva
da). In vîrstă de 33 de ani, 
Bonavena era cotat al 7-lea 
greu profesionist din lume 
In anul 1970, el a boxat 
împotriva lui Cassius Clay, 
fiind invins prin k.o. 
repriza a 15-a.

a ince-

mondial 
suedezul 
decedat.

in

UN ARBITRU CARE FLUIERA FRUMOS

in
Ceho- 

editate

Unul din cel mal apre- 
ciați arbitri din prima ligă 
a fotbalului vest-german 
se numește Arnaldo Be
nito Fiorente. Partea cea 
mai interesantă nu pri
vește insă numele acesta 
cu rezonanță italiană, cl 
faptul că signor Arnaldo 
Benito Fiorente nu este 
altcineva decit arimul te
nor al Ooerei din Mun- 
chen I Ceea ce nu-l îm-

piedică pe acest slujitor al 
artei ca, la sfîrșit de săp- 
tămînâ să... slujească 
scena balonului rotund ca 
arbitru, domeniu în care 
se arată foarte sever : de
ține recordul de cartonașe 
galbene acordate, 
signor Arnaldo nu 
că interpretează 
in belcanto, ariile,

Deci, 
numai 

frumos, 
ci și 

fluieră la fel de bine...

etapă. Dintre cele 126 de mașini 
care au luat startul, numai 34 au 
reușit să termine această dificilă 
cursă de 2 772 km. • Partici- 
panțll la „Marele premiu Mona
co- au efectuat pe circuitul de 
la Monte Carlo penultimul an
trenament oficial. Cel mai bun 
timp l-a realizat austriacul Niki 
Lauda (pe „Ferrari"), cronometrat 
pe un tur de circuit (3,312 km) 
cu timpul de 1:30,38 — medie 
orară 131,923 km. Rezultate bune 
au mai obținut francezul Patrick 
Depalller (pe ,,Tyrrell“) — 1:31,03 
și elvețianul Clay Regazzoni țpe 
„Ferrari") — 1:31,13.

BOX • In prima gală a tra
diționalului turneu internațional 
de la Pinar del Rio, la categoria 
„cocoș", cubanezul Adolfo Hor» 
a cîștigat prin k.o. (repriza I) in 
fața lui Nicu Popa. La categoria 
„mijlocie" cubanezul Waldo Quin
tana l-a învins la puncte pe cam
pionul olimpic V. Leme^ev 
(U.R.S.S.).

CICLISM • Etapa a 7-a a Tu
rului Italiei, desfășurată contra- 
cronometru individual la Otsunl 
pe 37 km, a fost cîștigatâ de ru
tierul italian Francesco Moser, in 
50:19 (medie orară 44,104 km). L-au 
urmat compatriotul său Gimondi 
la 7 sec., norvegianul Knudsen 
la 25 sec. și danezul Ritter la 39 
sec. Acum, lider al clasamentu
lui este Moser, urmat de Felice 
Gimondi la 7 sec și Muynck 
(Belgia) la 40 sec. • După patru 
etape, în cursa „Dauphine Libe
re" pe primul loc a trecut fran
cezul Raymond Delisle, urmat la 
5 sec. de olandezul Joop Zoete- 
melk. Etapa a 4-a (Bourg—An ne- 
mase, 182 km) a revenit la sprint 
lui Zoetemelk, în 5 h 14:35.

HANDBAL • La Copenhaga 
s-a desfășurat meciul dintre selec
ționatele masculine ale Danemar
cei si Poloniei. Handbaliștii po
lonezi au obținut victoria cu sco
rul de 27—25 (15—11).

NATAȚIE • La Minsk se des
fășoară campionatele unionale 
de sărituri în apă Proba femi
nină de trambulină (3 m). a re
venit campioanei mondiale Irina 
Kalinina, cu 504.51 p. Pe locu
rile următoare : Olga Dmitrieva
— 488,79 p și Valentina Evstifee
va — 469,53 p.

TENIS • Turneul de la DCi- 
sseldorf a continuat cu optimile 
de finală. Bore l-a învins cu 
6—4 6—2 pe Munoz, iar Fibak a 
dispus cu 6—1, 6—1 de Phillios 
Moore. Alte rezultate : Bertram — 
Gisbert 6—0. 3—6. 6—3 ; Crealy
— Proisy 6—3. 3—6. 6—0 : Higue
ras — Pala 6—4, 6—4 : Fillol 
Pinner 7—6, 6—3. Pentru „sfer
turi" mal sînt calificați Orantes 
și K. Johansson.
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