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Congresul educației politice și al culturii socialiste, apre- 
ciind inalta valoare ideologică, teoretică și politică a expu- Șj 
nerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, care înfățișează marile 
transformări revoluționare petrecute in structura societății || 
noastre și in educația maselor, precum și obiectivele funda- 
mentale pentru ridicarea la un nivel superior a întregii acti- Sj 
vitâți consacrate formării omului nou, înfloririi literaturii și Js 
artelor în concordanță cu cerințele noii etape istorice în cc. e 
intră societatea noastră, iși însușește pe deplin întregul con- 
ținut al acestui document de maximă importanță pentru Js 
viața partidului și poporului nostru. *

Congresul adoptă Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 5? 
drept Program a.1 întregii activități viitoare a partidului și || 
statului, a tuturor organizațiilor de masă și obștești, a orga- Sș 
nismelor educative și cultural-artistice, a întregului nostru -5 
popor în lupta pentru înfăptuirea hotăririlor Congresului al 
Xl-lea, a liniei politice generale a Partidului Comunist Si
Român, de unire a eforturilor tuturor celor ce muncesc pen- 
tru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și 0 
înaintare a României spre comunism, in întreaga activitate 
de educație socialistă a maselor, de ridicare a nivelului lor 
ideologic, politic și cultural, a tuturor membrilor societății 
noastre.

Simbătă 5 iunie 1976 L___
ULTIMA ZI A LUCRĂRILOR

Vineri, 4 iunie, s-a încheiat 
Congresul educației politice și 
al culturii socialiste, care, prin 
amploarea și importanța pro
blemelor dezbătute, a hotărî- 
rilor adoptate, marchează un 
eveniment de însemnătate pri
mordială în transformarea re
voluționară a societății noas
tre. a . conștiinței oamenilor, în 
ridicarea patriei pe noi culmi 
ae progres și civilizație, în în
treaga operă de făurire a so
cialismului și comunismului în 
România.

în ultima zi a lucrărilor, 
dezbaterile s-au desfășurat în 
plenul Congresului.

La sosirea în sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președin
tele Frontului Unității Socia- 
•liste, ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului și statului, 

cretar al Comitetului județean 
Iași al P.C.R., Ștefan Voicu, 
redactor-șef al revistei „Era 
Socialistă".

în continuare, lucrările sînt 
conduse de tovarășul Constan
tin Pîrvulescu, membru de 
partid cu stagiu din ilegalitate, 
în cadrul dezbaterilor au luat 

cuvîntul tovarășii Leonte 
Răutu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
de conducere, rector al Acade
miei „Ștefan Gheorghiu", Con
stantin Boștină, președintele 
Consiliului național al Orga
nizației pionierilor, Vasile Po
top, director general al Ra- 
diotelevizlunii române. Ion 
Anton, rector al Institutului 
politehnic din Timișoara. Mih- 
nea Gheorghiu, președintele A- 
cademiei de științe sociale și 
politice.

A luat apoi cuvîntul tovară-

IMPRESIONANTĂ MANIFESTAȚIE POPULARĂ 
DE STIMĂ, DRAGOSTE Șl RECUNOȘTINȚĂ 
FAȚĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

La ieșirea din sala Palatului 
sporturilor și culturii, care a 
găzduit lucrările Congresului 
educației politice șt al culturii 
socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statu
lui, sînt intimpinați cu multă 
căldură, cu ovații nesfirșite de 
mii de bucureșteni. A devenit o 
nobilă tradiție ca la încheierea 
importantelor evenimente din 
viața națiunii să asistăm la ase
menea grandioase manifestații 
populare, la asemenea momente 
bogate in sensuri și semnifica- 

lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului, parcurg 
aleile Parcului tineretului, acum 
adevărate culoare vii. O undă 
de bucurie, exprimată prin 
cintec și dans, străbate lungul 
traseu parcurs. Artiști amatori 
din Capitală sau veniți din di
ferite colțuri ale țării interpre
tează cu strălucire din bogatul 
folclor românesc și al naționa
lităților conlocuitoare.

Cu părintească dragoste, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu îm
brățișează copiii veniți cu flori 
să mulțumească pentru copilă- 

în intimpinarea secretarului ge
neral al partidului, ii exprimă 
direct, în cuvinte emoționante, 
urările lor sincere de sănătate 
și putere de muncă, spre binele 
și. fericirea întregii națiuni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
răspunde cu căldură aclamațiilor 
entuziaste ale cetățenilor, gestu
rilor lor pline de simpatie.

Imaginea aceasta, a pre
zenței tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în mijlocul oame
nilor muncii, devenită atît 
de familiară, de firească și dra
gă tuturor, exprimă, cu forța 
celei mai vii realități, unitatea

sînt intimpinați de participanți 
cu vii și puternice aplauze, 
cu ovații și urale însuflețite.

Prima parte a ședinței de 
dimineață a fost condusă de 
tovarășul Eduard Eisenburger, 
președintele Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate 
germană.

Au luat cuvîntul tovarășii 
Elena Ceaușescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., Ion Dincă, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Argeș al P.C.R., Ion 
Sasu, președintele Consiliului 
Uniunii asociațiilor studenților 
comuniști din România, Ion 
Ioniță, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul apără
rii naționale Siilb Andras, 
scriitor. Ion Iliescu, prim-se- 

șul Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., care 
a spus :

„Expunerea tovarășului
Nicolae Ceaușescu a fost pri
mită cu totală adeziune, a în
trunit pe bună dreptate apre
cierea maximă politică și ideo
logică a tuturor participanților 
la primul Congres al educației 
politice și al culturii socia
liste. De aceea, cred că voi 
exprima just voința unanimă 
a întregului Congres propu- 
nind adoptarea unei hotărîri 
speciale în legătură cu Expu
nerea secretarului general al 
partidului".

(Continuare în pag. a S-a) 

ții, dominate de sentimentul de 
nețărmurită dragoste și încre
dere in partid și secretarul său 
general. Acest fierbinte simță- 
mint este reafirmat astăzi cu 
însuflețire, cu generozitate. Un 
grup sugestiv, alcătuit din mun
citori, țărani și pionieri, băieți 
și fete, se apropie de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, oferindu-le 
flori. Mulțimea . scandează cu 
înflăcărare „Ceaușescu—P.C.R.". 
Răsună vibrant — in interpreta
rea unor mari coruri reunite 
— cintecul „Partidul, Ceaușescu, 
România". Trei cuvinte scumpe 
tuturor. Trei cuvinte într-o a- 
lăturare firească, cu valoare de 
simbol.

In aclamațiile bucureștenilor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei- 

ria fericită de astăzi, pentru vi
itorul luminos de miine.

Se orînduiesc apoi de o parte 
și de alta grupuri de tineri im- 
brăcați în roșu, galben șt albas
tru — culorile sfinte ale patriei, 
in vreme ce impresionante co
ruri interpretează „E scris pe 
tricolor unire".

Și la această mare sărbătoare 
se cintă și se joaca „Hora 
Unirii". Împreună cu oamenii 
muncii, care ii înconjoară cu 
multă dragoste, se prind in 
horă tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statu
lui.

Văzduhul vibrează de puter
nice urale și ovații, de cintece 
închinate partidului și patriei 
socialiste. Tineri și virstnici vtn 

deplină a poporului în jurul 
partidului și al secretarului său 
general.

Impresionanta manifestație 
populară s-a constituit ca o 
grăitoare mărturie a deplinei 
concordanțe între năzuințele na
țiunii și politica partidului, a 
voinței tuturor cetățenilor țării, 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități, de a-și con
sacra toate forțele înfăptuirii 
hotăririlor Congresului al XI- 
lea al P.C.R., Programului pe 
care îl reprezintă Expunerea 
secretarului general al partidu
lui, adoptat de Congresul edu
cației politice și al culturii so
cialiste, operei de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare aș 
României spre comunism»



S&fvSPDKTIlRILE tehnicd-aplicative
17 iunie, Ziua aviației românești Mîine la Sinaia

Prefațind un sfîrșit de săptămînă bucureștean

CE LOC OCUPA SPORTUL

SUCCESE PRESTIGIOASE CtMPIOHIIJl If VIIE7*
ÎN PROGRAMUL DE AGREMENT?

ALE AERONAUTICII NOASTRE
Ziua de 17 iunie 

1910 s-a înscris ca 
o dată memorabilă 
în istoria aeronau
ticii românești. Pe 
zimpul Cotroceni- 
lor, într-o diminea
ță însorită și calmă 
își lua zborul pri
mul aparat de zbu
rat construit 
tara noastră 
către Aurel Vlaicu, 
avîndu-l la bord pe 
însuși constructo
rul său. Nu poate 
fi o prețuire mai 
mare a acestui ge
niu al poporului 
român, ridicat din- 
tr-o familie de ță
rani din Valea 
reșului, decit fap
tul că, in 
noștri, 17 iunie 
sărbătorită ca 
Aripilor românești, 
zi in care aviatorii 
raportează succe
sele lor in desăvâr
șirea măiestriei, în 
cinste și devotament nețărmurit 
a patriei socialiste. în rindurile 
lor se aliniază și sportivii.

Succesele mereu mai valoroa
se se adaugă unor realizări de 
mare faimă in aviația mondia
lă, înscrise în cartea de aur a 
Federației Aeronautice Interna
ționale.

în 
de

ftfu-

anii 
este 
zi a

sluiirea cu aeronautice din Brasov a fost 
distinsă de două ori cu Diploma 
de onoare pentru calitatea a- 
vîoanelor si planoarelor con
struite acolo.

cu-
con-

Fi- 
pe 
dc 
de

Astăzi și mîine Sinaia 
noaste din nou febra 
cursurilor automobili stice. 
resc să fie așa, întrucît 
șoseaua ce leagă Sinaia 
Cota 1400 se desfășoară cea 
a doua etană a campionatului 
republican de viteză în coastă.

în după amiaza zilei de as
tăzi, începînd 
are loc revizia 
mobilelor și

de la ora 14, 
tehnică a auto- 

antrenamentul 
oficial, iar mîine, la ora
concursul.

INTERES DEOSEBIT
PENTRU

11,

RALIUL F.I.M. 1976"

Investigația noastră am făcut-o ieri, cu 24 de ore înainte de 
un „week-end", care poate fi favorizat și de vreme, dacă soarele 
devine iarăși generos, amintindu-și că se apropie de solstițiul său 
de vară. Am descins în cîteva baze de agrement pe malul lacu
rilor care mărginesc Bucureștiul, ca să vedem ce oferă ele la 
startul unei presupuse aglomerări de oameni care intre două sand
viciuri și o picoteală pe nisipul fierbinte, năzuiesc să se înfră
țească și cu exercițiul fizic.

Prea mulți sedentarișîi 
la Snagov-sat

acord că Cernica este doar un 
simplu ștrand ci. cu mult mai 
mult : o reală bază de agrement.

O Dintre performanțele spor
tive care au produs senzație în 
lume, intre cele două războaie 
mondiale, consemnăm doar 
două. La 2 octombrie 1931, pa- 
rașutista Smaranda Brăescu, ex
cepțional talent, efectuează un 
salt cu parașuta, la București, 
de la 6 000 m. Evenimentul a 
determinat inițierea unei colec
te publice pentru a finanța ple
carea ei în America, unde la 
19 mai 1932, la Sacramento (Ca
lifornia) execută un salt de la 
7 233 m. Era cea mai înaltă 
performanță atinsă în parașu
tism pînă la acea vreme.

Alt succes : intre 14 aprilie 
și 15 mai 1935, o formație dc 
trei avioane ușoare românești 
execută un raid dc mare dis
tanță, de la București, peste 
Asia Mică, pînă la Capetown 
și retur, parcurgînd o distantă 
totală de 11 500 km. în 149 ore 
de zbor. Conducătorul ei a fost 
celebrul.

G Planoriștii noștri au reali
zat performante pentru care au 
fost distinși cu 2 insigne de aut 
F.A.I. cu cite 3 diamante (ing. 
Mircea Finescu și Nicolae Mi- 
hăiță), cu 4 insigne cu 2 dia
mante. cu 20 insigne cu cite un 
diamant și cu_ un mare număr 

aur si dede insigne „C“ de 
argint.

aeronautice 
se bucură

• Aparatele 
sportive? românești 
de un mare prestigiu interna
țional, 
ment : .
întreprinderea de construcții ae
ronautice din Brașov sînt expor
tate în numeroase țări cu tra
diții 
care amintim : Republica Fede
rală Germania, Elveția, Austra
lia, Anglia, S.U.A.

Raliul F.I.M. 1»76“ 
motociclist internațional,, 
racter turistic — ce se 
fășura în zilele de G—8 iulie la 
Neptun, a stîrnit un interes deo
sebit în Europa. „Numeroase 
foruri motocicliste naționale — 
afiliate la Federația Internațio
nală de Motociclism — ne spu
nea tovarășul Georgiu Mormo- 
cea, secretar al Federației ro
mâne de motociclism, au popu
larizat raliul ce se organizează 
în țara noastră și, firesc, au în
ceput să trimită înscrieri. La ora 
actuală putem spune că scontăm 
pe participarea a circa 2 000 de 
persoane venite din diferite părți 
ale Europei".

în sprijinul afirmației, publicăm 
cîteva cifre edificatoare, referi
toare la numărul celor înscriși pî
nă la 31 mai: Italia (345 participanți 
— motociclisti si însoțitori), Olan
da (227). Polonia (179), Belgia 
(130), Franța (125), Finlanda (123), 
Un.%'ria (105), Suedia (100). R. F. 
Gerntvnia (97). In total. 1164 de 
motociclete si 1559 de persoane.

— rahu 
cu ca

va des-

Complexul turistic Snagov-sat, 
loc unde într-o zi de vîrf vin 
peste zece mii de oameni, ma
joritatea din București și Plo
iești. Cele 34 de hectare, cît cu
prinde complexul, străjuite de co
paci falnici și mii de flori, res
piră sub soare și vînt, în liniș
tea marelui lac. Aria aceasta a 
Snagovului e o adevărată oază 
de sănătate. Cu numai două 
terenuri, unul de baschet 
(denivelat) și altul de vo
lei. unde practic cei veniti în re
creare coboară fileul și joacă 
tenis de clmp (o sugestie mai 
concludentă pentru transforma
rea celor două spatii, nu tocmai 
îngrijite. în terenuri de t^nis, 
nici că putea exista pentru T.T.H.R. 
București, forul tutelar !), cu 
cele două dreptunghiuri cu zgură

pilot Mihail Pantazi.

• în 
sportivi 
tinși de - __ „
Internațională 
Diplomă „Paul Tissandier“, pen
tru merite deosebite în dezvol
tarea aeronauticii, între care 
piloți de zbor cu motor, plano- 
riști, parașutiști. De asemenea, 
întreprinderea de construcții

ultimii ani, 
români au
Federația Aeronautică 

i cu prestigioasa

TREI
ȘI-AU

13 aviatori 
fost dis-

DESCHIS PORȚILE
traducerii în viața a sar- 
partid privind cuprinderea

Iată un singur argu- 
planoarele realizate la

în acest domeniu, dintre

• Mii de tineri practică. în 
cadrul pregătirii pentru apăra
rea patriei, parașutismul do 
turn și de aeronavă. Este edi 
ficatoare o singură cifră : nu
mai Ia turnul dc parașutism din 
București, în Parcui .,23 Au
gust". au fost efectuate, de la 
deschiderea sezonului estival, 
un număr de 5 530 lansări.

• în zborul cu motor, 7 
sportivi au fost distinși, pentru 
performanțele realizate (recor
duri naționale și mondiale) cu 
titlul de maestru emerit al spor
tului. iar 9 cu titlul de maestru 
al sportului.

• în această vară, citeva mii 
de tineri, elevi și eleve, își vor 
petrece vacanța în taberele or
ganizate de C.C. al U.T.C. pe 
aerodromurile sportive, tabere 
cu profil de planorism, parașu
tism, zbor cu motor.

CONCURSURI DE RADIOGONIOMETRIE
OPERATIVĂ PENTRU TINERET
In împrejurimile orașelor Deva, Ba

cău, Baia Mare, Tîrgoviște șț Tirgu- 
Mureș a avut loc prima etapă - de 
primăvară — a concursurilor zonale 
de radiogoniometrie operativă pentru 
tineret. Competițiile, a căror denu
mire derivă din zone'e respective, 
„Cupa Banatului", „Cupa Moldovei", 
„Cupa Maramureșului", „Cupa Mun
teniei" și „Cupa Transilvaniei" au 
fost organizate de federația de spe
cialitate împreună cu radiocluburile 
județene locale. Ele au angrenat un 
mare numă' de tineri radioamatori 
— fete și băieți. Tinînd cont că ma
joritatea concurentilor au participat 
pentru prima dată la competiții de 
o asemenea anvergură, întrecerile 
s-au desfășurat numai pe frecvența 
de 3,5 MHz (80 m). Etapa finală va 
avea loc în toamnă, în lunile sep
tembrie și octombrie, cînd vor fi sta
biliți cîștigâtorii individuali și pe 
județe.

★
a doua a campionatului re
de radioejoniemetrie opera- 

avea loc în zilele 17—20 iu- 
împrejurimile orașului Cîm- 

în benzile de

Pe linia 
cinilor de . 
unui număr sporit de tineri si tinere 
în practicarea sporturilor aviatice, fac
tor de educație patriotică și de pre
gătire pentru apărarea patriei, au 
fost organizate de către Federația 
Aeronautică Română, cu concursul 
organelor locale, trei noi aeroclu
buri județene. Este vorba de Aeroclu
bul „Șoimii Bucovinei" 
Aeroclubul ,,Traian Vuia' 
Aeroclubul județean ~ 
fost înzestrate cu 
corespunzătoare și 
zbor a și început.

De la 15 iunie și 
nităti își vor deschide porțile 
organizate de C.C. al U.T.C. 
elevii af,nti 
profil aviatic.

Viorel TONCEANU

I B B B ■ B B

la Suceava, 
la Arad și 

au 
tehnica 

I de

Deva. Ele 
dotarea 1 
activitatea

noi u- 
tabere 
pentru 

în vacanță, tabere

în aceste

cu

CAMPIONATELE
DE PARAȘUTISM

începînd de săptămîna viitoare, 
la Brașov, se vor desfășura între
cerile campionatelor republicane 
de parașutism. La competiție, care 
se anunță deosebit de disputată, 
vor fi prezenți și sportivi din 
R.D. Germană Cu acest prilej se 
vor alcătui echipele pentru tra
diționalul concurs internațional 
..Cupa Prietenia", care va avea 
loc în Bulgaria.

Etapa 
publican 
tivă va 
nie, în 
pina. Se vor întrece 
frecvență de 3,5 MHz și 144 MHz — 
juniori și seniori calificați în prima 
etapă disputată anul trecut, în luna 
octombrie, la București.

EDBBBBSBBHBB

ION GHINESCU, COMUNA BO- 
TENI-ARGEȘ. Pe marginea per
formanței realizate de Iosif Tis- 
mănar și llie Băiaș, care au cu
cerit medalia 
popice de la 
perechi : 
Ce-aș putea 
Unde-s doi....

de aur la C.M. de 
Viena, la proba de

să spun ? Firește, 
punctajul crește î

ANTON DUCE, 
ul“ cubanez Teofilo 
susținut pînă acum

BRAILA. „Gre-
Stevenson a
103 meciul i,

bitrii care au greșit sînt și ei în- 
tr-un fel suspendați, fiind reținuți 
de la delegări, o perioadă mal 
lungă sau mai scurtă. 2. „De ce 
delegatul federal care participă la 
diferite meciuri ca observator, nu 
are o costumație specială față de 
alțj spectatori ?" Un fel de uni
formă, cum s-ar spune ? Nu cred 
că în felul acesta ei și-ar putea 
îndeplini mai bine misiunea. Dim
potrivă, de multe ori — în spe 
cial cînd ne referim la meciurile 
de Divizie B sau C, unde „a- 
vantajul terenului" este înțeles 
în alt sens decit cel cuvenit — 
parcă e mai bine ca echipele șl 
arbitrii nici să nu știe că în tri
bune se află un observator.

GABRIELA PAUNOIU, 
REȘTI. Numele fetiței 
Năstase ? Nathalie.

BUCU- 
lUi Ilie

dintre care n-a pierdut decît 12. 
Este o proporție pe care si-ar do- 
ri-'o mulți boxeri !

IOAN PETRUȘCA, PETROȘANI. 
1. Arbitrajele slabe — mai aies 
cele care influențează desfășura
rea jocului sau rezultatul — nu 
sînt... trecute cu vederea, cum 
credeți dv. si, poate, și alții. Ar

CAPE- 
_______ ____  _ , scrisoa
rea dv., venită de la mii si nnii 
de kilometri. Deci, echipa de 
fotbal a vasului „Marea Nea
gră" a învins cu 5—2 reprezen
tativa portului r 
echipa română 
navigatorii : Ilie 
Cezar Bărgoanu, Emil 
Alexandru Dănătescu, Florin Di-

NICOLAE TIFREA, 
TOWN. Ne-a emoționat

Capetown. Din 
au făcut parte 

• Vărneanu — 
Boncea,

Mogoșoaia : sport la... 
scara mica

Ștrandul Mogoșoaia lucește de 
curățenie. Responsabilul său. 
Marin Dobre. supraveghează de 
sub un șopron, vînzoleala oame
nilor care mai bat un cui, mai 
mîngîie o seîndură cu pensula 
înmuiată în vopsea, mai sondea
ză, ici și colo, cu o prăjină, 
spațiul misterios dintre suprafața 
și fundul apei. Ce oferă Mogo
șoaia celor care iubesc nu nu
mai înotul ? Un nortic de gim
nastică și jocuri cu frîâghii. 
paralele, leagăne si bară fixă : 
53 de bărci, în asteptnrea altor 
47 cărora nu li s-a terminat re
parația ; un teren de volei cu 
plasa lăsată la pămînt. transfor
mat ad-hoc într-o suprafață pen
tru tenis. Și. bineînțeles, pajiștea 
pe care se joacă de obicei fotbal 
printre cearceafuri si... mustrări 
îndreptățite. Este mult, este pu
țin ? Este puțin pentru 5 000 de 
oameni care pot poposi aici în
tr-o zi de vîrf. este scuzabil 
pentru o suprafață globală de 
numai 2 hectare, în centrul că
reia se află, ca un pivot semni
ficativ, chioșcul de închiriat ar
ticole de sport.

La „Studențesc"...

se poate, 
sportivă, 

său cadru 
renovat de 
sa bună, 

duminica 
baza 

piste, 
aer

roșie, Snagov-sat nu 
firește, numi o bază 
Are, însă, minunatul 
natural, are 
curînd, cu 
rea menajată 
trecută, 
minigolf 
jocurile 
ber, și .
piste, cu flotila de bărci pe 
I.C.A.B.-ul o aduce pe lac

bazinul 
plaja 

și ea 
cocheta

18
cu 

eu 
mecanice, în 

mini-bowlingul cu

de 
cu 
li

trei 
care 

în
zilele wcek-end-ului, Snagov-sat 
reprezintă o excelentă bază de 
agrement. Cele aproape 700 locuri 
pentru parcare auto. campingul
cu 90 de locuri și motelul cu 
130 de locuri, cursele IRTA șl 
„trenuletui de Snagov". care își 
începe astăzi orarul estival, sînt 
elemente sugestive pentru „exo
dul de la sfîrșitul săptămînii" al 
oamenilor muncii din Capitală
sau dinspre sonde. Anul trecut, 
numărul celor care se odihneau 
activ în splendoarea Snagovului 
a fost destui de mic :. „Dintr-o 
mie de oameni, cam o sută mer
geau la înot si la tenis, de re
gulă cei mai tineri. Ceilalți stă
teau !". — ne spunea Nieu io- 
nescu, administratorul complexu
lui. Să sperăm că, în noul se
zon estival, numărul sedentariș-
tilor la Snagov-sat va scădea 
vertiginos. Mai ales că există su
ficiente condiții...

„Căleați pe iarbă !“
Imediat după intrarea în peri

metrul celor 20 de hectare ale 
ștrandului Cernica. reporterul a 
văzut doi cosași. Ceea ce în
seamnă că aici există iarbă din 
belșug, adică exact ce îi lipseș
te bucuresteanului. care este oră- 
șean prin excelentă. „Pot oame
nii să se bucure întinzîndu-se ia 
soare pe iarbă ?“ C. Niculescu si 
Maria Gurgu — administratorii 
bazei -ț- răspund ferm : „Tocmai 
pentru aceea o cosim șj noi..." 
Din 1968. adică din momentul în 
care începe istoria ștrandului, 
mlaștina de odinioară s-a trans
format într-o modernă bază de 
agrement a Capitalei. La Cernica 
nu sînt lucruri senzaționale. To
tuși, o alee mărginită de tranda
firi altoiti. de la ferma Ștefă- 
nești. brftdiiHi plantați pe piaiă 
(„nu sînt brazi — ni se explică 
— deși seamănă foarte mult, 
este o specie de chiparos de 
baltă"), cele 80 de bărci și 30 de 
hidrobiciclete — o adevărată flo
tilă de sănătate — terenurile de 
volei, baschet, handbal și fotbal, 
copacii seculari rămași, probabil, 
din codrii Vlăsiei. să umbrească, 
într-o parte. malurile lacului, 
toate acestea te fac să nu fii de

Reghina Turc și Verona Aro- 
tăriței, cele care supraveghează 
ordinea — si reușesc din plin — 
de la porțile bazei sportive di
dactice universitare de la Lacul 
Tei, își consultă dosarele si ne 
spun că pînă la 31 mai 1976 au 
intrat aici să facă sport 141 597 
de studenți și de elevi din ultimii 
doi ani de liceu. Nu vom spune 
prea multe noutăți despre „Stu
dențesc". Doar că gospodarii lui, 
în frunte cu directorul I. Ștefă- 
nescu, au amenajat deasupra ca
binelor vechi de ciment o terasă 
nouă pentru plajă. în zilele în 
care intră pe bază 5 000 de ti
neri ; qă organizatorul sportiv 
Avram Răduleseu — antrenor — 
a pregătit totul pentru a repeta 
performanta anului trecut cînd 
împreună cu Ion Spiță, de ase
menea antrenor au învățat peste 

350 de tineri să înoate ; că cele 
280 de ambarcațiuni sportive si 
de agrement ale bazei nautice 
sînt solicitate curent în sezon de 
către 450 de student! de la Po
litehnică, de 450 de la Universita
te, de 40 de la Construe-ii. de 20 de 
la T.M.F. pentru orele lor de edu
cație fizică care se desfășoară 
pe apă ; că de la spatii de gim
nastică pînă la terenul de rugby, 
de la „perne" pentru box pînă 
la jocuri de șah. orice pasiune 
sportivă poate fi cu brio satis
făcută. Ni se mai spune că în 
planul de sistematizare a bazei 
sînt cuprinse o sală de r*imn?«- 
tică si un bazin acoperit de 
înot. Și că, astfel, baza studen
țească Lacul Tei n-ar mai avea 
nevoie de nimic... Si totuși, toți 
cei cu care am stat de vorbă 
aici sînt nemulțumiți de exis
tenta. total inestetică, a unor 
construcții dărăpănate chiar la 
intrarea în complex și mai ales 
de faptul că mulți indivizi cer
tați cu orice normă etică degra
dează instalațiile, se comportă 
necivilizat, pătează o carte de 
vizită cu care studenții bucu- 
resteni s-au mîndrit deseori.

Raid realizat de :
Mircea M. IONESCU, Ion CU
PEU, T. RADU

■ ■HDQIBBBDaaB

ma — Rimei Dima, Viorel Lucaci, 
Dumitru Roman — Nicolae Ti- 
frea. Grigore Fadeev și ion Călin. 
Vă felicit. Vă doresc timp fru
mos și vînt bun la pupa. (Sper 
că m-am descurcat cu termenii 
marinărești !).

IOAN GELISTEAN, TlRNA- 
VENI. Pe măsură ce veți primi 
vești de la colegul dv. de ate
lier, loan Apolțan, care între
prinde Turul României pe jos, ni 
le veți transmite și le vom pu
blica. Deocamdată, reținem per
formanța sa zilnică : cei 24 de 
kilometri (de acasă la fabrică șl 
înapoi) pe care îi parcurge în 
fugă cu mare ușurință.

GHEORGHE GHIRCU, BUCU
REȘTI. Cel mal mare stadion din 
provincie este cel de la Timișoa
ra, care are 40 000 de locuri. Asta, 
cînd nu joacă acolo Steaua sau 
Dinamo. Atunci numărul specta

torilor poate ajunge la... 60 000, 
cum a fost recent, la „Poli" — 
Steaua.

GHEORGHE TELTEU, 
Metalul Tîrgoviște a 
Divizia A la fotbal, 
1961—1969

EMANUEL 
Executînd o

ORZA, 
lovitură

ARAD, 
jucat in 
în ediția

BRAȘOV, 
de la 11

metri și reluînd mingea respinsă 
de portar, jucătorul respectiv a 

din acțiune, golul său 
ca atare pe lista 

_______ Ultimul exemplu 
care îmi vine în minte : Iordâ- 
nescu, in meciul Steaua — Di

înscris 
fiind trecut 
golgeterilor.

namo.
Ilustrații : N. CLAUD1U
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SE POATE AFIRMA
MULT MAI PREGNANT

Repriză de 
prinderea de

zile în urmă, 
Bucu-

gimnastica, desfășurata în aer liber, la Intre- 
medicamente din

I
NEAMȚ

în perioada actuală, pretutindeni în țară, se organizează 
diferite acțiuni sportive de masă. Dorind să aflăm amă
nunte, ne-am adresat unor secretari ai consiliilor județene 
pentru educație fizică și sport (Constantin Verhica — Neamț, 
Vaier Pașcanu — Harghita, Ghcorghe Băltuță — Botoșani, 
Dimitrie Dimitriu — Bacău), rugîndu-i să ne răspundă la 
următoarele trei întrebări : 1. Care a fost cea mai reușită 
acțiune 
viitor ?
„Cupei

din acest an ? 2. Ce intenționați să organizați în 
Cum se desfășoară actuala ediție de vară a 

răspunsurile primite :
3. 

tineretului" ? Iată

Cu cîteva 
Consiliul municipal 
rești al sindicatelor a or
ganizat o consfătuire în 
problemele activității spor
tive de masă, turismului și 
sportului de performanță, 
prilej cu care toți factorii 
de răspundere au analizat 
modalitățile cele mai efi
ciente de legare mai strîn- 
să de producție a exerciți- 
ilor fizice, de creștere a 
contribuției acesteia la sti
mularea capacităților crea
toare ale oamenilor muncii.

Cu prilejul consfătuirii a 
fost relevată activitatea 
bună desfășurată în cîteva 
asociații sportive din Capi
tală. La „Grivița Roșie", 
unde campionatul asociației 
a devenit o tradiție, peste 
1500 de angajați au fost 
angrenați în această activi
tate în 1975. în cadrul celor 
mai multe ediții ale acestei 
competiții întrecerile au 
fost organizate la șase dis
cipline, ele fiind ’ stabilite 
în funcție de preferințele 
oamenilor : volei, fotbal,
handbal (32 de echipe), șah, 
tenis și orientare turistică- 
sportivă (80 de eqjiipe). De 
o bună apreciere se bucură 
competițiile dotate cu di
ferite cupe, precum și în
trecerile din „Cupa tinere
tului" sau de trecere a nor
melor complexului polispor
tiv „Sport și sănătate’. Ex
periența asociației sportive 
I.T.B. în domeniul organi
zării turismului de masă a 
fost bine primită de cei 
prezenți la consfătuire. 
Faptul că săptămînal anga- 
jații marii întreprinderi 
bucureștene de transport în 
comun iau parte la excursii 
cu mers pe jos, atît în îm
prejurimile Capitalei, cît 
și în localități mai înde
părtate, arată că turism nu 
înseamnă, în primul rînd, 
îmbarcarea în autocare și 
coborîrea la Sinaia ori Buș
teni și retur, sau excursii 
în străinătate. Au fost e- 
vidențiate,’ de- asemenea, re
zultatele bune obținute în 
activitatea sportivă de 
masă și de performanță la 
asociațiile „Construcția", 
IREMOAS și clubul Meta
lul. La această din urmă 
organizație sportivă s-au 
înregistrat succese remarca
bile în activitatea de per
formanță, la marea între
prindere bucureșteană con
structoare de mașini, „23 
August", muncind campi-

. Capitală.
Foto : Ion MIHAICA 

oni sau medaliați la cam
pionate mondiale, europene 
sau balcanice. In ceea ce 
privește complexul polispor
tiv „Sport și sănătate", s-a 
evidențiat faptul că la a- 
sociația „Flacăra roșie" e- 
xistă o bună experiență. 
Aici se organizează aproa
pe zilnic concursuri, se a- 
sigură baza materială si a- 
sistența tehnică, ceea ce face 
posibilă trecerea normelor 
de către un număr mare 
de tineri.

Cum era, însă, firesc, în 
cadrul consfătuirii accentul 
a căzut pe modalitățile ce 
urmează a fi adoptate pen
tru ca activitatea sportivă 
din asociațiile sindicale să 
se ridice la nivelul cerin
țelor. dar mai ales al 
condițiilor excelente asigu
rate în majoritatea acestora. 
Este de așteptat să se 
treacă mai hotărît la orga
nizarea activităților spor
tive de masă pe scheletul 
campionatului asociației, ac
țiune care, dacă este bine 
organizată, are eficientă 
maximă. în cadrul acestuia 
accentu) trebuie dus pe mo
bilizarea la acțiuni a mem
brilor grupelor sindicale, 
secțiilor, sectoarelor si ate
lierelor. De asemenea, in
troducerea și extinderea 
gimnasticii Ia locul de mun
că poate și trebuie să cu
noască o accelerare de ritm, 
în același timp, va trebui 
să se acorde mai mare im
portanță organizării activi
tăților sportive cu carac
ter recreativ adresate oa
menilor muncii, manifestă
rilor sportive cu participa
rea femeilor, precum și ac
țiunilor mixte, cu caracter 
cultural-sportiv. în ceea ce 
privește activitatea de per
formanță, se impune acor
darea unei mai mari atenții 
dezvoltării disciplinelor cu 
tradiție în asociațiile și clu
burile sindicale (haltere, 
atletism, canotaj, box, lupte 
etc.) și, în acest fel, așezării 
pe baze mai raționale a 
secțiilor pe ramuri de sport.

Subliniem, de asemenea, 
faptul că de o atenție deo
sebită în cadrul consfătuirii 
s-au bucurat și problemele 
educației sportivilor, formă
rii lor ca oameni integri, cu 
o profesiune bine însușită, 
capabili să răspundă cerin
țelor societății noastre so
cialiste multilateral dezvol
tate.

1. Un succes deosebit în ju
dețul nostru : „Cupa chimistu
lui", în cadrul căreia s-au între
cut foarte mulți tineri, în spe
cial de la Azochim. întreprin
derea de fibre sintetice și 
Hîrtia-Piatra Neamț. 2. O com
petiție, „Spartachiada fetelor", 
în care vom atrage un număr 
record de femei. 3. „Cupa tine
retului" este mult iubită de ti
nerii din Neamț. Iată numele 
unor asociații în care s-au obți
nut rezultate foarte bune : Rc- 
lonul - Săvinești, Volvatir - Tg. 
Neamț (aici, numai la volei, au 
fost antrenate 8 echipe), Meta
lul Rorian. Așteptăm mai mult 
de la asociațiile Betonul-Roman, 
Metalul-P. Neamț și Ozana-Tg. 
Neamț, unde Întrecerile 
amploarea cerută.

nea „Toate fetele pe gheață", în 
cadrul căreia tinerele vor face 
patinaj artistic, de viteză, dife
rite jocuri și chiar... hochei. 
3. Pînă acum cele mai reușite 
acțiuni s-au organizat în aso
ciațiile Tehnoutilaj - Odorheiul 
Secuiesc, Mureștil-Toplița și A. S. 
Mobila-Gheorgheni. Se consta-

Răspund activiști sportivi 
din județele Neamț, Harghita,

Botoșani și Bacău

n-au

HARGHITA

tă totuși rămîneri în urmă, din 
punct de vedere al inițiativei, 
în multe alte întreprinderi și 
instituții din Miercurea Ciuc.

Ion GAVRILESCU

ÎNSEMNĂRI

Pasiune, interes, muncă 
neobosită — iată coordona
tele pe care se înscrie ac
tivitatea sportivă de masă 
ce se desfășoară în cele 
șapte asociații „Voința" din 
județul Suceava Ele reunesc 
aproape 90 la sută 
membrii din 
meșteșugărească 
tineri și - 
resc să 
sporturi, 
nea V. 
principal 
depus

dintre 
cooperația 
suceveana, 

vîrstnici, care do- 
practice diverse 

După cum ne spu- 
Hrișcă, inspector 
la U.J.C.M., s-au

— „intense strădanii, 
pentru a se asigura un ca
dru propice dezvoltării spor
tului de masă prin realiza
rea unor acț’— ■' variate si 
atractive, r-’ -rea ba_

zei materiale, astfel ca un 
număr tot mai mare de co
operatori să poată să petrea
că timpul liber în mod plă
cut și ulii".

într-adevăr, cooperatorii 
suceveni au înregistrat, ca 
urmare a condițiilor create, 
o serie de succese, dintre 
ca~e amintim : cucerirea lo
cului I, prin , Elena Lehaci, 
croitoreasă, la cooperativa 
„Deia“ Cîmpulung, în ediția 
de iarnă a „Cupei tineretu
lui" ; practicarea gimnasticii 
la locul de muncă în toate 
complexele meșteșugărești, 
în special în acele secții 
unde activitatea este seden
tară, evidențiindu-se cele 
din Gura Humorului, Ră-

1. „Cupa muncitorului fores
tier". în cadrul ei, la Odorheiul 
Secuiesc, Miercurea Ciuc, Ghcor- 
gheni, Toplița ș.a. se desfășoa
ră întreceri bine organizate — 
la atletism, fotbal, tenis de 
masă, popice, șah — care vor 
dura pină în septembrie, eînd 
vor avea loc finalele. 2. Acțiu-

BOTOȘANI

1. „Cupa Congresului educați
ei politice și al culturii socialiste". 
Peste .................. - - -
s-au 
oraș, 
mult 
„Ziua 
Ne gîndim la frumoase defilări

1200 de tineri botoșăneni 
întrecut pe 18 baze din 

2. Inițiem a doua ediție, 
extinsă, a competiției 
sportului muncitoresc".

ACȚIUNI... INIȚIATIVE... COMPETIȚII.>

sportive, demonstrații și, evi
dent, întreceri — handbal, volei, 
fotbal, cros — în întreprinderi, 
pe secții, ateliere, schimburi, cu 
finală pe județ în luna iulie. 
3. Sute, mii de tineri aii fost 
angrenați in întreperile din ca
drul „Cupei tineretului". Se ob
țin rezultate sub posibilități la 
întreprinderea 
unde lucrează 
de femei.

textilă Moldova 
un mare numai

BACĂU

1. „Cupa 8 
s-au întrecut 
chet, tenis de 
șah — circa 15 000 de femei. Aș 
mai adăuga „Festivalul sportiv" 
de la Slănic Moldova. 2. în co
laborare cu U.TCAP și Comite
tul județean U.T.C.. vom orga
niza un „Campionat sătesc" la 
ciclism, trîntă și volei, pe care 
îl dorim un succes al sportului 
din mediul rural al județului 
nostru. 3. La Bacău, municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej, Moinești, 
Buhuși, Tg. Ocna, Comănești 
în multe comune, „Cupa tinere
tului" se desfășoară cu succes. 
Exemple pozitive ? Liceul de 
construcții Bacău, Școala gene
rală din comuna Palanca, CPL 
Comănești, IMU Bacău (aici 
peste 60 la sulă din cei caro 
lucrează în întreprindere fac 
spori). Textila B;ihuși. Avem 
însă și întreprinderi mari unde 
ceea ce s-a realizat pînă acum 
nu se ridică la nivelul cerințe
lor acestei prestigioase compe
tiții (Textila Bacău, CPL Ba
cău, Petrolul Moineșli).

Martie", în care 
•— la cros, bas- 
masă, popice și

Modesto FERRARINI

La redacție con
tinuă să ne soseas
că vești din țară 
referitoare la bo
gata activitate 
sportivă de masă, 
ni se aduc la cu
noștință inițiative 
valoroase care me
rită a fi cunoscu
te. Dintre 
prezentăm 
în ziarul 
de astăzi :

acestea, 
cîteva 
nostru

• Un 
festival 
sportiv a 
duminică, 
Au participat 
bogatul 
de 
suri, 
sportive, 
distractive
850 de elevi, tineri 
din întreprinderi, 
țărani cooperatori 
din Mizil și comu
nele învecinate. 
(A. VASILESCU — 
coresp.).

frumos 
cultural- 
avut loc 
la Mizil. 

la 
program 

cîntece. dan- 
demonstrații 

jocuri 
peste

• Pe stadionul 
„23 August" din 
Tg. Mureș s-a des
fășurat o mare 
serbare cultural- 
sportivă la care a 
luat parte un nu-

meros public spec
tator și care s-a 
bucurat de o ex
celentă organizare. 
La demonstrațiile 
care au avut loc 
cu acest prilej, la 
întrecerile de lup
te, volei, atletism, 
handbal, fotbal, 
gimnastică, jocu
rile distractive și 
alte acțiuni care 
au completat bo
gatul • program 
și-au dat 
cursul peste
de tineri. (C. AL- 
BU — coresp.).

con-
5000

•în orașul Ga
lați, patrimoniul 
bazelor sportive 
s-a îmbogățit zile
le acestea cu o 
modernă popicărie 
acoperită. Realiza
rea se datorează 
harnicilor con
structori de nave 
de la Șantierul na
val, care au efec
tuat aici peste 4000 
ore de muncă pa
triotică. S-au evi
dențiat în mod de
osebit colectivele 
conduse de N. Na- 
sopol, I. Dima, R. 
Asaftei. (T. SIRIO- 
POL — coresp.).

MUNTELE SI MAREA

VĂ AȘTEAPTĂ!

Fălticeni, 
pito- 

început 
unei 

și mo- 
sporti- 

’ „Na- 
Pînă

• La 
într-o zonă 
rească, a 
construcția 
frumoase 
derne baze 
ve denumită 
da Florilor", 
în prezent s-a ter
minat- pista de 
karting, un grup 
social, urmînd ca 
în perioada urmă
toare să se încheie 
lucrările la terenul 
de fotbal, pista de 
atletism si tribu
na I. (I. M!N- 
DRESCU 
resp.l.

• La Făgăraș, 
în sala Grupului 
școlar de chimie, 
s-au desfășurat 
întrecerile con
cursului de judo 
„Trofeul Făgăraș", 
aflat la a Vl-a e- 
diție. Competiția, 
la care au partici
pat sportivi din 
București, Pitești, 
Tirgoviște și Fă
găraș, s-a bucurat 
de un frumos suc
ces. Trofeul a fost 
cîștigat de sporti
vii juniori și se
niori de la Nitra- 
monia-Făgăraș. (V. 
LAZAR —coresp.).

FINALĂ ÎN „SPARTACHIADA MILITARĂ DE VARĂ"
începînd de mîine, la Sibiu, se desfășoară o nouă finală 

- a „Spartachiadei militare de vară" competiție care are loc în 
cadrul „Cupei tineretului". De astă dată participanți vor fi 
elevii școlilor militare de ofițeri, care se vor întrece între 
6 și 13 iunie la discipline aplicativ militare și sportive.

PENTRU SPORT
dăuți, Suceava și Cîmpulung; 
organizarea unor cupe de 
casă, e „ucenicului", „croi
torului", „constructorului" 
la cros, șah, tenis de masă, 
handbal și fotbal ; dezvolta
rea continuă a bazei mate
riale, astfel că la Suceava, 
Rădăuți, Cîmpulung, Gura 
Humorului există, în prezent, 
terenuri, săli și popicării. Și 
exemplele pot continua...

„Dorim ca activitatea 
noastră să urmeze, cum e și 
firesc, un drum ascendent" 
— ne declara interlocutorul 
nostru. Urmărind munca 
desfășurată aici nc-am dat 
seama că cele spuse nu re
prezintă vorbe fără acope
rire. Dorința cooperatorilor

de a practica diverse spor
turi, de a avea o bază ma
terială corespunzătoare, se 
materializează cu regulari
tate în diverse acțiuni. Nu 
putem încheia însă aceste 
scurte însemnări fără a 
menționa că în prim planul 
preocupărilor se situează și 
acțiunile cu caracter educa
tiv (simpozioane, întîlniri cu 
activiști de partid și cu 
sportivi fruntași, vizite la 
diverse obiective istorice 
ș.a.), mijloc important de 
îmbogățire a cunoștințelor, 
de întărire a disciplinei si 
de impulsionare a întregii 
activități.

Cu toate capriciile vremii, 
sezonul turistic estival '76 a 
intrat deplin în drepturi, spre 
zonele montane și spre mare 
îndrentîndu-se zilnic mii de 
cetățeni. La ora actuală țara 
noastră dispune de un poten
tial turistic care poate satis
face cele mai exigente pre
tenții (turism marin, alpin si 
al sporturilor de iarnă, bal- 
neo-climateric si ' geriatrie, 
cultural, automobilistic, pen
tru studii. pentru tineret, 
pensionari ș.a.). fiind cunos
cut faptul că, în condițiile 
epocii contemporane, turismul 
este nu numai un mijloc de 
petrecere a timpului liber, el 
si un excelent mijloc de cu
noaștere. De aceea, am notat 
In acest an o grijă sporită 
din partea Ministerului Tu
rismului de a valorifica la 
maximum potențialul turistic, 
fie prin introducerea în cir
cuit a unor zone noi. fie prin 
extinderea celor existente. 
Este vorba, printre altele, de 
zonele Borșa — Maramureș, 
Semenic, Căraș-Severin. Pia
tra Neamț. Cîmpulung Mus
cel, masivii Făgăraș. Paring, 
Bucegi. De asemenea, o nou
tate a ultimilor ani o consti
tuie intrarea litoralului în 
rîndul stațiunilor cu sezon 
permanent, prin „uzinele de 
sănătate" de la Eforie Nord, 
Mangalia. Techirghloi si Nep- 
tun. In rîndul ............ " ~ '
zon — alături

— menționăm 
binată". care 
trecerea vacantei în 2—3 sta

țiuni 
adăugăm, 
tutlndeni
eficiente 
unor noi spatii destinate snor- 

.tului, care oferă posibilitatea 
de a practica disciplinele pre
ferate.

Așadar, muntele 
Vă așteaptă !

noutăților de se- 
de multe altele 
„Vacanta oom- 
facilitează pe-

Săbalneoclimaterice, 
totodată, că pre- 
s-au luat măsuri 
Dentru realizarea

si marea

Em. F.
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Astăzi, de la ora 18, pe stadionul San Siro din Milano

ÎNTÎLNIREA AMICALĂ ITALIA - ROMÂNIA
PE „ULTIMII METRI“ Al

• în „unsprezecele" nostru, un singur semn de întrebare:

Hajnal • Selecționerii italieni trebuie să facă 

față „inspirațiilor" presei • Intilnirea cu „squadra azzurra", 

un început de clarificări necesare lotului nostru pentru 

„campania de toamnă"

MILANO (prin telefon). Astă- 
seară, pe celebrul stadion San 
Siro. echipa României înfruntă 
„squadra azzurra", una din 
marile formații europene, in
diferent de formă și conjunc
tură. Jocul de astăzi este, 
din cite ne dăm seama, mai 
mult decît o întîlnire amicală 
obișnuită, deoarece ambele e- 
chipe par hotărîte să încheie 
sezonul cu un rezultat și cu 
un joc care să clarifice. încă 
de pe acum, campania de 
toamnă, adică perioada premer
gătoare startului în C. M.

Echipa României este gata 
de meci. Cercetînd-o, ne dăm 
seama că, din vechea echipă, 
a rămas doar Lucescu. Iordă
nescu, omul de tranziție de la 
El Mundial la campionatul e- 
uropean, este, am putea spune, 
al doilea jucător cu experiență 
cer/i. În rest, chiar dacă unii 
dilitre „tricolori" au destule 
selecții în echipa națională, ei 
se pot considera constituiți in
tr-o echipă nouă. Iată de ce 
meciul de pe San Siro capătă 
o semnificație specială, fiind

prima sită valorică după Glas
gow. De altfel, Ștefan Covaci 
ne spunea aseară : „In com
pania Italiei vom reuși, cred, 
să clarificăm o serie de pro
bleme. Pentru mine, meciul 
oficial cu Spania, din aprilie 
1977, de la București, începe 
in seara de 5 iunie 1976 pe San 
Siro. Sper ca jucătorii să în
țeleagă semnificația acestui 
start. Sint convins că dincolo
de selecția tehnică vom avea 
prilejul să facem și o selecție 
a caracterelor, fapt indiscutabil 
mai ales la inceput de drum", 

în tabăra italiană, starea de 
spirit este oarecum asemănă
toare. Vineri, ziarul Corriere 
dello sport, scria în titlu : „Ju
cătorii italieni se gîndese să 
„răscumpere" decepția pricinu
ită publicului 
nord-araerican". 
Bernardini și 
foarte circumspecți în argumen
tarea formației. Se pare chiar 
că oscilațiile lui Bearzot, care 
prezintă o serie de ■ variante 
cu numai 24 de ore înainte de

după turneul
Antrenorii 

Bearzot sînt

meci, nu sînt pe placul publi-

MIC DOCUMENTAR AL PARTIDEI
• Partida de astăzi de la 

Milano, este a șasea din is
toria întîlnirilor dintre cele 
două selecționate. Iată re
zultatele înregistrate pînă 
acum : 11 iunie 1939 (Bucu
rești) : România — Italia 
0—1 (0—1) ; 14 aprilie 1940 
(Roma) : Italia — România 
2—1 (0—0) ; 26 noiembrie
1966 (Napoli) : Italia — 
România 3—1 (2—1) ; 25
iunie 1967 (București) : 
România — Italia 0—1 (0—0) 
— aceste două ultime me
ciuri s-au disputat în cadrul 
C.E. ; 17 iunie 1972 : Româ
nia — Italia 3—3 (1—2). Iată 
formațiile care au evoluat 
în această ultimă întîlnire : 
ROMÂNIA : Adamațhe — 
Sătmărcanu I (min. 85 — N. 
Ionescu), Lunescu. Dinu, 
Deleanu—Dumitru, Nunweil- 
ler VI — Lucescu, Domi'le 
(min. 75 — Hajnal), Dohrin, 
Kun II (min. 46 — Iordă- 
nescu). Deci numai trei ju
cători dintre aceștia mai 
apar în lotul pentru jocul 
de mîine : Lucescu Hajnal 
și Iordănescu. ITALIA : 
Zoff — Burgnich. Spinosi, 
Rosato, Marchetti — A- 
groppi (min. 65 — Bedin), 
Mazzola, Cappello — Causio,

Boninsegna (min. 71 — A- 
nastasi). Prati. Doi „supra
viețuitori" în lotul italian : 
Zoff și Causio.

•Bilanțul meciurilor sus
ținute de cele două repre
zentative :.

ROMÂNIA 278 partide 
disputate — 116 victorii — 
66 egalități — 96 înfrîngeri.

ITALIA 337 partide dis
putate — 179 victorii — 83 
egalități — 75 înfrîngeri.

• Iată și numărul de se
lecționări al componenților 
lotului nostru: Iordache (1 
meci în echipa A), Ștefan 
(debutant), Cheran (21). G. 
Sandu (19), Dobrău (3), Săt- 
măreanu II (13), Hajnal (12), 
Tănăsescu (debutant), Mul- 
țescu (4). Boliini (7), Iordă
nescu (32), Fazekaș (2), M. 
Sandu (7), Lucescu (63), 
D. Georgescu (18), C. Zam
fir (2).

• Ultimele trei rezultate 
ale celor două echipe : 
ROMÂNIA : 1—0 cu Franța 
(Ol.), 5—1 cu Olanda (Ol.), 
0—1 cu Bulgaria ; ITALIA : 
4—0 cu o sel. nord-ameri- 
cană, 2—3 cu Anglia, 1—4 
cu Brazilia.

MODIFICĂRI DE PROGRAM
LA BALCANIADA DE TINERET

Federația de specialitate 
din Grecia, organizatoarea tur
neului balcanic de tineret 
(23 de ani), care se va 
desfășura la Salonic la sfîr- 
șitul lunii iunie, a proce
dat la o nouă repartizare. în 
serii, a echipelor participante. 
Iată componența grupelor : 
seria A — Bulgaria, ROMÂ

NIA. Grecia ; seria B — Iugo
slavia, Turcia, Albania. în a- 
ceste condiții, programul e- 
chipei noastre arată astfel : 26 
iunie, ROMANIA — BULGA
RIA ; 28 iunie, GRECIA — 
ROMÂNIA. La 29 iunie, jocuri 
pentru locurile 3—4. Finala 
competiției se va disputa la 
data de 30 iunie.

EXCURSII, ODIHNĂ, CURĂ BALNEARĂ
# in luna iunie, Oficiile județene de turism din 

întreaga țară și întreprinderea de turism, hoteluri 
și restaurante din București, vă oferă și vă invită 
la un program variat de excursii în 
zone turistice ale țârii, in stațiunile 
pe litoralul Mării Negre.
• La sediile OFICIILOR JUDEȚENE 

și la filialele întreprinderii de turism, hoteluri și 
restaurante București vă puteți procura bilete pen
tru odihnă sau cură balneară în stațiunile balneo
climaterice.

Se acordă reducere de 50% 1° tariful de trans
port pe C.F.R.

principalele 
montane și

DE TURISM

PUBLITURISM

---------- ROMÂNIA ——_—---------------
Iordache

Cheran G. Sandu Dobrău Hajnal

Mulțescu Boloni Iordănescu

Faiekaș M. Sandu Lucescu

ARBITRU : P. Schiller (Austria)
—; Meciul va fi transmis în întregime la radio și televiziune —

Pulici Graziani Causio

Ar.tognoni Pecci Benetti

Rocca Bellugi Facchetti Tardelli

Zoff

-------------- —--------------------- ITALIA ----------

cului. Bearzot, deși subscrie 
pentru presă la formația anun
țată (n.r. : publicată în chena
rul nostru) nu exclude apariția 
lui Zaccarelli în locul lui Pecci, 
introducerea lui Patrizio Sala 
în locul lui Benelti, păstrînd și 
eventualitatea titularizării lui 
Claudio Sala în locul lui Cau
sio. ale cărei abateri în turneul 
nord-american n-au fost jude
cate încă.

Formația noastră nu are sem
ne de întrebare, cu excepția 
lui Hajnal, a cărei refacere se 
dovedește mai dificilă decît 
lăsase impresia. Ieri dimineață, 
el făcea o ședință de raze dia- 
dinamice sperind să se refacă 
pînă la ora jocului (se pare, 
de altfel, că protocolul meciu
lui. prevede trei înlocuiri). Me
ciul de la Milano se anunță ca 
un interesant test de valoare. 
La aflarea formației italiene, 
Iordănescu făcea următoarea 
observație : „Cu excepția blo
cului defensiv, condus de Fac- 
chctti, toți componenții sexte
tului din față sînt, din cite ii 
cunosc, jucători cu predispoziții 
ofensive. Pe de o parte această 
renunțare la betonul clasic în
seamnă o înlesnire a acțiunilor 
noastre de atac. Pe de altă 
parte, însă, jocul de mișcare 
intensă pe care bănuiesc că-1 
vor desfășura italienii presu
pune o accelerație maximă din 
partea noastră. Rămîne de

văzut dacă vom face față aces
tei obligații, realmente noi, îm
potriva unei echipe de valoa
rea Italiei".

Meciul de pe San Siro este 
al șaselea în istoria întîlnirilor 
cu „squadra azzurra". Să amin
tim, pentru a confirma valoa
rea echipei lui Facchetti, că 
în cele cinci întîlniri „trico
lorii" n-au reușit nici o vic
torie, ei înscriind în plamares 
doar „remiza" din 1973 de la 
București (3—3). Celelalte 
jocuri s-au soldat cu înfrîngeri, 
dar de fiecare dată fotbaliștii 
români au avut un cuvînt de 
spus.

Astă-seară, pe San Siro, 
„tricolorii" vor să facă un joc 
bun abandonînd tactica deve
nită — din păcate — clasică 
a remizei „la scurgerea timpu
lui". Se pare, că antrenorii 
noștri nu concep noul start al 
echipei naționale în cadrul unei 
prudențe care te poate apăra 
de surprize neplăcute, dar care 
nu poate să-ți deschidă un o- 
rizont fotbalistic nou, aștep
tat de atîta timp.

Astă-seară, la orele 18, cînd 
arbitrul austriac P. Schiller va 
fluiera începutul jocului, cro
nicarul nu va putea îndepărta 
speranța că, aici, la Milano, 
după șapte ani se reaprinde 
elanul de pe Wembley.

loan CHIRILA

SPORTUL STUDENȚESC A CONFIRMAT
La terminarea partidei din 

Cupa Balcanică de pe stadionul 
Republicii, la vestiare, firesc, 
atmosferă diferită. în tabăra 
echipei turce Adanaspor, tăcere 
și îngindurare ; la Sportul stu
dențesc, bucuria realizării 
„cursei-golaverajului", în pre
zent superior echipei Akademik 
Sofia (plus 7 goluri față de plus 
3 ale formației bulgare). Aceas
tă recîștigare de către Sportul 
studențesc a șanselor. în lupta 
pentru ocuparea primului loc 
în serie o întrevedeam pornind 
de la următoarele elemente ; 
„alb-negrii" au demonstrat, în 
acest sezon, o creștere de po
tențial pe plan fizic-tehnic și, 
mai ales, tactic, largi disponi
bilități de exprimare în teren. 
Antrenorul Angelo Niculescu 
numește aceasta „semnele ma
turizării jucătorilor" ; noi, com- 
pletînd această subliniere, sem
nalăm că Sportul studențesc 
are acum „o haină de joc“ croi
tă cu migală și perseverență, 
ceea ee îi dă o notă de perso
nalitate. Ea și-a însușit „lecția 
paselor", jucătorii se grupează 
bine în toate momentele jocului, 
circulația balonului, manevra
rea lui este rapidă. In plus, 
echipa are, dacă ne putem ex

prima așa, o liniște în teren, nu 
se enervează de propriile ei 
greșeli de moment. După ce a 
descoperit fisurile adversarului, 
nu-i mai dă răgaz și îl... exe
cută. Așa a făcut și cu F.C.M 
Reșița, în campionat, cînd a 
învins-o cu 8—1. Puține forma
ții, într-un meci cu miză ar fi

nul competițional fotbalistic 1975— 
Mai sînt de jucat, în diversele 
vom cunoaște „verdictele" actual 
vor avea satisfacția locurilor frui 

Ș rarhia în continuare, ca și numele echip 
Js vor juca într-o treaptă inferioară celei 

acum.
Prin urmare, intrăm într-una din faze 

S; campionatului, fază în care fiecare p 
îg fiecare gol marcat sau primit !) capăt 

poate atîrna decisiv în balanța promov 
Desigur, clasamentele actuale ne pre 
echipe „liniștite", neangrenate direct î> 

Js sau neamenințate cu retrogradarea ; d: 
(g cît și Ia B și C — persistă încă incert 

sînt angrenate în lupta pentru șefia 
g: retrogradării.
jg Titlul de campioană este, practic, ati 

avans de puncte care-i asigură primul : 
g? în schimb, în privința celor 3 echipe cai 
g; rile nu sînt lămurite decît pentru „U 
Js care au mai rămas de disputat progran 
§ ter decisiv și pe care le dorim disput: 
gg deplină sportivitate, în teren și în tribu: 
gg a principiului care trebuie să guverne: 
gg tivă : „cel mai bun să învingă". Arbit 
g; parțiale, apărare corectă a șanselor, res 
g; de publicul spectator, iată elemente d 
g; domine meciurile ultimelor etape, în t< 
0 lui nostru competițional. , _
gg Din Divizia B vor promova în „A“ < 
g; vor retrograda în Divizia C ultimele p 
gg serie. Dacă în cursa promovării lucruri 
0 numărul echipelor angrenate fiind acu 
gg în efortul pentru rămînerea în divizia 
g; foarte multe formații. Deci, multe m< 
g: multe dispute „aspre", care nu trebuie 
gg ducă Ia aspecte nedorite pe terenurile 
gg Așa cum se arăta intr-un comentariu' 
gg de ieri, în numeroase serii ale Divizie 
gg mova direct în Divizia B cele 12 echipi 
g: lupta este încă deschisă. Foarte strînsi 
g: pentru evitarea retrogradării, ultimele i 
gî serie urmînd a activa, din toamnă, îi 
gg Locurile lor în „C“ vor. fi luate de ec 
gg movate din campionatele județene 
gg raje organizate de F.R.F. (După 
gg promovare—retrogradare a rămas 
gg a campionatului, care va începe 
gg rîndu-se tot după formula actuală).
gs în tot acest angrenaj complex, ini 
gg maximă concentrare a eforturilor per 
gg cît mai bun în clasament, meciurile 1 
gg cu deplina respectare a regulamentele 
gg portare sportivă, de etică și echitate 
gg vieți sociale. Pentru aceasta, e nevoid 
gg atît din partea jucătorilor și antrenoi 
gg rilor de sbeții și cluburi, a organelor 
gg a Federației române de fotbal, care au I 
gg încălcare a legilor sportivității și coil 
gg exemplar acolo unde se vor constata abl 
gg Finalul ediției 1975—76 a campionul 
gg trebuie să se desfășoare în condiții I 
gg înregistrate să fie în afara oricăror sl 
gg — învinsă sau învingătoare — să tl 
gg știința fermă că locul pe care-I ocui 
g: este justificat, este în raport echitabl 
gg tire sportivă pe care l-a depus. I
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

in u
cum 

cel 
in i<

SANCTIONAREA
■i

în ședința sa din 28 mai 1976, 
Comisia centrală ds competiții 
și disciplină a F.R.F. a hotărît 
ca rezultatul meciului Unirea 
Tomnatic — Minerul Moldova 
Nouă, din Divizia B, seria a 
IÎI-a, terminat pe teren cu sco
rul de 3—2 pentru gazde, să fie

COMENTARII... NOTE... COMENTARII... NOTE...

putut realiza scorul de miercuri, 
ceea ce este iar o dovadă a pu
terii de mobilizare, de autode- 
pășire a studenților, a faptului 
că s-a exploatat din plin eufo
ria lui Adanaspor (determinată 
de obținerea locului IV în cam
pionatul țării respective și a 
unui loc în Cupa U.E.F.A.), 
cit și deconectarea survenită în 
finalul stagiunii la oaspeți.

Sportul studențesc se gîndeș- 
te de pe acum la meciul eu 
Akademik, ea este convinsă că 
va juca finala competiției — 
probabil cu puternica formație 
iugoslavă Dynamo Zagreb

Stelian TRANDAFIRESCU

omologat cu 3—0 în favoarea 
formației Minerul.

Ce fapte au determinat aceas- . 
tă măsură, de acum, cu impli
cații serioase in partea inferioa
ră a clasamentului ? Fa meciul 
in cauză, asociația sportivă or
ganizatoare nu a asigurat asis
tența medicală, așa cum o cere 
Regulamentul de organizare a 
activității fotbalistice, art. 49. 
Mai mult, la acest joc s-a pro
dus și un fals. Dintr-o adresă 
trimisă de F.R.F. secției sanita
re județene Timiș rezultă că 
medicul delegat, Helmut Hu
bert, i-a dat parafa sa unei 
persoane neautorizate, care a 
aplicat-o pe foaia de arbitraj și
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LOTO —PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AZI ULTIMA zi pentru 

PROCURAREA BILETELOR LA 
PRIMA TRAGERE LOTO 2 

A LUNII IUNIE
Participînd cu cît mai multe bi

lete la această tragere aveți mari 
sanse de a cîștiga autoturisme Da
cia 1300 și bani.

Se cîștigă eu 2 numere din 4 
extrase și cu 3 numere din 12 
extrase.

Cîștigurile minime sînt de 100 
și 200 lei.

Tragerea are loc mîine la Bu
curești în sala Clubului Finanțe 
Bănci din str. Doamnei nr. 2 cu 
începere de la ora 17,45.
NUMAI AZI MAI PUTETI COM
PLETA ȘI DEPUNE BULETINELE 
LA CONCURSUL PRONOSPORT 

DE DUMINICA 6 IUNIE 1976.
Reamintim pârtieipanților că în- 

cepînd cu concursul de mîine pla
fonul minim al unui cîștig întreg 
la Pronosport va fi de 40 lei, în 
loc de 20 lei ca pînă în prezent.

Participînd la concursul de mîi
ne cu cît mal multe variante a- 
veți mari șanse de cîștig.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 4 IUNIE 1976. 
Fond general de cîștiguri : 945.783 
lei din care 198.874 Iei report.

Extragerea I : 81 63 24 54 73 83 
74 82 55 ; Extragerea a H-a : 29 43 
1 15 27 84 89 67 31

CÎȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE LOTO DIN 25 MAI

FAZA i : cat. 1 : 1 variantă 10% 
a 7.000 lei ; cat. 2 : 2,10 variante 
a 25.000 lei sau la alegere o ex
cursie la Paris — Valea Loarei 
sau Grecia, URSS, Cehoslovacia 
de 2 locuri și diferența în nume
rar ; cat. 3 : 11,05 a 11.006 lei ; cat. 
4 : 63,95 a 1-902 lei ; cat. 5 : 
118,85 a 400 lei ; cat. 6 : 170,90 a 
300 lei ; cat. 7 : 306,65 a 200 lei ; 
cat. 8 : 1.967,05 a 100 lei.

FAZA a Il-a : cat. A : 3,30 va
riante a 50.00o lei sau la alegere 
o excursie de 2 locuri la Paris — 
Valea Loirei : cat. B : 5,95 varian
te a 10.000 lei sau la alegere o 
excursie în Grecia, URSS, Ceho
slovacia și diferența în numerar : 
cat. C : 6.30 a 8.349 lei ; cat. D : 
70,20 a 740 lei ; cat. E : 810,45 a 
100 lei.

SIMBĂTA
BOX. Stadionul Giulești, de la 

ora 18 : gală cu participarea unor 
boxeri fruntași din Capitală.

CICLISM. Șoseaua București — 
Oltenița (km. 13,5), de la ora 16,30: 
„Cupa București44, etapa a m-a 
(80 km).

RUGBY. Stadionul Tineretului 
IV, ora 16,30 : Rapid — Construc
torul Constanța (calificare pentru 
Divizia A).

SCRIMA. Sala Floreasca EE, de 
la ora 8 : finalele campionatelor 
școlare ale Capitalei.

DUMINICA
BASCHET. Sala Șc. gen. 69, de 

la ora 8,30 : finalele „Cupei pri
măverii** la minibaschet.

CAIAC-CANOE. Lacul Herăstrău, 
de la ora 8 : „Cupa Școlarul44.

CICLISM. Șoseaua București — 
Ploiești (varianta Buftea, km 7), 
de la ora 9 : „Cupa București44, 
etapa a IV-a (100 km).

FOTBAL. Teren Voința, ora 11 :
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DOMINĂ FINALUL
Fără îndoială,, „capul de a- 

fiș" al acestui final de campio
nat la Divizia secundă îl con
stituie duelul F. C. Corvinul 
Hunedoara — F. C. Șoimii Si
biu care, după etapa a XXX-a, 
desfășurată duminică, a deve
nit și mai pasionant. în pre
zent, echipa din Hunedoara a 
mai rămas, din substanțiala 
„zestre" pe care o avea la un 
moment dat, doar cu două 
puncte avans. F. C. Corvinul 
nu a putut trece „examenul" 
de la Turda. Deși această par
tidă avea o miză atît de mare, 
ea s-a desfășurat în condiții 
destul de bune. Doar emoția, 
tracul și-au pus amprenta pe 
jocul celor două formații și 
factura tehnică a avut, oare
cum, de suferit. Regretabilă a 
fost, însă, neatenția arbitrului 
N Cursaru care, după ce va
lidase golul înscris de F. C. 
Corvinul, în min. 85, l-a anu
lat, „just, consemnează obser
vatorul federal M. Botez, pen
tru că apărătorul Solomon fu
sese faultat". Atitudinea corectă 
a antrenorilor celor două for
mații — fapt pe care l-am mai 
subliniat — a calmat spiritele. 
Am dat acest exemplu pentru 
a atrage atenția conducătorilor 
de toc cît de importantă le este 
misiunea, mai ales în acest fi
nal de campionat Orice gre
șeală a lor poate crea suspi
ciuni și mări starea de nervo
zitate din teren. Cît privește 
situația celorlalți doi lideri, a- 
ceasta este diferită. în seria I, 
cu patru etape înainte de final, 
F.C.M. Galați are șapte puncte 
avans și, practic, așa cum s-au 
desfășurat lucrurile pînă acum, 
nu mai poate pierde locul întîi. 
în seria a Il-a. Progresul Bucu
rești, cu patru puncte avans, 
mai are încă emoții. Duminică 
însă. întîlnirea directă cu ur- 
măritoarea sa. Steagul roșu 
Brașov, poate descurca sau... 
încurca ițele.

Etapa disputată duminica 
trecută nu a ridicat, în gene
ral, probleme deosebite în ceea 
ce privește atmosfera pe stadi
oane. In cele mai multe ra
poarte, arbitrii consemnează a- 
titudinea sportivă a jucătorilor 
și publicului (de pildă, la Plo-

PREGĂTIRI PENTRU TURNEUL FINAL Âl C.E.
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Se® apropie turneul final al 
Campionatului european de fot
bal. După cum se știe. între 
16 și 20 iunie, la Belgrad și 
Zagreb, se vor desfășura semi
finalele competiției, precum și 
finalele pentru locurile 1—2 și 
3—4. Programul meciurilor este 
cunoscut : la 16 iunie, la Za
greb se întilnesc reprezentati
vele Olandei și Cehoslovaciei, 
in timp ce a doua zi, la Bel
grad, va avea loc meciul dintre 
Iugoslavia și R-F- Germania. 
Partidele se dispută în nocturnă.

Olandezii și cehoslovacii vor 
ajunge la Zagreb la 14 și, res
pectiv, 15 iunie, în timp ce for
mația vest-germană și-a anunțat 
sosirea în capitala Iugoslaviei 
la 16 iunie. Echipa cehoslovacă 
se află în pregătire intr-o sta
țiune montană din Tatra, în 
timp ce olandezii își vor înce
pe antrenamentele în zilele ur
mătoare. ’ într-o localitate bal
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DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI
• IATA situația în clasamentul „GHETEI DE AUR", 

care se apropie de faza finală (practic locul 1 deți
nut de Kaiafas nu poate fi ajuns, lupta dîndu-se 
pentru locurile 2 și 3 „ghetele de argint si bronz “) : 
1. Kaiafas (Omonia Nicosia) 39 g (terminat campio
natul) ; 2. Mattson (Oesters — Suedia) 31 g (termi
nat) ; 3. Jordao (Benfica) 30 g (terminat) ; 4. Bianchi 
(Reims) 30 g (încă 3 etape) ; 5. Nene (Benfica) 29 g 
(terminat) ; 6. Dudu Georgescu (Dinamo Buc.) 29 g 
(încă 3 etape) ; 7. Geels (Ajax) 29 g (încă 1 etapă) ; 
8. Risi (F. C. ZUrich) 29 g (încă 2 etape) ; 9. Fer
nandez (Porto) 28 g (terminat) ; 10. Fischer (Schalke 
04) 28 g (încă 2 etape) ; 11. Cubillas (Porto) 28 g 
(terminat) ; 12. Van der Kuylen (P.S.V. Eindhoven) 
28 g (încă 2 etape) etc.

• BAYERN MUNCHEN VA ÎNTÎLNI PE S.C. AN- 
DERLECHT ÎN „SUPER-CUPA EUROPEANA" In 
cadrul unui interviu, Dettmar Cramer, antrenorul e- 
chipei vest-germane de fotbal Bayern Miinchen, a 
declarat că echipa sa, care a cîștigat în acest an 
pentru a treia oară „Cupa campionilor europeni", 
va întîlni în cursul lunii august echipa belgiană 
S.C. Anderlecht deținătoarea „Cupei cupelor". Pri
mul meci va avea loc Ia Miinchen, iar cel de-al

doilea, la sfîrșitul lunii august, pe stadionul „Hey- 
sel“ la Bruxelles.
• DIN prim-a ligă a campionatului Angliei au re

trogradat formațiile Sheffield United, Burnley și 
Wolverhampton Wanderers. în locul acestora, în 
noua ediție a campionatului vor juca Sunderland, 
Bristol City și West Bromwich Albion, care au pro
movat în prima ligă. F.C. Liverpool va lua startul în 
C.C.E., Queens Park, Manchester United, Derby Co
unty și Leeds United vor participa în Cupa U.E.F.A. 
In Cupa Cupelor, Anglia va fi reprezentată de o 
formație din liga secundă : Southampton. Golgeterul 
primei ligi este McDougall, din formația Norwich, 
care a înscris în 42 de partide 22 de goluri.

• LA SFÎRȘITUL LUNII IUNIE 1977 va avea loc 
lingă Londra un nou curs al antrenorilor organizat 
de U.E.F.A. Cu acest prilej se vor discuta probleme 
legate de tehnică, tactică și antrenamentele fotba
liștilor.

• IERI, la Budapesta, în semifinalele Turneului 
U.E.F.A. pentru juniori : U.R.S.S. — Spania 3—0 
(2—0) și Ungaria — Franța 1—1 (1—0) ; echipa Un
gariei s-a calificat (4—2) după executarea loviturilor 
de la 11 m. Duminică, finala : Ungaria — U.R.S.S.

CAMPIONATULUI
iești, unde F. C. Brăila s-a 
bucurat, de astă dată, de o a- 
titudine sportivă din partea 
publicului). Nu același lucru 
se poate spune însă despre o 
parte din spectatorii din Bor- 
zești și Tecuci, care au avut 
manifestări regretabile la adre
sa arbitrilor, după cum con
semnează G. Fodor și, respec
tiv, Gh. Dumitru, ca și obser
vatorul Gh. Puiu, prezent la 
meciul de la Tecuci. Regula
mentul campionatului și sporti
vitatea cer, din partea tuturor, 
o atitudine cît mai corectă față 
de echipele oaspete și arbitri, 
pentru ca rezultatele să ex
prime cît mai fidel raportul de 
forțe dintre echipe.

Mîine, o nouă etapă (a 
XXXI-a) cu multe meciuri in
teresante, cu derbyurile de la 
București și Baia Mare (Al. V.) 

--------- PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR--------
SERIA I : 9 Ceahlăul P. Neamț — Viitorul Vaslui : Gh. 

Vasileseu I (București) 9 F.C.M. Galați — Metalul Plo
peni : N. Dinescu (Rm. Vilcea) 9 Unirea Focșani — C.S. 
Botoșani : I. Pop (București) e Prahova Ploiești — C.S.M. 
Borzești : Gh. Popa (Pitești) 9 Gloria Buzău — Victoria 
Tecuci : FI. Ceiiea (Caracal) 9 F.C. Brăiila — C.S.U. Galați :
R. Șcrban (Craiova) 9 Celuloza Călărași — C.F.R. Pașcani : 
C. Ghenciulescu (Tîrgoviște) 9 Cimentul Medgidia — F.C. 
Petrolul Ploiești : Al. Ene (Craiova) 9 S.C. Tulcea — C.S.M. 
Suceava : C. loniță II (București).

SERIA A II-A : 9 Tractorul Brașov — Chimia Rm. Vil
cea : D. Arndt (Iași) 9 Voința București — Nitramonia 
Făgăraș : N. Rainea (Bîrlad) 9 Minerul Motru — Autobuzul 
București : I. Banciu (Sibiu) 9 Unirea Alexandria — Ș.N. 
Oltenița : I. Braun (Buzău) 9 Progresul București — Stea
gul roșu Brașov : O. Anderco (Satu Mare) ■—. cu. acordul 
ambelor echipe 9 F.C.M. Giurgiu — Chimia Tr. Măgurele : 
C. Pîrvu (Brăila) 9 C.S. Tîrgoviște — Metalul București : 
V. Tătar (Hunedoara) 9 Metalul Mija — Dinamp Slatina :
S. Drăgulici (Drobeta Tr. Severin) 9 Meciul Electroputere 
Craiova — Metrom Brașov s-a disputat în ziua de 19 mai. 
Scor : 6—2 (4—0).

SERIA A III-A : 9 F.C. Șoimii Sibiu — Mureșul Deva : 
Gh. Retezan (București) 9 C.F.R. Timișoara — Gaz metan 
Mediaș : F. Coloși (București) 9 Victoria Călan ■— Sticla 
Turda : I. Soos (Tg. Mureș) 9 Unirea Tomnatic—Metalur
gistul Cugir : I. Branga (Tg. Jiu) 9 Ind. sîrmei C. Turzii 
— Minerul Moldova Nouă : Gh. Avram (P. Neamț) 9 F.C. 
Baia Mare — F.C. Corvinul Hunedoara : R. Slincan (Bucu
rești) 9 Gloria Bistrița — U.M. Timișoara : Al. Ghigea 
(Bacău) 9 Victoria Cărei — Dacia Orăștie : Gh. Popovici 
(București) 9 Rapid Arad — C.I.L. Sighetu Marmației : 
C. Manușaride (București).

neară de pe litoralul Mării Nor
dului. Este așteptată sosirea lui 
Cruyff, care sg află în prezent 
in Brazilia, la Rio de Janeiro 
și Sao Paulo, unde o echipă 
alcătuită pc scheletul lui C.F. 
Barcelona susține două meciuri 
amicale.

La Belgrad și Zagreb pregă
tirile organizatorilor se află în 
stadiu de finisare. Cea mai difi
cilă problemă o constituie, în 
prezent, cumpărarea unui bilet 
pentru semifinala dintre Iugo
slavia și R.F. Germania (17 iu
nie) ca și pentru finala din 20 
iunie. Toate biletele de intrare 
(aproape 100 000) pentru stadio
nul din Belgrad au J'ost epui
zate ! Problema cazării a fost 
rezolvată, în sensul că cei 30 000 
de turiști iugoslavi și de peste 
hotare au găsit camerele soli
citate în hotelurile și moteluri
le din Belgrad și Zagreb sau 
din jurul acestor orașe.

In duel cu atacantul ploieștean 
Nistor, portarul Trofin rezolvă o 
situație dificilă, boxind balonul. 
(Fază din meciul Prahova Plo
iești — F.C. Brăila : 2—0) 
Foto : I. TANASESCU — Ploiești

ANUNȚA ECHIPA BRAZILIEI 
REVANȘA PENTRU C.M. 1978?

5

Turneul organizat recent în 
S.U.A., cu participarea a două 
reprezentative din Europa (An
glia și Italia), a uneia din A- 
merica de Sud (Brazilia) și a 
unei selecționate locale (pre- 
zentînd jucători cu nume cele
bre dar aflați la apusul ca
rierei, precum Pele, Chinaglîa, 
Bobby Moore etc.) a repurtat 
un neașteptat de măre succes 
de public, fapt care demon
strează că .fotbalul-asociație

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• MECIURILE ETAPEI A 

XXXII-A a Diviziei A, de 
miercuri 9 iunie, vor începe la 
ora 17.30. cu excepția partidei 
S.C. Bacău — Dinamo, care se 
va juca de la ora 17.

• ACUMULÎND CÎTE 3 
CARTONAȘE GALBENE, au 
fost suspendați pe o etapă : 
Kaizer (F. C. Olimpia Satu 
Mare), Florian (C.S.M. Bor- 
zești), Tomiță (C.S. Botoșani). 
Gherghina și Marian (Ceahlăul 
Piatra Neamț), Iamandi (C. S. 
Tulcea), Ungureanu (Electro- 
putere Craiova), Șerbănică 
(Autobuzul București), Manea 
(Unirea Tomnatic). Volariu 
(C.F.R. Timișoara) și Mano- 
lache (Metalul Plopeni).

Comisia de disciplină n-a o- 
mologat cel de-al treilea car
tonaș primit de Broșovschi 
(U.T.A.) în meciul cu Dinamo, 
reținînd aprecierea observato
rului federal Chevorc Ghe- 
migean că avertismentul dat

Campionatul republican de juniori

SE CUNOSC 15 DIN
Cu o etapa înaintea încheierii 

jocurilor din cele opt serii ale cam
pionatului, se cunosc 15 din cele 16 
echipe care vor participa la turneul 
final ale cărui grupe vor fi găzduite, 
cum am mai anunțat, de orașele Pia
tra Neamț și Timișoara.

La Piatra Neamț vor fi prezente, 
începind de sâptâmina viitoare, ur
mătoarele formații : Liceul de fotbal 
Bacău, A.S.A. Tg. Mureș, Rapid Bu
curești, Șc. sp. Șoimii Sibiu sau Cor
vinul Hunedoara, Sportul studențesc,

★

REZULTATELE ETAPEI A XXV-A. 
SERIA I : Politehnica lași — Gloria 
Buzău 3—0, C.S.M. Suceava — Uni
rea Focșani 1—2, C.S. Botoșani - 
Liceul de fotbal Bacău 1—0, S.C. Ba
cău — Ceahlăul P. Neamț 2—2, Li
ceul ,,A.I. Cuza" Focșani — Liceul 2 
lași 1—2, Șc. sp. Tecuci — Șc. sp. 
Gh. Gheorghiu-Dej 8—0, C.F.R. Paș
cani — Rulmentul Bîrlad 3—4 ; SE
RIA A il-A : Rapid București — Me
talul București 1—0, Șc. sp. Călărași— 
Sc. sp. 2 București 0—4, Autobuzul 
București — C.S.U. Galați 0—0, F.C.M. 
Galați — F.C. Constanța 1—0, Spor
tul studențesc — Steaua „23 August" 
6—0, F.C. Brăila — Azotul Slobozia 
2—0, S.C. Tulcea — Flacăra roșie 
București 2-2 ; SERIA A III-A : Di
namo București — Chimia Tr. Măgu
rele 9—0, Petrolul Ploiești — Voința 
București 4—0, C.S. Tîrgoviște — Pro
gresul București 2—2, Liceul ,,M. Vi
teazul" București — Ș.N. Oltenița 
1—0, Steaua - T.M.B. 4—0, Poiana 
Cîmpina — Șc. sp. Alexandria 5—1, 
Flacăra Mcreni — F.C.M. Giurgiu 
1—2 ; SERIA A IV-A : Minerul Lupeni— 
Minerul Motru 1—1, Liceul 1 Caracal— 
Electroputere Craiova 0—1, Chimia 
Rm. Vîlcea — Jiul Petroșani 1—1, Ci
mentul Tg. Jiu — Șc. sp. Curtea de 
Argeș 3-0, Șc. sp. Știința Petroșani— 
Șc. sp. Craiova 1—2, Dinamo Sla
tina — F.C. Argeș 2—2, Univ. Craio-

(cum e denumit în S.U.A.. spre 
a fi deosebit de fotbalul ame
rican), a cîștigat în popularita
te. Phil Wooșman, un antrenor 
din Țara Galilor care lucrează 
acum în cadrul federației din 
S.U.A., aprecia că organizarea 
a încă cîteva turnee de genul 
celui de care amintim, ar con
tribui la atingerea unei popu
larități de natură să facă din 
fotbalul-asociație unul dintre 
sporturile cele mai răspîndite 
pe continentul nord-american, 
sport care dispune în momen
tul de față de aproape 4000 e- 
chipe în activitate cu 62 000 de 
jucători legitimați.

Meciurile din competiția or
ganizată în S.U.A au scos în 
prim plan echipa Braziliei care
— după o perioadă de eclipsă, 
subliniată sugestiv de evoluția 
din turneul final al C.M. 1974

— pare să își regăsească ver
va de odinioară. Formația pre
zentată în meciurile cu selec
ționatele nord-americană. An
gliei și Italiei reprezintă o 
combinată între vechea gene
rație (reprezentată de Leao, 
Marc Antonio, Rivelino, F. 
Marinho, Lula etc.) și noua 
serie de jucători (Orlan
do. Miguel Gil, Zico etc.). 
Selecționerul Brandao, recu
noscut pentru meticulozitatea 
lui. ca și pentru fermitatea cu 
care își pune în aplicare pro
iectele, consideră că numai o 

de arbitru jucătorului arădean 
a fost nejustificat.

• SUSPENDAREA UNOR JU
CĂTORI. Comisia de disciplină 
l-a suspendat pe 4 etape pe 
Siftarandache (Steaua), eliminat 
pentru joc brutal în meciul cu 
Politehnica Timișoara. întrucit 
C. Zamfir este plecat cu lotul in 
Italia, abaterea sa va fi anali
zată intr-o ședință viitoare.

Judecind o serie de acte de 
indisciplină comise în campio
natul Diviziei C, Comisia de 
disciplină l-a suspendat pe 1 an 
pe Popel (Lotrul Brezoi). Alțl 
trei jucători : Vanea (Șoimii 
TAROM). Busuioc (Cimentul 
Bicaz) și Ar. Salak (Dcrmata 
Cluj-Napoca) au fost suspen
dați pe cite 12 etape.

• F.R.F. FACE CUNOSCUT 
tuturor comisiilor județene de 
fotbal, că pînă la data de 15 
iunie, au datoria să comunice 
federației numele echipei cam
pioane de județ.

CELE 16 FINALISTE
Chimica Tîrnăveni, S.C. Bacău șî 
Steagul roșu Brașov, iar la Timișoara 
— Dinamo București, U.M. Timișoara, 
F.C. Argeș, „U" Cluj-Napoca, Dina
mo Slatina, F.C. Baia Mare, Steaua 
și U.T.A. Marți 8 iunie, la sediile 
Consiliilor județene pentru educație 
fizică și sport din cele două orașe 
(ora 18) va avea loc ședința tehnică. 
Meciurile se vor disputa (dimineața 
și după-amiaza) în zilele de 9, 11 
și 13 iunie (partidele din grupe) și 
15 iunie (finala zonală).

★ ★
va — Șc. sp. Drăgășani 8—2 ;j SERIA 
A V-A : Șc. sp. Lugoj — Metaliul Dro- 
beta Tr. Severin 0—0, Viitorul Timi
șoara — Rapid Arad 4—0, Strungul 
Arad — „Poli" Timișoara 1—2, F.C.M. 
Reșița — Șc. sp. Jimbolia 2—1, Șc. 
sp. Caransebeș — U.M. Timișoara 
1—1, U.T.A. — Dierna Orșova 6—0 ; 
SERIA A VI-A : Șc. sp. Victoria Că
rei — Șc. sp. Oradea 5—1, Industria 
sîrmei C. Turzii — „U" Cluj-Napoca 
0—5, Gloria Bistrița — C.I.L. Sighetu 
Marmației 3—1, C.F.R. Cluj-Napoca- 
Minerul Cavnic 2—1, Olimpia Satu 
Mare — Șc. sp. Baia Mare 0—3, 
F.C. Bihor — Sticla Turda 8—0 ; SE
RIA A VII-A : Șc. sp. Mediaș — Șc. 
sp. Miercurea Ciuc 6—1, Brașovia Bra
șov — Șc. sp. Tg. Secuiesc 3—0, Șc.
sp. Odorheiu Secuiesc — Steagul 
roșu Brașov 0—0, Oltul Sf. Gheorqhe— 
Gaz metan Mediaș 2—0, Șc. sp. Gheor- 
gheni — Tractorul Brașov 1—4, Șc. sp.
tg. Mureș — Metalul Sighișoara 0—1, 
Șc. sp. Brașov — A.S.A. Tg. Mureș 
0—3 ;SERIA A VIII-A : Corvinpl Hu
nedoara — Unirea Alba lulia 5—0, 
Șc. sp. Sibiu — Metalurgistul Cugir 
0—0, Metalul Aiud - Șc. sp. Șoimii 
Sibiu 0—2, Chimica Tîrnăveni — Șc. 
sp. Hunedoara 3—0, Nitramonia Fă
găraș — F.C. Șoimii Sibiu 1—0, Li
ceul 2 Deva - C.F.R. Simeria 2—0,

' Inter Sibiu — Mureșul Deva 0—0.

MARINHO
asemenea reunire de generații 
poate asigura formației brazi
liene și calmul cerut de com
petițiile cu miză, dar și elanul 
și combativitatea, specifice ju
cătorilor tineri. Partidele susți
nute de selecționata braziliană 
au vădit dorința antrenorului 
ei de a obține și în joc n reu
nire de mijloace de exprima
re. Jocul ei a avut și virtuozi
tatea de odinioară a „echipei 
de aur“ dar a cîștigat în ceea 
ce îi lipsea ■ viteză, angaja
ment mai pronunțat, renunța
rea la excesivele combinații 
de-a latul terenului în favoa
rea celor perpendiculare pe 
poartă. Numeroșii comentatori 
prezenți la turneul din S.U.A., 
— veniți din Europa și din A- 
merica de Sud — socotesc că, 
dacă Brandao va fi lăsat să 
lucreze (adică dacă va rămîne 
la conducerea reprezentativei), 
atunci revanșa braziliană la 
C.M. 1978 trebuie așteptată. 
Prima luare de contact a foș
tilor campioni ai lumii, cu se
lecționate de pe „vechiul con
tinent" o indică. (Ef. I.).



ANTRENAMENTE INTENSE Șl VERIFICĂRI EXIGENTE

ÎNAINTEA JOCURILOR OLIMPICE DE LA MONTREAL
HANDBALISTELE, ÎNTRE TURNEUL DE LA 

NEUBRANDENBURG Șl CEL DE LA BELGRAD
UN LARG COLECTIV DE TEHNICIENI
FINISEAZĂ PREGĂTIREA BOXERILOR

Duminică s-au încheiat la 
Neubrandenburg întrecerile 
„Trofeului R. D. Germane", 
competiție internațională de 
handbal' la care au participat 
reprezentativele feminine ale 
României, Norvegiei, Ceho
slovaciei, Uniunii Sovietice și 
R.D. Germane (două echipe). 
Echipa României a ocupat lo
cul trei în această întrecere, 
după formațiile Uniunii Sovie
tice și R. D. Germane. La re
venirea lotului în țară l-am 
rugat pe antrenorul emerit 
prof. CONSTANTIN POPESCU 
să ne răspundă la cîteva în
trebări.

— Cum apreciați partici
parea selecționatei noastre 
la acest important turneu 
preolimpic ?

— Credința mea este că ne-a 
fost deosebit de folositor. Am 
avut prilejul — în condițiile 
confruntării cu adversari redu
tabili — să ne verificăm o se
rie de idei și concepții tactice, 
să rodăm cîteva jucătoare mai 
tinere și — mai ales — să stu
diem din nou, pe viu, princi
palele noastre contracandidate 
la medaliile olimpice.

— Care credeți că sînt ca
uzele care determină o com
portare sub așteptări a echi
pei noastre în prima re
priză a partidelor importan
te 1 Am formulat această 
întrebare pe baza faptului 
că atît în meciul cu R. D. 
Germană, cit și în cel cu 
U.R.S.S. reprezentativa noas
tră a pierdut Ia scor prime
le reprize și Ie-a cîștigat 
confortabil pe cele secunde. 
Deci, care este opinia dv. ?

— Probabil sînt mai multe 
cauze. Mai întîi, echipa se află 
la start într-o' stare de accen
tuată inhibare, de care se eli
berează numai cînd situația de
vine grea. Apoi, trebuie men-

REPREZENTATIVA DE POLO
ÎN FAȚA ULTIMULUI EXAMEN

în pregătirile sale pentru tur
neul olimpic de la Montreal, 
selecționata de polo a țării 
noastre a fost supusă unor ri
guroase verificări de-a lungul a 
4 turnee internaționale (Amers- 
foort, Cluj-Napoca, Chiavari și 
Budapesta) în care i-au fost 
opuse — exceptînd echipele Ira
nului și R. F. Germania —toate 
adversarele sale din turneul fi
nal al J.O. „Tricolorii" au întil- 
nit pe rînd echipe cu diferite 
stiluri de joc, prilejuind antre
norilor Paul Nieulescu și Ana- 
tol Grințescu concluzii .cit se 
poate de edificatoare.

Spre deosebire de anii pre-" 
cedcnți, cînd poloiștii noștri 
fruntași se aflau în maximum 
de formă în lunile mai și iu
nie, nereușind ca și în conti
nuare să evolueze în competi
țiile oficiale la un nivel supe
rior, în acest sezon, jocu
rile naționalei române nu 
s-au ridicat decit rareori către 
nivelul maxim al posibilităților. 
Cu toate acestea, și în ciuda 
unui program dificil și obositor, 
poloiștii români au realizat în 
întîlnirile directe cu formațiile 
calificate pentru Montreal un 
procentaj favorabil : în 16 me
ciuri (dintre care doar 4 pe 
teren propriu), 8 victorii, un 
rezultat egal și 7 înfrîngeri.

Rezultatele din acest an — 
deși a întîlnit echipe aflate 
în stadii diferite de pregătire — 
confirmă poziția selecționatei 
române în plutonul fruntaș care 
vizează unul din primele 
5 locuri la Olimpiadă. Tehnicie
nii noștri au putut constata pc 
parcursul partidelor o îmbună
tățire evidentă a jocului în de
fensivă, dorința fiecărui com
ponent al lotului, chiar și a 
celor care au fost selecționați 
In ultimele săptămîni (Zamfi- 
rescu și Frățilă) pentru a se 
impune și a cîștiga un loc în 
delegația olimpică, dorința tu
turor de a plasa echipa noastră 
la Montreal pe o poziție ono
rantă. Din păcate însă, lipsa de 
clarviziune, de orientare tac
tică în momentele cheie ale

Sportul

ționat că ea se integrează cu 
dificultate, tîrziu, în hota de 
duritate care domină astăzi me
ciurile dintre echipele cu șan
se la J.O., că se obișnuiește 
greu cu ideea că este neapărat 
nevoie să susțină o permanen- 
tă l’țnto nv'ruiiqrnprito

Atac „colectiv" la o poartă imaginară. Fază de la antrenamentul 
de ieri al lotului reprezentativ ' Foto : Dragoș NEAGU

— Lista marcatoarelor ne 
indică o productivitate scă
zută a liniei de Ia 9 m. Ce 
contribuie la scăderea ran
damentului ei 7

— Explicația se află în cele 
relatate mai înainte. Linia de 
la 9 m — sau în primul rînd 
ea — nu s-a putut adapta la 
jocul agresiv — avansat al a- 
părărilor și astfel și-a pierdut 
precizia și forța de aruncare.

— Așa stînd lucrurile, bă- 

unor partide i-au împiedicat să 
exprime cu curaj calități evi
dente într-o serie de scheme 
(îndeosebi pentru atac), pe care 
le-au exersat săptămîni în șir. 
Iar cea mai supărătoare defi
ciență ni se pare în continuare 
— oricît de paradoxal ar pare 
acest lucru — ineficacitatea în 
situații de superioritate nume
rică. La Budapesta, de pildă, 
poloiștii români au beneficiat 
de 28 de ocazii cu „om în plus" 
din care au realizat doar 10 go
luri (din totalul de 34) ! Mai 
mult, în două asemenea situa
ții — vezi meciul cu Ungaria 
(2—7) — cei care au înscris au 
fost adversarii...

La această oră, deci cu apro
ximativ 6 săptămîni înaintea 
startului olimpic, lotul reprezen
tativ cuprinde 12 jucători și trei 
portari. Cu toții au fost mai 
mult sau mai puțin verificați 
în cele patru turnee amintite și, 
fără excepție, toți componenții 
lotului au avut evoluții inegale, 
ridicînd probleme evidente de 
selecție celor doi antrenori. Cel 
mai mare semn de întrebare 
îl ridică postul de portar. Atît 
FI. Slavei, căruia conducătorii 
tehnici ai echipei i-au acordat 
credit în primele două turnee, 
cît și D. Spînu sau C. Frățilă 
care au fost încercați la Chia
vari și respectiv la Budapesta 
au avut partide în care au ex
celat, dar și meciuri cînd au 
primit goluri parabile. Această 
situație va trebui să dea serios 
de gîndit antrenorilor pentru 
pregătirea lor viitoare, iar în 
selecția pe care o vor face 
pentru J.O. va fi necesară multă 
chibzuință și maturitate.

în săptămîna care urmează, 
„tricolorii" vor intra în linia 
dreaptă a serialului de verificare. 
Jocurile Balcaniadei programa
te între 9 și 13 iunie in piscina 
Dinamo din Capitală vor pri
lejui echipei o nouă confrun
tare de calibru, cea cu repre
zentativa Iugoslaviei, iar fiecă
rui jucător o ultimă posibilitate 
de a convinge pe selecționeri. 
Va fi un turneu în care echipa 
României va trebui să dove
dească realul potențial, atuuri 
certe pentru marele turneu de 
la Montreal.

Adrian VASILIU 

nuim că veți lua măsuri ho- 
tărîte pentru alinierea echi
pei noastre la noul stil de 
abordare a întîlnirilor. Ce 
anume preconizați ?

— Sîntem, de fapt, în cursul 
preparativelor. De pe această 
■mrittn ne îndreptăm atenția

spre accelerarea atacului, chiar 
dacă prin aceasta ne asumăm 
un oarecare risc, spre axarea 
pe contraatac, spre imprimarea 
combativității în jocul apărării.

— Urmează testul „Trofe
ului Iugoslavia". Intre 11 și 
13 iunie veți intilni la Bel
grad, în ordine, echipele U- 
niunii Sovietice, Iugoslaviei 
și R. F. Germania. Ce veți 
urmări cu acest prilej ?

— Nici „Trofeul Iugoslavia" 
nu constituie punctul final al 
pregătirilor noastre, ci doar o 
etapă în care sperăm să mai 
rezolvăm cîteva lucruri și ne 
străduim să introducem în jo
cul echipei, acele elemente care 
să-i asigure o exprimare la va
loarea sa reală, să-i pună în 
evidență atuurile, să-i fructifi
ce la maximum șansele pe 
care le are.

Interviu consemnat de 
Hristache NAUM

Turneul de lupte greco-romane de la Constanța

UN TEST EDIFICATOR
La sfîrșitul săptămînii trecu

te, Sala sporturilor din. Con
stanța a găzduit Turneul inter
național de lupte greco-romane 
al României, competiție care a 
constituit una dintre principa
lele și exigentele verificări ale 
luptătorilor români, înaintea 
Jocurilor Olimpice de la Mont
real. Concursul i-a edificat pe 
antrenorii noștri asupra poten
țialului de luptă al selecționa- 
bililor, oferindu-le posibilitatea 
să desprindă concluziile nece
sare pentru ultima etapă de 
pregătire

ION PĂUN
într-o discuție cu antrenorul 

emerit Ion Corneanu, acesta 
ne-a confirmat faptul că în 
rîndurile lotului olimpic există 
două grupe diferite ca nivel de 
pregătire și ca formă sportivă.

Peste o lună și jumătate, la 
arena Maurice Richard din 
Montreal va răsuna primul 
gong al turneului olimpic de 
box (pentru ca ultimul, cel al 
finalelor, să fie auzit la sala 
Forum). în cursul primelor 
două treimi ale acestui răstimp, 
pugiliștii români, candidați la 
onorurile olimpice, continuă 
pregătirile acasă, cu dorința 
fermă de a obține dreptul (mo
ral) de a participa la Jocurile 
Olimpice. După cum ne-a măr
turisit, în cadrul unei recente 
convorbiri, antrenorul federal 
Alexandru Vladar, întregul 
colectiv de tehnicieni angajat 
în pregătirea boxerilor noștri 
se străduiește să aducă la for
mă sportivă optimă cît mai 
mulți din aspiranții la un loc 
în echipa țării. Cei ce vor trece 
cu bine ultimele teste și își 
vor asigura astfel călătoria spre 
Canada, vor face cunoștință la 
Montreal cu centrele de antre
nament puse la dispoziția con- 
curenților : sălile de gimnastică 
ale școlilor secundare „Calixa- 
La Vallee" (aflată la 10 km 
de Satul olimpic) sau „Emile 
Nelligan" (la 6 km).

Ce noutăți sînt în tabăra 
pugiliștilor noștri fruntași ? Iu
nie — ultima lună de pregă
tiri — se va caracteriza prin- 
tr-un și mai net caracter ști
ințific în efectuarea antrena
mentelor. Pe ecranul clubului 
olimpicilor, vor fi prezentate 
sportivilor noștri nu numai sec
vențe din istoria campionate
lor mondiale profesioniste, ci 
mai ales filme prezentînd — 
cu încetinitorul — pe posibilii 
adversari olimpici în acțiune, la 
diverse competiții, în așa fel 
îneît ei să poată fi studiați. 
De asemenea. în sala de an
trenament nu va lipsi video- 
magnetofonul care va permite 
corectarea propriilor mișcări sau 
execuții tehnice.

Multă importanță se va da 
în această ultimă perioadă in
dividualizării antrenamentelor, 
în acest scop, la pregătirea 
candidaților au fost invitați să 
participe chiar antrenorii ma
jorității boxerilor aflați în lot. 
Sub conducerea antrenorului fe
deral Ion Popa, care coordo-

Primul grup, cuprinde pe lup
tătorii Mihai Boțilă (57 kg), Ion 
Păun (62 kg), Ștefan Rusu (68 
kg), Gheorghe Berceanu și Con
stantin Alexandru (48 kg), 
Gheorghe Ciobotaru (74 kg), Ion 
Enache (82 kg) adică pe spor
tivii care și-au confirmat va
loarea și sînt foarte aproape 
de forma maximă. Primii trei 
au dovedit aceasta încă de la 
campionatele europene de la 
Leningrad, iar Berceanu, Cio
botaru și Enache au probat 
creșterea capacității lor de 
luptă la turneul de la Constan
ța. în celălalt grup sînt incluși 
Petre Dicu (90 kg), Nicolâe 
Martineșcu (100 kg), greii Vic
tor Dolipschi și Roman Co- 
dreanu. O excepție o constituie 
Nicu Gingă (52 kg) care, după 
ce la începutul anului a cîști
gat cîteva turnee internațio
nale, n-a mai reușit să-și re
găsească forma sportivă.

Explicația acestor diferențe 
între componenții aceluiași Iot 
rezidă în participarea lor ine
gală la antrenamente, ca ur
mare a unor accidentări (Ber
ceanu, Enache, Dolipschi) și în 
numărul diferit de starturi în 
concursuri interne și interna
ționale (Dicu, Martineșcu* Co- 
dreanu, ca și cei accidentați, 
au susținut mult mai puține 
meciuri).

Dar, din discuția cu antreno
rul principal al lotului am a- 
flat că situația nu este îngri
jorătoare și că în timpul care 
a mai rămas -pină la Jocurile 
Olimpice, printr-o individuali
zare mai strictă a antrenamen
telor, toți sportivii vor putea 
atinge cea mai bună formă 
sportivă. De pildă, cu cei din • 
prima categorie se va lucra 
mai mult pentru a li se men
ține potențialul maxim de lup
tă, în timp ce pentru ceilalți 

nează pregătirile, se ocupă de 
proprii lor elevi : Constantin 
Nour, Constantin Dumitrescu, 
Ion Chiriac, Teodor Nieulescu, 
Adrian Teodorcscu, Ion Zlăta- 
ru, reputați antrenori, a căror 
contribuție este firesc să dea 
roade apreciabile. în convorbiri 
cu cîțiva dintre ei a reieșit do
rința lor evidentă de a rupe 
seria nesatisfăcătoare a rezul
tatelor de la ultimele Olimpiade, 
în comparație cu excelentele 
performanțe de la campionatele 
continentale sau alte întîlniri 
internaționale.

în etapa care a mai rămas 
pînă la plecarea lotului spre 
Montreal, vom avea ocazia să 
asistăm nu numai la meciuri 
cu sparring-partneri, ci și Ia 
cîteva decisive teste publice, 
necesare pentru desemnarea ti
tularilor la categoriile mici. (în 
acest sens, se așteaptă și apre
cierea comportării candidaților 
Teofil Ghinea și Niță Robu la 
campionatele balcanice de la 
Zagreb). Pentru locul la cate
goria semimuscă este candidat 
și Remus Cozma, iar la muscă 
se va ține desigur seama de 
faptul că Nîță Robu a cîștigat 
„Centura de aur". Constantin 
Gruescu are performanțe euro
pene care-1 recomandă și că 
Faredin Ibrahim, campionul ță
rii, nu a pierdut nici un meci 
internațional anul acesta. (Ale
gerea fiind cu atît mai grea...). 
Cocoșul Mircea Tone trebuie 
încă să facă proba calităților 
sale, iar Gheorghe Ciochină să 
se arate perfect restabilit după 
o recentă intervenție chirurgi
cală.

Oricum, membrii lotului a- 
rată multă poftă de lucru. Pen
tru ultima lor verificare vor fi 
aleși parteneri bucureșteni sau 
provinciali cu stiluri de luptă 
diferite, cu caracteristici variate 
(stîngaci, înalți, scunzi etc.).

Grija manifestată de cadrele 
noastre tehnice pentru pregă
tirea optimă a candidaților o- 
limpici la turneul de box re
prezintă chezășia unei prezențe 
onorabile în arena celor mai 
buni pugiliști amatori din lume.

Victor BĂNCIULESCU

MIHA1 BOȚILA
antrenamentele vor fi mai in
tense și cu un volum crescut 
de muncă. în mod excepțional, 
în rîndul acestora din urmă va 
fi inclus și Gheorghe Berceanu, 
care, de altfel, va mai parti
cipa și la un concurs, săptămî
na viitoare, în Polonia.

în concluzie, deși concursul 
de Ia Constanța a scos în evi
dență forma bună a celor mai 
mulți luptători susceptibili de a 
face parte din echipa care va 
participa la J.O. de la Mont
real, întrecerile au scos la ivea
lă și unele minusuri în pregă
tirea cîtorva sportivi fruntași. 
Aceste deficiențe se cer cît mai 
grabnic eliminate și avem con
vingerea că tehnicienii noștri, 
care și-au dovedit în repetate 
rînduri capacitatea, vor găsi și 
de data aceasta modalitățile 
cele mai potrivite pentru a-i 
aduce pe toți luptătorii noștri 
în cea mai»bună formă pînă la 
data startului în turneul o- 
limpic.

Mihai IRAN CA



Șl FARUL — UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
ÎN CAMPIONATUL DE RUGBY

BOGATA ACTIVITATE COMPETITIONALA 
A ATLEȚILOR NOȘTRI

Sfîrșitul acestei săptămîni 
programează o nouă secvență 
— cea de a doua — a fazei 
decisive la rugby : turneele
finale ale Diviziei A. Etapa de 
mîine poate rezolva multe 
semne de întrebare, în special 
în grupa din care se va alege 
noua campioană. Astfel, Steaua 
joacă cu Dinamo, pe terenul 
acesteia, de la ora 10. Forma 
de moment și atuul moral 
(victorie în deplasare dumini
ca trecută, față de înfrîngere 
acasă) fac ca balanța pronos
ticurilor să încline spre „XV“- 
le pregătit de antrenorul e- 
merit Petre Cosmănescu. Un 
asemenea succes ar face ca 
lupta pentru titlu să se reducă 
la un duel în doi. Steaua — 
Farul. Lucrul acesta este cu
noscut de Ion Țuțuianu și de 
băieții săi, care au însă, spre 
deosebire de adversarii lor, 
unele probleme în alcătuirea 
formației : Aldea și Corneliu 
Gheorghe nu sînt în plenitu

FINALELE „CUPEI DE PRIMAVARA“ 
LA HANDBAL

La capătul a două luni de 
întreceri, „Cupa de primă
vară" la handbal programează 
mîine dimineață, pe terenul 
Constructorul din Hunedoara, 
ultimele două întîlniri. fi
nalele, care vor desemna cîș- 
tigătoarele competiției la fe
minin și masculin.

In acest ultim act al între
cerii și-au cucerit dreptul de 
a participa — clasîndu-se pe 
locurile 1 în seriile lor — for

0 NOUĂ ETAPĂ ÎN DIVIZIA A 
DE TENIS

Astăzi și mîine sînt progra
mate întrecerile penultimei e- 
tape a turului campionatului 
divizionar A. Iată partidele :

Seria I : C.S. Arad II —
Spartac București. C.S. Arad I 
— Spartac București și Glo
ria Buzău — CSM Cluj-Na- 
poca la feminin, Comerțul Tg. 
Mureș — Progresul București, 
Universitatea Craiova — Loco
motiva București și Gloria 
Buzău — CSM Clui-Napoca la 
masculin. Seria a Il-a : Șc. sp.

AU FOST DESEMNAȚI 
CAMPIONII REPUBLICANI 

Aî COPIILOR
La Cluj-Napoca s-au desfă

șurat, în urmă ‘cu cîteva zile, 
întrecerile finalelor campiona
telor republicane de tenis de 
masă rezervate copiilor. Ca de 
obicei, titlurile au fost puse 
în joc la două categorii de 
vîrstă : 10—12 ani (fete și bă
ieți', 13—14 ani (fete si băieți).

Ediția din acest an ■ a fina
lelor a reușit să șe ridice 
— după cum aprecia antrenoa- 
rea federală Ella Constanti- 
nescu — la un nivel superior 
celor precedente. evidențiind 
noi talente care pot urca în 
viitor treptele afirmării.

Iată primii clasați : Catego
ria 10—12 ani, FETE : 1. Lilia
na Doșa (C.S.M. Cluj-Napoca), 
2. Lorena Mihai (Gloria Bu
zău), 3. Iudith Borbeli (Co
merțul Tg. Mureș). 4. Iudka 
Gyorgy (Comerțul Tg. Mureș) ; 
BĂIEȚI : 1. Andraș Fejer (Șc. 
s, Odorheiul Secuiesc), 2. Eu
gen Horescu (Universitatea 
Craiova). 3. Ștefan Nagy 
(C.S.M. Cluj-Napoca). 4. Laszlo 
Farcaș (Energia Fîntînele). Ca
tegoria 13—14 ani, FETE : 1.
Eva Ferencri (C.S. Arad), 2. 
Crinela Sava (Metalurgistul 
Cugir), 3. Valeria Postolache 
(C.S.M. Clui-Napoca). 4. Dana 
Scurtu (Șc sp Craiova) ; BĂ
IEȚI • 1. Jold Bohm (C.S.M. 
Cluj-Napoca). 2. Doru Onețiu 
(Progresul București), 3. Dan 
Tăcutu (Șc. sp. Rm. Vîlcea). 4. 
Aurel Stoianov (Constructorul 
Hunedoara)

Cu prilejul finalelor s-a or
ganizat si un concurs neoficial, 
rezervat participanților sub 10 
ani Primele locuri au fost ocu 
pate de Olga Nemeș (Comer
țul Tg. Mureș) si Virgil Matei 
(Metalurgistul Cugir). 

dinea forțelor, folosirea lor 
fiind, prin urmare, incertă.

Dar iată componența, proba
bilă. a echipelor care se vor 
alinia la fluierul arbitrului 
internațional Theodor Witting: 
DINAMO : Dăiciuîcscu — Con
stantin, Nica, Dragomirescu, 
Bidirel (Aldea) — Marghescu, 
Paraschiv — Marin, Borș, Za- 
fiescu II — Roman (C. Gheor
ghe), I. Aurel — Baciu, Carai- 
man, Țurlea ; STEAUA : Dur- 
bac — Braga, Enache, Zafies- 
cu I, R. Ionescu — D. Alexan
dru. Suciu — Murariu, M. Io
nescu, Achim — Pintea, Pos- 
tolachi — Corneliu. Munteanu, 
Cioarec.

în celălalt meci al plutonu
lui de elită. Farul are prima 
sansă, la Constanța, în fața 
Universității Timișoara, mai 
ales că actuala campioană pare 
în revenire de formă. După 
toate probabilitățile, nu vor fi 
modificări în formații. Deci : 
FARUL : Șt. Cristea — Ianu- 

mațiile Constructorul Timi
șoara și Textila Buhuși la fe
minin. Handbal Club Minaur 
Baia Mare si Știința Bacău la 
masculin.

Subliniind că așteptăm de 
Ia echipele calificate în faza 
decisivă a competiției evoluții 
de un nivel ridicat, mențio
năm că reuniunea începe de 
la ora 10, jocurile fiind pro
gramate în cuplaj.

DE MASĂ
Rm. Vîlcea — Dinamo Slatina, 
Metalurgistul Cugir — Voința 
Brașov și Șc. sp. Craiova — 
Voința Sîngeorgiu de Pădure 
la feminin, Șc sp. Odorhei — 
Constructorul Hunedoara, Poli
tehnica București — Sănătatea 
Drobeta Tr. Severin și Șc. sp. 
Craiova — CSM Iași la mas
culin.

După consumarea primelor 
trei etape ale competiției, cla
samentele seriei I au următoa
rea configurație :

MASCULIN
1. C.S.M. Cj.-Nap. 3 3 0 35—16 6
2. Gloria Buzău 3 3 0 31—20 6
3. „U“ Craiova 3 1 2 28—23 4
4. Progresul Buc. 3 1 2 25—26 4
5. Locomotiva Buc. 3 1 2 20—31 4
6. Comerțul Tg. M. 3 0 3 14—37 3

FEMININ
1. C. S. Arad II 3 3 0 20— 7 6
2. Progresul Buc. 3 3 0 17—10 6
3. C. S. Arad I 3 2 1 20— 7 5
4. C.S.M. Cj.Nap. 4 13 12—24 5
5. Gloria Buzău 3 0 3 5—22 3
6. Spartac București 2 0 2 7—11 2

In clasamentele seriilor se-
cunde conduc Politehnica Bucu
rești la masculin și Șc. sp. 
Craiova la feminin, ambele cu 
cite 6 puncte din trei etape. 
Ultima rundă a turului este 
programată pentru duminica 
viitoare.

rAMDTAI ..CUPA C.N.U.",
VnNvIHJ desfășurata pe a-
pele lacului Herăstrău, s-a bucurat de 
o deplină reușită. La starturi s-au a- 
liniat schifiști și schifiste de toate ca
tegoriile de la cluburile Dinamo, Stea
ua, Metalul, Voința, Olimpia, Politeh
nica Timișoara, Șc. sp. 1, Șc. sp. Ener
gia. C. S. Școlar și C.N.U. O im
presie frumoțjsă au lăsat, în spe
cial, ambarcațiile câștigătoare la sim
plu fete senioare (CNU — Hollman), 2 
f.c. seniori (Dinamo — Orza, Purca- 
ru), 2 vîsle senioare (CNU - Griqo- 
riciuc, Bereny) 2 vîsle fete I (Steaua 
— Trăilă, Chircov), 4-Ț-1 vîsle senioare 
(CNU), simDlu seniori (CNU — Ro
man), 4 vîsle copii băieți (Șc. sp. 1) 
și 84-1 senioare (Dinamo). Trofeul a 
revenit Clubului Nautic Universitar.

LJAtTEDE C.M. DE JUNIORI. fn- 
riALlCI\C tre f, 13 iunie va 
avea loc la Gdansk (Polonia) cea de 
a doua ediție o campionatelor mon
diale și europene pentru juniori, la 
care participă și sportivii români 
I. Buta, N. Țuțuianu, I. Balaș, C. 
Chiru, N. Purdilă și E. Chivu.

M AM Al TURNEUL FINAL HANDBAL al campionatu
lui DE JUNIORI, care începe mîine 
în orașul Sf. Gheorghe, va reuni a- 
nul acesta următoarele formații : FE
MININ : Sc sp Hunedoara (dețină
toarea titlului). Lie. 2 lași, Șc. sp. 1 
Constanța, Șc. sp. 2 București, $c. 
sp. Cluj-Napoca și Lie. 2 Brașov ; 

sevici, Motrescu, Varga, Hol- 
ban — Bucos, Olt'-anu — A. 
Cristea. Dărăban, Podaru — 
Mușat, Celea — Băcioiu, Cră
ciun, FI. Ioniță ; ,.U“ : Duță 
— Bogheanu, Matei, Chiriță, 
Suciu — Peter, Florescu — 
Panaintc, Dumitru, Tâtucu — 
Maiancu, Vollmann — l'lorea, 
Popovici, Al. Ioniță. Va arbi
tra Petre Ionescu.

La polul opus al întrecerii, 
în turneul 13—16. partida care 
se anunță extrem de echili
brată este aceea dintre T.C. 
Ind. Constanța si Olimpia 
București. Un succes al gaz
delor le-ar menține în lupta 
pentru rămînerea în prima di
vizie; in caz contrar, ele vor 
juca în „B“. Pe de altă parte, 
deși au actualmente cele mai 
multe puncte (8), bucureștenii 
doresc cel puțin un rezultat 
de egalitate pentru a fi scutiți 
de mari emoții în ultimele 
două etape. Cea de a doua în- 
tîinire. Minerul Gura Humo
rului — Vulcan București, 
pare a avea o favorită sigură: 
echipa gazdă, mai ales după 
frumosul 0—0 de la București, 
cu Olimpia.

Programul zilei este com
pletat de meciuri în turneele 
,.de mijloc": Grivița Roșie — 
Sportul studențesc. C.S.M. Si
biu —' Știința Petroșani (5—8), 
Gloria — Agronomia Cluj-Na- 
poca. Politehnica Iași — Rul
mentul Bîrlad (9—12). (G.R.).

A ÎNCEPUT FINALA 
„CUPEI ROMÂNIEI" LA OINĂ

MANGALIA, 4 (prin telefon). 
Pentru a șaptea oară consecu
tiv, cea mai atractivă competi
ție a snortului nostru național 
— finala „Cupei României" la 
oină — se dispută pe stadionul 
din localitate. Această a IX-a 
ediție a întrecerii reunește la 
start opt dintre cele mai bune 
echipe din țară, calificate în 
urma desfășurării meciurilor în 
patru faze de zonă. Sînt pre
zente următoarele formații : 
Dinamo București, Celuloza Că
lărași (jud. Ialomița), Avîntul 
Frasin (Suceava), Metalul Tir- 
goviște, Tricolorul Baia Mare, 
Viață Nouă din comuna Olteni 
(Teleorman), Betonul Roman 
(Neamț) și C.F.R. Sibiu. Este 
de notat faptul că pentru pri
ma oară la o etapă finală par
ticipă reprezentativa muncito
rilor metalurgiști din Tirgoviște. 
Echipa antrenată de Mircea 
Iordache a avut o ascensiune 
rapidă, datorită seriozității în 
pregătire a jucătorilor precum 
și condițiilor bune create de a- 
sociația sportivă respectivă.

Referindu-ne Ia valoarea me
ciurilor desfășurate în prima zi 
a întrecerii, remarcăm excelen-

Facem cunoscut cores
pondenților noștri că, în- 
cepînd de ieri, postul 
telefonic INTERURBAN 
al redacției este 437.

MASCULIN : Șc. sp. 1 Constanța (de
ținătoarea titlului), Șc. sp. Sibiu, Șc. 
sp. 2 București, Șc. sp. Ploiești, Șc. 
sp. Bacău și Șc. sp. Viitorul Cluj- 
Napoca. întrecerile se vor desfășura 
zilnic în cadrul a cite două reuniuni, 
cea de dimineață incepînd la ora 9, 
iar cea de după amiază — la ora 
16. Turneul se va încheia vineri, 11 
iunie, cînd - de la ora 19,30 — va 
avea loc festivitatea de premiere.

I I IDTE AZI $' MIINE, LA BU-
LUrit DAPESTA, se desfă
șoară un turneu Internațional rezer
vat luptătorilor juniori, la startul că
ruia se vor alinia și sportivii ro
mâni : Gh. Rașovan, A. Șuteu. E. 
Radu, Gh. Fodore. D. Lupu, N. Pet- 
cu, V. Curelaru, S. Szell, M. Stanciu 
(libere) șl N. Zamfir, C. Drăghici. 
C. Arapu, D. Aiacoboaie, G Dumi- 
triu, M. Luță, G. Isa, Gh. Panaite, 
I. Savin (greco-romane).

Intre 20 iunie și 15 septembrie, 
la ștrandul Tineretului vor fi or
ganizate cursuri de inițiere la 
inot și tenis pentru cooii. înscrie
rile pentru primul ciclu al aces
tor cursuri — programate atit di
mineața cit și după amiaza — se 
primesc cu începere de luni 7 
iunie (orele 9-13 și 15—19).

în vederea triunghiularului 
atletic cu echipele masculine 
ale Italiei și Poloniei ce va 
avea loc marți și miercuri la 
Milano, reprezentativa României 
are următoarea alcătuire :

100 și 200 m : Toma Petrescu, 
Claudiu Șușelescu ; 400 m :
Gheorghc Dulgheru, Viorel Du
mitrescu ; S00 m : Gheorghe
Ghipu, Nicolae Onescu ; 1 500 
m : Ghipu, I’clre Lupan ; 5 000 
m : Ilic Floroiu, Cătălin An- 
dreica * 10 • F'lcrnin. An

ta comportare a formației Di
namo București (antrenor, ma
estrul emerit al sportului, Costel 
Iancu). care. împreună cu Be
tonul Roman, Celuloza Călărași 
și Viață Nouă Olteni s-au cali
ficat pentru turneul final al 
competiției.

Rezultate tehnice : Betonul 
Roman 20—14 cu C.F.R. Sibiu 
și 12—6 cu Avîntul ; Dinamo 
22—16 cu Viață Nouă și 26—19 
cu Celuloza ; Avîntul — Meta
lul 16—15, Celuloza — Tricolo
rul 18—14. C.F.R. — Metalul
17— 14. Viată Nouă — Tricolorul
18— 5.

Ion GAVRILESCU

REFLECȚII

DL Cf NU Șl UN CONCURS REPUBLICAN 
DL SCRIMĂ PENTRU ȘCOLĂRI?

Nu sînt mulți ani de clnd 
Ministerul Educației și învăță- 
mîntului a inițiat o importantă 
întrecere de scrimă rezervată 
studenților: primul concurs re
publican universitar. A tost o 
modalitate binevenită de a ur
mări, în paralel cu celelalte 
întreceri din sistemul conipe- 
tițional, felul cum studenții 
scrimeri fac față sau se apro
pie de cerințele acestui sport 
olimpic.

Intre timp, însă, a aparut o 
anomalie Tot la nivelul tinere
tului studios exista un concurs 
republican rezervat școlilor 
sportive. Dar. din motive pe 
care nu intenționăm să le ana
lizăm, s-a renunțat la acest con
curs. Totuși, necesitatea unei 
întreceri de amploare la nive
lul școlarilor — eșalonul din 
care se selectează cele mai 
multe valori pentru sportul de 
performantă — se face tot mai 
mult simțită. Aceasta cu atît 
mai pregnant cu cit pentru ju
niorii mici forul de resort a 
prevăzut, la scară republicană, 
doar un campionat în probole 
de floretă, ceea ce considerăm 
că este cu totul insuficient din 
punct de vedere al calendarului 
competițional. Intr-adevăr, a- 
tunci cînd, ai obligația de a 
aduce necontenit în prim plan 
cît mai multe elemente de pers
pectivă în măsură să împros
păteze loturile reprezentative, 
se impune și asigurarea a cît 
mai multor concursuri, așa cum 
se petrec lucrurile într-o serie 
de alte ramuri sportive olimpi
ce (atletism, natație. gimnas
tică etc.)-

Este foarte adevărat că izolat 
au apărut unele inițiative lău
dabile. Bucureștiul a organizat 
chiar, în această primăvară.

dreiea ; 110 mg : Erwin Se- 
bestyen, Nicolae Perța; 400 mg: 
Dorin Melinte, Horia Toboe ; 
3 000 m obstacole : Paul Copu, 
Petre Lupan ; lungime : Ștefan 
Lăzărescu, Dumitru Iordache ; 
înălțime : Constantin Cirslea, 
Alexandru Papi ; triplusalt : Ca
rol Corbu, Bedros Bedrosian ; 
prăjină : Dinu Piștalu. Nichifor 
Ligor ; greutate : Marin Iordan, 
Gheorghe Crăciuneseu ; disc : 
Iosif Naghi, Ion Zamfirache ; 
suliță : Gheorghe Megelea. Ca
rol Raduli ; ciocan : Tudor Stan, 
Nicolae Bindar ; 4 x 100 m : Pe
trescu, Șușelescu, Dulgheru, Pe
tru Szekcrnyes : 1 x 400 m :
Dulgheru, Dumitrescu. Melinte, 
Onescu.

„CUPA SCOLII SPORTIVE 
DE ATLETISM"

Mîine și duminică pe stadio
nul Republicii din București se 
va desfășura concursul dotat 
cu „Cupa Școlii Sportive de at
letism" (concursul republican 
de primăvară al juniorilor de 
categoria a III-a). Săptămîna 
viitoare (12—13 iunie), tot în 
Capitală, vor avea loc campio
natele republicane școlare.

★
După meciul de la Pescara cu 

echipele Italiei și Poloniei, ma
joritatea componentelor repre
zentativei noastre vor lua parte 
marți 8 iunie la un mare con
curs internațional ce se va des
fășura la Dusseldorf. Este vorba 
de Argentina Menis, Virginia 
Ioan, Cornelia Popa. Mariana 
Suman, Ileana Silai, Natalia 
Mărășescu. Maricica Puică, Ve
ronica Buia. Doina Spinu. Elena 
Vintilă, Mihaeia Loghin, Valen
tina Ciollan. Valeria Ștefănescu.

★
Deeatlonistul Vasilc Bogdan 

va concura la „Memorialul Ge- 
ruto" programat în orașul polo
nez Spala la 12 și 13 iunie.

★
Incepînd din acest an fede

rația poloneză de atletism orga
nizează, separat. un concurs 
„Memorial Kusocinski" rezervat
juniorilor. La întrecerile care 
vor avea loc la Poznan (12—13 
iunie) vor lua startul și at'.eții 
noștri Lilian Smcu, Gheorghe 
Ncamțu, Antoaneta lacob —• 
proaspăta recordmană de ju
nioare a țării la 800 m, 2:05.5 
realizat la Zagreb cu ocazia 
„Memorialului Boris Hanzeko- 
vici" — Mihaeia Stoica și Gina 
Panail.

★
Niculina Ilie, Elena Tarifă și 

Gheorghe Buruiană participă, 
azi și miine la un concurs in
ternațional la Riga.

primul campionat al elevilor, 
pe categorii de vîrstă, la toate 
probele (finala este programa
tă chiar astăzi. în sala Flo- 
reasca II). La Constanța. Satu 
Mare. Craiova, Iași, Tg. Mureș 
și, mai recent, la Slobozia, Ini
țierea unor concursuri școlare 
de scrimă constituie o preocu
pare curentă Toate aceste ini
țiative frumoase nu pot, însă, 
suplini un concurs republican 
al școlarilor, după modelul ce
hii universitar sau eventual în
tr-o altă variantă specifică 
vîrstei sportivilor. La un ase
menea concurs republican sub
scriu toate centrele de scrimă 
din țară care ar dori ca „spor
tul mușchetarilor" să-și găseas
că adepți în masa școlarilor. 
Așa cum s-a procedat în cazul 
studenților, de comun acord cu 
federația de specialitate se poa
te găsi o perioadă a anului — 
oricum într-una din vacanțe — 
pentru programarea unei ase
menea Inedite întreceri.

Caracterul stimulativ al unei 
astfel de initiative nu mai tre
buie subliniat. Vom anticipa 
doar un singur aspect: în multe 
din orașele în care ființează 
școli sportive, cerința introdu
cerii scrimei va deveni o rea
litate. S-ar înfăptui prin aceas
ta un pas uriaș spre atragerea 
către performantă a unui ma
re număr de copii, pionieri sl 
școlari, ceea ce va însemna 
foarte mult pentru o ramură 
sportivă olimpică în care cifra 
legitimăților rămîne nesemnifi
cativă.

Tiberiu STAMA



EDUCAȚIEI POLITICE Șl ALCULTURII SOCIALISTE
(Urmare din pag. 1)

în acest sens, a dat citire 
proiectului hotărîrii.

CONGRESUL A ADOPTAT 
HOTARIREA, SUPUSA VOTU
LUI-, CU PROFUNDA SATIS
FACȚIE, CU ENTUZIASTA ȘI 
UNANIMA APROBARE.

Hotărîrea se dă publicității.
TOVARĂȘUL nicolae 

CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii 
Socialiste România, președin
tele Frontului Unității Socia
liste, a condus ultima ședință 
a «Congresului.

La propunerea 
dat fiind că, în 
din secțiuni și în . 
abordat principalele probleme 
care fac obiectul Congresului, 
că au luat cuvîntul în total 
301 de tovarăși, s-a hotărît sis
tarea discuțiilor.

prezidiului, 
dezbaterile 
plen, s-au

A fost apoi adoptată în u- 
nanimitate Rezoluția Congre
sului educației politice și al 
culturii socialiste, urmînd ca 
Biroul Executiv al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste să o definitiveze pe 
baza recomandărilor care 
rezultat din dezbaterile 
plen și secțiuni, cit și a 
punerilor din cuvîntările 
nu au putut fi expuse din

. tive de timp și au fost înain
tate în scris.

Rezoluția va fi dată publici
tății.

în aclamațiile însuflețite ale 
miilor de participanți ia cu- 
vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului, rostită în 
încheierea lucrărilor marelui 
forum al educației politice și 
al culturii socialiste, este ur
mărită cu deosebit interes și

au 
din 

pro- 
care 
mo

profundă satisfacție, ea fiind 
subliniată, în 
cu puternice 
plauze.

Se aclamă, 
pentru partid si secretarul său 
general, se scandează 
„Ceaușescu-P.C.R.", „Ceaușescu 
și poporul", „Ceaușescu-Româ- 
nia“. Ovațiile prelungite, at
mosfera entuziastă în care se 
încheie Congresul exprimă în 
mod grăitor voința participan- 
ților, a întregului popor de a 
transpune în fapte hotărîrile 
adoptate, de a ridica activita
tea politico-educativă și cul
turală pe un plan calitativ su
perior, de a acționa neabătut 
pentru progresul neîntrerupt 
al patriei, pentru înfăptuirea 
Programului partidului, care 
deschide în fața națiunii per
spectiva luminoasă a edificării 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării Româ
niei spre comunism.

repetate rînduri, 
și însuflețite a-

minute în șir,

0 confruntare preoiimpică de mare interes

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE 
DE TIR ALE ROMÂNIEI

G Astăzi are loc deschiderea festivă

PROGRAMUL ZILEI DE DUMINICĂ .
IN

Ora 9.00 : talere-șanț, seniori și juniori (manșa I) pușcă liberă 
W te, seniori și juniori

Ora 11,15 : pistol liber, seniori și juniori.

’ De vreme ce Campionatele 
internaționale de tir ale Româ
niei și „Marele premiu Carpați" 
la talere se desfășoară în acest 
început de iunie, ele nu pot fi 
privite decît din perspectiva 
apropiatelor Jocuri Olimpice de 
la Montreal. Pentru majorita
tea țintașilor care vor încerca 
să intre in posesia celor șase 
titluri de campion internațional 
al României la probele incluse 
în programul olimpic. întrece
rile care încep mîine, la ora 9, 
pe poligonul Tunari. înseamnă 
ultima ocazie de a-și verifica 
forțele și gradul de pregătire 
în contextul unui concurs „tare", 
care solicită intens din punct 
de vedere psihic. Și pentru că 
unii dintre ei se vor reîntîlni 
peste cîteva săptămîni, la startul 
cursei pentru medaliile olimpi
ce, „Internaționalele" României 
pot fi, deci, privite ca o ultimă 
repetiție generală în vederea 
întrecerilor de la Montreal.

După concursurile de la Bel
grad, Brno și Chalons sur 
Marne, „Tunarii" vor definitiva 
lotul care se va deplasa în Ca
nada. începînd de miine, cei' 
mai buni trăgători ai noștri,

pistolari de precizie și la viteză, 
pușcași și taleriști, vor încerca 
să-și îndeplinească haremurile 
stabilite de F.R. Tir pentru 
participarea la J.O. în parale] 

. cu întrecerile Campionatelor 
internaționale, țintașii români 
se vor întrece și în cadrul cam
pionatelor naționale, la 
olimpice.

La această oră marea 
tate a concurenților au 
Capitală. Dintre ei, am selec
ționat cîteva nume cu „firmă" 
care se vor întrece, de pildă, 
în cadrul probelor d-e pușcă ; 
Laszlo Hammcrl și Lajos Papp 
(Ungaria) — multipli campioni 
mondiali și europeni, Jean La- 
fortune (Belgia) — fost campion 
european, G. Emptaz (Franța)
— cîșligătorul probei de 60 f c 
la „Cupa țărilor latine și Gre
ciei", Jiri Vogler (Cehoslovacia)
— realizatorul unui spectaculos 
599 la concursul de la Focșani 
din aprilie.

Ziua de astăzi este rezervată 
antrenamentelor de acomodare, 
controlului tehnic al armamen
tului și, la ora 16, deschiderii 
festive.

probele

majori- 
sosit în

Radu TIMOFTE

I
I
I
I
I
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i
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ZAGREB,' 4 (prin 
Vineri s-au disputat 
lele Balcaniadei de 
doi dintre sportivii 
unul iugoslav erau calificați în 
finale încă de joi. Pe primul, 
Constantin Văran (semigrea), 
sorții l-au programat direct în 
finală, la •- ’
decît trei 
întîlni în 
campionul 
povici. Al 
este Teofil Ghinea (semimuscă), 
după victoria de joi el cîștigîn- 
du-și dreptul de a boxa pentru 
locul 
ten 
cîndu-se în finală datorită vic
toriei asupra bulgarului Giorgi 
Gheorghiev.

în prima gală semifinală de 
vineri, Marian Lazăr (pană) a 
reușit să lase o impresie deose
bită spectatorilor din Zagreb 
prin boxul tehnic practicat, 
mult superior adversarului său 
Aiham Kodak (Turcia). Româ
nul a profitat din plin de avan-

telefon). 
semifina- 
box, dar 

români și

categoria lui nefiind 
concurenți. El îl va 
partida decisivă pe 
balcanic Mikan Po- 
doilea finalist român

1 cu iugoslavul Sre- 
Dondici. acesta califi-

în „Trofeul Iugoslavia"

HANDBALIȘTII NOȘTRI 
OBTINUT 0 VICTORIE PREȚIOASĂ 
FAȚA ECHIPEI U.R.S.S.: 20-15

4 (prin telefon). După oNIȘ, 
zi de odihnă, vineri s-au reluat 
în sala Ceair din localitate în
trecerile ediției 1976 a puterni
cului turneu internațional de 
handbal masculin „Trofeul 
Iugoslavia". Reprezentativa
României a întîlnit în această 
etapă formația U.R.S.S., care 
este prezentă la competiția din 
Iugoslavia cu întreaga sa gar
nitură olimpică.

Partida a 
dominare a 
vietici care, 
inexactități 
de formația 
să încheie prima repriză cu un 
avantaj de două golitri : 9—7. 

însă, handbaliștiii 
teren mult 

Ei își în-

început în nota de 
handbaliștior so- 

profitînd de unele 
comise în apărare 
României, a reușit

La reluare, 
români apar în 
schimbați în bine, 
dreaptă atenția asupra principa
lilor realizatori ai formației ad-

verse, reușind să-a anihileze 
și, pe acest fundal, se preocupă 
mai mult de organizarea atacu
rilor și de intensificarea ritmu
lui ofensiv. Scorul se modifică 
destul de repede, echipa Româ
niei egalind și preluîr.d condu
cerea (10—9 min. 41). Pînă la 
final, elevii antrenorilor Nicolae 
Nedef și Oprea Vlase nu-și vor 
mai permite nici un moment de 
respiro, așa incit partida ia 
sfirșit cu o frumoasă și catego
rică victorie a echipei Româ
niei : 20—15 (7—9). Au marcat : 
Birtalan 4, Stockl 4, Cosma 3, 
Tudosie 3, Licu 3, Gațu, Voina 
și Grabovschi pentru Rorriânia, 
Găsii 4, Iljin 3, Kravțov 2, 
Cemișev 2, Fediukin 2 și Re
zanov 2 pentru U.R.S.S.

In alt joc, Iugoslavia tineret 
— Norvegia 25—18 (13—8).

lin frumos succes al scrimcrilor

flORtlISTIIl Pllllll KUKI 10CUI I
a TURNEHt TĂIiILOIl SOCIA1ISTE DE EA BUDAPESTA

' PARIS, 4 (Agerpres). — Tur
neul de la „Roland Garros" a 
continuat cu partide din turul 
doi al probei de simplu femei. 
Jucînd excelent, tinăra tenis- 
mană româncă Florența Mihai 
a invins-o cu 7—6, 2—6, 6—3 pe 
auslralianca Jenny Walker. Tu
rul secund a fost marcat și de 
două mari surprize : iugoslava 
Mima Jausovec, recenta cîștigă- 
toare a turneului de la Roma, a 
pierdut cu 6—3. 6—7, 3—6, în 
fața americancei Kathy Kuy
kendall, iar Linky Boshoff 
(R.S.A.), a cedat cu 3—6. 7—5, 
0—6 în partida cu Kathy May 
(S.U.A.). Alte rezultate : Doer- 
ner (Australia) — Dupont 
(S.U.A.) 2—6, 6—3, 6—2 ; Mast- 
hoff (R.F.G.) — Marzano (Ita
lia) 7—5, 5—7, 6—2 ; Tomanova 
(Cehoslovacia) — Kloss (R.S.A.) 
7—5, 6—1 : Fuchs (Franța) — 
Thibault (Franța) 7—5, 6—1.

Rezultate din turneul mas
culin : Pinner — Pilici 6—4, 
7—6, 2—6. 6—3 ; Ramirez —
Mottram 6—3. 6—0, 6—2 ;
Mignot — Mandarine 1—6. 7—5, 
6—1, 5—7, 6—0 : Fassbender — 
Pasarell 6—2, 6—7, 7—6 1—6,
6-3.

în primul tur al probei de

Ruzici (Romă- 
(Olanda) — Si-

femei :
Vessics
Thibault (Franța) 6—1, 
Cuplul Mariana Simio- 
(România), Anliot (Sue-

dublu
nia),
mon,
7—5.
nescu
dia) s-a calificat în turul doi 
prin neprezentarea perechii 
adverse, Dupont (S.U.A.), Cuy- 
pers (R.S.A.).

Prima probă din cadrul Tur
neului țărilor socialiste la scri
mă, cea de floretă, s-a înche
iat cu un frumos succes al re
prezentantului țării noastre, 
Petru Kuki : locul I în turne
ul final I Kuki a avut încă din 
serii o comportare remarcabi
lă, ajungînd fără emoții în ul
timul act al probei (în e.iml- 
nări directe : 10—3 cu Marte- 
wiez și 10—5 cu Jurka).

Finala a fost dominată de 
floretistul român care a dispus 
de Kozejowski, recent cîstigă- 
tor al Trofeului Giovannini 
(Bologna), cu 5—4, apoi de Ro- 
mankov cu același scor și de 
Geons cu 5—3. întrecut, discu
tabil, cu 5—3 de Egorov (ju
niorul nr. 1 al U.R.S.S.), Kuki

a avut resurse să termine în 
avantaj ultimul asalt, cu De- 
menyi (5—1), evitînd în acest 
fel un eventual baraj pentru 
desemnarea cîștigătorului...

Clasamentul turneului final : 
1. Kuki (România) 4 v. ; 2.
Kozejowski (Pol.) 3 v. ; 3. Ego
rov (U.R.S.S.) 2 v. ; 4. Roman- 
kov (U.R.S.S.) 2 V. ; 5. Demenyi 
(Ung.) 2 v. ; 6. Johns (Cuba) 2 v.

Mihai Țiu s-a clasat pe locul 
9—12. Au fost eliminați în pre
liminarii Wojcejowski — locul 
2 la Trofeul Giovannini, 1976 — 
Denisov și Russiev. De notat 
că loturile Uniunii Soyietice și 
Poloniei, candidate la medalii 
olimpice s-au bazat pe primele 
garnituri.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM a In ziua a doua a 

concursului de la Bratislava, Fai
na MeLnik a realizat 69.22 m la 
aruncarea discului. Alte rezultate, 
la masculin : 800 m — Juantorena 
(Cuba) 1:46,84 ; 5 000 m — Arndt 
(R.D.G.) 13:35,18 ; lungime — Cy- 
bulski (Polonia) 7,82 m ; prăjină
— Kozaklewicz (Polonia) 5,40 m ;
la feminin : 800 m — Jackson 
(S.U.A.) 2:02,08 ; înălțime — Kar- 
banova (Cehoslovacia) 1.87 
100 mg — Lebedeva 
12,96. a La Helsinki, 
5 ooo m a fost cîștigată ________
zul A. Gaerderud, in 13:44.6. ur
mat de belgianul F. Puilemans 
13:45,1. Alte rezultate : suliță — 
Paragi (Ungaria) 87,80 m : 1 500 m
— Van Damme (Belgia) 3:41,6 ; 
3 000 m obst. — Kantanon (Fin
landa) 8:35,0 ; înălțime — Wszola 
(Polonia) 2,18 m ; 40« m (f) —

rn ;
(U.R.S.S.) 
proba de 
de suede-

Irena Szewinska (Polonia) 50,85. 
a Premiul ziarului ,,Trud“, la 
Mosoova, a fost cîștigat de aler
gătorul sovietic Aleksandr Matve
ev. care a parcurs 30 km in 
1 h 32:08,0.

BASCHET a In „Cupa Europei* 
(m), la Hagen : R.F. Germania — 
Belgia 63—86 (25—34). Principal 
realizator : Beli (27 p).

BOX a Rezultate obținute de 
pugiiliștil români la turneul „Cor
dova Cardin“, in orașul cubanez 
Pinar del Rio : semimuscă — 
Gheorghe Nlță p.p. (3—2) Richard 
Clarke (Jamaica) ; cocoș — Niou 
Popa p.k.o. 1 Adolfo Horta (Cu
ba) ; semiușoară — Gheorghe Vlad 
p.p. (5—0) Bi erven ido Lazo (Cuba), 
după ce pugilistv.1 cîmpulungeau 
a fost de două ori numărat.

CICLISM a Turul Italiei a con
tinuat cu etapa a 14-a (Ciocoo—Va-

razze, 227 km) cîștigată de Italia
nul Francesco Moser în 6 h 29:05. 
Lider se menține Felice Gimondi 
(Italia), urmat de Johan de Muy- 
nck (Belgia) la 16 sec.

MOTO • La Gdansk s-a desfă
șurat una din semifinalele C.M. 
de dlrt-track câștigată de sovieticul 
Viktor Kuznețov, urmat de Giu
seppe Marzotti (Italia). In clasa
mentul pe echipe, pe primul loc 
s-a situat U.R.S.S.

NATAȚIE a Kornelia Ender a 
stabilit al treilea record mondial 
In cadrul campionatelor R.D. Ger
mane, desfășurate la Berlin. Ea 
a fost cronometrată pe 109 m 
spate în 1:01,62 (v.r. 1:03.00 Ulrike 
Richter). Un nou record al lumii 
a realizat șl Barbara Krause : 
400 m liber — 4:11,09 (v.r. 4:14,76 
Shirley Babashoff).

tajul cunoștințelor sale tehnice 
și a făcut o adevărată demons
trație pugilistică punctata dese
ori cu aplauze la „scenă des
chisă". Lui Kodak nu i-a ră
mas decît sa caute lovitura de
cisivă, dar negăsind-o a cedat 
clar la puncte. Tot în aceasta 
gală a evoluat și tînărul Vasilo 
Uicu (semimijlocie). El a întîl- 
nit în Douris (Grecia) un au- 
versar care i-a pus probleme 
doar în prima repriză. Cicu 
l-a temperat pe Douris îndeo
sebi cu lovituri la corp la care 
sportivul grec a încercat să 
răspundă cu croșee la figura, 
dar s-a dovedit prea lent pen
tru a-1 surprinde pe roman 
care a învins clar. Reprezen
tantul țării noastre va avea in 
finală o misiune foarte difici
lă în fața redutabilului puncher 
iugoslav Marian Beneș.

CELELALTE REZULTATE : 
muscă: Krumov (Bulgaria) b.p. 
Strebelias (Grecia); cocoș: So- 
nonur (Turcia) b.p. Sivilev 
(Bulgaria); semiușoară: Ruscv- 
ski (Iugoslavia) b.ab. 3 Durmus 
(Turcia); ușoară: Rubelj (Iu
goslavia) b.p. Livadis (Grecia); 
mijlocie mică: Kaciar (Iugosla
via) b.p. Keloglu (Turcia); mij
locie: Ianaciev (Bulgaria) b.ab. 
3 Halaidroghu (Grecia); semi
grea: Popovici (Iugoslavia) b.p. 
Gavazov (Bulgaria); grea: Bă
șici (Iugoslavia) b.p. Ozbey 
(Turcia).

în a doua semifinală, desfă
șurată în cursul serii, au fost 
înregistrate următoarele rezul
tate : muscă : Robu b.p. Sa- 
cirovici (Iugoslavia) ; cocoș : 
Dedici (Iugoslavia) b.p. Lun- 
gu ; pană : Rihtici Iugoslavia) 
b.p. Stravopoulos (Grecia) ; se- 
miușoară : Livadaru b.p. Nicos 
(Bulgaria) ; ușoară : — 
b.p. Cumrajedii

Dobrescu
(Turcia) ; 

semimijlocie : Beneș (Iugosla
via) b.p. Tușev (Bulgaria) ; 
mijlocie mică : Tîrîlă b.p. 
Gheorghiev (Bulgaria) ; mijlo
cie : Vuskovici (Iugoslavia) b.p. 
Răducu ; grea : Giurcă b.p. Ka
linov (Bulgaria).

Petre HENT

arnet

SE CONTUREAZĂ ECHIPA 
DE PENTATLON MODERN 

A U.R.S.S.

Antrenorul echipei de 
tatlon modern a U.R.S.S. 
Ciuvilin a anunțat că 
nume în formația 
pentru J.O. sînt sigure : Onis- 
cenko și Lednev. Ultimul a fost 
învins la recentele campiona
te ale tării, dar manifestă to
tuși o formă remarcabilă, a- 
vînd chiar șanse să cucerească 
titlui olimpic. De altfel, la 
campionatele U.R.S.S., Lednev 
a suferit prima înfrîngere din 
1974. în ce privește compo
nența echipei, șanse pentru a 
fi selecționați au Mozolov, 
Ivanov, Șmelev și Gorlov.

pen
nies 
două 

sovietică

LOTUL GIMNAȘTILOR SOVIETICI

Echipa masculină de gimnas
tică a U.R.S.S. pentru Olim
piada de la Montreal va fi cea 
mai tînănă formație din cele 
prezentate la J.O. de Uniunea 
Sovietică.

Cel mai vîrstnic component 
al lotului sovietic este campio
nul european Nikolai Andrianov 
(in etate de 23 de ani). Ală
turi de el au mai foști 
selecționați Vladimir Marke
lov, Vladimir Safronov, Alek
sandr Ditiatin, Paata Șamugia, 
Aleksandr Tihonov si Ghenadi 
Iakunin.

LA 16 IULIE, CENTARUL" ■ i

Deși boxerii vor urca pentru 
prima oară în ringul olimpic 
duminică 18 iulie, cintarui ofi
cial și vizita medicală vor fi 
efectuate în ziua de 16 iulie, 
între orele 8 și 10. Apoi, la 
prînz, în arena „Maurice Ri
chard" se va proceda la tra
gerea la sorți. La turneu vor 
oficia 40 de arbitri și judecători. 
Delegații tehnici ai ĂIBA vor 
fi Nikolai Nikiforov-Denisov 
(U.R.S.S.. președinte al AIBA) 
și coi. Donald Hull (S.U.A.)
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