
Astăzi, etapa a XXI-a a Diviziei A de fotbal

PARTIDELE CELE MAI ATRACTIVE 
LA IAȘI, HUNEDOARA Șl BUCUREȘTI

PROGRAMUL MECIURILOR
București : ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Iași : 
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Timișoara : 
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RAPID - U.TA.
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CStod'îonut Dinamo)

Constanța 
București :

Bacâu :
Toate partidele 

— U.T.A.

F.C.
SPORTUL STUDENȚESC 

('Stadiiomiiil Republicii)
SPORT CLUB

vor începe la ora 16,30, cu
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Etapa nr. 21 poate fi privită 
din foarte multe unghiuri de 
vedere. Unii o vor urmări cu 
ochii la clasament, alții vor 
încerca să găsească in evoluția 
de astăzi a selecționabililor op
timismul pentru cele două 
jocuri ale „naționalei“ care vor 
urma pînă la reluarea campio
natului, „amicalul" de miercuri 
cu Jsecunzii' Poloniei și, în 
mod deosebit, examenul de la 
16 aprilie, cu Spania, la Bucu
rești.

Ăceastâ rundă fotbalistică 
este dominată de partidele de 
la Iași, Hunedoara și „uvertu
ra" bucu-reșteaină. în Dealul Co- 
poului, studenții craioveni vin 
cu avantajul moral al rezul
tatelor cu echipa ieșeană din 
ultimii ani. Numai că Ilie da
nă, presat de... puncte, dar șl 
încrezător în startul bun al e- 
levilor lui, a declarat că „tra
diția craioveană" va fi infir
mată astăzi, la Iași. Meci inte
resant și la Hunedoara, unde 
gazdele joacă, se pare, o carte 
decisivă. După „egalul' de a- 
casă, cu Jiul, Corvinul va forța 
acum succesul pentru a crede 
în rămînerea în Divizia A. 
Steaua, insă, nu a renunțat la 
marile-i ambiții și, nevrînd să 
piardă trena liderului, va în
cerca să-și valorifice șansele. 
Vrem să credem că în acest 
veritabil derby va domina fair- 
play-ul, mai ales că în teren
vor evolua foarte mulți com-

Atac al fotbaliștilor de la Steaua la poarta echipei Corvinul. 
Moment din meciul disputat în toamnă la București (3—0). Miine 

cele două echipe se întiilnesc din nou la Hunedoara.

„FIECARE TEHNICIAN ÎN PARTE
RĂSPUNDE DE REDRESAREA SITUAȚIEI! 

interviu cu secretarul F. R. C. Y.r Ch, Giurcăneanu
în cadrul „Radiografiei cano

tajului" publicăm azi un inter
viu solicitat secretarului Fede
rației române de canotaj-yach- 
ting, tov. Gheorghe Giurcă- 
neanu.

— Vă rugăm să ne spu
neți care sint preocupările 
actuale ale federației ?

— în baza planului de mă
suri aprobat de Biroul federal, 
s-a trecut la acțiunea de con
solidare a unităților de perfor
manță, fiind examinată și posi
bilitatea înființării altora noi. 
Problema principală este, după 
părerea noastră, cea a asigură
rii cadrelor cu calificare supe
rioară în toate unitățile și, fi
rește, a normelor respective. 
Apoi, am trecut la o intensifi
care a muncii de îndrumare și 
control, urmărind în special 
felul în care se desfășoară pro
cesul instructiv-educativ în sec
țiile de juniori. Ne preocupă de 
asemenea organizarea unui curs 
de perfecționare a antrenorilor, 
care să îmbrace un caracter pe
riodic, numai în acest fel exis- 
tînd posibilitatea ca tehnicienii

- UNIV. CRAIOVA
- STEAUA
- A.S.A. TG. MUREȘ
- JIUL
- F.CM. GALAȚI

- F.C. ARGEȘ
- F.C.M. REȘIȚA 

- PROGRESUL
excepția întîWdii Rapid
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ponenți ai lotului reprezentativ. 
Cît privește „prologul" etapei 
de astăzi, Rapid nu are decît 
o singură soluție : să lupte cu 
toate forțele și ou toată lucidi
tatea pentru victorie. Nu-i vor
ba doar de a uita înfringerea 
de la Petroșani, dar și de a-și 
lua rezerva de aer pentru a nu 
se sufoca în subsolul clasamen
tului. Antrenorul Cicerone Ma- 
nolache n-a uitat. însă, că ulti
ma apariție a U.T.A.-ei pe sta
dionul Republicii a însemnat 
un succes în „Cupă", în fața 
Sportului studențesc !...

în rest, meciuri echilibrate 
(excepție, partida liderului cu 
„lanterna'), în care gazdele 
păstrează șansa „calculului hir- 
tiei“,

CLASAMENTUL „LA Zl“
1. DINAMO 19 10 6 3 43-22 26
2. Steaua 20 11 3 6 38-25 25
3. Jiul 20 11 3 6 35-24 25
4. Univ. Craiova 20 10 4 6 37-22 24
5. A.S.A. Tg. M. 20 9 4 7 20-17 22
6. U.T.A. 20 8 6 6 29-36 22
7. „Poli‘‘ Tim. 19 10 1 8 24-20 21
8. F.C. Argeș 20 8 5 7 27-31 21
9. Progresul 20 8 5 7 27-37 21

10. F.C.M. Reșița 20 8 4 8 28-30 20
11. Sportul stud. 19 7 5 7 20-16 19
12. F.C. Bihor 20 6 7 7 28-28 19
13. Politehnica Iași 20 6 5 9 25-21 17
14. S.C. Bacău 20 6 5 9 21-23 17
15. Corvinul 19 5 6 8 19-27 16
16. Rapid 20 6 4 :10 22-32 16
17. F.C. Constanta 20 6 2 12 20-29 14
18. F.C.M Galați 20 3 5 12 19-42 11

noștri să se afle în contact per
manent cu tot ce e nou pe plan 
intern și internațional în pri
vința metodologiei, a cercetării 
științifice, a medicinei sportive.

— Pentru că, după cum 
se observă, problema cadre
lor de specialitate ocupă un 

loc de frunte în preocupări
le federației, ce ne puteți 
spune despre cursul organi
zat în cadrul I.E.F.S. ?

— Este un curs cu durata de 
un an, la care sînt înscriși, în 
marea lor majoritate, foști spor
tivi, nume binecunoscute în a- 
rena internațională, maeștri e- 
meriți ai sportului. Acest curs 
intensiv se va încheia peste 
cîteva luni, oferindu-ne posibil

Doru Tureanu înscrie după ce îl driblează pe portarul Dalek 
(Fază din meciul România — Ingstav Brno).

Foto : Dragoș NEAGU

Duminică, în „Lupa icderațici" la Hochei

MECIUL ROMÂNIA - R. F. GERMANIA, 
0 „AVANPREMIERĂ'* 

A ÎNTÎLNIRILOR DE LA C. M.
Ora tirzie la care s-a înche

iat, joi, meciul echipei Româ
niei cu Ingstav. Brno nil ne-a 
permis să furnizăm cititorilor 
o serie de amănunte interesan
te de la această întîlnire. în 
primul rînd, în ceea ce privește 
lotul utilizat. A absentat por
tarul titular Netedu (acciden
tat), tot timpul apărînd (cu 
fluctuații) Huțan și avîndu-1 
drept rezervă pe Stoiculescu ; 
perechile de fundași au fost 
Gal — Antal, Varga — Ioniță 
și Justinian — Moroșan ; în a- 
tac, liniile Costea — Tureanu 
— Axinte, Pană — Dumitru — 
Cazacii și Gheorghiu — Olenici 
(Solyomj — Nistor.

Reprezentativa noastră s-a 
prezentat bine din punct de 
vedere fizic (capitol la care a 
atins, se pare, un nivel supe
rior, ce trebuie — neapărat — 
păstrat), dar a manifestat se
rioase carențe de ordin tehnico- 
tactic. în plus ea înregistrează 
inadmisibile scăderi de randa
ment și de atenție pe parcursul 
unei partide.

Așa se explică faptul că joi 
seara, după o primă repriză de 
presing permanent (adversarii 
au avut UN SINGUR șut pe 
poartă, soldat cu gol) și ne
numărate ocazii favorabile 
(scorul a fost, totuși, 1—1), la 
începutul celei de a doua, în 

litatea formării unor antrenori 
din sportivi cu vastă experien
ță, cu mulți ani petrecuți în 
canotaj. După cum ați subliniat, 
problema cadrelor reprezintă 
principalul punct în planul nos
tru de măsuri și, deci, în acti
vitatea prezentă. Canotajul 
românesc resimte acut nevoia 
de forțe proaspete, de antre
nori mai mulți și mai buni, cu 
mai mult elan și pasiune. Ală
turați celorlalți tehnicieni, a- 
cești noi antrenori vor contri
bui la lărgirea ariei canotajului 
prin cuprinderea unui număr 
în permanentă creștere de ti
neri. Este necesar ca flecare 
antrenor în parte, fiecare spe
cialist din domeniul canotajului 
să simtă răspunderea, să pună 
umărul la redresarea situației, 
muncind cu mai multă pasiune 
și cu o seriozitate net superioa
ră celei de pînă acum. Aceasta 
ar fi una din primele premise 
ale succeselor viitoare !

Horia ALEXANDRESCU

(Continuare in pag. a l-a) 

numai 4 minute (!), formația 
noastră a primit 3 goluri (2 în 
inferioritate numerică și unul 
pe contraatac), aflîndu-se la 
un pas de înfrîngere și trebuind 
să lupte cu maximă încordare 
pentru a reface, în cele din ur
mă, handicapul.

Avem convingerea că marea 
majoritate a lipsurilor echipei 
(greșelile din apărare, irosirea 
contraatacurilor, ratările din 
situațiile cele mai favorabile, 
exploatarea insuficientă a su
periorității numerice pe ghea
ță), toate arătate în jocul cu 
Ingstav, țin în special de defi
citul ei tehnic.

în sfîrșit, ne-am îngădui să-i 
recomandăm antrenorului Ște
fan Ionescu (care muncește cu 
hărnicie, pasiune și devoțiune) 
mai mult calm la bancă. El tre
buie să fie primul care să-și 
stăpînească nervozitatea spre a 
nu o transmite echipei, mai a- 
les cînd ea trece prin mo
mente dificile.

★
Ieri, întrecerile competiției 

internaționale „Cupa federa
ției” au continuat cu partidele 
zilei a 2-a :

INGSTAV BRNO - 
R.F. GERMANIA 

7-3 (1-2, 4-1, 2-0)
Acest rezultat ar putea părea 

surprinzător prin proporțiile 
sale doar celor care n-au a- 
sistat la meci. Și aceasta pen
tru că, prin calitatea jocului 
prestat, hocheiștii din Brno au 
fost net superiori adversarilor 
lor. Ei s-au detașat mai ales 
ultimele două reprize, prin 
viteză, omogenitate și, în mod 
deosebit, prin organizarea jo
cului. După o primă repriză 
în care a putut să echilibreze

Valeriu CHIOSE

(Continuare în pag. a S-a)

O

în ziarul de astăzi:

Din sporturile tehnico-aplicative
(pag. a 2-a) 

Importante măsuri privind sportul școlar și 
universitar

(pag. a 3-a)

Un interviu cu Ștefan Covaci înaintea meciului 
de fotbal cu Spania

(pag. 4—5)

Campionate, competiții
(pag. a 7-a)

Dopajul, o plagă a ciclismului profesionist
(pag. a 8-a)

CARMEN BUNACIU 
2:17,1 LA 200 m SPATE

HUNEDOARA, 1 (prin tele
fon). Prima zi a campionatelor 
naționale de înot în bazin de 
25 m — găzduite în premieră 
de acest oraș — a fost onorată 
de cei mai buni înotători ai 
tării cu cîteva performanțe de 
valoare deosebită, cu multe re
corduri republicane.

Dintre ele se distinge în mod 
deosebit cel realizat de Car
men Bunaciu la 200 m spate — 
2:17,1, nou record de senioare 
și junioare, cu 7 secunde sub 
vechiul record al țării, care îi 
aparținea ! Rezultatul înotătoa
rei dinamoviste, de autentică 
valoare mondială, este între 
cele mai bune realizate în a- 
cest sezon în lume.

Să mai notăm, din ploaia de 
recorduri la care am asistat vi
neri, performanța învingătoarei 
la 100 m liber fete, Daniela 
Georgescu (Dinamo), care, cu 
59,8, este prima înotătoare ro
mâncă care acoperă această 
distanță în mai puțin de un 
minut. Rezultate de foarte bună 
valoare, cu mult sub vechile 
recorduri au mai realizat A. 
Horvath (Dinamo) — 2:08,5 la 
200 m spate, Camelia Hoțescu 
(Șc. sp. Ploiești) — 2:42,2 la 
200 m bras și tînăra speranță 
Irinel Pănulescu (Petrolul) — 
9:32,2 Ia 800 m liber (cu 35 de 
secunde mai bine decît vechiul 
record), care, în trecere, a co
rectat si performanțele maxime 
la 400 m : 4:41,3.

Campionatele continuă sîm- 
bătă și duminică, cînd — spe
răm — vom avea prilejul să 
consemnăm noi performanțe 
valoroase.

Rezultate tehnice : 100 m li
ber (m) : 1. Oprițescu (Steaua) 
53,4, 2. Slavic (Steaua) 53,9,
3. Miclăuș (Dinamo) 54,4 ; 
100 m liber fete : 1. Da
niela Georgescu (Dinamo) 59,8
— nou record de senioare,
2. Anca Miclăuș (Din.) 61,3, 3. 
Angela Vamoși (Crișul) 62,0, 4. 
Irinel Pănulescu (Petrolul) 62,5; 
200 m bras (m) : 1. Luca (Lie. 
4 Galați) 2:30,5, 2. Szabo
(C.S.M. Cluj-Napoca) 2:32,7, 3. 
Resler (St.) 2:33,8; 200 m bras 
(f): 1. Camelia Hoțescu (Șc. sp. 
Ploiești) 2:42,2 — nou record, 2. 
Ligia Anastasescu (Din.) 2:45,3
— rec. junioare, 3. Brigitte
Prass (Șc. sp. Reșița) 2:49,3 — 
rec. fete A ; 200 m spate (m) :
1. Horvath (Din.) 2:08,5 — nou 
record. 2. Szakadati (Crișul) 
2:13,7, 3. Mandache (Petr.)
2:14,3; 200 m spate (f): 1. Car
men Bunaciu (Din.) 2:17,1 —• 
nou record de senioare și ju
nioare, 2. Valeria Vlăsceanu 
(Petr.) 2:27,9, 3. Edith Puell 
(Șc. sp. Reșița) 2:33,1 ; 1 500 m 
liber (m): 1. Neagrău (Crișul) 
16:34,0 — record tie juniori 
(8:40,3 Ia 800 m, record de se
niori si juniori). 2. Mady (Cri
șul) 17:11,4, 3. Aimer (St.)
17:18,5; 800 m liber (f): 1. Iri
nel Pănulescu (Petr.) 9:32,2 — 
nou record de senioare, junioa
re și fete A (4:41,3 la 400 m, 
record de senioare, junioare și 
fete A).

Adrian VASILIU
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CERCUL După eforturile pe frontul refacerii

DE DADIOIEIEGRAFIE LA CLINCENBDE LA ȘCOALA
SE ZBOARA DIN NOUGENERALA 175

a afectat o 
și amenajă- 
de la Clin- 
personal, ca

privi- 
unde 
săi : 

de ei

Cu trei ani în urmă, la Școala 
generală nr. 175 din Capitală a 
fost creat un cerc de radiotele- 
grafie, sub îndrumarea radio
amatorului Vasile Căpraru 
(YO3AA.T). Maestru al sportu
lui din 1970, radiotelegrafist pa
sionat, participant în majorita
tea competițiilor de acest gen, 
unde a obținut de cîteva ori și 
titlul de campion, V. Căpraru 
și-a dat seama de necesitatea 
pregătirii unei noi generații de 
tineri radiotelegrafiști, care să 
preia „ștafeta” de la cei mai 
vîrstnici. Și-a îndreptat 
rile spre școala generală 
învățau cei doi fii ai 
Adrian și Mihail. Alături
a antrenat și alți copii, în to
tal 40 din clasele III—VII. Cu- 
rînd, rezultatele au început să 
se vadă : primele locuri la con
cursul municipal București pen
tru pionieri și școlari de radio- 
telegrafie din 1975 au fost ob
ținute de elevii de la Școala 
nr. 175. Tot în același an, eleva 
Janeta Manea s-a clasat pe pri
mul loc în campionatul repu
blican pentru pionieri șl șco
lari. în 1976, la aceeași compe
tiție, primele patru locuri au 
fost obținute tot de elevii săi. 
Și astfel, mergînd din succes 
In succes „copiii lui nea Că
praru" au început să fie cunos- 
cuți și apreciați în rîndul tu
turor iubitorilor acestui sport 
din țara noastră. Unul dintre 
ei, elevul Alexandru Hera, a 
făcut parte din lotul nostru de 
juniori la un concurs desfășu
rat în R.D. Germană.

L-am întrebat pe acest om 
cu părul încărunțit în ce con
stau secretele realizărilor sale. 
„Nu există nici un secret,
răspuns el. Totul depinde de 
pasiunea pe care trebuie să o 
sădești în inima copiilor pentru 
această activitate și în perse
verența cu care se pregătesc. 
Radiotelegrafia este o disciplină 
în 
de 
ta.
pii ... ----- ------------ --------- .
In mare parte, am reușit...”.

Ion HOABAN

Zile de muncă însuflețită în 
Aeroclubul „Aurel Vlaicu" din 
Capitală. Cutremurul din noap
tea de 4 martie 
parte din clădirile 
rile aerodromului 
cent Dar, întregul 
un singur om, a răspuns che
mării organizației de partid de 
a participa la acțiunile reface
rii. S-a asigurat, mai întîi, 
securitatea prețioaselor apa
rate de zburat, au fost reame- 
najate depozitele de materiale, 
depozitul de carburanți, s-a 
refăcut rețeaua electrică. 
„Ne-am convins încă o dată — 
ne spune pilotul Ion Trucmel 
— că avem un colectiv puternic. 
Oameni ca Gheorghe Dima, se
cretarul organizației noastre de 
partid, Gheorghe Bărbuceanu, 
Nicolae Mihăiță, Gheorghe Uță 
au muncit neobosit pentru ca 
toate stricăciunile să fie înlă
turate cît mai grabnic și să ne 
putem relua activitatea.
ceva : 
tori s-au 
momente

Notăm 
care au 
mare parte 
Clinceni, 
la

Costel Pavelescu, 
Mariana Antohi, A- 
malia Sîrbu, Con
stantin Voicu, Au
rica Roșu... Alți 
sportivi ai aeroclu
bului, într-o echi
pă condusă de Va- 
sile Sebe, maestru 
emerit al sportului, 
au participat din 
proprie inițiativă, 
la acțiunile de re
facere pe șantiere
le fostelor blocuri 
„Casata" și „Sca
la”.

Acum, viața ae
roclubului reintră 
în normal. încă pe 
ziua de 11 martie 
zborul a reînceput. 
Promoția de „mo- 
toriști", viitori in
structori de zbor 
cu motor, și-a . re
luat pregătirile..
Sportivii antrenamentiști parti
cipă cu o hărnicie demnă de 
admirat la trecerea planoarelor 
la exploatarea de vară. Și-au 
reînceput activitatea și parașu- 
tiștii.

„Ne așteaptă o etapă impor
tantă — ne spune comandantul 
aeroclubului, col. Dumitru

Și-au reînceput antrenamentele elevii 
Ui curajului' — parașutiștii.

,,^co-

ne-a

care iotul depinde de tine, 
cunoștințele și îndemânarea 
Am încercat să-i fac pe co
să înțeleagă acest lucru și,

CĂRȚI NOI
<\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

PENTRU CE! MICI

In general, avem mai puțin 
spațiu pentru a prezenta o altă 
preocupare a Editurii Sport-tu- 
rlsm : aceea de realizare a unor 
cărți de colorat cu tematică 
sportivă, mijloc eficient de edu
care. pe mai multe planuri. a 
celor mici. In această direcție se 
înscrie și ultima apariție „Un, 
doi, trei... hai și noi în pas cu 
el !“ de Ion Kus, ou ilustrații de 
Puiu Mânu, o frumoasă pledoa
rie „în culori" pentru inițierea 
în tainele atletismului. Subliniind 
munca plină de pasiune a redac
torului de carte Arety Anasta- 
sescu, am sugera ca la unele vo
lume linia desenului să fie mai 
accesibilă, avînd în vedere vîrsta 
celor cărora le sînt destinate a- 
semenea lucrări.

„VOLEÎUL ROMÂNESC"

încă 
numeroși sportivi avia- 

dovedit și în aceste 
grele Ia înălțime", 
cîteva nume de tineri 

străbătut drumul în 
pe jos, pînă la 

pentru a participa 
activitatea de refacere :

Gherghișan. Competiții 
terne, apoi Jocurile balcanice 
de aviație Ia care vom participa 
și, mai ales, ampla acțiune de 
cuprindere a unui număr tot 
mai mare de tineri în practica
rea acestor sporturi, de pregă
tire a acestora pentru muncă 
și apărarea patriei). (V.T.).

in-

Primele informații privind dis
putarea ' - - • ‘ '
în țară 
Așadar, 
decenii, 
a cunoscut o dezvoltare din 
în ce mai mare, voleibaliștii 
mării reușind să se impună 
arena internațională, printr-o 
rie de rezultate de prestigiu. 
Iată de ce, o lucrare care să 
prezinte această ascensiune era 
necesară, cele de pînă acum 
avînd evidente lacune. Această 
răspundere și-au luat-o doi buni 
cunoscători ai acestui sport, Ni- 
colae Mateescu și Mircea Popes
cu, care, adoptînd aceeași ma
nieră de prezentare ca și în ca
zul volumelor precedente (vezi 
„Anuarul voleiului românesc'1), 
au reușit să realizeze, într-o 
formă superioară — pe plan in
formațional, sistematizarea mate
rialului, grafică — o lucrare 
demnă de toată lauda. Amatorul 
de statistică va găsi, în cele a- 
proape 200 de pagini ale „Voleiu

unui meci de volei la noi 
datează de prin 
au trecut aproape 
timp în care acest

1919. 
șase 
joc 
ce 

ro- 
în 

se-

ORIENTAREA
An de ain, orientarea sporti

vă — cunoscută pînă nu de
mult sub denumirea de orien
tare turistică — a cucerit po
ziții tot mai largi.

în anul care a trecut, fiecare 
sfîrșit de săptămână a fost mar
cat de participarea a mii și 
mii de tineri la concursurile de 
orientare. S-a realizat o puter
nică bază de masă. Drept ur
mare, performanța nu s-a lăsat 
așteptată. Dacă acum 8—10 ani 
orientarea sportivă era cunos
cută doar în cîteva județe 
(Brașov, Sibiu, Cluj, Arad) și 
în București, astăzi aproape 
toate județele au reprezentanți

In secțiile de modelism din Constanța

PREGĂTIRI INTENSE

PE NOI COORDONATE
de seamă în finalele republi
cane.

Date fiind sarcinile sporite 
care revin acestui sport în anii 
care urmează, federația de spe
cialitate a elaborat ample mă
suri menite să situeze „orien
tarea" pe noi coordonate. Ast
fel, începînd cu anul 1977, ju
dețele sînt obligate ca la con
cursuri să folosească hărți co
lorate și să organizeze cite un 
„poligon" (de cea. 6 km2, cu 
minimum 40 de posturi), nece
sar antrenamentului sportivilor 
— îndeosebi al tinerilor (pio
nieri și școlari).

Pentru a ridica 
pregătire al 
derația de 
introdus noi 
care măresc _ 
tate al concursurilor, iar titlul 
de campion republican se va 
acorda numai dacă se îndepli-

nivelul de 
concurenților, fe- 

turism-alpinism a 
norme tehnice, 

gradul de dificul-

nește un anumit barem. O a- 
tenție deosebită se va da pre
gătirii continue a sportivilor de 
performanță. în acest scop, 
competițiile de importanță re
publicană și „cupele" interjude- 
țene au fost repartizate de-a 
lungul întregului an.

O hotărîre deosebit de utilă 
pentru mărirea numărului de 
specialiști în orientare : fede
rația a introdus obligația pen
tru toți sportivii de performan
ță de a întocmi, in cadrul ore
lor de antrenament,* hărți în 
culori pentru zone de cea. 1 
km2, cu alegerea traseelor ide
ale, în funcție de detaliile de 
nivelment și planimetrie.

Sîntem încredințați că aceste 
măsuri vor contribui la lărgi
rea bazei de masă a orientării 
— îndeosebi în rîndul tinerilor.

lui românesc", o istorie în cifre 
șl date privind campionatele na
ționale, participarea la diverse 
competiții de anvergură, palma- 
resele echipelor reprezentative 
ș.a. o lucrare folositoare. din 
cuprinsul căreia regretăm ab
sența unul capitol cu fotografii, 
însemnate documente ale princi
palelor evenimente voleibalistice.

Emanuel FÂNTANEANAJSever NORAN

I

I

PENTRU... IEȘIREA ÎN LARG
Apropiatul sezon estival este 

asemuit, de către modeliștii din 
Constanța, cu o adevărată... 
ieșire în larg. Aceasta pentru 
că majoritatea fac parte din 
familia marinarilor (activează 
fie la A.S. Portul, fie la Insti
tutul de marină sau Liceul mi
litar de marină), iar primăvara 
simt chemarea apelor.

„In lunile de iarnă s-a mun
cit intens în ateliere, la con
struirea aparatelor — ne spune 
Ștefan Petrescu, maestru al 
sportului, instructor județean 
de modelism. Acum se fac ul
timele finisări, se execută pro
bele de încercare a aparatelor. 
Băieții noștri sînt hotărîți nu 
numai să reediteze succesele 
de anul trecut dar chiar să-și 
îmbogățească palmaresul...".

Care succese ? Iată doar o 
succintă înșiruire : navomode- 
liștii din Constanța au cîștigat 
trei titluri de campioni repu
blicani, prin Marin Drăghici, 
Sergiu Popovici și Iuliu Ludu- 
șan ; rachetomodeliștii de la 
A.S. Portul au înscris și ei la 
capitolul succese două titluri, 
prin studentul Nicolae Radu ; 
la acestea se adaugă 10 locuri 
II, 5 locuri III, locul II pe e- 
chipe la campionatul republi
can de rachetomodele și, un 
succes care le este mai scump 
decît toate, locul I și marele 
trofeu în prima ediție a con
cursului de navomodele „Bri
cul Mircea". După această în
șiruire este lesne de înțeles că

angajamentul formulat de in
structorul Șt. Petrescu nu este 
ușor de îndeplinit. Activitatea 
de modelism la Constanța se 
bucură, însă, de mult sprijin din 
partea C.J.E.F.S., a Comitetu
lui județean U.T.C., a conduce
rilor unităților în cadrul cărora 
ființează secțiile amintite.

„Pentru a avea condiții mai 
bune de lucru — ne spune Du
mitru Panait, secretar ai 
C.J.E.F.S. — am făcut eforturi 
și am asigurat secției noastre 
de modelism un sediu cores
punzător, stelaje pentru mate
riale, bancuri de lucru, utilaje". 
Intr-adevăr, atelierul este bine 
dotat : au fost achiziționate de 
la C.I.L. Reghin 2 500 bucăți 
baghete (din păcate cele de di
mensiuni mari sînt de calitate 
mai slabă), s-au procurat lacuri, 
cleiuri, truse și alte materiale.

De curînd, la Institutul de 
marină din Constanța a fost 
creat un Centru de navomode- 
lism de nivel republican, cu 
trei secții : secția institutului, o 
secție la Școala de marină și 
una la Școala de maiștri de 
marină. Activitatea centrului 
va fi condusă de un pasionat 
al acestui sport, căpitan de 
rangul II Cornel Oprescu. La 
toate acestea se adaugă fructu
oasa activitate care se desfășoa
ră la Casa pionierilor.

La Constanța, peste 1 000 de 
copii, de tineri practică mode- 
lismul. Peste 1 000 de construc
tori vor ieși în curînd cu na
vele fie pe luciul apelor — 
navomodele, fie lansîndu-le 
spre apele văzduhului — aero- 
modele și rachete.

T. VIOREL

GHEORGHE VOTA, CALIMĂ- 
NEȘTI. Echipa României a fost 
prezentă de patru ori la turneul 
final al campionatului mondial 
de fotbal: 1930 (la ediția inau
gurală a acestei competiții, în 
Uruguay), 1934 (Italia), 1938 
(Franța) și 1970 (Mexic). Am 
dori ca, la un viitor răspuns, 
să punem virgulă în loc de 
punct, menționînd și participarea 
noastră la turneul final al cam
pionatului mondial ce se va dis
puta anul viitor în Argentina. 
Primul pas, pe acest drum, este 
meciul cu Spania, de la 16 a- 
prilie !

BARBU HERESCU, BRAILA. O 
mutare se consideră efectuată 
atunci cînd jucătorul a lăsat 
piesa din mină. Dacă n-a lăsat-o, 
el poate face altă mutare, dar 
numai cu piesa pe care a atin
s-o. Deci, piesa atinsă trebuie 
jucată. Astfel de litigii se ivesc 
destul de des, în partidele dis
putate pentru destindere între 
Începători, care nu sînt însă mai 
puțin ambițioși — dimpotrivă ! — 
decît marii maeștri. Aceștia din 
urmă reflectează mal mult asu
pra mutărilor pe care le au de

făcut și nu prea ajung în ast
fel de situații. Intre timp, presu
pun că v-ați împăcat cu priete
nul dv., care a vrut să-și retra
gă mutarea după ce mîna pără
sise piesa și că ați mai jucat 
de-atunci zeci de partide, cu sau 
fără... discuții I

ION TACHE, BUCUREȘTI. De-a 
lungul campionatelor noastre, au 
fost atît de numeroase și atît 
de mari surprizele înregistrate 
la fotbal îneît, menționînd une
le dintre ele, s-ar putea să igno
răm altele și mai mari. îmi per
mit, deci, să dau un singur e- 
xemplu, de acum două decenii: 
la Bacău: Dinamo Bacău — 
C.C.A. 0—8! în retur, la Bucu
rești: C.C.A. — Dinamo Bacău 
0—1 !

IOAN LAZAR, ARAD (strada 
Aurel Vlaicu, bloc 2 A, scara 
B, apt. 45, cod 2900). Pe această 
adresă așteptați plin de speran
ță răspunsul unul iubitor al șa
hului, care ar avea mai multe 
cărți de șah șl ar fl dispus să 
renunțe la unele dintre ele, mai 
ales la cele de introducere în 
acest frumos sport. Țin și eu 
pumnii strînși pentru dv.!

LIVIU CIORTEA, ALBA IULIA. 
împărtășesc în aceeași măsură

admirația dv. pentru Mircea Lu- 
cescu, „unul dintre cei mai stră
luciți jucători din fotbalul româ
nesc". Cred că ar putea ocupa 
primul loc chiar într-un clasa
ment care ar cuprinde aripi fai
moase ca Bindea, Dobay și Pîr- 
căiab. II puteți scrie pe adresa 
clubului Dinamo: șoseaua ște
fan cel Mare nr. 7, sectorul 2, 
București.

ANTON SCUTARU, IAȘI. Ci
tesc de fiecare dată cu plăcere 
scrisorile dv., apreciind pasiunea

dv. pentru tenis, datele statistica 
pe care le posedați în acest 
sport. Mai ales cînd . este vorba 
de performanțele lui Ilie Năsta- 
se, nu vă întrece nimeni 1 Deci, 
nu vă spun o noutate, precizînd 
că performanța lui Ilie Năstase 
din anul 1972, cînd a cîștigat 17 
turnee, n-a mai fost realizată de 
nici un alt tenisman.

MARIN CAPOTA, BUCUREȘTI. 
Cruyff a reintrat în formația lui 
C.F. Barcelona, după o pauză de 
trei săptămîni, timp în care a 
fost suspendat pentru atitudine 
neeorespunzătoare față de arbi
tru.

EDUARD RYBCZUK, BUCU
REȘTI. Recordul mondial la să
ritura în înălțime — femei — a 
ajuns la 1,96 m (Rosemarie A- 
ckermann, R.D. Germană). Acel 
incredibil 2 m nu este, deci, prea 
departe...

Ilustrații ; N. CLAUDIU .



^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^ O experiență care poate fi îmbunătățită
Pentru îndeplinirea exemplară

a Programului aprobat de partid

IMPORTANTE MĂSURI PRIVIND
LECȚIILE DE EDUCAȚIE FIZICĂ—ÎN AER LIBER!

SPORTUL ȘCOLAR Șl UNIVERSITAR Importante documente de partid, în mod deosebit prevede- 
rile cuprinse în Programul de dezvoltare a mișcării sportive 
pînă în anul 1980, subliniază necesitatea ca, în învățămîn- 

de toate gradele, lecțiile de educație fizică să fie prioritar

în întreaga mișcare sportivă din țara noastră continuă 
acțiunile și inițiativele pentru îndeplinirea integrală, cu re
zultate cît mai bune, a Programului de dezvoltare a activi
tății de educație fizică și sport aprobat de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.K. După ce, în cîteva din numerele 
anterioare ale ziarului, am înfățișat principalele preocupări 
ale unora dintre factorii cu atribuții, astăzi ne propunem să 
subliniem, în mod deosebit datorită marelui număr de tineri 
cărora li se adresează, planurile comune, elaborate recent, 
privind dezvoltarea activității de educație fizică și sport în 
rîndul preșcolarilor, elevilor și studenților pe perioada 
1977—1980.

Este, desigur, de așteptat ca prin aplicarea consecventă, 
cu fermitate a acestor măsuri să se înfăptuiască în mod 
exemplar obiectivele de răspundere stabilite de partid : o 
mai largă participare a copiilor, elevilor și studenților la 
practicarea exercițiilor fizice și sportului, ridicarea activi
tății de masă și de performanță la nivelul exigențelor dez
voltării societății noastre, creșterea continuă a rolului spor
tului în formarea unui tineret sănătos și viguros, în edu
carea omului nou.

Numeroase și însemnate măsuri — adoptate de Ministerul 
Educației și învățămintului, C.C. al U.T.C., C.N.O.P., Orga
nizația „Șoimii patriei11 și C.N.E.F.S. — vizează direcțiile de 
acțiune practică pentru dezvoltarea activității de educație 
fizică și sport a preșcolarilor, a elevilor. Se prevede, astfel, 
printre altele, ca în toate unitățile preșcolare să se asigure 
un program organizat, de cel puțin o oră pe zi, pentru 
exerciții fizice și jocuri de mișcare ; introducerea gimnasticii 
zilnice, de înviorare ; extinderea activităților de inițiere în 
diferite sporturi ; desfășurarea unor întreceri și concursuri 
specifice vîrstei copiilor. Pentru elevi, o atenție deosebită 
va fi acordată organizării lecțiilor de educație fizică cu 
prioritate în aer liber și orientării acestora spre practicarea 
atletismului, gimnasticii, jocurilor și a altor discipline cu 
influențe sporite asupra dezvoltării fizice armonioase a ti
nerei generații. Sint, de asemenea, precizate măsurile pri
vind răspunderile pentru organizarea și desfășurarea gim
nasticii zilnice. în toate unitățile de învățămînt va fi in
tensificată activitatea sportivă de masă. Printre formele 
preconizate : „Ziua sportului11, care, începind cu trimestrul 
III al acestui an școlar, se va desfășura cu regularitate, 
săptămînal, pe toate bazele sportive școlare și pe terenu
rile aparținînd cluburilor și asociațiilor sportive, o largă 

.......... ‘cu etapa pe 
tineretului”,

tui 
organizate în aer liber.

Apreciind că acțiunile întreprinse în această direcție în tri
mestrul 11 ai anului școlar se pot constitui într-o experiență care 
se cere continuată și îmbunătățită, mai ales după vacanța de 
primăvară, am întreprins un raid 
București, Buzău și Bistrița.

Ne aflam, zilele trecute, la Li
ceul real-umanist nr. 6 din sec
torul 4 al Capitalei. După ce am 
urmărit două ore de educație fi
zică, în spațioasa curte amena
jată ca bază sportivă complexă, 
lecții deosebit de atractive, stăm 
de vorbă cu tovarășul director 
Virgiliu Pop (fost sportiv de per-

pe această temă în școli din

dialog cu directorul Alexandru 
Lipcanu, profesor de istorie, dar 
îndrăgostit și de sport. „Lecțiile 
de educație fizică se țin pe tot 
parcursul anului afară — ne 
spune. Doar cind plouă folosim 
coridoarele școlii. După cum ve
deți, avem o curte 
Spațioasă și... foarte 
najată, adăugăm noi : 
baschet, volei, tenis, 
două sectoare de sărituri, pistă 
de alergări, bîme de echilibru,

spațioasă", 
bine ame- 
terenuri de 
minifotbal,

tuie totuși, o excepție, deoarece 
sala n-a fost încă '
cial...“

Pînă la proba 
fost nevolți să-i 
prof. Samoilă...

GRUPUL ȘCOLAR COOPERA
TIST... Pe baza sportivă, anima
ție. Prof. Constantin căpățînă, 
cunoscut arbitru internațional de 
handbal, lucrează cu elevii anu
lui I. După lecție, un cros. Cîști- 
gătorii, fericiți, primesc premii, 
răsplată pentru efortul lor. O 
școală în care — după cum am 
aflat — lecțiile și activitățile spor
tive au loc numai afară. N-avem 
încă sală, motivează prof. Căpă
țînă. Dar chiar dacă am avea, 
aș prefera să lucrez, cînd timpul 
îngăduie, în

inaugurată ofi-

contrarie am 
acordăm credit

aer liber".
Paul IOVAN

PREOCUPĂRI PENTRU 0 BAZĂ

începind
„Crosul

participare la „campionatul școlii'1, 
clasă, la „Pentatlonul atletic școlar11, 
„Concursul de ștafete11 etc.

în contextul acelorași preocupări 
obiectivelor generale de dezvoltare a .
prinse în Programul aprobat de Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. se înscriu și măsurile elaborate de Minis
terul Educației și învățămintului, U.A.S.C.R. și C.N.E.F.S. 
pentru dezvoltarea în continuare a activității de educație 
fizică și sport în invățămîntul superior. Se urmăresc, prin
tre alte obiective importante : îmbunătățirea lecțiilor de 
educație fizică și adoptarea în mai mare măsură a conți
nutului lor ia specificul viitoarei profesiuni. în vederea 
sprijinirii integrării depline a absolvenților la cerințele și 
specificul domeniului lor de specializare, trecerea^ cu rezul
tate și calificative superioare a normelor de pregătire fizică 
și sportivă stabilite de M.E.I. și C.N.E.F.S., cuprinderea în
tregului tineret universitar în activitatea sportivă de masă, 
pe baza unui program și calendar sportiv unic, ca și pe 
baza unor programe elaborate la nivelul fiecărei instituții de 
învățămînt superior.

Sintem convinși că toate aceste măsuri, ca și celelalte (re
feritoare la creșterea contribuției în sportul de performanță, 
la întărirea bazei materiale, la obiectivele privind partici
parea importantă a tineretului studios la întrecerile primei 
ediții, de masă, a „Daciadei11 etc) asupra cărora nu ne-am 
putut opri pe larg, vor determina un nou avînt al sportu
lui școlar și universitar, ceea ce, fără îndoială, va însemna 
un prețios aport la îndeplinirea sarcinilor de răspundere 
încredințate de partid mișcării sportive din țara noastră.

pentru 
mișcării

înfăptuirea 
sportive cu-

O

Curtea Școlii generale
aer liber

nr. 82 : condiții excelente pentru mișcare 
și joacă în

MATERIALĂ CORESPUNZĂTOARE
că cele mai multe

formanță). Cum se explică fap
tul că, deși liceul dispune de o 
sală bine înzestrată, lecțiile s-au 
ținut afară ? „Motivul pleacă de 
la însuși scopul acestora — ne 
spune interlocutorul. Și anume, 
acela de a-i înviora pe elevi 
după cîteva ore de clasă, de a 
lc fortifica organismul. Or, locul 
ideal pentru acest lucru este, 
oricum, în aer liber, spațiul larg 
pentru mișcare pe care îl oferă 
curtea. Mai ales că timpul este 
frumos. Asta nu înseamnă că 
sala stă nefolosită. Există un 
program foarte riguros al activi
tății desfășurate aici, tinînd seama 
că liceul nostru este o aprecia
bilă pepinieră pentru sportul de 
performanță".

Deci, cadrele de alei sînt con
vinse de ideea că lecțiile în aer 
liber sînt mult mal eficiente, mai 
atractive decît cele ținute „între 
patru pereți". în spiritul acesteia 
au lucrat, în acest trimestru, 
profesorii Ion Popleșan, Natalia 
Raus, Tasica ~ 
fesori de la 
foarte bine !

La Școala ..
găsit pe terenurile de sport ele
vii clasei a T-a, la o lecție con
dusă de prof. Eliza Bejan. Elevii 
sînt cu toții îmbrăcați în trenin
guri : timpul e frumos, dar încă 
rece. Disciplina de care dau do
vadă vorbește despre exigența 
profesoarei. Aici avem un scurt

toate amenajate prin muncă pa
triotică, cu sprijinul comitetelor 
de părinți. Așadar, condiții exce
lente de lecții cu un bogat con
ținut.

Viorel 7ONCEANU

0 EXCEPȚIE ?
GENERALA NR. 15

Unitate de învăță- 
dotată pentru sport, 

posibilități

Racea și alți pro-
Liceul nr. 6. Și e

generală nr. 82 am

ȘCOALA 
din Buzău... 
mînt bine 
Terenuri cu bitum, 
optime de a juca handbal, volei, 
tenis și baschet. Lecțiile de edu
cație fizică ? Firește, afară, în 
curtea școlii. Prof. Alexandrina 
Balea, responsabila catedrei de 
specialitate ne spune : „Toți co
legii mei lucrează afară. Fiindcă 
și timpul a ținut cu noi. în 
sală, alături, la „sportivă” au 
lucrat doar grupele de gimnas
tică”.

LICEUL INDUSTRIAL NR. 4... 
împreună cu ing. C. Munteanu, 
director-adjunct, ne îndreptăm 
către noua sală de sport. Aici, 
prof. Ion Samoilă, responsabilul 
catedrei de resort, lucrează cu 
anul I D. întrebăm : „De ce în 
sală și nu afară, unde soarele 
cald al acestei zile îmbie la ac
tivitate în aer liber ?“ Răspunsul: 
„Sala este nouă și vreau să văd 
cum se simt copiii. De ani de 
zile ne-am chinuit (!) în aer 
liber, ce ați văzut acum consti-

Cu toate 
școli din Bistrița dispun de săli, 
lecțiile de educație fizică, ca și 
majoritatea activităților sportive, 
se desfășoară în aer liber. La 
Liceul „Liviu Rebreanu”, de e- 
xemplu, sala de sport este folo
sită, de regulă, numai de elevii 
claselor de gimnastică, în timp 
ce colegii lor din celelalte clase 
utilizează complexul sportiv de 
aici (atletism, jocuri, tenis) in
contestabil, cel mai frumos din 
oraș.

Liceul „Andrei Mureșanu” oferă 
o imagine similară, poate și mai 
convingătoare (deși condițiile nu 
sînt aceleași !). Doi profesori 
foarte activi, buni organizatori — 
Dumitru Neagoș și Leon Pascu — 
reușesc să împace preferințele 
elevilor, acestea împărțindu-se 
între fotbal, handbal și volei.

Ceea ce înlesnește mutarea e- 
fectivă ă lecțiilor și activităților 
sportive în aer liber este deter
minat și de faptul că toate șco
lile bistrițene dispun de spații 
bituminate și implicit de amena
jări sportive. Este o măsură pe 
care Inspectoratul școlar a luat-o 
cu ani în urmă și, iată, ea se 
dovedește salutară : copiii folo
sesc din plin curțile școlilor care 
— aproape peste tot 
spirit gospodăresc.

în plus, ceea ce 
buna desfășurare a 
sportive în aer liber ... __
elevilor este și măsura C.J.E.F.S. 
care a pus necondiționat stadio
nul la dispoziția unităților de în
vățămînt. Toate concursurile și 
competițiile care depășesc, prin 
amploare, „granițele” școlilor au 
drept gazdă prima bază sportivă 
a orașului.

Vocația elevilor bistrițeni pen
tru activități sportive în aer li
ber este demonstrată și de pre
dilecția lor pentru concursuri de 
cros (nelipsite în fiecare școală) 
sau de schi. Chiar și în condi
țiile în care cea mai apropiată 
pîrtie se află la Măgura Calului 
(40 km), elevii din Bistrița sînt 
nelipsiți de la întreceri de fond 
și sanie.

Tiberiu STAMA

vădesc

favorizează 
activităților 
la nivelul

COMPETIȚII
DE MASĂ

IN LUNA APRILIECONDIȚII (ȘI OBLIGAȚII) EGALE, REZULTATE TOTAL DIFERITE!
Este indiscutabil faptul că 

cerințele dezvoltării continue a 
mișcării sportive, îndeosebi cele 
referitoare la angrenarea largă 
a tineretului, a unui număr cit 
mai mare de oameni ai muncii 
în 
ce 
se 
în 
pe 
se . ,
stituții, școli și universități, la 
sate, în unități ale cooperației 
meșteșugărești etc.

Așadar, se poate aprecia că 
rezultatele bune, uneori remar
cabile, obținute în acest im
portant domeniu al mișcării 
noastre sportive, se datoresc 
în mare măsură și muncii des
fășurate cu răspundere, price
pere și pasiune, de zecile de 
mii de activiști obștești, mem
bri ai consiliilor asociațiilor 
sportive, ai diferitelor altor co
misii, iubitori ai sportului ca
re, adesea anonimi, contribuie 
la îndeplinirea sarcinilor con
ferite de partid educației fizi
ce și sportului, activități de in
teres național.

practicarea exercitiilor fizi- 
șl a activităților de masă, 
realizează, în primul rînd, 
asociațiile sportive — aproa- 
10 000, organizate, după cum 
știe, în întreprinderi și in-

narelor C.J.E.F.S. ne-au oferit 
destule exemple în această di
recție — că, în mod nejustifi
cat, în multe asociații sportive, 
la condiții (și obligații) egale 
rezultatele sînt _ mult diferite, 
uneori comparațiile ducînd la 
concluzii care impun măsuri 
ferme, imediate.

Aflăm, astfel, că, de exem
plu, în județul Teleorman, în

De ce, în alt județ — Sibiu 
— rezultatele sînt, .de aseme
nea total diferite ? ' Un singur 
fapt : la I.P.A., Independența, 
Libertatea (Sibiu), Tîrnava (Me
diaș), Mătasea Roșie (Cisnă- 
die), Tricotajul (Agnita) sînt 
organizate, cu regularitate, ac
țiuni sportive de masă săptă- 
minale cu o largă participare a 
tineretului și a celorlalți oameni

• Asociațiile sportive, unități puternice, cu largi și importante
atribuții • 0 experiență valoroasă i.i fiecare județ • in unele locuri -
răspundere, pricepere și pasiune; in altele - treabă de mintuială,
lipsă de preocupare și de inițiativă • Multe resurse

care trebuie valorificate mai bine

în toate județele țării există 
astăzi numeroase asociații ca
re dispun de o valoroasă expe
riență în organizarea și des
fășurarea activității sportive de 
masă, prin forme atractive, cu 
un real caracter de continuitate 
și, firește, o eficiență aprecia
bilă.

Se constată, însă — și recen
tele dezbateri din cadrul ple-

timp ce asociațiile sportive (pe 
bună dreptate considerate frun
tașe) din Alexandria, Ir. Mă
gurele și Roșiori, din comunele 
Toporu, Băbăița, Crîngeni, Iz
voarele, Vîrtoapele etc au reu
șit să obțină, mai mulți ani la 
rînd, succese din cele mai fru
moase, altele — din Videle, 
Sîrbeni, Mereni, Piatra. Drăgă- 
nești — desfășoară o activitate 
cu mult sub cerințe, sau. cum 
este cazul asociațiilor din co
munele Nanir, Bălăci, Smîrdl- 
oasa, Mavrodin. aproape că au 
uitat scopul pentru care au fost 
înființate.

ai muncii ; la întreprinderea de 
reparații, I.P.L., 
biu), Firul Roșu 
Automecanica (Mediaș) 
luni de zile fără ca tinerii 
se întîlnească pe terenul 
sport I ~ 
tantă este etapa d< 
feritelor competiții centrale, 
dar modul de acțiune al asocia
țiilor sportive este, de aseme
nea, diferit, determinind ade
sea un bilanț județean sub po
sibilitățile și condițiile exis
tente.

în județul Mureș, de pildă, 
etapele de masă se organizează

I.U.P.S. (Si- 
(Tălmaciu), 

trec 
să 
de 

Se știe cît de impor- 
masă a di-

cu rezultate bune și foarte bu
ne la Faianța și Voința — Si
ghișoara, Avîntul, Voința și 
Metalul — Reghin, Chimica, 
Voința — Tîrnăveni, Metalo- 
chimica, Voința, Comerțul, E- 
lectromureș, Lemnarul, Azomu- 
reș — Tg. Mureș ; în schimb La 
Gloria. înfrățirea, ILEFOR — 
Tg. Mureș, Oțelul, I.P.M.S. — 
Reghin, Textila — Sighișoara, 
Ceramica, Progresul — Tîrnă
veni aceste întreceri se desfă
șoară aproape la voia întîmplă- 
rii, sub nivelul minim al ce
rințelor.

în aceste județe, ca și în al
tele — Brașov, Galați, Prahova, 
Satu Mare, Olt, Ilfov ș.a. — si
tuația este, în mare măsură, a- 
semănătoare. Este, desigur, bi
ne că, prin dezbaterile de care 
aminteam, ca și prin intensifi
carea muncii de îndrumare și 
control, desfășurată de organele 
sportive și ceilalți factori cu a- 
tribuții, lucrurile se cunosc a- 
cum mult mai bine, aproape la 
nivelul fiecărei asociații spor
tive. Rămîne doar ca măsurile 
stabilite, în această direcție, în 
plenarele C.J.E.F.S. să fie a- 
plicate cu toată fermitatea pen
tru ca, pretutindeni, asociațiile 
să devină adevărate și puterni
ce unități de bază ale mișcării 
sportive, să obțină rezultate su
perioare, să asigure întregului 
tineret, celorlalți oameni ai 
muncii, largi și atractive posi
bilități de practicare a exerciți
ilor fizice și sportului.

® în zilele de 9 șl 10 a- 
prilie la Oradea vor fi pre- 
zenți peste 200 de elevi și 
eleve — între 14 și 19 ani 
—, care-și vor disputa în- 
tîietatea în finalele pe țară 
la tenis de masă din cadrul 
„Cupei Independenței11. La 
întreceri, alături de școlari 
vor fi prezenți și reprezen
tanții tineretului, din me
diul rural.

• O săptămînă mai tîr- 
ziu, în zilele de 16 și 17 a- 
prille, Sala sporturilor din 
Baia Mare va fi gazda celei 
de a V-a ediții a „Festiva
lului ansamblurilor școlare 
de gimnastică ritmică-spor- 
tivă". La competiție vor lua 
parte peste 
componente 
campioane de județe, 
cum și ale 
București. întrecerile 
se desfășoară în cadrul 
pei Independenței11.

• La Piatra Neamț vor 
avea loc disputele finale 
la tenis de masă din cadrul 
„Dinamoviadei", cu partici
parea celor mai buni spor
tivi din asociațiile sportive 
ale Ministerului de Interne.

o De notat că în perioada 
11—17 aprilie vor fi organi
zate, in fiecare județ, tabere 
pentru elevii comandanți de 
grupe de pregătire pentru 
apărarea patriei, vor avea 
loc competiții în „Crosul ti
neretului".

300 de eleve, 
ale echipelor 

pre- 
municipiului 

finale 
„Cu-

Dan GARLEȘTEANU



înaintea etapei de astazi

VEȘTI DE LA CELE 18 DIVIZIONARE A
® RAPID a efectuat progra

mul obișnuit de pregătire. Toți 
jucătorii sînt deciși ca, printr-o 
mobilizare totală, să readucă 
încrederea în tabăra lor. Ad. 
Dumitru este suspendat o etapă 
pentru acumularea a- trei car
tonașe galbene. După toate pro
babilitățile, pe postul de fun
daș stingă va fi utilizat Niță. 
® U.T.A. a susținut joi un joc- 
școală cu echipa de juniori, în 
care antrenorul C. Manolache 
a urmărit perfecționarea contra
atacului și aplicarea marcajului 
strict în apărare. Va fi folosită 
formația-standard. ARBITRUL 

' PARTIDEI : O. Anderco (Satu 
Mare).

e POLITEHNICA IAȘI a 
susținut miercuri un joc-școală 
cu formația de juniori. Au fost 
folosiți, cîte o repriză, Toacă 
si Ursu ca fundași centrali, 
unul dintre aceștia urmând să-l

înlocuiască pe Anton — suspen
dat pentru acumularea a trei 
cartonașe galbene — pe acest 
post. Trandafilon este acciden
tat, dar se fac eforturi pentru 
recuperarea lui până la ora jo
cului © UNIVERSITATEA 
CRAIOVA a evoluat miercuri 
la Piatra Neamț, în compania 
divizionarei B Ceahlăul (0—1). 
Negrilă nu va putea fi utilizat,

cală Metalul cu 3—0. Nu va 
juca Fazekaș, din cauza celor 
3 cartonașe galbene acumulate. 
ARBITRUL PARTIDEI: M. 
Moraru (Ploiești).

© F.C. BIHOR s~a antrenat 
mai în liniște, dar asiduu, în 
cursul săptămînii, grație punc
tului smuls în etapa trecută la 
Tg. Mureș. La pregătiri a par
ticipat întreg lotul, inclusiv

DIVIZIA A
ÎN CIFRE

© în cele 9 partide ale e- 
tapei a 20-a a Diviziei A s-au 
marcat 23 de goluri, totalul 
lor ajungînd la 482 ; 358 gaz
dele, 124 oaspeții.

© Dumitrache este al 6-lea 
jucător care reușește să în
scrie 3 goluri într-un meci, 
în actualul campionat.

@ Crișan, Szoldsi și Both n 
au marcat primele lor goluri 
în această ediție. După 20 de 
etape, pe lista marcatorilor 
figurează 153 de jucători ; cei 
mai mulți — 11 — aparțin 
echipei Universitatea Craiova, 
iar cei mai puțini — cîte 7 — 
formațiilor bucureștene spor
tul studențesc, Progresul și 
Rapid.

® Cele mai mari note din 
etapa de duminică au 
obținute de jucătorii 
Jiul : 86 p, Ia polul 
tuându-se formația 
Galați cu 60 p.

@ Lucescu este al 
cător care primește, 
campionat, nota 10, __
culescu, al 31-lea care „colec- 
ționează“ nota 4.

® La partidele etapei a 
20-a au asistat aproximativ 
164 ooo de spectatori (a doua 
cifră a campionatului, recor
dul fiind deținut de etapa a 
3-a, cu 175 000); cei mai mulți 
— 70 000 — au urmărit cupla
jul interbucureștean, iar cei 
mai puțini — 5 ooo — s-au în
registrat la meciul Jiul — 
Rapid.

CLASAMENTUL DUPĂ CRI
TERIUL NOTELOR

lată cum se prezintă un 
clasament al celor 18 divizio
nare A alcătuit pe baza me
diei notelor obținute de fie
care echipă în cele 20 de e- 
tape: 1. Universitatea Craiova 
6,81 ; 2. Dinamo 6,74 ; 3. Stea
ua 6,69 ; 4. Jiul 6,58 ; 5. Po
litehnica Timișoara 6,57 ; 6.
F.C. Bihor 6,55 ; 7. Sportul
studențesc 6,54 ; 8. F.C. Argeș 
6,49 ; 9. Corvinul 6,47; 10. po
litehnica Iași 6,46 ; 11. A.S.A. 
6,45 ;_ 12, F.C.M. Reșița 6,40 ;

. Constanța 6,39 ; 14.
6,31 ; 15. Rapid 6,27 ;

16. S.C. Bacău 6,24 ; 17. Pro
gresul 6,18 ; ' ---------
lăți 5,95.

„TROFEUL PETSCHOVSCHif
Situația în „Trofeul Pet- 

schovschi" (decernat anual de 
ziarul nostru celui mai spor
tiv public), după 20 de etape, 
este următoarea : 1. ARAD
9.18 ; 2. București 8,85 ; 3.
Constanța 8,80 ; 4. Craiova 
8,70 ; 5—6. Timișoara și Tg. 
Mureș 8,60 ; 7. Hunedoara
8,40 ; 8—9. Iași și Bacău 8,33; 
10. Pitești 8,26 ; 11. Petroșani
8.18 ; 12. Oradea 8,11 ; 13—14. 
Reșița și Galați 8,10.

12,
13. F.C. 
U.T.A.

Aspect de la un <m,irenament al echipei bucureștene
Sportul studențesc. Foto : S. BAKCSY

’1
■Lupău, complet refăcut. Antre
norii Cosmoc și Muta vor ali- 

e jiul 
conștiin- 
se men- 

fruntaș.

fost 
echipei 

opus si- 
F.C.M.

4-lea ju- 
în acest 
iar MI

18. F.C.M. Ga-

deoarece a acumulat trei carto
nașe galbene. Marcu, acciden
tat nu a efectuat deplasarea la 
Iași. ARBITRUL PARTIDEI : 
Fr. Coloși (București).

• F.C. CORVINUL s-a pre
gătit intens pentru dificilul 
meci de astăzi. Miercuri, hune- 
dorenii au susținut un joc de 
verificare cu echipa C.F.R. Si- 
meria, din Divizia C. în par
tida de azi, cu Steaua, care este 
așteptată cu un mare interes 
de către iubitorii de fotbal din 
localitate, nu vor evolua Micu- 
lescu (suspendat o etapă) și 
Georgescu (indisponibil). ® 
STEAUA a plecat încrezătoare 
la Hunedoara unde va folosi, 
probabil, aceeași formație din 
meciul cu Dinamo, mai puțin 
portarul Iordaehe, care este 
suspendat o etapă pentru cele 
trei cartonașe galbene acumu
late. ARBITRUL PARTIDEI : 
N. Hainea (Bîrlad).

® POLITEHNICA TIMIȘOA
RA. După cum ne-a spus an
trenorul Petrică Rădulescu, stu
denții vor evolua în aceeași for
mație ca în etapa precedentă, 
cu Șerbănoiu, însă, vîrf de a- 
tac, iar Roșea în linia mediană. 
Miercuri, „Poli" a jucat pe te
ren propriu cu Vulturii Textila 
Lugoj, pe care a învins-o cu 
3—1, prin golurile marcate de 
Șerbănoiu, Dembrovschi și Co- 
tec. ® A.S.A. TG. MUREȘ. For
mația preconizată — aceeași ca 
în etapa precedentă — a fost 
folosită în meciul de verificare 
de miercuri, susținut la Sighi
șoara, unde a învins echipa lo-

nia „11 “-le standard 
s-a pregătit cu aceeași 
ciozitate, dornică să 
țină în plutonul 
Miercuri, fotbaliștii petroșeneni 
au susținut un joc de verificare 
la Deva — cum ne comunică 
corespondentul nostru I. Si
mian — unde au întrecut pe 
divizionara B Mureșul cu ă—i 
(2—0). Au marcat pentru Jiul : 
Dumitrache (2), Augustin (2) și 
Mulțescu, iar pentru gazde — 
Gr. Petre (2), Marian și Gherga, 
Stoica (3 cartonașe galbene) nu 
va juca la Oradea. ARBITRUL 
PARTIDEI : R. Stînean (Bucu
rești).

® DINAMO, liderul campio
natului, a susținut zilnic antre
namentele prevăzute în ciclul 
săptămînal. Miercuri, 
meci amical, susținut 
priul teren cu Dinamo 
dinamoviștii au învins 
Un singur jucător din 
indisponibil : Custov, 
tat în derbyul cu Steaua, dis
putat duminica trecută. ® 
F.C.M. GALAȚI a jucat miercuri 
la Focșani, cu divizionara B 
Unirea. Meciul s-a încheiat la 
egalitate : 1—1. Golul echipei
antrenată de V. Tîlmaciu a fost

într-un 
pe pro- 
Victoria, 
cu 4—0. 
lot este 
acciden-

marcat de mijlocașul Constan- 
tinescu. Nu există indisponibi
lități în lotul gălățenilor. AR
BITRUL PARTIDEI: O. Ștreng 
(Oradea).
• F.C. CONSTANTA, aflată 

intr-o situație critică, a inten
sificat și mai mult pregătirile. 
Antrenorul Gheorghe Ola ne-a 
declarat că, după valul de gripă 
care a bîntuit echipa, a lucrat, 
în sfirșit, cu tot lotul, mai pu
țin Bălosu, încă nerefăcut. Mai 
mult ca sigur vor interveni mo
dificări în linia de mijloc și în 
atac, compartimente, pînă acum, 
deficitare. Este posibilă folosi
rea lui Sălceanu. • F.C. AR
GEȘ s-a rezumat și ea la an
trenamentele de rigoare și la 
un joc „în familie". Nici o in
disponibilitate, nici o modifi
care de formație față de for
mula folosită în meciul cu Po
litehnica Iași. ARBITRUL PAR
TIDEI : C. Manușaride (Bucu
rești).

• SPORTUL STUDENȚESC, 
în lotul studenților bucureșteni, 
după cum ne declara 
Răducanu, domnește 
mul. Toți componenții 
sînt hotărîți să obțină 
„dătătoare de 
există indisponibilități 
însă echipa — față de partida 
cu Progresul — va suferi, pro
babil, modificări. ® F.C.M. RE
ȘIȚA. Echipa se află la Bucu
rești de vineri dimineața. An
trenorul I. Reinhardt, exigent 
ca întotdeauna, este nemulțu
mit de actualul randament al 
echipei și așteaptă, în sfirșit, 
revirimentul. Bojin (bolnav) și 
Atodiresei (accidentat) nu pot 
fi folosiți. Reintră, în schimb, 
Gabel. ARBITRUL PARTIDEI : 
N. Raab (C. Turzii).

• S. C. BACAU a efectuat 
în cursul acestei săptămîni an
trenamente speciale pentru îm
bunătățirea eficacității. (Pînă 
acum echipa nu a marcat decît 
un singur gol în trei etape '). 
întregul lot de jucători este apt 
de joc, cu excepția lui Zamfir, 
căruia, după accidentul suferit 
în etapa trecută la Galați, i s-a 
pus piciorul în ghips. • PRO
GRESUL a jucat miercuri cu 
divizionara C bucureșteană Au- 
tomecanica, pe care a întrecut-o 
cu 3—1. Din formația de azi 
va lipsi, în mod cert, Dragu, 
nerestabilit încă. Utilizarea lui 
Badea este sub semnul între
bării. ARBITRUL PARTIDEI : 
V. Tătar (Hunedoara).

ACTUALITĂȚI
• SELECȚIE LA CLUBUL VO

INȚA. Secția de fotbal Voința 
București organizează o selecție 
în Fineturile copiilor născuți între 
anii 1962—1965. Acțiunea are loc 
în zilele de marți, joi și vineri 
între orele 10—12 și 15—17 pe 
stadionul Voința (capătul tram
vaiului 5 — Pipera). Copiii care, 
se prezintă la selecție vor avea 
asupra lor echipamentul de pi
cior.

® eepbogbamabea 
ETAPE DIN DIVIZIA A. 
ma amînării etapei a 22-a 
Divizia A, prevăzută inițial pen
tru 10 aprilie, s-au produs unele 
modificări în programarea unora 
dintre rundele returului. Iată 
datele disputării tuturor etapelor 
pînă la terminarea campionatu
lui, în noua programare: etapa 
a 22-a, sîmbătă 23 aprilie; etapa 
a 23-a, duminică 1 mai; etapa a

UNOR 
în ur- 

din

CLASAMENTE
RETUR

portarul 
optimis- 
echipei 
victoria 

speranțe". Nu 
în lot.

24-a, joi 12 mai; etapa a 25-a,
duminică 15 mai; etapa a 26-a:
duminică 22 mai; etapa a 27-a.
miercuri 25 mai; etapa a 28-a,
duminică 29 mai; etapa a 29-a.
duminică 5 iunie; etapa a 30-a,
miercuri 8 iunie; etapa a 31-a,
duminică 12 iunie:; etapa a 32-a.
duminică 19 iunie ; etapa a 33-a,
duminică 26 iunie ; etapa a 34-a,
joi 30 iunie.

Programarea sferturilor 
nală, a semifinalelor și 
Cupei este următoarea: 
rile de finală, miercuri 1 
semifinalele, miercuri 15 
finala, duminică 3 iulie.

® MARȚI, LA TIMIȘOARA, 
„POLI" — PARTIZAN BELGRAD. 
După cum am mai . anunțat, 
marți 5 aprilie, la Timișoara ' se 
va disputa o interesantă partidă 
amicală între formațiile Politeh
nica din localitate și Partizan 
Belgrad ale cărei încasări vor fi 
depuse în „Contul omeniei". Din 
cîte sîntem informați e posibil 
ca în formația timișoreană să 
evolueze marți după-amiaza și 
jucătorul dinamovist Mircea Lu- 
cescu, recordmanul selecționări
lor în echipa națională, care și-a 
manifestat dorința de a participa 
la acest atractiv meci.

® BIHOREANA MARGHITA — 
KATRINHOLM (SUEDIA) 6—3 
(1—0). Meciul s-a disputat joi și 
a prilejuit o confruntare intere
santă, spectaculoasă. Au marcat: 
Ardeleanu (2), Pocsal (2), Szeke- 
lv și Demian, respectiv Valdiria 
(2), (Aurel PAȘCALAU — co- 
resp.)

de fi- 
finalei 
sfertu- 
iunie; 
iunie;

ECHIPA CAMPIONATULUI
întocmită pe baza adiționării notelor obținute de Jucători, _ echipa 

campionatului Diviziei A, după 20 de etaipe, se
iONIȚĂ (140)

BIG AN (137) ANTONESCU .......
ANGELESCU (138)

ATODIRESEI (H23)

____  (14ă) ISPIR
MULȚESCU (140) 

DUMITRACHE (130)

© CLASAMENTE
ACASĂ

prezintă astfel :

(142) ViGU (148) 
SOLONi (136)

I. FLOREA (137)

© CLASAMENTE
DEPLASARE

1.
2.
3.

JIUL
Stea u>a
Urnii v. Craiova

3 2 10 1.1—4 5
5
4

1.
2.
3.

STEAUA
Jiul
Poliit. Tim.

13 9 2 2 31—16 20 1. UNIV. CRAIOVA
2. Dinamo
3. Progresul

10 3 2 5
2
3

17-16 8
9-10 8
8-15 6

3 2 10 6—4
8—3

1T
10

9 1-
9 1

î 26— 6 19 8
7

2 4
2 23 2 0 1 0 21— 7 19

4— 5. S.C. Bacău 3 1 2 0 1*—0 4 4. U.T.A. 11 8 3 0 23—11 19 4. Jiul 9 2 2 5 9-18 6
A.S.A. 3 1' 2 0 3—2 4 5. Dinamo 11 8 2 î 34—12 18 5. Steaua 7 2 1 4 7-9 5

6. Progresul 3 2 0 î 2—5 4 6. F.C.M. Reșița 10 8 2 0 22— 8 18 6. Sportul stud. 8 2 1 5 5-10 5
7. U.T.A. 3 1 1 1 6—4 3 7. F.C. Ăraeș 11 8 2 1 20— 8 18 7. Poliit. lași W î 3 7 8-16 5
8. F.C. Argeș 3 11 1 1 2—1 3 8. A.S.A. 10 7 3 0 16— 4 17 8. F.C. Bihor 11 0 5 6 15-23 5

9—H. Ro'l’it. lași 3 1 T 1 4—4 3 9. U niv. Craiova 10 7 2 T 20— 6 16 9. A.S.A. 10 2 1 7 4-13 5
F.C. Bi-hor 3 1 1' 1 4—4 3 10. Rapid 12 6 4 2 21—12 16 10. S.C. Bacău îl 0 3 8 5-18 3
F.C.M. Galați 3 1 1 1 5—5 3 11. Progresul 13 6 3 4 19—22 15 11. Gorvinul 9 0 3 6 4-19 3

12. F.C.M. Reșița 3 1 îl 1 4—5 3 12—13. F.C. C-ța 10 6 2 2 18— 7 14 12. F.C. Argeș 9 0 3 6 7-23 3
T3. Polit. Ti«n. 2 1 0 1 2—î 2 S.C. Bacău 9 6 2 1 16— 5 14 13. U.T.A. 9 0 3 6 6-25 3
14. Di'namo 2 0 2 0 5—5 2 14. Sportul stud. 11 5 4 2 15— 6 14 14. Rotit. Tim. 9 1 0 8 3-13 2
15. Co-rviinul 2 0 T 1 3—4 1 15. F.C. Bihor 9 6 2 1 13— 5 14 15. F.C.M. Reșița 10 0 2 8 6-22 2
16. Rapid 3 0 1 2 0—7 1 16. Corvinul 10 5 3 2 15— 8 13 16. Rapid 8 0 0 8 1-20 017. Sportul stud. 2 0 0 2 1—4 0 17. Pol it. lași 9 5 2 2 17— 5 12 17. F.C. Constanța 10 0 0 10 2-22 018. F.C. Constaința 3 0 0 3 0—5 0 1'8. F.C.M. Galați 10 3 5 2 13—12 11 18. F.C.M. Galati 10 0 0 10 6-30 0

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
MÎINE, DUMINICA 3 APRILIE 

1977, O NOUĂ TRAGERE 
SPECIALĂ PRONOEXPRES

La această tragere se atribuie 
autoturisme „Dacia 1300“ și „sko- 
da S 100“, excursii în U.R.S.S., 
R.D. Germană, Bulgaria — Grecia 
și Italia, precum și premii în bani 
— fixe și variabile.

Se acordă, de asemenea, premii 
și variantelor cu 3 numere câști
gătoare din cele 8 de la extra
gerea a 5-a.

Cîștigurile suplimentare atri
buite la cele 2 extrageri ale fa
zei a II-a vor fi suportate din 
FONDUL SPECIAL AL SISTEMU
LUI PRONOEXPRES.

PARTICIPAȚI CU CÎT MAI 
MULTE BILETE. VĂ SPORIȚI 
ASTFEL ȘANSELE DE A VĂ ÎN
SCRIE NUMELE PE LISTA MA
RILOR CÂȘTIGĂTORI î

ASTĂZI, ultima zi când vă mal 
puteți procura bilete !

★
Concursul PRONOSPORT 

mîine, 3 aprilie, este axat pe 
treaga etapă a campionatului ita
lian de fotbal (Divizia A) și unele

meciuri din Divizia B a campio
natului nostru de fotbal.

REȚINEȚI :
2 aprilie, 
depunerea 
concurs !

ASTĂZI, sîmbătă 
este ultima zi pentru 
buletinelor la acest

Tragerea 
de mîine, 
la sediul 
Pronosport
nr. 9 la ora

★ 
specială 

3 aprilie,
Centralei

din Cal. 
17,00.

★
EXTRASE

Pronoexpres 
va avea loc 

A.S. Loto 
Victoriei

NUMERELE
LOTO DIN 1

LA TRA- 
APRILIE

de 
în-

GEREA
1977 :

FOND
GURI :
361.787 lei REPORT.

Extragerea I : 43 75 5
90 29 47 71

Extragerea a lî-a : 59 35
85 83 12 69 72

Plata cîștigurilor se va face_
Capitală începînd din 11 aprilie 
pînă la 1 iunie, în țară aproxi
mativ din 15 aprilie pînă la 1 
iunie 1977 inclusiv, iar prin man
date poștale aproximativ din 15 
aprilie 1977.

GENERAL DE
1.083.867 lei din

CIȘTI- 
care :

13 49

64 28

în

SIMBĂTĂ
BASCHET. Sala Floreasca, 

ora 14,30 : P.T.T. — Politeh
nica (m. B), ora 16 : Lie. 1 
— IPROMET (m. B), ora 17,30: 
Steaua — Dinamo ’ *
ora 18,30 : Dinamo 
(amical).

BOX. Sala I.S.B. 
zei), de la ora 17 : ___  ___ „
gurală în cadrul campionate
lor republicane de juniori.

FOTBAL. Stadionul Repu
blicii, ora 14,30 : Rapid — 
U.T.A., ora 16,30 : Sportul stu
dențesc — F.C.M. Reșița (Div. 
A) ; stadionul Dinamo, ora 
14,45 : Dinamo — F.C.M. Ga
lați (juniori), ora 16.30 Dina
mo — F.C.M. Galați (Div. A); 
stadion Giulești, ora 11,30 : 
Rapid — U.T.A. (juniori) ; 
stadion Politehnica, ora 10 : 
Sportul studențesc — F.C.M. 
Reșița (juniori) ; teren Auto
buzul, ora 16 : Autobuzul — 
Automatica (Div. C).

POPICE. Arena Laromet, de 
la ora 15 : Laromet —• Voința; 
arena clubului întreprinderii 
Republica, de la ora 15 : Glo
ria — Voința Galați ; arena 
Giulești, de la ora 15 : Rapid

(old-boys),
— Steaua

(str. Ber- 
gală inau-

— Nicolina lași (Div. A. 
minin).

fe-

DUMINICĂ
ATLETISM. Circuitul 

str. Maior Coravu, ora 
„Cupa Primăverii" la marș.

FOTBAL. Teren Laromet, 
ora 11 : Tehnomc-tal — Nilra- 
mo-nia Făgăraș ; teren Voința,

din
9 :

u
ora 11 : Voința — Flacăra 
Automecanica Moreni (Div. 
B) ; teren Policolor, ora 11 : 
I.O.R. — T.M.B. ; teren Sire
na, ora 11 : Sirena — Unirea 
Tricolor ; teren Triumf. ora 
11 : Abatorul — Viitorul Chir- 
nogi ; teren Flacăra, ora 11 : 
Flacăra roșie — Șoimii TA- 
ROM ; teren I.C.S.I.M., ora 
11 : I.C.S.I.M. — Electronica 
(meciuri în cadrul Diviziei C).

POPICE. Arena Olimpia, de 
la ora 8 : Olimpia — Rafino
rul Ploiești ; arena clubului

S 
bai 
res 
reș 
reș 
©
Mii 
(Bl 
I.
(St

Dou 
din c 
cunde, 
trecut; 
pe Iii 
Ploieș 
adaug, 
două 
schim1 
Olimp 
strat 
data ; 
ța foi 
firmă 
mite 
Dar, 
Satu 
favora 
păstre 
avans 
trei 1 
trița, 
Cluj-I 

în ( 
părut 
prinzi

Rezultate din campion;
al juniorii!

Campionatul republican al 
juniorilor a continuat cu etapa 
a doua a returului. Iată o parte 
dintre rezultatele înregistrate :

SERIA I : C.F.R. Pașcani — 
Rulmentul Bîrlad 0—2, Liceul 
de fotbal Bacău — Ceahlăul P. 
Neamț 3—0, Politehnica Iași — 
S.C. Bacău 2—0, C.S. Botoșani 
— Șc. sp. Tecuci 3—0, C.S.M. 
Suceava — Liceul nr. 2 Iași 
2—0, Viitorul Vaslui — Liceul 
„A. I. Cuza" Focșani 3—1, U- 
nirea Focșani — Șc. sp. Gh. 
Gheorghiu-Dej 2—2; SERIA A 
II-A : S.C. Tulcea — Autobuzul 
București 2—1, Sportul studen
țesc — Șc. sp. Călărași 0—0, 
Azotul Slobozia — Steaua 0—4, 
F.C.M. Galați — Flacăra roșie 
București 2—1, Metalul Bucu- 

— F.C. Constanța 0—0;
IA A III-A : Poiana Cîm-

pina — Dinamo București 1—0, 
F.C.M. Giurgiu — Voința Bucu
rești 2—1, Liceul Pajura Bucu
rești — Gloria Buzău 2—1, 
Flacăra Moreni — Chimia Gă- 
ești 0—1 ; SERIA A _ IV-A : 
Pandurii Tg. Jiu — Univ. Cra
iova 0—1, C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin — F.C. Argeș 2—1, Ști
ința Petroșani — Electropuțere

întreprinderii Republica, de 
la ora 8 : Gloria — Voința 
(Div. A, masculin).

RUGBY. Stadionul Olimpia, 
ora 9 : Dinamo — Politehnica 
Iași, ora 10,30 : Olimpia — 
„U“ Timișoara ; stadionul Ti
neretului IV, ora 9 : Gloria — 
Minerul Gura Humorului ; 
stadionul Giulești, ora 
Rapid — Gloria Buzău 
ciuri în cadrul Div. A).

VOLEI. Sala Giulești, 
la ora 8,30 : I.T.B. — 
Cluj-Napoca (B. f.), Rapid — 
C.S.U. Galați (A. f.), Rapid
— „U“ Craiova (A. m.), Gri- 
vița Roșie — TEROM (B. m.); 
sala Dinamo, de la ora 8,30 : 
Calculatorul — C.S.M. Sucea
va (B. m.), Dinamo — Știința 
Bacău (A. f.), Electra 
Ionul Săvinești, 
C.S.U. Pitești (B. 
Flacăra roșie, de 1 
Flacăra roșie — 
Brasov, C.P.B. — 
tești (B. f.) ; sala : 
gogic, de la ora 
București — C. S. 
cea, Medicina — 
S. Mare, Electronica 
pia Oradea (B. f.).

9,30 : 
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Divizia B DOUĂ SĂPTĂMlNI PÎNĂ LA MECIUL CU SPANIA

1 LOVITURILE
11 METRI

ȘTEFAN COVACI: „JOCURILE DIN GRUPA NOASTRĂ
SÎNT, TOATE, JOCURI... ELIMINATORII"

ARBITRII ETAPEI DE MÎINE

va — Prahova Ploiești: C. Dinulescu 
>eni — Ceahlăul P. Neamț: Gh. vasi- 
se joacă azi, de la ora 15,30. @ vic- 
:uzău‘: C. Bărbulescu (București) ©■ 
ii Gura Humorului: AI. Ghigea (Ba
it — C.S.U. Galați: Gh. Vasilescu I
— Oltul Sf. Gheorghe: Ion Bus (Tg.
— Celuloza Călărași: N. Petriceanu 

vinești — F.C. Brăila: Ion Dancu 
stanța — Unirea Focșani: Gh. Rete-

ța — Metalul București: Gh. lonescu 
îlcea —• Metalurgistul Cugir: A. For- 
amo Slatina — Tractorul Brasov: 
ehnometal București — Nitramonia 
) © Steagul roșu Brașov — F.C.M.

® Chimia Tg. Măgurele — Unirea 
ad) © Chimica Tîrnăveni — Șoimii 
lare) @ Voința București •— Flacăra 
Drăguț (Zimnicea) © C.S. Tîrgoviște 
Sh. Ispas (Constanța).
a Călan — Minerul Cavnic: R. Șer- 
ăștie — Aurul Brad: V. Roșu (Bucu- 
:.F.R. Cluj-Napoca: C. Petrea (Bucu-
- Armătura Zalău: D. Ghețu (Bucu- 
Rapid Arad: C. Săndulescu (Vaslui)

reșul Deva: T. Balanovici (Iași) ® 
iria sîrmei C. Turzii: M. Popescu 
ia Cluj-Napoca — F.C. Baia Mare: 
>ighet — U.M. Timișoara: M. Fediuc
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obținut un punct la Buzău, 
unde liderul seriei pierduse cu 
3—1, Chimia Tr. Măgurele a 
realizat un scor alb Ia Giur
giu, în timp ce Chimia Rm. 
Vîlcea a cîștigat Ia București 
(meciul cu Metalul), iar C.F.R. 
Timișoara la Baia Mare, unde 
sincopele formației locale... 
continuă.

După cum se știe, Victoria 
Tecuci are terenul suspendat. 
Situația, așa cum ne-a declarat 
Nicolae Silvestru, vicepreședin
tele asociației Victoria, a fost 
analizată în mod temeinic, lu- 
îndu-se măsurile de rigoare. 
Organele locale continuă de
pistarea spectatorilor turbu- 
lenți, dar s-au arătat nemulțu
mite de prestația arbitrului G. 
Fodcr (București), care, după 
o inițială validare a unui gol 
înscris de gazde, a revenit asu
pra deciziei cînd ajunsese a- 
proape de linia de eentru. Fără 
îndoială, spectatorii nu au me
nirea să se răfuiască cu arbitrii, 
dar aceștia sînt datori să în
deplinească importantul rol pe 
care-1 au cu cea mai mare o- 
bieetivitate, pentru a nu lăsa 
loc suspiciunilor, de care 
ne-am dat seama și din dis
cuția avută ou reprezentantul 
echipei din Tecuci. Ne referim 
și la faptul că unii arbitri, ca 
să ajungă mai repede la domi
ciliul lor, călătoresc cu autobu
zele echipelor vizitatoare.

Merită să ne oprim puțin și 
asupra unui aspect mai vechi, 
dar mereu (după cum se vede) 
în actualitate: în divizia secun
dă numărul loviturilor de la 
11 metri este mereu substanțial 
și în... favoarea gazdelor. Du
minică, raportul penaltyurilor 
a fost de 8—1. Ceea ce ni se 
pare semnificativ pentru lar- 
ghețea cu care arbitrii acordă 
lovituri de la 11 metri în fa
voarea gazdelor.

In jocurile etapei a 20-a, 
două nume de jucători au re
ținut atenția: I. Gheorghe 
(C.F.R. Pașcani) și Belanov 
(U.M. Timișoara), acesta din 
urmă o cunoștință mai veche, 
au înscris cîte patru goluri, 
adică tot atîtea cîte au marcat 
echipele lor. Este o performan
ță frumoasă.

Mîine au loc meciurile eta
pei a 21-a. Partide interesante, 
cu implicații îndeosebi în lup
ta pentru evitarea zonei de jos 
a clasamentelor, care amenință 
destul de multe formații. Un 
meci se dispută azi, cel de la 
Plopeni. Printr-o decizie a fe
derației, formația Metalul va 
susține meciurile de acasă sîm- 
băta, pentru că s-a ținut sea
ma de faptul că cei mai mulți 
dintre suporterii acestei forma
ții sînt angajațil uzinei meca
nice, care în marea lor majori
tate locuiesc în localitățile în
vecinate. O măsură chibzuită.

(Al. I’.)

DAREA yWOR
luat Vietoria Florești, au fost sanc- 
aci- ționate cu suspendarea terenu- 
tne- lui pe 2 etape.
:are întrucît organele locale din 
-au Reșița au identificat pe spec
ter- tatorul care a aruncat cu o 
ce- sticlă în teren în timpul me- 
mi- ciului dintre F.C.M. Reșița și 
în- F.C. Corvi.au! Hunedoara (acesta 
nă- fiind judecat și condamnat), 
pe- echipa reșițeană a primit doar 

un avertisment, conform regu- 
:hi- lambntului. Dar, tot potrivit 
, și regulamentului, în cazul repe- 
icat tării unor incidente, terenul va 
ren fi suspendat.
ouă Pentru atitudini nesportive, 

și Miculescu (F.C. Corvinul) a fost

• De ce a fost ammată etapa din 10 aprilie? © Meciul de miercuri, 
cu Polonia B, un test special, mai ales pentru extremele echipei 
noastre® Retragerea lui Lucescu— un fapt împlinit • Pentru postul 

de portar — un nou baraj în trei
Acum, cînd au mai rămas 

doar două săptămîni pînă la jo
cul cu Spania, o convorbire cu 
Ștefan Covaci ni se pare deo
sebit de oportună. Această con
vorbire n-a avut, prdpriu-zis, 
un start anume, cu carnet de 
reporter și creion așteptind.

Discuția a pornit pe nesimți
te, avînd ca temă optimismul. 
Ștefan Covaci a anticipat, am 
spune, această întrebare,- răs- 
punzînd : „Sînt un optimist din 
lire. La această stare generală 
se adaugă și o formă de opti
mism special, care se va ac
centua, sper, în ultimele zile, 
cînd conștiința datoriei împlini
te — la capitolul muncii de 
pregătire — va fi totală".

Acestea fiind zise, Ștefan 
Covaci face o scurtă recapitu
lare a pregătirilor pentru acest 
sezon de primăvară, fără a omi
te să precizeze în preambul că 
„jocurile grupei noastre sînt, 
fiecare în parte, un joc ca și 
eliminatoriu, în care orice punct 
în plus sau în minus poate fi 
decisiv. Avem o situație specia
lă — continuă conducătorul teh
nic al echipei naționale. Dacă 
acum opt ani, în preajma Mexi
cului, am putut cîștiga grupa 
cu un 0—3 la start, în fața Por
tugaliei, și cu. un 1—1 la’ Bucu- 
re?ți,. cu Grecia, în ultimul joc, 
astăzi toate cele patru meciuri, 
m compania a doi adversari 
puternici, se vor juca pe mu
chie de cuțit". Revenind Ia 
pregătirea jocului cu Spania, 
Ștefan Covaci menționează e- 
fortul de asamblare tehnică și 
psihică din timpul stagiului de 
la Poiana, se referă la cele trei 
jocuri din perioada timișorea
nă, precum și la numeroasele 
antrenamente din Franța, punc
tate cu trei jocuri despre care 
spune că „au contribuit mult 
la legarea echipei naționale, la 
împrietenirea reală a unui Vigu 
cu Dudu Georgescu sau Dumi
tru cu Mulțescu".

După acest preambul, punem 
o întrebare firească : „Ați fost 
întotdeauna împotriva stagiilor 

prelungite înainte de meci. 
Constatăm, de astă dată, că 
pregătirea depășește obișnuitele 
șase zile, etapa din 10 aprilie

MÎINE, REUNIREA

LOTURILOR A Șl 6
Mîine se vor reuni Ia Bucu

rești loturile reprezentative A 
și B. Așa cum se știe, miercuri, 
în Capitală, Iotul A va întilni 
selecționata secundă a Polo
niei ; în aceeași zi, în localita
tea Plock, selecționata noastră 
secundă va primi replica repre
zentativei Poloniei.

Lotul echipei A este același 
cu cel selecționat pentru tre
cuta partidă cu Turcia. Com
ponența lotului secund am a- 
nunțat-o în ziarul nostru de 
ieri. Sub îndrumarea lui Ștefan 
Covaci, vicepreședinte al F.R.F. 
și antrenorul echipelor naționa
le, de pregătirile celor două lo
turi se îngrijesc antrenorii Con
stantin Cernăianu (lotul A) și 
Cornel Drăgușin (lotul B).

în programul de pregătire 
sînt prevăzute antrenamente 
intense. Plecarea lotului B spre 
Polonia este prevăzută pentru 
luni. Tot luni este așteptată so
sirea la București a fotbaliști
lor din lotul secund al Poloniei.

TERENURI
suspendat pe o etapă, iar co
echipierul său, Văetuș, a primit 
mustrare. O frumoasă impresie 
a făcut poziția principială, cu 
reale valențe educative, pe care 
a avut-o în fața comisiei, re
prezentantul clubului hunedo- 
rean, Ion Socol.

O pedeapsă exemplară a pri
mit Penov (Industria sîrmei 
Cîmpia Turzii) pentru joc vio
lent, periculos. El a fost sus
pendat pe 6 etape. Alți doi fot
baliști, Penciu (Cimentul Med
gidia) și Călinoiu (Chimia Brazi), 
au fost suspendați pe cîte 4 
și, respectiv, 5 etape pentru in
jurii aduse arbitrilor. 

fiind amînată. Cum explicați a- 
ceastă hotărîre

Covaci nu stă pe gînduri : 
„Opinia publică sportivă tre
buie să știe că sînt, în conti
nuare, un adversar al stagiilor 
prelungite. De astă dată, însă, 
a intervenit o situație specială. 
Amânarea începerii returului 
eu 10 zile a făcut să apară li
nele carențe neașteptate, în 
condiții normale, la capitolul 
fizic, tehnic și chiar tactic. Așa 
se face că această criză de 
timp trebuie compensată prin- 
ir-un nou efort de omogenizare. 
Vreau să vă mai spun că me
ciul' în compania Spaniei este 
un meci decisiv. Kubala îl tra
tează în același fel. împotriva 
Ungariei, cu trei săptămîni 
înaintea jocului cu noi, el a 
recurs la o formulă tactică de 
așteptare, într-un 4—4—2 care 
a vrut să anticipeze structura 
jocului său în compania echipei 
noastre, la București. Cu alte 
cuvinte, Kubala nu s-a lăsat 
tentat de o victorie pe care pu
blicul său o aștepta și o dorea, 
preferind să se concentreze ex
clusiv asupra jocului dc Ia 16 
aprilie".

Care ar fi, în aceste condiții, 
programul ultimelor 10 zile ?

Antrenorul citește din carne
tul său îmbibat de semne, cifre 
și desene : „Miercuri seara, 
după jocul cu Polonia B, vom 
petrece o seară împreună. A 
doua zi, de dimineață, jucătorii 
vor face un antrenament, după 
care vor avea liber pînă a doua 
zi, Ia prînz. Vineri, la amiază, 
ne vom deplasa la Poiana Bra
șov, pentru o scurtă oxigenare, 
combinată cu antrenamente a- 
decvate. Am ținut mult — doc
torul Tomescu a susținut și el 
ideea — la valorificarea aces
tor trei zile de. munte, care se 
vor încheia printr-un joe Ia 
Brașov, în compania selecționa
tei de tineret a României, care 
va fi, sînt sigur, un adversar 
mai ambițios decît oricare e- 
chipă de club. în cursul zilei
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0 BUNĂ VERIFICARE ÎNAINTEA PRELIMINARIILOR C.M.
întotdeauna întîlnirile dintre 

reprezentativele Poloniei și 
României, fie ele între prime
le formații, fie între cele de 
tineret sau de juniori, au con
stituit partide atractive, de un 
bun nivel tehnic. Iată de ce 
inițiativa federațiilor noastre de 
specialitate de a se organiza o 
dublă întîlnire între reprezenta
tivele celor două țări este con
siderată utilă, chiar dacă parti
dele directe nu opun selecționa
te similare.

Firește, pe iubitorii fotbalu
lui din România îi interesează 
în primul rînd meciul de la 
București, unde va evolua pri
ma" echipă a gazdelor, în com
pania selecționatei secunde a 
Poloniei. Este neîndoios faptul 
că acest joc va constitui o ex
celentă verificare a potențialu
lui selecționatei României îna
intea primului meci din preli
minariile campionatului mon
dial. Spunem asta pentru că în 
lotul B al Poloniei figurează 
jucători de valoare, care au fost 
prezenți la ultima ediție a C.M. 
sau a turneului olimpic din 
1972. Este vorba de fundașul 
Szymanowski și înaintașul Kap- 
ka — ambii de la Wisla Cra
covia. Aceștia sînt. dealtfel, ve
teranii „secunzilor", pentru că, 
în rest, toți ceilalți jucători sînt 
tineri, unii proveniți din fosta 
formație a celor sub 23 de ani 
sau titulari ai echipei de tine
ret (sub 21 de ani). în fine, se 
mai poate sublinia faptul că 
toți cei 15 fotbaliști care vor 
face deplasarea la București 
sînt jucători de bază ai unor 
formații din prima ligă.

Pe noi ne interesează, firește, 
mai mult meciul de la Plock, 
localitate situată la 100 km de 

de luni, vom veni Ia Snagov. 
Vom face marți două antrena
mente, miercuri vom susține un 
joc cu o echipă potrivită, care 
să ne permită ultimele retușuri. 
Antrenamentele vor continua 
pînă în ziua meciului cu Spa
nia".

în carnetul cronicarului apar 
următoarele întrebări :

1. Cum sintetizați efortul ge
neral al lotului spre adaptarea 
la cele cinci principii ie jo
cului modern, pe care le-ați 
formulat în primul interviu ăl 
anului, acordat ziarului nostru 
în ianuarie ?

2. Care sînt aspectele poziti
ve și cele negative surprinse 
în acest început de primăvară, 
deci cu puțin înainte de meciul 
oficial ?

3. Ce răspuns dați iubitorilor 
fotbalului, care au fost plăcut 
surprinși de forma manifestată 
de Lucescu în derbyul cu 
Steaua ?

4. Ce așteptați de la jocurile 
cu Polonia A și B ?

5. Ce proiectați pentru rezol
varea cît mai fericită a titula
rului pentru postul de portar ?

Ștefan Covaci notează și răs
punde :

1. Am înregistrat unele pro
grese la capitolul marcaj și la 
cristalizarea jocului cu libero. 
Sîntem, în continuare, deficitari 
Ia mărirea ritmului în faza de 
finalizare și la demarca j. (Să 
facem precizarea, totuși, că a- 
ceste ultime două aspecte sînt 
o problemă de educație în 
timp).

2. Cred că putem nota Ia po
zitiv creșterea spiritului de e- 
chipă, un plus de omogenizare 
psihică, un plus de curaj, mai 
ales în condițiile sufletești deo
sebit de dificile pe care le-au 
avut jucătorii în perioada de 
mari încercări prin care a tre
cut țara noastră, la începutul 
lui martie. Remarc, de aseme
nea, o anume îmbunătățire a 
jocului apărării — mă refer la 
acea creștere în bloc. Erorile

Varșovia, unde va avea loc par
tida dintre _ prima reprezentati
vă a Poloniei și cea secundă a 
României. Echipa noastră s-a 
pregătit în timpul iernii în Iugo-

DEYNA

slavia și în Grecia, susținînd 
citeva partide amicale : 2—0 cu 
Takovo, 2—0 cu Sarajevo, 2—0 
cu Rijeka, 0^-3 cu Velez Mo
star (!) și 1—0 cu Panaihinaikos 
Atena. Golurile în aceste jocuri 
de verificare au fost marcate 
de cei mai buni înaintași : 
Szarmaeh — 3, Lato — 3 și Ter- 

de apărare din meciul eu Tur
cia au fost mai ales erori indi
viduale, mult mai ușor de re
mediat. La acest capitol, al a- 
părării, e cazul să notăm exem
plul de dăruire al fundașilor 
mai vîrstnici, Cheran și Vigu. 
în sfîrșit, ca o privire de an
samblu, mă bucură faptul că se 
atacă pe tot frontul, zonele la
terale nefiind doar apanajul 
extremelor. Ca aspecte negati
ve, aș nota ponderea excesivă 
a jocului individual (lordănes- 
cu, Zamfir, Troi), pierderea 
mult prea rapidă a mingilor, 
degajările fără adresă, caracte
rul încă defectuos al centrări
lor. mai ales cînd în vîrful li
niei de atac se află un om cu 
un mare simț, al golului : Dudu 
Georgescu. în sfîrșit, să notez 
marele număr de ratări, din 
întîrzierea procedeelor. Gerd 
Miiller marchează din voleuri 
ultrarapide de la 2 metri. Noi 
încercăm să marcăm din voleuri 
de la 2® metri, ceea ce se în- 
tîmplă foarte rar.

3. Lucescu s-a retras din e- 
chipa națională, la cerere, ea și 
Gerd Miiller, de pildă. Această 
retragere este un fapt împlinit. 
Sigur că Lucescu, ca și Gerd 
Miiller, au jucat și vor mai 
juca multe meciuri bune Ia 
clubul lor. Dar asta se întîmplă 
poate și pentru că au știut, la 
un moment dat, să-și dozeze 
efortul.

4. Aștept un plus de finețe 
și cursivitate în jocul de la 
București. Aștept un plus de 
formă din partea „datornicilor" ; 
Boloni și, bineînțeles, extre
mele. Aștept sugestii de fond 
și din partea echipei care va 
juca în Polonia. Fotbalul are 
întotdeauna nevoie de așa ceva.’

5. Cristian va evolua o re
priză în meciul cu Polonia, la 
București. Iorgulescu joacă o 
carte importantă în Polonia. 
Cred, totuși, că Iordache va ști 
să nu-și cedeze locul.

•A-
Pînă la meciul cu Spania 

mai sînt două săptămîni. La 16 
aprilie se vor împlini doi anî 
de la jocul susținut la Madrid. 
Acel 1—1 a fost echivalent cu 
o victorie.

Astăzi, „tricolorilor" li se 
cere mai mult...

Ioan CH1RILĂ

leeki. După reîntoarcerea lotu
lui din turneu a fost reluat 
campionatul. Acum, el este în 
plină desfășurare : în ultimele 
7 zile au fost programate 3 eta
pe !. Derby-ul a avut loc între 
Legia Varșovia și campioana de 
anul trecut, Stal Mielec (3—2),' 
în care autorii golurilor au fost 
și cei mai buni jucători : Deyna 
(3) pentru Legia și Kasperczak 
(2) pentru oaspeți. în etapa de 
miercuri, Lato și Szarmaeh au 
arătat o formă bună, iar din- 
trei cei din lotul B s-a remar
cat micuțul Sybys (Wisla Cra
covia), care are o înălțime de 
numai 1,62 m !

în lotul echipei A notăm pre
zența a 6 jucători care au fost 
la ultima ediție a turneului 
final al C.M. : Kasperczak, 
Wieczorek, Zmuda, Deyna, Lato 
și Szarmaeh. A fost rechemat 
și Lubanski, care activează a- 
cum în Belgia, în echipa 
Lockeren.

în legătură cu cele două 
partide, antrenorul principal, 
Jacek Gmoeh, a declarat : „Du
bla întîlnire va fi o foarte bună 
verificare atît pentru noi cît și 
pentru jucătorii români. Cred 
că meciurile vor fi de bună 
factură și ne vor arăta ce retu
șuri va trebui să facem pînă Ia 
primele întreceri din prelimina
riile C.M.“.

Și încă un amănunt de ulti
mă oră : meciul Polonia A — 
România B va începe la ora 
16,39 (17,110 ora Bucureștiuiui),
iar jucătorii români vor fi găz- 
duiți la hotelul „Metropol" din 
Plock,

MIROSLAW SKORZEWSKI
redactor

la „Przeglad Sportowy”

Corvi.au


TEHNICA, ELEMENT DETERMINANT La „Turneul Primăverii" la box

Șl ÎN ALERGĂRILE PE TEREN VARIAT MULTI PARTICIPANT!
La atletism, rezultatele înalte 

au ca suport, în primul rînd, 
potențialul fizic, tehnica fiind 
un element determinant cu 
deosebire în probele de sărituri 
și aruncări, în alergările peste 
garduri sau obstacole, la ștafete. 
Iată însă că întrecerile Crosului 
Balcanic de la Tripolis ne-au 
oferit un exemplu în care teh
nica — sau, mai bine spus, a- 
daptarea tehnicii, a pasului de 
alergare la condițiile traseului 
— s-a dovedit o condiție esen
țială în obținerea succesului.

Se impune mai întîi o scurtă 
prezentare a parcursului de a- 
lergare, pe care Emile Declerq, 
președintele comisiei de cros a 
I.A.A.F., îl considera drept u- 
nul dintre cele mai dificile pe 
care le-a întîlnit vreodată. Tra
seul a fost greu atît în ceea ce

privește compoziția solului — 
dur, cu porțiuni lungi de pie
triș și chiar asfalt — cît și da
torită profilului său, cu urcu
șuri lungi și coborîșuri abrup
te, chiar periculoase. Desigur, 
în aceste condiții pregătirea

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

După Crosul Balcanic

sau valoarea reală a concuren- 
ților, cunoscută din cursele de 
pe pistă — în care, de pildă, 
performanțele campionilor noș
tri Natalia Mărășescu și Ilie 
Floroiu erau net superioare ce
lor ale adversarilor — și-ar fi

Importante modificări ale sistemului
competițional la handbal

© A fost înființată „Cupa României"
Cerute de actuala dezvoltare 

a handbalului, de obiectivele 
sale majore privind progresul 
calitativ și obținerea unor noi 
performanțe de valoare în are
na internațională, modificările 
aduse sistemului competițional 
au menirea să contribuie la 
promovarea realelor valori, să . 
asigure premise sigure pentru 
o dîrză și stimulatoare dispută 
în campionatele divizionare A 
și B.

Iată care sînt modificările :
1. începînd cu sezonul com

petițional 1977/1978, campiona
tele republicane (Diviziile) A 
și B, masculin și feminin, se 
vor organiza după cum urmea
ză : categoria (Divizia) A în- 
tr-o serie cu 10 echipe. în loc 
de 12 ; categoria (Divizia) B 
în două serii a cîte 8 echipe 
fiecare (repartizate după cri
teriul geografic), în loc de 
două serii cu cîte 10 echipe.

2. începînd cu sezonul com
petițional 1977/1978, campiona
tul categoriei (Diviziei) A, 
masculin și feminin, se va or
ganiza în numai două tururi 
(tur-retur), cu etape săptămîna- 
le, renunțîndu-se la turul III, 
sistem turnee de sală.

3. în locul turului III (sis
tem turnee de sală) se va orga
niza „Cupa României*, atît la 
băieți cît și la fete, după sis
temul de desfășurare folosit la 
campionatele mondiale 
niori.

„Cupa României* 
nizată cu 
chipe (10 
mele trei 
tre cele 
ziei B) și se va desfășura în 
fiecare an, în sală, în perioada 
ianuarie-februarie. în anii în 
care „Daciada* se desfășoară 
cu finală pe țară, „Cupa Româ
niei* se va transforma — pen- 
tru seniori — în „Daciadă*.

4. Pentru trecerea la noua 
formulă competițională, cu nu
măr redus de echipe în cate
goriile (Diviziile) A și B, se 
va organiza în zilele de 3—4 și

de se-

fi orga- 
a 16 e-

va 
participarea 

din Divizia A și pri- 
clasate în fiecare din- 
două serii ale Divi-

iunie 1977 turnee de baraj, în
ur-

5
centre neutre, după cum 
mează :

a) turneul de baraj pentru ca
tegoria (Divizia) A, masculin și 
feminin (echipele clasate pe 
locurile 11 și 12 în ediția 1976/ 
1977 a campionatului republi
can categoria A vor retrograda 
conform prevederilor regula
mentare) : echipele clasate pe 
locurile 9 și 10 în ediția 1976/ 
1977, in Divizia A, precum și cele 
clasate pe locul 1 în cele două 
serii ale Diviziei B ediția 1976/ 
1977 vor participa la un turneu 
care se va desfășura după sis
temul „numai tur“; primele 
două clasate vor promova în 
categoria (Divizia) A, celelal
te două urmînd să activeze în 
sezonul 1977/1978 în categoria 
(Divizia) B ;

b) turneele de baraj pentru 
categoria (Divizia) B, mascu
lin și feminin (echipele clasa
te _ pe locurile 9—10 în cele 
două serii ale categoriei B, e- 
diția 1976/1977, vor retrograda 
în campionatele județene de 
calificare, conform prevederilor 
regulamentare) : echipele clasa
te pe locul 8 în eele două serii 
ale categoriei (Diviziei) B, îm
preună cu echipele clasate pe 
locul I în cele patru serii fina
le ale campionatului de califi
care, vor fi împărțite în două 
serii (alcătuite după criterii 
geografice) a cîte trei echipe 
fiecare, urmînd să joace între 
ele după sistemul „numai tur“; 
echipele clasate pe locul I în 
aceste două serii vor promova 
în categoria (Divizia) B. cele
lalte urmînd să activeze în se
zonul 1977/1978 în campionate
le județene de calificare.

Toate celelalte competiții din 
calendarul competițional intern 
1977/1978 (campionatul republi
can de juniori — școlari, cam
pionatul de calificare seniori, 
concursul republican pentru ju
niori cat. a Il-a și a III-a) se 
vor desfășura după regulamen
tele în vigoare.

găsit mai greu posibilități de 
exprimare.

Trebuie să spunem însă că 
tocmai aceste dificultăți supli
mentare au devenit un atu pen
tru reprezentanții noștri. Ne-a 
surprins plăcut grija deosebită 
cu care tehnicienii lotului ro
mân au analizat în amănunt 
traseul, pe fragmente, dînd in
dicații alergătorilor referitoare 
la felul în care trebuie parcursă 
fiecare porțiune, cum trebuie 
chibzuit efortul de-a lungul 
traseului. Sfaturile au fost as
cultate și acolo unde ele au 
fost susținute de capacități fi
zice superioare rezultatele vor
besc de la sine. Natalia Mără
șescu și Maricica Puică au de
pășit-o pe Onbacieva la jumă
tatea cursei pe o porțiune de 
deal, apoi Mărășescu și-a mărit 
avansul la cele două coborîri. 
Iugoslavul Vulovici s-a ținut 
scai de Floroiu, dar alergarea 
economicoasă a lui Ilie a păs
trat intacte resursele record
manului nostru, iar la 8 000 m, 
tot pe porțiunea de urcuș pre
lungit , Ilie a știut cînd și cum 
să ridice tempoul, cîștigînd în 
mai puțin de un kilometru cî
teva zeci de metri.

Desigur, comportarea fru
moasă a atieților români are ca 
primă explicație pregătirea e- 
fectuată în această iarnă. Ma
niera — fără replică — în care 
au fost obținute cele șase vic
torii trebuie înțeleasă însă și ca 
un rezultat al adaptării tehnicii 
de alergare la condițiile speci
fice ale dificilului traseu de la 
Tripolis, 
lucru.

CU O PREGĂTIRE SLABA

Să reținem acest

VI. MORARU

In 
Iui 
competiție care 
menirea să 
concurenții în vederea 
participării la Tur
neul internațional al 
României, „Centura 
de aur”, la Galați au 
fost programate dis
putele ia categoriile 
semimuscă, cocoș, se- 
miușoară, semimijlo- 
cie, mijlocie și grea. 
Cum regulamentul 
competiției a permis 
înscrierea nelimitată 
a boxerilor seniori, 
organizatorii s-au tre
zit în fața unei si
tuații dificile, numă
rul concurenților la 
unele categorii depă
șind posibilitățile de 
organizare a întrece
rilor în timpul afec
tat acestui scop. La 
semiușoară și la se- 
mimijlocie, de pildă, 
numărul înscrișilor 
depășea numărul ma
xim de 32. care pre
supunea susținerea a 
cinci meciuri în timp 
de cinci zile, 
trecînd peste 
aspect de ordin orga
nizatoric, turneul de 
la Galați a adus în 
ring majoritatea ce
lor mai buni pugi
list! din țară la a- 
ceste categorii, ex
cepție făcînd compo- 
nenții echipei națio
nale. care au evoluat la 
Hanovra. Din acest 
punct de vedere, con
cursul a fost foarte 
util, permițînd o tre
cere în
tregulul 
loric al 
tru.

cadrul „Turneu- 
Primăverii* — 

avea 
trieze

Dar, 
acest

revistă a în- 
potențial va- 
boxului nos-

Trebuie să spunem 
însă, de la bun în
ceput, că pregătirea 
tehnică a multora 
dintre participantii la 
turneul de la Galați 
a fost cu mult sub 
nivelul admis într-o 
astfel de întrecere, 
în primele zile ale 
competiției, pe ringul 
din Sala sporturilor 
au urcat foarte mulți 
sportivi care 
un bagaj sărac 
cunoștințe 
fapt care 
strează că în _____
secții din țară nu e- 
xistă suficientă preo
cupare pentru deprin
derea corectă a pro
cedeelor tehnice de 
atac și de apărare. 
Or, într-un sport atît 
de complex ca boxul, 
în care execuția unui 
procedeu tehnic de 
atac se face în con
diții mereu diferite 
(în funcție de parti
cularitățile și acțiu
nile adversarului) nu 
este posibilă perfor
manța fără a stăpîni 
foarte bine ‘ ‘

Chiar și în 
următoare, cînd 
evoluat sportivi 
cum mai buni 
văzut boxeri 
cient _ _ .
punct de vedere teh
nic. în rîndul aces
tora îi amintim pe 
semimijlociii Vasile 
Farcău (Chimia A- 
rad). Achim Taraș 
(Steagul roșu Brașov) 
— au făcut cel mal 
urît meci al zilei — 
Dumitru Tiron (Meta
lul Bîrlad). semîușo- 
rii Ștefan Ciurcă (Vo-

aveau 
de 

tehnice, 
demon- 

multe

tehnica, 
galele 

au 
ori- 
am 

insufi- 
pregătiți din

ința București), Nl- 
colae Păun (Auto
buzul Buc.) și iulian 
Simion (Steaua), mij
lociul Viorel Dorcu 
(A.S.A. Bacău) - 
giliști ale căror 
noștințe tehnice 
situează foarte 
proape de nivelul 
cepătorilor. Și 
ar putea continua... ~ 

Această constatare 
nu trebuie să condu
că la concluzia că 
nivelul tehnic al com
petiției a fost în 
talitate 
n-au existat și 
xeri cu o zestre 
cunoștințe tehnice 
respunzătoare. 
prezenți au fost 
cîntați de _ 
tînărului Iuliu 
dovan — 
Gh. Roșea 
Turzii) — boxer 
deși s-a dovedit 
firav, a excelat 
tehnică. prin 
spectaculos. O ____
tehnică au dovedit și 
Adem Săli, Faredin 
Ibrahim (Farul), Ion 
Mantu (Steaua), Cor
nel Hoduț (Rapid), 
Carol Hajnal (Stea
ua), Valentin Silaghi 
(Dinamo)

Firește, 
vorba de 
mun de 
despre 
spre 
fiecare dintre 
pugiliști i. „. 
procedeele de atac și 
apărare la particula
ritățile lor (înălțime, 
viteză. îndemînare, 
forță etc.).

Mihai TRANCĂ

scăzut,

pu- 
cu- 

se 
a- 

în- 
lista

to
că 

bo
de 

co- 
Cei 
în- 

evoluțiile 
Mol- 

antrenor 
(I.S.C. 

care, 
încă 
prin 
box 

bună

nu poate fi 
un stil co- 
luptă, ci 

o înclinație 
boxul tehnic, 

j acești 
adaptînd

VALOAREA MEDIOCRA A PIVOȚILOR LIMITEAZĂ

PERFORMANTELE BASCHETULUI NOSTRU

• PRINCIPALELE carențe TEHNICITATEA
SCĂZUTA

încheierea campionatelor re
publicane de baschet ne oîeră 
prilejul aprecierii stadiului de 
rezolvare a unor probleme im
portante ale acestui joc spor
tiv, legate de viitoarea activi
tate internațională a echipelor 
țării noastre (principale obiec
tive în 1977 : campionatul eu
ropean și Balcaniada pentru lo
tul de seniori ; Balcaniada pen
tru cel de senioare ; Universia
da pentru selecționatele stu
dențești — masculine șl femi
nine — care aproape se con
fundă cu reprezentativele Ro
mâniei). De la bun început 
dorim să... punem degetul pe 
rană, sesizînd că handicapul 
nr. 1 al formațiilor . românești 
— necompetitivitatea pivoților 
pe plan internațional — persis
tă, ca anul trecut, ca in anii tre- 
cuți, cînd echipele naționale și 
de club au înregistrat rezultate 
modeste și chiar mediocre în 
competițiile oficiale la care 
au participat. Este drept că la

ȘI GABARITUL REDUS
fete s-a observat un oarecare 
progres, Rodica Goian, Ștefa- 
nia Giurea și Mariana Andre- 
escu, manifestînd un plus de 
valoare tehnică, insuficient însă 
(după opinia noastră), pentru 
a le ridica la nivelul pivoților 
din reprezentativele fruntașe 
ale baschetului european. La 
băieți, situația este cam ace
eași ca în 1975, cînd lotul țării 
noastre s-a clasat pe locul 11 
la campionatul european, sau 
ca în 1976, cînd a ocupat ulti
mul loc la campionatul balca
nic. Doar Oczelak (care, de 
fapt, este folosit mai mult ca 
extremă) și Georgescu punctea
ză în fața pivoților adverși, cei
lalți (Ivascenco, Mihuță, Gh. 
'Dumitru, ca să amintim doar 
pe cîțiva din cei încercați in 
lotul național) neavînd baga
jul de procedee tehnice care să 
le permită depășirea 
de recuperatori. în 
diții, formațiile țării 
fi din nou nevoite

„funcției* 
aceste con- 
noastre vor 
sâ recurgă

POLOIȘTII SE ADAPTEAZĂ TIMID CERINȚELOR NOULUI REGULAMENT
L,a întoarcerea din recentul tur

neu din Brazilia ne-a vizitat la 
redacție Anatol Grințescu. unul 
dintre antrenorii echipei națio
nale de polo. Subiectul discuției 
noastre : jocurile 
,,-7"-le reprezentativ_ ia 
Janeiro și la

susținute 
Rio 

Sao Paolo.

de 
de

să se orienteze... teoretic, în noua 
desfășurare a unei partide. Prac
tic insă, ei manifestă o timidi
tate sau, altfel numită, o lipsă de 
curaj, de spontaneitate. Jocul a 
devenit acum foarte rapid și ne
cesită multă imaginație, mișcări 
spontane, decizii de moment.

încercării unei combinații 
doi) scurte, care să ducă 
finalizare.

— Alte observații ?

— Prin scurtarea duratei 
lor de atac, numărul

(un- 
și la

faze-
acțiunilor

putea crea un atu 
mațiilor care mai 
forță și talie.

în fața for- 
mizează pe

— Cum vedeți 
în continuare a

desfășurarea 
pregătirilor ?

— Ne-ar 
cum s-au 
noștri noilor 
regulament ?

alesinteresa mai 
adaptat jucătorii 

modificări de
Citcva constatări ale antrenorului A. Grințcscu

— Poate că nu este încă timpul 
unor concluzii ferme. Nu uitați 
că ei s-au aflat la cel dinții test 
practic, la primele jocuri oficiale. 
Totuși, cîteva elemente au reținut 
atenția, ele fiind sesizate nu nu
mai în confruntările cu campi
oana olimpică, echipa Ungariei, 
dar și în cele cu formații din al 
doilea eșalon valoric (Mexic, Bra
zilia).

Cine nu se va putea încadra 
acest ritm nu va

— Un exemplu

rezista...

concret ?

declanșarea

în

— Despre ce este vorba ?

dinaintea 
convinge 

linii mari,

— La antrenamentele 
turneului m-am putut 
că jucătorii știu. în

Sportul

— Iată, de pildă, . ...
susținerea contraatacului. Echipa 
acționează colectiv în prima sa 
fază ; adică, toți cei șase jucă
tori încearcă să se „rupă" de 
adversari. plecînd rapid spre 
poarta opusă. Portarii au început 
să se deprindă cu aruncarea ba
lonului spre jucătorul cel mai 
bine plasat. în faza următoare 
însă, manevrele devin mai lente ; 
fie pentru că nu se cunoaște prea 
bine tehnica demarcajului. fie că 
pasele întîrzie uneori, sau pentru 
că celor mai multi dintre ata- 
canți le lipsește spontaneitatea

Și

ofensive a crescut simțitor, iată 
de ce cred că toți cei șase jucă
tori trebuie să devină șuteri per- 
fecți. „Caruselul" paselor va dis
pare treptat din tactica jocului 
și flecare poloist va trebuie să 
se dovedească capabil de a con
cretiza prompt, în orice situație 
s-ar afla. în altă ordine de idei, 
nu sînt mulțumit încă de stadiul 
atins de jucători in ceea ce pri
vește rezistenta în regim de vi
teză. Sînt situații în jocul de 
acum, eînd trebuie 
de 7—8 ori la rînd și, în 
firesc, în acest caz ' ‘ 
jați jucătorii cu un 
mic. cum sînt cei 
noastre. Cred că în 
recție va trebui să 
un nivel superior, pentru a

— Sînt necesare jocuri, foarte 
multe jocuri, atît pe plan intern 
cît și pe plan internațional. Pen
tru a putea căpăta curajul, 
spontaneitatea de care aminteam, 
mai multă personalitate, poloiștii 
vor trebui să se afle cît mai mult 
în condiții apropiate de joc. a- 
vînd în față adversari de diverse 
valori. Cu alte cuvinte 
namente zilnice și 
mînale.

— Ce părere 
noul sistem de

antre-
jocuri șăptă-

aveți despre 
arbitraj ?

fost mai bine

în jocul
să sprintezi 

mod 
sînt avanta- 
gabarit mai 

ai naționalei 
această 

ajungem
dL- 

la 
ne

— Cred că ar fi
ca pînă la însușirea și înțelegerea 
deplină a noului regulament par
tidele sâ fie 
nuare de cite 
S-ar fi evitat 
Apoi, probabil 
jocului ar fi dus la soluția adop
tată de pe acum, cu cîte doi ar
bitri. Dar cum noi', antrenorii, 
sîntem rareori consultați în ase
menea cazuri...

condu.se în conti- 
un singur arbitru, 
deciziile contrare, 

că dezvoltarea

Adrian VASILIU

,1a diferite soluții tactice, de 
fapt, niște paleative, ale căror 
rezultate formează palmaresul 
nesatisfăcător al baschetului 
din țara noastră.

Campionatele republicane re
cent încheiate au evidențiat pe 
parcursul desfășurării lor unele 
elemente tinere, dotate, cu ta
lie și gabarit apropiate de ce
rințele baschetului modern, ca 
de pildă, Elena Filip (Politeh
nica București) — 1,84 m, An
gela Silin (Universitatea Timi
șoara) — 1,90 m, Adriana Con- 
stantinescu (Crișul Oradea) — 
1,85 m, Roman Opșitaru (Stea
ua) — 2.08 m, Carol Takacs 
(Politehnica Iași) — 2.01 m,
Dezideriu Benedek (C.S.U. Bra
șov) — 2.04 m. Din păcate, lis
ta acestora nu este prea lungă, 
dar tocmai acesta trebuie să 
fie motivul care să determine 
pe antrenorii divizionarelor A, 
B, școlare și de juniori să pri
vească cu toată răspunderea a- 
ceastă problemă, atît de im
portantă a baschetului din ța
ra noastră : problema pivoților. 
Elementul uman existent tre
buie îndrumat cu pricepere, cu 
migală, neîntîrziat, spre o pre
gătire specială, specifică pivo
ților, a căror creștere valorică 
necesită _un volum mai m.are 
de muncă, un plus de exigență. 
Nu este permis ca din circa 
40 de jucători divizionari de 
peste 2 m. doar cîțiva să fie 
apți de selecționare în lotul re
prezentativ, ceilalți, eu o teh
nică rudimentară, bătînd pasul 
pe loc, menținîndu-se la un 
plafon care-i face utili doar 
în... campionatele tării. Compe
tițiile interțări și intercluburi 
(nu mai departe balcaniadele 
din luna decembrie a anului 
trecut și cupele europene — e- 
diția 1976—1977) ne-au demon
strat, spre amărăciunea noas
tră, că așa-zișii pivoți ai for
mațiilor românești sînt ca niște 
începători (prin cunoștințele 
lor tehnice și tactice) față ds 
cei ai echipelor adverse, ei ne
izbutind să înscrie decît un nu
măr infim de coșuri. Fapt care 
trebuie să hotărască, în sfîrșit, 
pe antrenori să se ocupe in 
mod serios și în profunzime de 
problema pivoților.

Dumitru STANCULESCU

condu.se
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AZI, LA TIMIȘOARA, 

„REPUBLICANELE" 
DE CANOTĂJ-FOND

Astăzi, pe Bega, cei mai buni 
schifiști din țară vor lua star
tul în prima competiție ofici
ală a noului sezon de canotaj: 
CAMPIONATELE REPUBLI
CANE DE FOND. Disputat cu 
regularitate din anul 1956, tra
diționalul concurs — organizat 
de F.R.C.Y. și C.J.E.F.S. Timiș 
— programează curse de 
8 000 m (seniori) și 5 000 m (se
nioare).

Iată probele actualei edi
ții a campionatelor republi
cane de canotaj-fond : SENI
OARE: schif simplu, 2 vîsle, 
2 rame, 4+1 vîsle, 4+1 rame 
și 8+1; SENIORI: schif sim
plu, 2 vîsle, 2 rame, 2+1, 4 ra
me. 4 vîsle, 4+1 și 8+1.

ULTIMELE CONCURSURI 
. DE PATINAJ

Federația română de patinaj a 
programat pentru luni, marți și 
miercuri. Ia patinoarul artificial 
„23 August" din București, ulti
mele două competiții ale sezonu
lui de patinaj artistic. Este vorba 
de „Cupa Federației" (concurs 
rezervat în exclusivitate speran
țelor patinajului nostru artistic, 
precum și copiilor de categoriile 
I și a n-a) și „Cupa României*, 
competiție' la care vor participa 
juniori de categoriile I și a n-a 
și seniori.

,,Cupa Federației" va începe luni 
la ora 8, cu figurile obligatorii. 
Marți dimineață vor intra în 
întreceri, în cadrul „Cupei Ro
mâniei", juniorii I și n și se
niorii.

DOUĂ IMPORTANTE 
ÎNTRECERI CICLISTE 

LA CONSTANTA
Inaugurarea oficială a noului 

sezon competițional la ciclism 
va avea loc duminica aceasta, 
la Constanța, odată cu prima 
etapă a tradiționalei curse de 
fond „Turul Dobrogei". Com
petiția se desfășoară pe par
cursul a trei etape. Ea va 
reuni la start alergători români 
și oaspeți de peste hotare. Or
ganizatorii ne-au informat că 
la recentele întreceri și-au 
confirmat participarea cicliști 
din Cehoslovacia, Polonia și 
Ungaria, precum și reprezen
tanți ai tuturor secțiilor de ci
clism din țară.

„Turul Dobrogei" se va în
cheia marți 5 aprilie. De 
miercuri, întreaga caravană 
(cicliști, arbitri etc.) se va pu
ne din nou în mișcare, pentru 
a acoperi alte cinci etape, în 
cadrul „Cupei F. R. Ciclism". 
Redăm mai jos programul com
plet al acestor două interesante 
întreceri.

„Turul Dobrogei": etapa I 
(3 aprilie): Constanța — Ovi
diu — M. Kogălniceanu — Tîr- 
gușor — Constanța (125 km); 
etapa a Il-a (4 aprilie): Con
stanța — Ovidiu — Nazarcea 
— Medgidia — Cernavodă — 
Nazarcea —Constanța (140 km);

etapa a III-a (5 aprilie): șo
seaua Negru Vodă (km. 6) — 
Mangalia (bifurcație) — 130 km.

„Cupa F.R. Ciclism": etapa 
a IV-a (6 aprilie): Constanța
— Ovidiu — M. Kogălniceanu
— Medgidia — Nazarcea — 
Constanța (110 km); etapa a
V- a (7 aprilie): contratimp in
dividual pe șoseaua Negru Vo
dă (30 km); etapa a VI-a (8 
aprilie): Constanța — Basarabi 
— Cobadin — Adamclisi—Coba- 
din — Basarabi (120 km); eta
pa a VII-a (9 aprilie): Con
stanța — Baia — Constanța 
(130 km); etapa a VlII-a (10 
aprilie): circuit la Constanța, 
pe un traseu cuprins între bd. 
Tomis, bd. Al. Lăpușneanu, bd. 
Aurel Vlaicu.
DINAMO - „POLI" IAȘI, 
CAPUL DE AFIȘ AL ETAPEI 

A VI-A LA RUGBY
In Divizia A de rugby, du

minică va avea loc etapa a
VI- a a fazei finale, care va 
marca continuarea disputei pen
tru primul loc, în care rămîn 
angajate, cel puțin teoretic, 
Steaua, Farul și Dinamo.

Dintre cele trei protagoniste, 
misiunea cea mai ușoară în 
etapă pare să o aibă XV-le 
constănțean, care evoluează pe 
teren propriu în compania Gri- 
viței Roșii și, probabil, își va 
apropria victoria. Deși joacă 
acasă, Dinamo va trebui să 
abordeze cu maximum de aten
ție meciul cu „Poli" Iași, cea 
de a patra clasată și cu care, 
deocamdată, se află la egalita
te de puncte (11). Lidera, Stea
ua, se deplasează la Sibiu pen
tru partida cu C.S.M. Aflați în 
formă bună rugbyștii militari 
păstrează prima șansă.

în grupa a Il-a rețin atenția 
meciurile Agronomia Cluj-Na- 
poca — Sportul studențesc și 
Olimpia București — „U“ Ti
mișoara, decisive pentru confi
gurația clasamentului. Celelalte 
partide ale etapei : Rapid — 
Gloria Buzău și Gloria Bucu
rești — Minerul Gura Humo
rului. (t. st.).

„CRITERIUL
DE PRIMĂVARĂ"

LA TENIS
Activitatea eompetițională în 

aer Liber la tenis a reintrat în 
actualitate. „Criteriul de primă
vară" — prima manifestare care 
reunește pe cei mai buni jucători 
și jucătoare din întreaga țară — 
este programat la Brașov. înce
pînd de luni și pînă duminica 
viitoare, reprezentanții tuturor 
cluburilor și secțiilor de tenis se 
vor reuni în orașul de sub Tîmpa 
pentru desemnarea cîștigătorilo-r 
la probele de simplu și dublu. 

Această primă competiție a 
sezonului constituie, împreună cu 
turul Diviziei A pe echipe (11— 
12 aprilie, Brașov, și 15—-16 apri
lie. Cluj-Napoca) și Campiona
tele internaționale ale României, 
București, 18—24 aprilie, un cri
teriu de verificare a tenismanilor 
care ne vor reprezenta în ediția 
din acest an a „Cupei Davis" : 
Dumitru Hărădău, Traian Marcu, 
Andrei Dîrzu și Marian Mirza.

MiîNE - START 
IN ULTIMUL TUR 

AL DIVIZIEI A 
DE HANDBAL

’ începînd de mîine, formațiile 
masculine și feminine din Di
vizia A de handbal se vor pre
zenta la startul ultimului act al 
campionatelor — turul III, în 
aer liber. Această fază a între
cerilor cuprinde 11 etape, ulti
ma fiind programată la 29 mai.

Iată configurația clasamente-
lor înaintea acestui act decisiv:

FEMININ
1. „U" TIM. 22 17 2 3 350-251 36
2. „U“ Buc. 22 17 2 3 373-290 36
3. I.E.F.S. 22 15 2 5 292-251 32
4. Confecția 22 14 1 7 299-280 29
5. Rapid 22 14 4 7 315-286 2G
6. Progresul 22 9 5 8 293-264 23
7. Mureșul 28 8 3 11 323-345 19
8. „U“ Cj.-Nap. 22 8 3 11 324-347 19
9 Constr. Tim. 22 6 4 12 282-313 16

10. „U“ Iași 22 7 1 14 315-347 15
11. Voința Od. 22 2 4 16 247-330 8
12. Tex. Buhuși 22 1 3 18 238-347 5

MASCULIN
1. STEAUA 22 22 0 0 522-357 44
2. Dinamo B. 22 19 1 2 450-326 39
3. Dinamo Bv. 22 12 2 8 418-379 26
4. H.C. Minaur 22 12 1 9 459-427 25

5. Știința Bc. 22 9 3 10 355-366 21
6. Poli Timiș. 22 9 2 11 368-381 20
7. Relonul 22 8 2 12 390-417 18
8. Gloria Arad 22 7 2 13 382-442 16
9. „U° Cj.-Nap. 22 6 3 13 370-418 15

10. „U" Buc. 22 5 5 12 295-350 15
11. CSU Galați 22 6 1 15 323-415 13
12. CSM Borz. 22 5 2 15 382-436 12

Iată acum programul primei 
etape a Turului III (etapa a 
XXIII-a) : FEMININ, Construc
torul Timișoara — „U” Iași,
Voința Odorhei — Rapid, Mu
reșul Tg. Mureș — I.E.F.S. (se 
joacă la Mediaș), „U” Timi
șoara — „U“ Cluj-Napoca, „U” 
București — Textila Buhuși 
(teren Universitatea, de la ora 
10,15), Progresul — Confecția 
(teren Progresul de la ora 
16,25) ; MASCULIN : C.S.M. 
Borzesti — Relonul Săvinesti, 
„U“ Cluj-Napoca — „Poli” Timi
șoara, H.C. Minaur — Dinamo 
Brașov, Știința Bacău — „U“
București, Dinamo București — 
Gloria Arad (teren Dinamo, de 
la ora 11,30). Meciul C.S.U. Galați 
— Steaua a fost amînat pentru 
ziua de 7 aprilie.
UNIVERSITARELE DE TENIS 

DE MASĂ
Campionatele republicane uni

versitare de tenis de masă edi
ția 1977 s-au disputat la Con
stanța, clasamentele fiind urmă
toarele: echipe m. — 1. Institu
tul Politehnic Buc., 2. Univ. Cra
iova, 3-4 Inst, politeh. Cluj-Na
poca, A.S.E. Buc. f — 1. Uni
versitatea Buc., 2. inst. politeh. 
Tmș. 3. Inst. ped. Cța; simplu f:
1. Mariana Gheorghiu (I.E.F.S.),
2. Liana Stoia (Univ. Buc.), 3. 
Gabriela Tulcea (Univ. Buc.); 
simplu m.; 1. Ioan Buga (Inst, 
politeh. Buc.), 2. Mihai Colțescu

(Inst, politeh. Buc.), x Jean An- 
dronie (Univ. Cv.) ; dublu f !
I. Gabriela Tulcea, Liana Stoia 
(Univ. Buc.)s 2. Ștefania Manea, 
Gabriela Ujică (A.S.E. Buc.), 3. 
Liliana Mariș, Felicia Beleșică 
(Inst. polit. Iași); dublu m: 1. 
Radu Adîncu, M. Andreescu (Inst. 
politeh. Tmș.), 2. M. Torțolea,
J. Andronie (Univ. Cv.). 3. M.
Colțescu, 1. Buga (Inst. politeh. 
Buc.); dubiu mixt: 1. M. Andre
escu, Corina Bezan (Inst. politeh. 
Tmș.), 2. J. Andronie, Doina Tă- 
taru (Univ. Cv.) 3. B. Topolo- 
geanu, Gabriela Tulcea (Univ. 
Buc.).

Gh. GOLDENBERG — coresp.

ULTIMA ETAPĂ
A RETURULUI LA VOLEI 

MASCULIN
® Victoria echipei Universi

tatea Craiova în fața liderei 
campionatului. Penicilina Iași, 

, a relansat lupta pentru titlu în 
prima divizie feminină la vo
lei. Acest rezultat-surpriză a 
fost posibil — după cum ne-a 
transmis corespondentul nostru 
Șt. Gurgui — datorită faptului 
că studentele nu au abandonat 
în nici un moment lupta, chiar 
cînd au fost conduse cu 2—0 la 
seturi, reușind printr-un efort 
demn de toată lauda să recupe
reze handicapul. în special da
torită vervei în atac a trăgă
toarei Maria Popa și formei 
bune a coordonatoarei Liliana 
Pașca. Ieșencele au evoluat din 
ce în ce mai slab, cedînd ini
țiativa și... meciul.

® Mîine, în campionatul 
masculin, este programată ul
tima etapă a turului, în timp 
ce la feminin se vor desfășura

partidele rundei a XX-a. Iată, 
programul : masculin : Viitorul 
Bacău — Dinamo. Explorări B. 
Mare — Constructorul Brăila, 
C.S.U. Galați — Steaua, Delta 
Tulcea — Petrolul Ploiești, Ra
pid — „U“ Craiova (sala Giu- 
lești. ora 11). Politehnica Ti
mișoara — Tractorul Brașov ; 
feminin : Farul Constanța — 
„U“ Craiova. Rapid — C.S.U. 
Galați (sala Giulești, ora 10), 
Penicilina Iași — C.S.M. Sibiu, 
Dinamo — Știința Bacău (sala 
Dinamo, ora 10), „U“ Timișoara 
— I.E.F.S.. Maratex B. Mare — 
Ceahlăul P. Neamț.

* Clasamentele înaintea eta
pei de mîine :

MASCULIN
1. DINAMO 20 20 0 G0: 8 40
2. Steaua 21 17 4 55:19 38
3. Explorări 2116 5 56:24 37
4. Constructorul 2112 9 42:41 33
5. Politehnica 21 12 9 40:44 33
6. Tractorul 21 11 10 41:34 32
7. Viitorul 21 11 10 43:41 32
8. Universitatea 21 8 13 34:46 29
9. Rapid 20 8 12 34:43 28

10. Delta 21 7 14 30:49 28
11. C.S.U. 21 219 22:59 23
12. Petrolul 21 120 12:6122

FEMININ
1. PENICILINA 19 17 2 53: 7 36
2. Dinamo 19 17 2 52:22 36
3. „U“ Craiova 19 12 7 43:28 31
4. Rapid 19 11 8 41:31 30
5. I.E.F.S. 19 11 8 45:35 30
6. Farul 1911 8 39:33 30
7. C.S.U. 19 11 8 38:33 30
8. „U“ Timișoara 19 1 12 26:39 26
9. Știința 19 6 13 32:42 25

10. Maratex 19 514 26:46 24
11. Ceahlăul 19 4 15 16:49 23
12. C.S.M. 19 2 17 6:52 21

© Miine se reiau și întrece
rile Diviziei B, fiind progra
mate partidele din etapa a 16-a.

Azi, In sala Floreasca,

DUBLUL MECI DINAMO-STEAUA LA BASCHET
Cîștigătoarele titlurilor de. 

campioane de baschet ale 
României din anul 1953 și pînă 
în prezent — echipele Dinamo 
(15 titluri) și Steaua (10 titluri) 
— se întîlnesc azi la ora 18,30, 
în sala Floreasca, într-o parti
dă organizată în scopul strînge- 
rii de beneficii pentru „Contul 
omeniei". Aceasta este prima 
confruntare dintre fruntașele 
baschetului nostru după parti
dele susținute în cupele euro
pene, în cadrul cărora au în- 
tîlnit formații de valoare. în 
perspectivă, o întrecere atrac
tivă, spectaculoasă, așa cum au 
fost majoritatea jocurilor Stea
ua — Dinamo. Loturile : DI
NAMO : Diaconescu, Novac, 
Popa, Chivulescu, Georgescu,

Niculescu, Ivascenco, Uglai, 
Caraion. Fluturaș, Braboveanu, 
David ; antrenor’’: D. Niculescu. 
STEAUA : Savu, Cernat, Ocze- 
lak, Tarău, Dumitru, Zdren- 
ghea, Cîmpeanu, Pîrșu, Băi- 
ceanu, Opșitaru, Neagu, Mol
nar ; antrenori : M. Nedef și 
Al. Fodor.

în deschidere, la ora 17,30, un 
meci al „amintirilor" între foș
tii jucători de la STEAUA 
(Folbert, Fodor, Nedef, Nicu
lescu, I. Dinescu, Nedelea, Tes- 
tiban, Burada, Valeriu, M. Popa, 
Dimancea ; antrenor : C. He
rold) și DINAMO (Visner, Kiss, 
Giurgiu, Cernea. Dragomirescu, 
Antonescu, Dudescu, Seorțescu, 
Vasilescu, Negoiță, Strugaru ; 
antrenor : D. Niculescu).

:■

RADIOGRAFIA CANOTAJULUI

RAPID,
PRACTIC,
MODERN

COOP
(Vrmare din pag. 1)

— Cam priviți problema 
alcătuirii Ioturilor represen
tative și, în general, trierea 
valorilor ?

— Au fost elaborate o serie de 
cerințe și haremuri vizînd atît 
aptitudinile motrice, cît gl cele 
biologice și psihologice. Evo
luția valorii individuale se va 
verifica periodic prin concursuri 
în ambarcațiuni mici (simplu și 
2 f.c.), echipajele urmînd a fi 
constituite pe baza rezultatelor 
din aceste întreceri—test. De a- 
semenea, probele și normele de 
control ne vor arăta foarte bine 
cît de serios se pregătesc spor
tivii de la o etapă la alta.

— Ce ne puteți spune 
despre alcătuirea calendaru
lui competițional ?

— Acesta a fost elaborat în 
îdeea realizării unei ritmicități 
impuse de filiera „pregătire— 
concurs—refacere”. Sînt prevă

zute concursuri de verificare, 
concursuri interne oficiale, con
cursuri internaționale de veri
ficare și concursuri internațio
nale oficiale. La acestea se a- 
daugă diferite întreceri organi
zate de cluburi, ca și intîlniri 
Internaționale bilaterale.

— Cum priviți obiectivele 
de performanță ale canota
jului românesc ?

— Cred că e suficient să vă 
vorbesc despre obiectivele olim
pice din 1980. Acestea sînt cele 
mai importante și greu de rea
lizat. Dar, în momentul în 
care ne-am luat angajamentul 
să le îndeplinim, am știut că 
ne asumăm o sarcină dificilă, 
care implică eforturi înzecite 
față de anii trecuți. Sîntem si
guri. însă, că tot activul cano
tajului românesc va privi cu 
toată seriozitatea sarcinile ca- 
re-i revin, contribuind din toa
te forțele la obținerea unor 
performanțe superioare celor 
din trecut.

ț IN CAPITALA BOGATE 
|l ACTIVITĂȚI SPORTIVE DE MASĂ 
§ .. :ii. Capitală, sfîrșitul acestei săptămini este bogat în mani-

festan sportive de masă. In toate cele 8 sectoare se orga- 
g nizeaza întreceri la diferite discipline, predominînd cele do- P- 
g țațe cu „Cupa Independenței” și crosurile — faze pe școli, g 
g întreprinderi sau sectoare — în cadrul „Crosului tineretului", g 
g Remarcam, între altele, festivalul școlar de gimnastică rit- g 
g: mica moderna, care se va desfășura duminică, începînd de Ia g 

saIa Floreasca. în program sînt incluse și demon- â 
£ strațu ale studenților de Ia I.E.F.S., elevilor de la Clubul S 
g sportiv școlar și ale unor sportive fruntașe. g

ÎNTREPRINDEREA COMERCIALA CENTRALĂ UNIVERSAL- 
COOP, prin serviciul său de „Comerț prin corespondență", 
vine în sprijinul dvs. expediindu-vă la domiciliu, prin co
let poștal, o gamă largă de produse.

Vă propunem cîteva din aceste mărfuri :
- Serviete „Diplomat" cu ramă de aluminiu (import)

- 250 lei
— Filtru electric de cafea MOCA (import) - 149 Iei
— Fuste de piele (import Mongolia) nr. 44, 46, 48 — 

600-650 lei
— Servicii de tacîmuri (import URSS) - 360 lei
- Lenjerie de pat, albă, brodată, 6 piese (cearșaf 

plic, cearșaf pat, două fețe de pernă mari și două fețe 
de pernă mici) — 307 lei
- Lenjerie de pat din bumbac imprimat (mahon) dife

rite culori, patru piese (cearșaf pat, cearșaf plic, două 
fețe de pernă mari) — 365 lei

- Aparate de ras electrice Bebo Sher (import) — 
360 lei

- Aparate manuale de tricotat, cu 110 ochiuri - 242 lei
- Perne fulgi 75/70 cm — 116 lei
— Pături de lină - 425 lei
— Oale pentru fiert sub presiune .jKukta" 4

- 150 lei
— Plite electrice (reșou) — 170 lei
- Sonerii muzicale (import) - 85 lei
— Paturi pliante (import) - 300 lei
— Saltele din buret pentru paturi pliante și 

(import) - 300 lei
- Termopionjoane pentru fiert apă in pahar

- 220 V - (import) - 35 lei.
Pentru procurarea acestor mărfuri precum și a celor

lalte produse înscrise in Catalogul comerțului prin co
respondență, scrieți-ne pe adresa :

UNIVERSALCOOP - Comerț prin corespondență 
str. Vulturi nr. 31, seci. 4 - București

Plata se face prin ramburs poștal, la primirea coletu
lui. Pentru a evita eventuale erori, scrieți-ne numai pe 
cărți poștale indicînd cît mai citeț - preferabil cu litere 
de tipar — numele și adresa dv. exactă precum și codul 
poștal al localității.

I (import)

recamiere

- 300 W

E

I; (260) I;

OFICIUL JUDEȚEAN 
DE TURISM DÎMBOVIȚA
cu sediul în Pucioasa, bd. 
Gării nr. 4, tel. 226, asigură 

prin :
• Filiala de turism Tirgo- 

viște, bd. Castanilor nr. 37, 
telefon 14116 sau 13668

e Punctul turistic Pucioa-
sa, bd. Gării nr. 4, teiefon
60637

• Punctul turistic Găești,
str. Victoriei n r. 20, telefon
1186

• Punctul turistic Moreni,
str. Victoriei nr. 2, telefon
10106

« Punctul turistic Titu, str.
Gării, nr. 87, telefon 295

Servicii de o deosebită 
conștiinciozitate în toate uni
tățile sale hoteliere și de 
alimentație publică de pe 
raza județului Dîmbovița.

e Amatorilor de drumeție 
le stau la dispoziție caba
nele Cheile Zănoagei (1400 
m), Bolboci și Padina (1550 
m) și Peștera (1610 m).

• Excursii cu însemnate 
reduceri de tarif pentru gru
purile organizate de elevi 
și adulți in scopul vizitării 
vestigiilor istorice și a obiec
tivelor industriale ale regiu
nii

® Excursii în grupuri orga
nizate în țară și peste ho
tare.

Sportul Pag a 7-a



SPORTUL IN LUME

CAMPIONATELE MONDIALE

DE TENIS
BIRMINGHAM, 1 (prin tele

fon). — După ziua de pauză, vi
neri au fost reluate întrecerile 
Campionatelor mondiale de te
nis de masă, cu probele indi
viduale. Partidele directe dintre 
competitori la simplu masculin 
și simplu feminin stîrnesc, ca și 
cele pe echipe, un interes deo
sebit, spectatorii prezenți în 
sală urmărind pe tablourile de 
concurs drumul sinuos pe care 
urmează să-1 parcurgă favoriții 
— așezați la extremitățile aces
tora. cite doi pentru 8 locuri — 
către treptele podiumului de 
premiere.

După cum era și firesc, ziua

CONCURENT DIN PESTE

50 DE ȚĂRI LA C. M.

DE CICLISM

DE MASA
de azi a fost consumată cu ca
lificările — 29 de grupe la 
masculin și 24 la feminin — 
care nu s-au încheiat nici la 
ora aceasta tîrzie la care are loc 
convorbirea. Așa se face că 
pînă acum nu a venit rîndul 
la mesele de joc nici unuia din
tre sportivii români. Vom oferi 
amănunte privind evoluțiile 
sportivilor noștri, ca și ale ce
lorlalți, în ziarul de luni.

★
BIRMINGHAM, 1 (Agerpres). 

.—. întrunit la Birmingham, 
Consiliul Uniunii asiatice de te
nis de masă a stabilit ca a 4-a 
ediție a Campionatelor -de te
nis de masă ale Asiei să se 
desfășoare în anul 1978 la 
Kuala Lumpur (Malayezia).

Turnee internaționale de tenis

NĂSTASE ÎNVINGĂTOR 
IA DUBLU, LA LOBDA

LONDRA, 1 (Agerpres). — 
în turneul de tenis de la Lon
dra s-au disputat partide din 
cadrul probei de dublu. Cuplul 
Ilie Năstase — Adriano Panat- 
ta a debutat victorios, cîști- 
gînd cu 7—6, 6—7, 7—6 întâlni
rea susținută cu perechea Dick 
Stockton — Vijay Amritraj. 
într-o altă partidă, Solomon și 
Moore au dispus cu 6—3, 5—7, 
6—4 de Roche și Case.

Rezultate înregistrate în pri
mul tur al probei de simplu : 
Case — Roche 7—6, 6—1 ; V. 
Amritraj — Rosewall 6—2, 6—2.

★
NEW YORK, 1 (Agerpres). — 

în optimile turneului de la 
Hilton Head Island : Renata 
Tomanova — Virginia Wade 
6—1, 6—4 ; Chris Evert — Wen
dy Turnbull 6—1, 6—0 ; Kerry 
Reid — Betty Stove 6—3,_ 6—1 ; 
Billie Jean King — Virginia 
Ruzici 6—1, 7—5 ; Tracy Austin 
— Dianne Fromholtz 7—5. 6—4 ; 
Rosemary Casals — Laurea 
Dupont 6—2, 5—7. 7—5. .

Sportul in țările capitaliste

DOPAJUL, 0 PLAGĂ
A CICLISMULUI PROFESIONIST

CARACAS (Agerpres). — 
Peste 50 de țări au confirmat 
participarea la campionatele 
mondiale de ciclism ce se vor 
desfășura anul acesta la Sao 
Cristobal (Venezuela) între 22 
august și 4 septembrie. Italia 
(52). Olanda (43), U.R.S.S. (41), 
Belgia (39) sînt țările cu cei 
mai numeroși concurenți în
scriși la diferitele probe de pis
tă și șosea.

MECIURILE CANDIDAȚILORPENTRU TITLUL MONDIAL DE ȘAH
întreruptă la mutarea 41, pe

nultima partidă a meciului 
candidaților la titlul mondial 
de șah, dintre marii maeștri 
Lev Polugaevski și Henrique 
Costa Mecking a continuat la 
Lucerna. După efectuarea a 
încă 13 mutări partida s-a ter
minat remiză. Scorul este favo
rabil cu 6—5 marelui maestru 
sovietic, căruia în ultima partl-

„CUPA FEDERAȚIEI LA HOCHEI
(Urmare din pag. 1)

raportul de forțe, selecționata 
R. F. Germania n-a mai putut 
face față ritmului impus de 
Ingstav Brno, fiind deseori sur
prinsă pe contraatac. în gene
ral, am asistat la o partidă 
frumoasă, foarte spectaculoasă 
și desfășurată în limitele spor
tivității. Au marcat : Strougal 
2. Hartmann 2, M. Hajek, Bar
ton, Janak — Ingstav Brno, 
Kiihnhackl, Stadler, Philipp — 
R. F. Germania. Au arbitrat 
bine : Gh. Mureșanu (România) 
la centru, V. Kuznețov și V. 
Osepciuk (ambii U.R.S.S.) la 
linie.

ROMÂNIA — S.K. URITKI KAZAN 
2-9 (0-4, 1-1, 1-4)

Foarte slabă evoluția echi
pei noastre în această partidă, 
în care hocheiștiî români au 
comis greșeli copilărești, ofe^

rind adversarilor posibilitatea 
să realizeze o victorie mult mai 
ușoară decît s-ar fi așteptat. 
Echipa română a fost mai a- 
proape de valoarea ei doar în 
repriza a II-a.

Au marcat : Pavlov (3), Șa- 
lahin (2), Bokrev, Ilistratov, 
Maslov, Ksenofontov, respectiv 
Tureanu și Solyom.

Au arbitrat VI. Jurza (Ceho
slovacia) — la centru, M. Pres- 
neanu și C. Sgîncă — la linie.

Astăzi este zi liberă.

PROGRAMUL DE MÎ1NE 
(Patinoarul „23 August")

Ora 16 : S.K. „URITKI" KA
ZAN — INGSTAV BRNO

Arbitri : C. Sgîncă — la centru, 
Gh. Mureșeanu și M. Presneanu
— la linie ;

Ora 18,30 : ROMANIA — R. F. 
GERMANIA.

Arbitri : V. Osepciuk (U.R.S.S.)
— la centru, V. Kuznețov 
(U.R.S.S.) și J. Jurza (Ceho
slovacia) — la linie.

dă un rezultat de egalitate îi 
este suficient pentru calificarea 
în semifinale.

■Ar
După cum se anunță de la 

secretariatul Federației interna
ționale de șah, meciul dintre 
Boris Spasski și Vlastimil Hort, 
contînd pentru calificarea în 
turneul candidaților, va fi re
luat la 9 aprilie la Reykjavik. 
La sfîrșitul celor 12 partide 
prevăzute de regulament scorul 
era egal : 6—6 și cei doi mari 
maeștri urmau să susțină două 
partide suplimentare, dar îm
bolnăvirea lui Spasski a făcut 
ca întrecerea să fie amînată.

Iată un dialog revelator, re
produs din cotidianul parizian 
„l’Equipe", purtat de medicul 
Bruno Chaumont și ciclistul 
profesionist Rachel Dard. puțin 
timp după sosirea din ultima 
etapă a cursei Biarritz-Dax. 
Doctorul Chaumont efectua o- 
bișnuitul control antidoping și, 
în afară câștigătorului etapei, 
Dard era prezent, fiind tras la 
sorți din masa concurenților. El 
a fost, însă, surprins în fla
grant delict de către medic, în 
momentul cînd încerca să in
troducă în eprubetă altă pro
bă. Convorbirea s-a desfășurat 
astfel :

Dard (jenat): „Mi s-a spus 
că sînteți un doctor simpa
tic..."

Chaumont : „N-aveai dreptul 
să faci ceea ce ai făcut !“

Dard : „Dacă mă denunțați, 
nu voi mai putea concura. 
După ce că sîntem prost plătiți, 
asta ar fi o catastrofă..."

Ulterior, doctorul Chaumont
— nelăsîndu-se intimidat — a 
fost bruscat și amenințat în 
gara Dax. în cele din urmă, 1 
s-au smuls flacoanele acuzatoa
re. Dar el nu a tăcut. Și din 
această cauză a început scan
dalul. Unul dintre cele mal zgu
duitoare scandaluri din istoria 
ciclismului profesionist francez
— un domeniu care oferă sur
se permanente de cîștiguri 
mari și ușoare pentru promo
torii acestui gen de curse, ca 
și mijloace de publicitate iefti
ne și avantajoase. Să nu uităm, 
însă : ciclismul profesionist este 
totodată o plagă a sportului 
capitalist, fiind extrem de peri
culos pentru alergători, care — 
în goana după bani și glorie
— își vînd energia, vigoarea 
și, în ultimă instanță, sănăta
tea, suprasolicitîndu-și organis
mul prin mijloace artificiale, 
prin dopaj, pentru „un pumn 
de arginți".

Edificatoare în acest caz a 
fost luarea de poziție a medi
cilor federației franceze de 
specialitate, care — într-un 
lung comunicat — au arătat cit 
de dăunătoare sînt aceste prac
tici. în preambul se arată că, 
în ciuda avertizării sportivilor 
asupra gravelor consecințe du
pă folosirea substanțelor far
maceutice în căutarea amelio
rării rezultatelor, s-a înregis
trat totuși o recrudescență a 
actelor de dopaj. Aceasta și 
pentru că (cităm): „diferiți con
ducători se împotrivesc siste
matic aplicării regulamentului 
antidoping". în plus, se fac 
presiuni, se proferează ame
nințări, se fură pachete, se 
truchează analize și se încear
că compromiterea medicilor 
cinstiți, organizîndu-se un veri
tabil trafic, o „filieră" analogă 
celor existente în lumea drogu
rilor.

în finalul comunicatului lor, 
medicii au cerut președintelui 
Federației franceze de ciclism 
să recurgă la procedura judi
ciară, mai precis au solicitat 
intervenția poliției.

Pină aci totul s-a desfășurat 
ca în scenariul unui film poli
țist. Era de așteptat, deci, ca, 
în continuare, să se dezvăluie 
lucruri senzaționale, să fie a- 
duși pe banca acuzaților vino
vății, adevărații vinovați. Mă
car atât ! Conștiințele răscolite 
și-au „revenit" insă rapid și, 
se pare, nu întâmplător. Totul 
s-a uitat și ritmul uluitor, su
focant, al curselor cicliste pro
fesioniste s-a reluat.

Fără prea mari perturbări.
Și fără rușine, ar trebui a- 

dăugat !
în lumea capitalistă, omul, 

sănătatea, viața lui contează 
prea puțin, în ochii afaceriști
lor veroși, ai „rechinilor" spor
tului.

Constructorii de 
mobile ai uzinei 
vite „Lihaciov" 
sportul și mai 
balul. De curînd li 
pus la dispoziție un sta
dion nou, ale cărui tri
bune pot primi 20 000 de 
spectatori. Dar nu numai 
iubitorii fotbalului — ju
cători și spectatori — au 
unde sâ-și petreacă tim
pul liber. Amatorii de 
box dispun acum de o 
foarte frumoasă sală bine 
echipată. în timp ce 
cheiști'i au inaugurat 
uă noi patinoare.

auto- 
mosco- 
iubesc 

ales fot- 
s-a

li o- 
ao-

„REGELE k.o."-ului 
NU MAI ESTE

După cum anunță zia- 
il parizian „l’Equipe", 

cunoscutul pugilist 
cez Eugene Criqui, 
campion 
ropean 
pană, a 
în vîrstă 
Criqui, 
, Regele 
tigat titlu! mondial în a- 
nul 1923, la New York, 
cînd l-a învins pe ame
ricanul John Kilbane.

rul
fran- 

fost 
mondial și eu- 

la categoria 
încetat din viață 
de 83 de ani. 
supranumit și 

k.o." -ului, a cîș-

CINE DOMINĂ 
CURSELE AUTO ?

Automobilistul francez 
Jean-Pierre Beltoise, pâr
tiei pant la cursa de la 
Daytona Beach, a formu
lat, într-un interviu, critici

T. T. T. RIGA A CÎȘTIGAT
C. C. E. LA BASCHET FEMININ

Desfășurată la Barcelona, fi
nala C.C.E. la baschet feminin 
s-a încheiat cu victoria scontată 
a formației sovietice T. T. T. 
Riga, care a întrecut cu 79—53 
(39—24) echipa franceză U. C. 
Clermont Ferrand. Cea mai

bună jucătoare de pe teren a 
fost cunoscutul pivot Uliana 
Semenova (2,10 m), autoarea a 
38 de puncte. Coșgetera echipei 
franceze a fost Quiblier, care a 
înscris 17 puncte.

IN „CUPA CUPELOR" LA HANDBAL
La Budapesta s-a disputat 

primul meci din semifinalele 
„Cupei Cupelor“ la handbal 
feminin între echipele Csepel 
și T.S.C. Berlin. Victoria a re
venit handbalistelor din R. D.

aspre Ia adresa curselor 
de formula i, pe care 
ie-a calificat drept ex
trem de periculoase, foar
te costisitoare și puțin 
interesante din punct de 
vedere spectacular. De 
obicei cîștigătorii pot fi 
pronosticați ușor, a spus 
Beltoise, dominația fiind 
a firmelor bogate, care-și 
permit luxul să plătească 
pe cei mai buni ingineri 
și tehnicieni.

PROBLEMELE ARBI
TRILOR

„Arbitrul și problemele 
sale" va fi tema centrală 
a celei de-a 4-a „Mese 
rotunde" a fotbalului in
ternațional, manifestare 
programată în zilele de 
2 și 3 mai la Monte 
Carlo. în afara unor per
sonalități din conducerea 
F.I.F.A. și U.E.F.A., ca 
Joao Havelange, Artemio 
Franchi, Fernand Sastre. 
la dezbateri vor participa 
și cunoscuți jucători și 
arbitri printre care Franz 
Beckenbauer, Lo Bello, 
Pierre Schwinte, Pedro 
Escartin etc. Referatele 
ce vor fi prezentate vor 
trata, printre altele, rolul 
arbitrului, drepturile și 
limitele sale, interpreta
rea universală a regula
mentului de joc, lupta 
contra violenței în fotbal 
etc.

VETERANII TENISULUI

Turneu! de tenis de la
Wimbledon, care-și ani

La Los Angeles, premiul Oscar pentru cel 
mai bun film american al anului 1976 a fost 
acordat producției ,,Rocky", după un scenariu 
inspirat din trista viață a unui boxer profe
sionist. Imaginea din film prezintă pe prota
goniști, actorii Sylvester Stallone și Talia Shire 
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Germană cu 19—14 (10—7). Re
turul va avea loc la 8 aprilie, 
la Berlin.

în aceeași competiție, dar în 
turneul formațiilor masculine, 
tot în semifinale, în meci-retur, 
Partizan Bjelovar a învins pe 
S. C. Magdeburg cu 22—19 
(13—9). învingători în primul 
joc cu 20—16, oaspeții s-au ca
lificat în finala competiției.

A.P.-AGERPRE S

cen- 
și o 

că

versează anul acesta 
tenarul. va prilejui! 
festivitate în cadrul 
reia se vor înmîna meda
lii comemorative unor ve
terani ai tenisului, învin
gători pe courts-uri le ce
lebrei arene londoneze, 
cum sînt francezii Jean 
Borotra (78 de ani), cîș- 
tigător în anul 1924 Hen
ri Cochet, Rene Lacoste, 
americanii Donald Budge 
și Elsworth Vines etc.

OLIMPIADĂ 
SUEDEZĂ ?

Comitetul olimpic 
dez intenționează 
depună candidatura 
tru organizarea 
Olimpice de iarnă din 
1984. în acest scop, se 
prevede desfășurarea di
verselor probe ale ediției 
în localitățile Falun, Are, 
Goteborg, Oestersund și 
Stockholm.

sue- 
să-și 
pen- 

Jocurilor 
iarnă
scop,

O DECIZIE A C.I.O.
ABIDJAN, 1 (Agerpres). — 

Comisia executivă a Comitetu
lui Internațional Olimpic a ho- 
tărît să atribuie titlurile de 
campioni olimpici la haltere 
sportivilor sovietici Piotr Korol 
(cat. ușoară) și Iuri Zaițev 
(grea), clasați pe locul 2 la 
J.O. de la Montreal, ca urmare 
a retragerii medaliilor de aur 
primilor clasați, care au fost 
descalificați ulterior pentru fo
losirea unor substanțe interzise 
conținînd steroizi anabolizanți.

CAMPIONATELE EUROPENE 
FEMININE DE GIMNASTICĂ
FRAGA (Agerpres). — Cam

pionatele europene feminine 
de gimnastică se vor desfă
șura anul acesta la Praga, la 
13 și 14 mai, și vor reuni spor
tive din 23 de țări, a anunțat 
Rudolf Bara, secretarul Comite
tului de organizare. Tragerea 
la sorți va avea loc la Praga, 
în ziua de 12 aprilie. La con
cursul special pe aparate vor 
participa cele mai bune 8 spor
tive în loc de 6 ca pînă acum.

★
Campionatele europene mas

culine de gimnastică se vor dis
puta la Vilnius, în zilele de 28 
și 29 mai.

TELEX
AUTO a „Raliul Siciliei", con

tînd pentru campionatul euro
pean de raliuri, a fost cîștigat 
de echipajul francez Bernard 
Darniche — Alain Mahe („Lancia 
Stratos").

CAlArie a Concursul de la 
Geneva a programat clasica pro
bă pe echipe dotată cu „Pre
miul națiunilor", în care victoria 
a revenit formației Angliei, cu 
4,25 p. urmată de echipele Bel
giei, Eranței, Spaniei, R. F. Ger
mania și Elveției.

FOTBAL © In preliminariile 
turneului U.E.F.A. (juniori) : El
veția — Olanda 1—3 (0—1). în 
meci amical (echipe de tineret) : 
Cehoslovacia — Finlanda 2—2 (0—0).

GIMNASTICA © Proba mascu
lină din concursul de la Mos
cova a fost cîștigată de Vladi
mir Markelov (U.R.S.S.) cu 
57,45 p, urmat de coechipierul 
său Serghei Hijniakov — 56,50 p 
și vest-germanul Eberhard Ginger
— 56 p.

HANDBAL ® în prima . zi a 
turneului feminin de la Buda
pesta : Start Bratislava — Start 
Gdansk 15—12 (8—8) ; Ferencvâ- 
ros' — Spartakus Budapesta 17—16 
(7—6).

MOTO © Sezonul european a 
fost deschis pe circuitul de la 
Misano Adriatico (Italia). La 
350 cmc a cîștigat venezuelanul 
Johnny Cecotto (,,Yamaha"), care 
a parcurs 80,224 km în 34:33,4. La 
500 cmc, primul s-a clasat ita
lianul Giacomo Agostini („Ya
maha"), cu o medie orară de 
142,327 km.

NATAȚIE © In meci amical de 
polo, la Varșovia, Legia a între
cut cu 8—6 (4—1. 2—1, 2—2, 0—2) 
o selecționată din Cuba.

PATINAJ © La campionatele 
U.R.S.S. de patinaj viteză, care 
se desfășoară la Alma Ata : 
1500 m — Galina Blinkova 2:10,07.

TENIS a în turneul de la Los 
Angeles : Warwick — Riessen 
7—6, 6—3 ; Fleming — Dibley 
6—1, 6—2 © în turul 3, la Nisa : 
Vilas — Mottram 7—5, 7—6 ; Borg
— Domiguez 6—2, 6—1 ; Jauffret
— Cano 6—7. 6—2, 6—4 © în fi
nala turneului de la Alexandria 
se vor întîlni Birner (Cehoslova
cia) și Spear (Iugoslavia). în se
mifinale : Birner — Borisov 
(U.R.S.S.) 6—1. 3—6, 6—1 ; Spear
— Kronk (Australia) w.o. în-
tr-una din semifinalele probei 
feminine : Lidia Zinkovici
(U.R.S.S.) — F. Shetwei (R. A.
Egipt) 6—1, 6—1 9 După prima
zi a meciului de tenis pentru 
„Cupa Davis" (turul trei al zo
nei europene), pe care și-l dis
pută la Atena selecționatele Gre
ciei și Spaniei, oaspeții conduc 
cu 2—0. Rezultate tehnice : Jose 
Higueras — Nicolai Kelaidis 6—0, 
6—0 6—1 ; Manuel Orantes — 
Nichi Kalogheropoulos 6—1, 6—2, 
6—0.

VOLEI © Competiția internațio
nală feminină desfășurată în ora
șul vest-german Braunschweig a 
fost cîștigată de selecționata 
R, F. Germania, care în partida 
decisivă a învins cu 3—2 (15—7,
13—15, 15—5, 7—15, 15—9) echipa
Finlandei.
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