
ȘTDINJA COMITETULUI POLITIC 
iram ai c.c. al p.cr.

Vineri. 8 aprilie, a avut loc, 
sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, _ secretar 
general al P.C.R., ședința Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut și aprobat un program 
de măsuri pentru îmbunătă
țirea sistemului de pensii și in
demnizații de asigurări sociale 
ale membrilor cooperativelor 
agricole de producție și pentru 
majorarea pensiilor acestora. 
Pensia cooperatorilor se va a- 
corda în viitor în funcție de 
vechimea în producție, venitul 
realizat in cooperativă, partici
parea la muncă și caracterul 
sectorului în care lucrează. Se 
va asigura astfel o mai mare 
cointeresare a țăranilor coope
ratori in dezvoltarea economică 
a unităților în care lucrează, în 
obținerea unor rezultate supe
rioare in producție, cît si o mai 
justă stabilire a pensiilor în 
funcție de contribuția directă a 
cooperatorilor în perioada de 
muncă activă. De asemenea, au 
fost dezbătute și aprobate mă
suri privind organizarea — pen
tru prima dată in țara noastră 
— a unui sistem de pensionare 
'a agricultorilor din- zonele ne- 
cooperativizate ale țării. Pen
sia acestora va fi stabilită in 
funcție de contribuția personală 
la fondul de pensii și asigurări 
sociale, precum și după vechi
mea în muncă și valoarea pro
duselor livrate Ia stat. La con
stituirea atit a fondului de pen
sii și indemnizații de asigurări 
sociale pentru membrii coope
rativelor agricole de producție, 
cit și a fondului pentru plata 
pensiilor agricultorilor din zo
nele necooperativizate, o con
tribuție importantă se va acor
da de Ia bugetul de stat.

Măsurile stabilite exprimă 
grija permanentă a partidului 
și statului pentru asigurarea 
unor condiții tot mai bune de 
viață țărănimii noastre, consti
tuie o nouă dovadă a faptului 
că ridicarea nivelului de trai al 
tuturor oamenilor muncii de 
la orașe și sate este obiectivul 
fundamental al politicii Parti
dului Comunist Român, țelul 
suprem al operei de edificare a 
socialismului în patria noastră.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit ca măsurile privind îm
bunătățirea sistemului de pen
sii și indemnizații de asigurări 
sociale și majorarea pensiilor 
membrilor cooperativelor agri-

MIHALACHE TOMA-CAMPION BALCANIC LA JUDO
Ieri, în prima zi a Campio

natelor balcanice de judo au 
avut loc, in sala Floreasca din 
Capitală, confruntările indivi
duale la categoriile semimijlo- 
cie, mijlocie, semigrea și grea, 
în finalul acestora, aseară, 
sportivii români au obținut un 
bilanț meritoriu : MIHALACHE

Mihalache Toma (stingă)

TOMA a cucerit titlul balcanic 
la categoria semi-mijlocie, 
Gheorghe Nache s-a clasat pe 
locul doi la „mijlocie", iar 
Deszo Udvari (cat. semigrea), 
Iacob Codrea și Ion Arsenoiu 
(cat. grea) s-au situat pe pozi
ția a treia.

Fără îndoială, tînărul nostru 
reprezentant de la cat. semi- 
mijlocie, M. Toma, a avut cea 
mai frumoasă comportare. Unui 
după altul aproape toți adver
sarii pe care i-a întilnit la 
această ediție (a IlI-a) au fost 
învinși de sportivul român prin 
ippon (înainte de limită !). Mai 

cole de producție, precum și 
organizarea sistemului de pen
sii al agricultorilor din zonele 
necooperativizate, să fie supuse 
spre dezbatere și adoptare Con
gresului consiliilor de condu
cere ale unităților agricole so
cialiste, al întregii țărănimi.

Comitetul Politic Executiv a 
luat apoi in discuție un raport 
privind stadiul acțiunilor între
prinse pentru lichidarea urmă
rilor cutremurului și normali
zarea vieții economico-sociale 
din patria noastră. Comitetul 
Politic Executiv a apreciat în 
mod deosebit activitatea orga
nelor și organizațiilor de partid, 
a colectivelor din întreprinderi
le industriale și din celelalte 
sectoare de activitate, a oame
nilor muncii de la orașe și sa
te, pentru repunerea rapidă în 
funcțiune a obiectivelor econo
mice avariate de cutremur și 
recuperarea daunelor materia
le, a producției pierdute, pre
cum și pentru refacerea fondu
lui locativ, a unităților de învă- 
țămint, sanitare și comerciale 
distruse sau avariate de cutre
mur, pentru intensificarea con
strucției de locuințe în vederea 
satisfacerii cerințelor cetățeni
lor sinistrați și ale întregii 
populații.

Comitetul Politic Executiv a 
indicat să se acționeze in con
tinuare cu toate forțele, atit in 
economie, cit si în construcții, 
în toate domeniile vieții econo
mice și sociale, pentru lichida
rea totală a urmărilor cutre
murului, pentru recuperarea in
tegrală a pierderilor suferite în 
economie, pentru asigurarea 
realizării în cele mai bune con
diții a prevederilor planului de 
dezvoltare a țării și ridicare 
continuă a nivelului de trai ma
terial și spiritual al celor ce 
muncesc.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut și aprobat, de aseme
nea, raportul cu privire la ac
țiunile întreprinse de statul 
nostru pentru ajutorarea popu
lației sinistrate și la activita
tea de colectare a contribuției 
cetățenilor români la „fondul 
omeniei", precum și a ajutoa
relor primite din străinătate. 
Analizînd modul în care s-a 
desfășurat activitatea de. salva
re a oamenilor de sub c’ădi- 
rile prăbușite, asistența medica
lă a răniților, cazarea persoa
nelor rămase fără adăpost și, 
în primul rînd, a celor ce și-au

(Continuare in pag. a 8-a) I

întîi M. Toma a dispus în ca
drul turneului celor patru tu
ruri de V. Papadimitrios (Gre
cia) în min. 2, P. Palazov 
(Bulgaria) în min. 5, M. Fabian 
(Iugoslavia) in min. 4 și de 
A. Tusavul (Turcia) în min. 2. 
Apoi, in semifinale a luptat cu 
S. Yaselnur (Turcia) în fața 

in meciul cu N. Todorovici
Foto : I. MIHĂICĂ 

căruia a obținut o decizie clară 
de yusey-gachi (superioritate 
tehnică). în finală i-a fost opus 
un adversar redutabil, N. To
dorovici (Iugoslavia), pe care 
sportivul român l-a învins prin 
ippon (min. 4).

Iată primii clasați : cat. semi- 
mijlocie : 1. MIHALACHE
TOMA (România), 2. N. Todo- 
roiici (Iugoslavia). 3. S. Yasel
nur (Turcia) și M. Fabian (Iu
goslavia) ; cat. mijlocie : 1.
STANKO LOPATICIN (Iugo
slavia), 2. Gh. Nache (Româ
nia). 3. B. Vujevici (Iugoslavia) 
și S. Velcev (Bulgaria) ; cat.
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Șapte zile piuă la meciul de fotbal cu Spania!

„TRICOLORII** Șl POSIBILITĂȚILE LOR REALE
La ora cînd apar aceste rân

duri, „tricolorii" au intrat real
mente pe ultima linie dreaptă 
în preajma meciului cu Spa
nia. Mai sint deci doar șapte 
zile ; cu alte cuvinte, șapte zile 
în care se mai pot face doar 
finisări.

Iubitorii fotbalului sint in 
continuare sub impresia jocului 
modest din partida cu Polonia 
B, dar e bine să reținem faptul 
că ultimele teste au fost de
seori mult sub valoarea reală 
a unei echipe, chiar dacă ne 
gîndim fie și numai la acel 
0—5 cu Standard Liege, care a 
premers valorosului 1—1 de pe 
Wembley. De altfel, jocul mo
dest de care aminteam ar tre
bui înscris in excepție — spe
răm să fie așa — chiar dacă 
invocăm un singur argument. 
La 6 octombrie 1976. la Praga. 
deci cu exact 6 luni înaintea 
acestui 6 aprilie, atacul care a 
jucat foarte bine în meciul cu 
Cehoslovacia avea componența 
atacului din fața porții lui 
Sobieschi, adică Troi — Dudu 
Georgescu — Iordănescu. Să ne 
mal amintim că atunci, la 
Praga, s-au aflat pe teren și 
Sătmăreanu II, și Sameș. și 
Bălăci, și Bolăni. Iar dacă ii 
mai adăugăm și pe titularii de 
atunci (Iordache, Cheran), 
miercuri absenți motivați, ne 
dăm seama că la Praga a ju
cat aproape aceeași echipă, 
singura diferență notabilă fiind 
aceea că Dinu s-a aflat în 
mijlocul liniei de mijloc. în 
timp ce Dumitru era acciden
tat.

In aceste condiții, ceea ce aș
teaptă iubitorii fotbalului de 
la echipa României e să reedi
teze jocul de la 6 octombrie, 
caz în care „tricolorii" ar pu
tea să fie instalați favoriți, în 
fața unei echipe pe care o cu
nosc.

semigrea : 1. GORAN JUVELA 
(Iugoslavia). 2. T. Atanasov 
(Bulgaria), 3. D. Udvari (Româ
nia) și A. Leskovar (Iugosla
via) : cat. grea : 1. EMIL PE- 
TRUNOV (Bulgaria), 2. V. Vi- 
denov (Bulgaria), 3. I. Codrea 
și I. Arsenoiu (România).

Azi. de la orele 10 și 16, se 
vor desfășura întrecerile la ca
tegoriile superușoară, semiușoa- 
ră, ușoară și open, iar miine, 
de la ora 10, competiția pe 
echioe.

Cosiin CHIRIAC

Turneul final al campionatului masculin de rolei (locurile 1-6)

ECHIPELE FAVORITE, ÎNVINGĂTOARE
BRAȘOV, 8 (prin telefon). 

Prima zi a turneului final pen
tru locurile 1—6 al campiona
tului masculin de volei a adus 
în Sala sporturilor din locali
tate un public destul de nume
ros.

în meciul de deschidere au 
evoluat formațiile Steaua și 
Constructorul Brăila, prima si
tuată pe locul doi, cealaltă pe 
locul cinci. Evident mai buni, 
voleibaliștii de la Steaua s-au 
impus ușor construind acțiuni 
mai variate, intr-un ritm mai 
alert și manifestind, pe plan 
tehnico-tactic, o concepție supe
rioară. care le-a adus victoria 
cu 3—0 (8, 12, 3). Replica brăi- 
lenilor nu a avut consistența 
necesară datorită slăbiciunilor 
manifestate atit în atac, cît și 
în apărarea la fileu și în linia 
a doua, unde au fost depășiți. 
Arbitrii M. Albuț (București) 
și O. Manițiu (Brașov) au con
dus foarte bine următoarele 
formații : Steaua — Macavci 
(Cr. Ion), Chifu, Manele, Pop. 
Țerbea, lonescu ; Constructorul 
—. M. lonescu (Suciu), Marcu
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Dar pentru că am amintit 
jocul de la Praga, să punctăm 
si ultimele două jocuri cu Spa
nia : 1—1 la Madrid, cotat ca 
un joc foarte bun, și 2—2 la 
București, după o partidă mult 
sub așteptări, e momentul să 
ne amintim că în jocul de la 
Madrid, disputat cu doi ani in 
urmă (Ia 17 aprilie), echipa 
României avea o înfățișare 
foarte apropiată de aceea a 
formației care urmează să în
frunte Spania. Pe stadionul 
„Santiago Bemabeu" s-au aflat 
Cheran. Anghelini. Sătmăreanu 
II. Dumitru. Bălăci. Dudu 
Georgescu. Crișan. Iordănescu. 
Cu alte cuvinte, de câțiva ani. 
echipa României se învârtește 
in juru! acelorași nume, deoa
rece jucătorii de valoare nu 
apar. N'u-i un secret pentru ni
meni faptul că după Dumitru 
și Iordănescu (născuți in 1950). 
singurul jucător reprezentind 
promoțiile ulterioare, ca posibi
lități de reprezentare interna
țională. este Bălăci.

SPORTUL ROMÂNESC 
AȘTEAPTĂ MAI MULT 

DE LA CLUBUL RAPID!
însemnări de la plenara acestei

Recent a avut loc plenara clu
bului sportiv Rapid Bucu
rești, care a analizat acti
vitatea desfășurată în anul 
trecut șl a dezbătut " și 
adoptat măsurile corespunzătoare 
pentru îmbunătățirea acestei ac
tivități în perioada următoare, 
pină in 1380.

Raportul prezentat de noul 
președinte al clubului, Florea 
Tănăsescu, a reușit să înfățișeze 
un tablou realist al situației a- 
cestei vechi grupări sportive de 
tradiție muncitorească, cu reali
zările. dar mai ales cu neîmpli- 
nirile ei din ultima vreme, sco- 
țind în evidență cauzele acestora 
și. deopotrivă, resursele unul po
sibil progres, care necesită o 
mai bună valorificare a lor.

După cum s-a arătat, Rapidul 
are la ora actuală 12 secții pe 
ramură de sport, cu peste 1000 
de sportivi legitimați, dintre care 
3 maeștri emeriți și 43 de maeș
tri ai sportului, 162 sportivi de 
clasă internațională și categoria 
I. în anul 1976 aproape 100 de 
sportivi ai acestui club au fost 
selecționați in loturile reprezen-

(Bratu), Popescu, Preda, Mocu- 
ța, Odagiu.

Tractorul Barșov nu a mai 
reușit să dea aceeași replică 
bună, decit rareori, formației 
Dinamo, așa cum s-a intîmplat 
în partida din returul campio
natului. Drept urmare, campio
nii au reușit să-și adjudece 
victoria cu 3—0 (11, 11, 9) în- 
tr-o oră și 14 minute de joc. 
Faptul a fost facilitat de jocul 
bun al sportivilor Udișteanu, 
Dumănoiu și Păușescu în atac 
și a modului cum a construit 
acțiunile Oros și. mai apoi, 
Chiș. Arbitrii A. Dinicu și 
M. Albnț au condus foar
te bine următoarele for
mații : Dinamo — Oros
(Chiș), Dumănoiu, Păușescu, 
Enescu (Schreiber), Tutovan, 
Udișteanu ; Tractorul — Măci- 
cășan, Szombati (Banea), Stan- 
cu (Florea), Hînda, Zamfir (Bu- 
jilă), Bălsățeanu.

în ultimul meci al zilei Ex
plorări Baia Mare — Politeh
nica Timișoara 3—0 (3, 13, 8).

Emanuel FANTÂNEANU

Simbătă 9 aprilie 1977

Ajungind aici, ne aflăm în 
fața punctului nodal al proble
mei. Intr-un studiu recent, se 
făcea observația că pe par
cursul a doi ani campionatul a 
promovat foarte puțini jucători 
in prima divizie. Dacă exclu
dem 2—3 cluburi, care încear
că să promoveze, constatăm că 
divizia noastră națională A în
registrează un statu-quo nedo
rit, care se repercutează auto
mat asupra echipei naționale. 
In aceste condiții, echipa na
țională apelează în general la 
jucătorii a două cluburi. Acum 
o—6 ani s-a apelat la cuplul 
Dinamo-Rapid. astăzi se ape
lează la cuplul Steaua-Dinamo.

Se va spune că principiul ce
lor două cluburi puternice este 
valabil în multe socceruri eu
ropene. deși exemplele nu pot 
fi găsite cu ușurință. Ceea ce

loan CHIRILA
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unități sportive de performanță
tative, iar 5 dintre ei au făcut 
parte din delegația olimpică a 
României, contribuind la fruc
tuosul bilanț de medalii și punc
te obținut la Montreal. O bună 
parte dintre reprezentanții aces
tui club au contribuit, de aseme
nea, în anul trecut la succesele 
sportului românesc în campiona
tele europene și balcanice, cu 
prilejul unor alte mari competi
ții internaționale, impunîndu-se 
deopotrivă și pe plan intern, în 
campionatele și concursurile na
ționale, în care au cucerit tit
luri sau au stabilit noi recor
duri.

La finele anului trecut pe ta
bloul de onoare al clubului au 
figurat echipa de polo, care a 
reușit să cîștige din nou titlul de 
campioană a țării, precum și unii 
dintre atleți (Veronica- Buia, Du
mitru Iordache, Ștefan Lăzărescu, 
Alexandrina Bădescu), boxeri 
(Marian Lazăr, Ștefan Florea, 
Dumitru Petropavlovschi), hal
terofili (Tudor Petrișor, Pavel 
Ruja, Daniel Vasile), luptători 
(Dănuț Aiacoboaie, Aurel Ren- 
țea) care, de asemenea, au îm
brăcat tricourile de campioni sau 
au figurat printre protagoniștii 
întrecerilor naționale. Evidențieri 
meritate s-au adus și în cazul 
echipei feminine de baschet (în 
frunte cu căpitana ei, Ileana 
Chiraleu), clasată pe locul doi 
in campionat (ca și în noua edi
ție, proaspăt încheiată) și parti
cipantă la ..Cupa Liliana Ron- 
chetti“, echipei feminine de hand
bal (în frunte cu neobosita Ana 
Stănișel), celei masculine de 
baschet și celei de rugby, aflate 
toate în ascensiune valorică.

Asociate acestor frumoase rea
lizări le-au fost, pe bună drep
tate, și numele antrenorilor Con
stantin Vasiliu (polo), Mihai Za- 
haria (atletism), Teodor Nicu- 
lescu și Luca Romano (box), 
Marin Belușica și Vasile Pătraș- 
cu (lupte), Gh. Mănăilescu și 
Virgil Lefter (haltere), Ferencz 
Sigismund și H. Tursugian (bas
chet), Francisc Spier (handbal), 
Ion Teodorescu (rugby), recu- 
noscuți pentru competența și 
pentru străduința pe care o de
pun în procesul de pregătire a 
sportivilor aflați sub îndrumarea 
lor. N-a fost, desigur, omis nici 
aportul consistent adus de mem
brii unor birouri de secții la re
zolvarea anumitor probleme cu 
care se confruntă clubul Rapid.

Atît în raoortul prezentat, cît și 
în luările de cuvînt ale partici- 
panților la plenară s-a subliniat 
însă, în mod critic și autocritic, 
că realizările din anul trecut se 
situează, în ansamblul lor, sub 
cerințe și așteptări, fiind nemul
țumitoare în raport cu condițiile 
și posibilitățile existente, cu tra
diția și poziția de frunte a aces-

Constantin FIRĂNESCU

(Continuare in pag. a 7-a)



NOTE DE LECTURĂ

FESTIVALUL ARTELOR

FOTBALUL
NU MAI E BASM...

CURAJULÎN SPORT
LA J. O. DE LA MOSCOVA

„Programul manifestărilor cul
turale ale Jocurilor Olimpice 
de la Moscova, din 1980, va în
cepe la 1 iulie 1979 pentru a se 
încheia cu 16 luni mai tirziu, 
adică la 1 octombrie 1980“ — 
s-a precizat în cursul conferin
ței de presă ținută la Comite
tul de organizare de către Va
sili Kuharski, ministru adjunct 
al culturii din U.R.S.S., cel ca
re conduce Comisia culturală 
din cadrul Comitetului de or
ganizare al amintitei competi
ții. începutul acestui program 
coincide cu startul Spartachia- 
dei popoarelor Uniunii Sovieti
ce, la care vor lua parte și 
sportivi din străinătate. „Festi
valul artelor", organizat para
lel cu întrecerile sportive, va 
domina acest program. El va fi 
completat cu festivaluri tradi
ționale și populare, precum 
„Ruskaia Zima" (iama rusă) și 
„Mosckovskie Zvezd* (steaua 
Moscovei).

Artiști celebri din străinătate 
și chiar ansambluri întregi vor 
fi invițate în Uniunea Sovieti
că în timpul J. O atenție

particulară va fi acordată orga
nizării timpului liber al parti- 
dpanților la Jocuri. Specialiștii 
•ovietici 
speciale 
sportivi 
atenueze 
naintea
Mare sala de la Palatul Con
greselor. marea sală a Conser
vatorului. sala 
certe „Rossia", 
tuții culturale 
de porțile in 
dei.

In plină pregi 
partea „muzicală

elaborează programe 
care ii vor ajuta pe 
să se distreze, să le 
tensiunea nervoasă di- 
competițiilor. Teatrul

centrală de con- 
ca și alte Insti- 

nu-șî vor inchi- 
timpul Olimpia-

Ne-am întors la „Vînătoarea 
regală" (datorită noii sale edi
ții) nu numai pentru a-i cerce
ta întortocheatele căi spre ade
văr, într-un roman de factură 
polițistă, cît mai ales pentru a 
culege meditațiile despre sport 
ale autorului. Ne-am întors la 
enigmele acestui roman capti
vant, nu numai pentru că ci
tează numele ziarului nostru, 
nu numai pentru că introduce 
în fabulație (fapt inedit) nu
mele unor fotbaliști argeșeni 
(Dobrin și Prepurgel), cît pen
tru a surprinde dacă nu pa
siunile sportive (căci nu ne e 
îngăduit un proces de inten
ție). măcar preocuparea lui 
D. R. Popesen în acest dome
niu. Cu multă plăcere am des
coperit în roman gîndurile sa
le despre șah și am reținut 
aforismele sale de spectator la 
fotbal Iată două : „Nu există 
un meci de categoria a doua 
decît in statistici ; un meci e 
un meci, o luptă, un joc, un 
adevăr, și "un adevăr nu poate 
să fie de categoria a doua sau 
de Divizia A, un meci e ori- 
cind și oriunde un fapt de si
ne stătător" sau „In realitate și 
basmul cel mai teribil, fotbalul, 
nu mai e basm".

Interesant nî se pare si fap
tul că prologul romanului e 
clădit pe fundalul unui meci de 
fotbal, intre „Dinamo Tuinu-

O BOMBA PE STADION !

bombă pe stadion". S-ar 
zice să ne aflăm în do
meniul literaturii polițiste. 

Și totuși, articolul astfel intitu
lat. apărut în săptămînalul Gu
erin Sportivo" din Italia, rela
tează un incredibil fapt real 
petrecut pe stadionul din Vero
na, înaintea meciului dintre e- 
chipa locală și Juventus.

Fie că este vorba de „distrac
ția" criminală a unui alienat, 
fie că este o manevră a așanu- 
mitei „strategii a tensiunii" — 
cum Înclină să creadă autorul 
articolului amintit — violența 
actului devine semnificativă

pentru o societate in care 
gradarea morală coboară 
pante din ce în ce mai îngrijo
rătoare. Chiar dacă bomba în 
cauză nu a explodat, aceasta 
nu scade prea mult din gravi
tatea faptului, evidenta intenție 
de a provoca panică printre 
50 000 de spectatori nefiind 
străină de prevederea unor con
secințe dramatice.

Amintind practica politicie
nilor neofasciști de a se servi 
de sport in scopuri propagan
distice, mai mult sau mai puțin 
deghizate, autorul interpretea
ză întlmplarea de pe stadionul 
veronez drept o degradare a 
acestor manevre pînă la cri
mă.

în aceste condiții, se naște 
firesc întrebarea : dacă arena 
sportivă — loc destinat celei 
mai pașnice activități umane — 
devine o arenă a violentei (fap
te asemănătoare fiind semnalate 
și în anii trecuți pe diverse 
stadioane din țările capitalis
te), ce siguranță mai pot avea 
cetățenii acestor țări, terorizați 
de efectele dezastruoase ale 
consumului de stupefiante, de 
atacurile banditești tot mai nu
meroase. de răpiri ?

Desigur, soluția nu se poate 
afla în utilizarea „clinilor anti- 
bombă" (experimentată de cît-

de- 
pe

or-in 
antite- 

fi înlă- 
cauzele

va timp in R.F.G.) sau 
ganizarea unor patrule 
roriste. Efectele nu pot 
tunate atita timp cit
rezidă. Iar cauzele trebuie cău
tate în însăși structura societă
ții subordonate capitalului, ca
re, nesocotind din ce în ce mai 
mult respectul față de om, nu 
mai cunoaște alte legi decît ce
le ale violentei.

vechi" și „Știința Cîmpuleț". 
Din această parte a volumului 
cităm pasajul de mai jos :

„Meciul avea importanță doar 
pentru Dinamo, pretendentă la 
cîștigarea seriei B și deci la 
promovarea ei în divizia primă 
a țării. Știința n-avea nimic de 
pierdut de pierdea și nimic de 
cîștigat de cîștiga, decît presti
giul. Calculele hîrtiei spuneau 
că Dinamo și cu un meci egal 
se califica, însă o înfrîngere o 
scotea definitiv din luptă, con
tracandidata ei, Venus, juca a- 
casă și cîștigînd o întrecea cu 
un punct. Totul în ultimă in
stanță se rezuma pentru dina- 
moviști la obținerea unui punct; 
golaverajul lor mai bun, și în 
ipoteza că Venus cîștiga, ii ca
lifica. Meci cu miză, lume mul
tă. clopote, pancarde. fluieră
turi, aplauze. Patriciu era pre
ședintele clubului ; unii il bă
nuiau că ar fi vîndut punctul 
dinamoviștilor. însă figura lui 
încercănată, ușor buhăită și al
bă ca varul de emoție, contra
zicea o asemenea presupunere. 
Literalmente își rodea unghii
le și un soi de disperare ciu
dată se vedea în ochii lui. La 
urma urmei să-i ia dracu pe 
toti, vorba lui Vasile Cristolo- 
veanu : dinamoviștii puteau ob
ține punctul si fără nici un 
aranjament erau mai tari. Dar 
nu era vorbe de mai tari sau 
mai slabi (oricine putea învin
ge, Stiinta li bătuse chiar la 
Turnuvechi, în tur), era vorba 
de uz> coeficient de siguranță ; 
mai mult, nu de un coeficient, 
ci de o certitudine ; înțelegerea 
pentru un punct elimina sur
priza, neprevăzutul. Și în con
secință : jocul. Căci un ioc în
seamnă două ore de neprevă
zut. Cred că 
incertitudine
Iul ; și că lasă posibil orice 
rezultat, pentru că nouăzeci de 
minute jocul e deschis oricărui 
rezultat". '

în celebra sală Guildhall din 
Londra a avut loc, de eurind, 
ceremonia de înmînare a „Pre
miului pentru curaj” — înaltă 
recunoaștere a valorii sportive 
— în prezența a peste 500 de 
persoane din toată lumea.

Premiul, constînd într-o 
nună de aur, în valoare 
50 000 de lire sterline, a 
atribuit cu unanimitate de 
turi 
Niki 
Iul curaj demonstrat după ac
cidentul aproape fatal survenit 
in timpul cursei de pe circui
tul de la Niirburgring.

Definind curajul, Cyril Le- 
van, fondatorul acestui premiu 
internațional, îl prezintă ca pe 
o „calitate extradimensională a 
spiritului uman, care întrece 
orice altceva, calitate care se 
poate remarca la un învins, 
tot atît de bine ca la un în
vingător".

De aceea, poate, pentru acest 
premiu au fost adesea propuși 
sportivi care n-au cîștigat, dar 
au dat dovadă de o mare tă
rie de caracter (anul trecut i-a 
fost decernat lui Eddy Merckx, 
care, după fracturarea unui 
maxilar și numeroase contuzii, 
a încheiat Turul Franței pe lo
cul al doilea).

în discursul de mulțumirx^^Ml 
Niki Lauda a declarat că, pen^^W 
tru el, cele mai mari atribute 
ale curajului sînt priceperea și 
îndemînarea.

cu- 
de 

fost 
vo-

automobillstului austriac 
Lauda, pentru incredibi-

Moravurile boxului profesionist

pentru această 
este iubit fotba-

Fost campion european de 
box profesionist, francezul 
Gratiep Tonna a fost condam
nat pentru că a accidentat 
mortal un trecător în apropiere 
de Marsilia. In cadrul anchetei 
s-a constatat că Tonna este 
analfabet și nu avea dreptul să 
posede permis de circulație.

Un alt boxer francez 
sionist, fostul campion 
pean la categoria ușoară 
Roque a fost arestat la 
fiind implicat într-un furt.

profe- 
euro- 
Rene 

Lyon,

DE PE PODIUM ÎN LUMEA AFACERILOR

ADRIANA VRANIANȚU — Lehliu. „Sini 
o mare admiratoare a jucătoarei noastre de 
tenis Virginia Ruzici. Urmăresc cu atenție 
rezultatele ei în turneele de peste Ocean. 
Am făcut și un caiet in acest scop. Din pă
cate nu reușesc să fixez locul Virginiei Ru
zici în clasamentul mondial. După părerea 
mea, prin simplă impresie, cred că Virginia 
Ruzici poate fi situată printre primele 30 de 
jucătoare din lume. Ce părere aveți dv. ?“

tuale, poate spera in- țialului fotbalistic al 
tr-o refacere a poten- litoralului.

La ce folosesc performanțele 
sportive in unele părți ale lu
mii ? Caricatura alăturată, re
produsă după săptămânalul vest- 
german „Die Zeît" din Ham
burg pare să răspundă la în
trebare. In sprijinul ideii ca
ricaturistului stau ți realitățile 
de fiecare zi. De eurind s-a 
anunțat că proaspătul campion 
olimpic de decatlon, atletul

american Bruce Jenner a ți în
ceput să-și negocieze succesele 
sportive : 
nageri de la 
rut intr-un 
cului Jerry 
un consilier 
și a semnat 
mentator cu compania i 
cană de televiziune ABC...

el tratează cu ma- 
Hollywood, a apă- 

spectacol al comi- 
Lewis, și-a angajat 
de afaceri personal 
un contract de co- 

ameri-

ANUNȚ
Unlversltatea cultural-știlnțiflcă București, in colaborare 

Consiliul municipal pentru educație fizică și sport șl Centrul de 
cercetări pentru educație fizică și sport al C.N.E.F.S., anunță 
ținerea cursului de reciclare cu tema : „SARCINILE OLIMPICE 
ALE CLUBULUI OLIMPIA ȘI MODUL LOR DE REALIZARE".

Masa rotundă, condusă de conf. dr. Nicu Alexe și prof. Anghel 
Mihal, președintele clubului „Olimpia", va avea loc tn sala 
S.R.s.C. din str. Biserica Amzel 5—7, luni 11 aprilie 1977, orele 
12,30.

Va urma un film artistic.

Ne pare bine că 
Virginia Ruzici, o ju
cătoare 
mă 
alta, 
atît 
Am 
sînteți și foarte pru
dentă în fixarea lo
cului. Este adevărat, 
mijloace pentru stabi
lirea unui 
obiectiv nu 
xistă, dar 
face unele 
neri. Recent, Virginia 
Ruzici a încheiat se
ria de turnee „Virgi- 
nia-Slims“. Așa cum 
ne-a afirmat ion Ți- 
riac, jucătoarea noas
tră s-a clasat — în 
cadrul acestor turnee 
— pe locul 12. Ea a 
participat la 
multe turnee cu 
mele 16 jucătoare 
lume, după ce a 
pășit, în faza de 
ceput, cota turneelor-

care confir- 
de la o zi la 
are un suporter 
de credincios, 

putea spune că

clasament 
prea e- 
se pot 

presupu-

mai 
pri- 
din 
de- 
în-

satelit, un fel de tur
nee de calificare. Si
gur că acest loc 12 în 
„Virginia-Slims" nu 
înseamnă automat lo
cul 12 în turneul 
mondial, dar se pare 
că Virginia Ruzici 
poate figura astăzi în 
grupul primelor 20 de 
jucătoare din lume, 
ceea ce este o per
formanță frumoasă. 
Să sperăm că acest 
loc 20 va fi amelio
rat pînă spre sfîrșitul întoarcerile sînt foarte 
anului, cînd vom de- corecte. Se pare că

RADU VASILESCU — Alexandria. „Se 
pare că in natația noastră se mișcă ceva. M-au 
impresionat recent rezultatele inotătoarei Car
men Bunaciu. Din păcate, in trecutul apro
piat, avem 
nu au mai 
inotătoarei 
spuneți ce 
de 25 m in care s-au disputat concursurile 
de la Hunedoara. Aș vrea să mai cunosc și 
pronosticul dv. in legătură cu performanțele 
viitoare ale inotătoarei Carmen Bunaciu".

citeva exemple de talente care 
confirmat, așa cum a fost cazul 
Zoe Reznicenco. Aș vrea să-mi 
„rabat" trebuie să fac bazinului

Comentatorul nostru 
de natație susține că, 
teoretic, între un ba
zin de 25 m și unul 
olimpic, de 50, în 
proba de 100 m spate, 
trebuie făcut, un ra
bat de 0,7 secunde. 
Asta, în cazul în care

pune toate diligentele 
pentru a intra în po
sesia unui clasament 
general.

Mangalia. „PrintreDUMITRU STOICA 
alte anomalii ale fotbalului nostru, vreau să 
vă atrag atenția asupra unei chestiuni pe 
care nu reușesc să o rezolv. F. C. Constanța 
e in mare pericol de retrogradare, dar echipa 
sa de juniori se află pe primul loc în Di
vizia națională. Pe de altă parte, Jiul e an
gajată in lupta pentru titlu, la seniori, in 
timp ce echipa sa de juniori se află pe ulti
mul loc, cu numai 3 
se poate explica acest

Paradoxul nu este 
chiar paradox. F. C. 
Constanța a fost cu 
puțini ani în urmă, 
un club care a adus 
numeroși jucători din 
alte orașe. în aceeași 
situație se află astăzi 
și Jiul, care cuprinde 
destui jucători din a- 
fară. In ultimul timp, 
F. C. Constanța n-a 
mai putut face achi
zițiile din anii trecuți. 
Ea plătește, am spune, 
pentru direcția unila-

puncte adunate. Cum 
lucru ?“

terală adoptată atunci 
în construirea 
sale. Sigur că și Jiul 
ar putea să j 
într-o situație mai di
ficilă, peste 2—3 ani, 
dacă nu va acorda 
atenția cuvenită ju
niorilor săi. După cum 
știți, poate, Jiul este 
singura echipă ' 
vizia A care 
un centru de 
și copii. Din 
de vedere al perspec
tivei, F. C. Constanța, 
în ciuda situației ac-

echipei

ajunga

de Di
nu are 
juniori 

punctul

înotătoarea Carmen 
Bunaciu se înscrie în- 
tr-o excepție. Ea nu 
stăpînește prea bine 
întoarcerile, poate 
cauza înălțimii 
deosebite, 
greuiază 
toarceri.
situație, se spune că

din 
sale 
în- 
în-

care 
aceste 
în această

acel 1:04,5 de la Hu
nedoara ar fi valabil 
și pentru un bazin de 
50 m. în ceea ce pri
vește perspectivele de 
performanță, specialiș
tii socotesc că tînăra 
Carmen Bunaciu va 
putea atinge forma sa 
maximă la „mondia
lele" din 1978, cînd, în 
eventualitatea coborî- 
rii sub 1:03,0, ar pu
tea figura pe podium. 
Bineînțeles că toate 
acestea sînt simple 
anticipații, dar reali
zarea lor ar putea fi 
o frumoasă compensa
ție pentru Carmen 
Bunaciu și pentru 
antrenoarea ei, Cris
tina Balaban-Șopte- 
reanu, singura înotă
toare româncă aflată 
vreodată pe un po
dium european — me
dalie de bronz la U- 
trecht 1966, tot în 
proba de 100 m spate.

Constanta. „VreauDOREL ROTLEIN —- „
să transmiteți echipei noastre naționale de 
fotbal următoarele : in palmaresul fotbaliști
lor noștri cu echipele Spaniei ți Iugoslaviei 
citesc aceste cifre — in compania Spaniei 
avem o victorie, o infringere și două jocuri 
egale. Cu alte cuvinte, sîntem chit. In com
pania Iugoslaviei avem 15 victorii, 12 infrin- 
geri, și 8 jocuri egale. Deci un ușor avantaj. 
Rugați-i să nu uite acest palmares ți să 
procedeze in consecință".

Rîndurile dv... pri- 
măvăratice sint foarte 
binevenite, 
pentru 
colori", 
nu vor 
nii de 
e bine 
palmaresul este doar

credem, 
fotbaliștii „tri- 

Sigur că ei 
uita aceste li- 
palmares, deși 
să se știe că

un început de invita
ție la... optimism. 
Ceea ce nu trebuie 
să uite fotbaliștii noș
tri este faptul că vic
toriile construiesc pal
maresul și nu vice
versa. Oricum, vă mul
țumim...

L Ch.W
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• Primele trenuri, pline cu

elevi se 
cele mai

fost înființate 
muncă patrio- 
elevii ce ajută

prezenți la în- 
ebape — după

pretutindeni, 
studios.

- in cadrul „Crosului 
Foto : Dragoș NEAGU

Tinere muncitoare din sectorul 3 al Capitalei concurind 
aleile Parcului ----- — “ *----------- -- ■ r>
tinererului"

sportiv „23 August

JURNAL DE VACANȚA
află în aceste zile în tabe- 
frumoase zone turistice ale

„CROSUL TINERETULUI
X-a — a „CROSULUI TINERETULUI” esteEdiția jubiliară —

în plină desfășurare _ . .
de masă au avut loc imediat după startul oficial, 
penultima etapă dinaintea finalei pe țară, în cele mai multe loca
lități continuind să se desfășoare etapele pe asociații, pe orașe și 
municipii.

Citeva relatări primite din țară :

a_
în întreaga țară. In unele județe, unde fazele 

s-a organizat

BUCUREȘTI. în cursul aces
tei săptămîni s-a desfășurat 
faza pe sectorul 3 al Capitalei 
a popularei competiții de masă 
„Crosul tineretului”. întrecerea 
a avut loc pe aleile înflorite 
ale Parcului sportiv „23 
gust", printre cei care 
disputat intiietatea aici 
elevi ai liceelor și 
ai întreprinderilor 
Liceul nr. 1. Liceul mecanic .,23 
August", Liceul Mecanică fină, 
Liceul Electroaparataj, între
prinderilor „23 August", E.R.B., 
Piine — Titan, Sticla — Bucu
rești ș.a.

Din rindul celor 800 de con- 
curenți cele mai bune rezultate 
le-au obținut reprezentanții Li
ceului nr. 1 și întreprinderii 
„23 August”.

SIBIU. Peste 400 de tineri și 
tinere, ciștigători ai fazelor 
precedente ale competiției, au 
fost prezenți duminică dimi
neață în Parcul Sub Arini la 
etapa județeană a „Crosului ti
neretului". Competiția s-a bucu
rat de o foarte bună organi
zare.

Au- 
și-au 
fiind 

muncitori 
sectorului :

Ilie IONESCU, coresp.

NEAMȚ. în decurs de aproape 
10 zile de cînd a fost declan
șată etapa de masă a competi
ției. în județul Neamț au fost 
prezenți ’ 
tineri și 
lizare a 
nicipiul 
sportive 
meșteșugărești, 

instituțiilor

la start peste 15 000 de 
tinere. O bună mobi- 
fost realizată în mu- 
Roman, unde asociații 
ale școlilor cooperației 

întreprinderilor 
și instituțiilor au asigurat o 
mobilizare numeroasă la aceas
tă frumoasă competiție a pri
măverii. Tot la Roman, cu pri
lejul crosului, au avut loc șl 
întreceri de handbal, volei și 
tenis de masă.

Gh. NASTASE, coresp.

GIURGIU. în localitate s-a 
desfășurat faza municipală a 
„Crosului tineretului" Cu acest 
prilej, pe stadionul Olimpia s-au 
întrecut circa 1 500 de tineri, 
elevi, muncitori din întreprin
deri și instituții, militari.

Tr. BARBALaTA. coresp.

PITEȘTI Ktaps municipală a 
„Crosului tineretului" a avut 
loc în Parcul Trivale, întrunind 
la stan 840 fete și băieți. La 
prima etapă a 
participai peste 
curenți

TG. MUREȘ, 
cadrui ..Crosului
atras și în județul Mureș, din

competiției au 
15 000 de con-

Intrecerile din 
tineretului" au

primele zile ale declanșării ac
țiunii, zeci de mii de tineri și 
tinere pe terenurile de sport. 
Peste 2000 de tineri au parti
cipat la crosurile organizate pe 
asociații sportive la Tîrnăveni, 
1150 la Reghin, 5 800 la Luduș, 
iar pe platoul Cornești din Tg.

derea unor duminici cultural- 
sportive.

Din păcate, însă, nu putem 
să trecem peste faptul că în 
unele școli chiar din munici
piul reședință de județ etapa 
pe asociație a crosului nu s-a 
ținut. Ca să nu mai vorbim că 
am întîlnit și cazuri, ca cel de 
la Școala generală nr. 13, unde 
profesorul de educație fizică 
Geza Berekmery nici nu știa 
despre această acțiune.

Pe ziua de 24 aprilie va avea 
loc etapa pe județ a importan-

Zeci de mii de
rele organizate în ___  ____
tării. Printre numeroasele activități ce stau în atenția co
mandamentului central și a celor județene se 1___ 2Lă,
firește, și cele cu caracter sportiv și recreativ, de instruire, 
de îmbogățire a cunoștințelor.

Astăzi, citeva din primele acțiuni, care, 
se bucură de o largă participare a tineretului

• „Pe urmele războiului 
de independență" — iată o 
acțiune extrem de intere
santă organizată și realizată 
in aceste zile de elevii ju
dețului Vilcea. 160 de șco
lari vor participa la excursii, 
cu autocarele, in Bulgaria 
pentru a-și îmbogăți cunoș-

tințele istorice, 
vrednici au fost elevii 
ceului economic 
nicu Vilcea, ai Școlii 
rale din Olănești, cei 
ceului din Măciuca _ 
Școlii generale nr. 1 din Rm. 
Vilcea. care au și pornit la 
drum...

mai
Li-

Rîm- 
gene- 

ai Li- 
și ai

• Primele trenuri, pline cu elevi și eleve, au sosit în 
frumoasele stațiuni de pe Valea Prahovei. Celor peste 
2 000 de copii — unii făcind parte din familiile sinistrate 
din Ploiești, Buzău, Craiova sau București — li s-au re
zervat peste 50 de vile, dotate cu aparate de radio și te
levizoare. în unele zone se mai poate schia și aluneca cu 
sania. Drumețiile și excursiile sint. de asemenea, aștep
tate cu interes deosebit. Concursurile sportive, de dans și 
poezie, jocurile distractive și sportive vor face ca vacanța 
de primăvară să pară foarte... scurtă celor prezenți pe 
Valea Prahovei.

Mureș au fost 
trecerile primei 
cum ne informează Ovidiu Flo- 
rea, șef de sector la Comitetul 
județean al U.T.C. — peste 20 000 
de elevi din școli generale și 
licee

„Ne-am propus să angrenăm 
la întreceri, în acest an, peste 
150 000 de tineri, de peste două 
ori mai mulți decit la edițiile 
precedente" — ne spunea loan 
Bogdan, prim-vicepreședinte al 
CJEFS.

Ce aprecieri pot fi făcute cu 
privire la prima etapă a „Cro
sului tineretului", în județul 
Mureș, pe lingă numărul mult 
sporit al participanților ? în pri
mul rînd, aceea că întrecerile 
au fost, în majoritatea cazuri
lor, mai bine organizate, decit 
în edițiile precedente, ca ur
mare a faptului că un mare nu
măr de cadre de specialitate au 
fost angrenate în asigurarea a- 
sistenței tehnice. în al doilea 
rînd, în multe cazuri, cu pri
lejul crosului au fost organiza
te și alte manifestații sportive: 
pe platoul Cornești s-au exe
cutat, în aceeași zi, programe 

• de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei ; în comu
nele Ungheni, Sârmaș. la Lu
duș la Sîngiorzul de Mureș 
crosurile au constituit deschi-

tei competiții. în care mureșe
nii iși vor desemna reprezen
tanții pentru finala pe țară.

Viorel TONCEANU

• Peste 600 de elevi și e- 
leve din județul Teleorman 
vor fi prezenți in cele două 
tabere de pregătire pentru 
apărarea patriei ce se or
ganizează la Roșiorii de 
Vede și Tumu Măgu
rele. Terenurile de sport, 
excursiile și drumețiile, te
mele aplicative sînt la or
dinea zilei.- La Zimnicea, 
oraș greu afectat de cutre
murul din seara zilei de 4

martie, au 
„Tabere de 
tică" pentru 
Ia înlăturarea urmărilor seis
mului. 700 de școlari vor 
participa la excursiile inter- 
județene, iar peste 1 500 de 
elevi șl eleve vor răspunde 
prezent cu prilejul drumeți
ilor ce se vor organiza pen
tru cunoașterea frumuseților 
județului Teleorman.

Acțiunile cu caracter cultural-sportiv

PRILEJ DE ANGRENARE IN NUMĂR SPORIT Șl DE EDUCARE
MULTILATERALA A TINERETULUI

La Oradea și Baia Mare

FINALE IN „CUPA INDEPENDENȚEIJ]

Se apropie de sfîrșit două mari competiții republicane desfășu
rate in acest început de an : „Cupa Independenței" la tenis de 
masă și gimnastică ritmică modernă.

La tenis de masa s-a ajuns în ultima fază a întrecerilor. Astăzi 
și miine, la Oradea, în „Sala Armatei", se vor desfășura finalele. 
Concurenții, în număr de 240, sînt elevi (14—19 ani) și tineri din 
mediul rural, reprezentind toate județele țării și Capitala. Peste 
o săptămînă (16—17 aprilie), la Baia Mare vor avea loc finalele 
de gimnastică ritmică modernă. Participă echipele de fete campi
oane ale județelor și municipiului București.

între manifestările menite să 
contribuie la o folositoare pe
trecere a timpului liber de că
tre oamenii muncii, îndeosebi 
de către tineri, acțiunile cu ca
racter cultural-sportiv răspund 
în mod convingător sarcinilor 
educative pe care și le asumă 
acestea, precum și preferințelor 
din ce în ce mai complexe și 
diversificate ale generației ti
nere și chiar mai virstnice.

De altminteri, documentele 
de partid care au dezbătut în 
ultimii ani probleme ale mișcă
rii sportive conțin indicații cla
re. exprese, prin care se subli
niază rolul mobilizator, stimu
lator și educativ al activităților 
cultural-sportive.

O EXPERIENȚĂ VALOROASĂ

Au devenit tradiționale. ca 
urmare a unei adeziuni tot mai 
largi in rindul tineretului, ac
țiunile de genul duminicilor 
cultural-sportive, care au că
pătat o frecvență aproape săp- 
tăminală in multe din localită
țile rurale și chiar in unitățile 
economice sau in cartierele 
așezărilor urbane. De aseme
nea, a intrat in tradiție organi
zarea unor festivaluri cu carac
ter specific local, in programul 
cărora sportul se bucură de o 
prezență permanentă și de un

justificat interes. Se bucură de 
multă popularitate festivalurile 
„Fetele din Țara de Sus* 
Mureș și pe Tirnave", 
harghitene“, 
numeroasele 
munale din 
Ialomița,
Dîmbovița, ca să nu mai amin
tim de frecventele acțiuni or
ganizate în cadrul cluburilor și 
asociațiilor sportive din între
prinderi. care prilejuiesc — pe 
lingă interesante competiții ale 
amatorilor de sport, demonstra
ții susținute de diverși sportivi 
fruntași, simpozioane — și un 
bogat program cultural-artistic. 
In acest sens sînt remarcabile 
preocupările manifestate la 
unități ca IREMOAS. Confec
ția și întreprinderea de trans
porturi din București, la între
prinderea de perdele și trico
taje din Pașcani, la „Electrc- 
mureș“ din Tg. Mureș, la Între
prinderea .,1 Mai** din Ploiești 
și multe altele.

etc. între interpreții la diverse 
instrumente muzicale se remar
că și cițiva _țalentați sportivi ca 
Ion
Ion
Ion

0 IMPORTANTĂ ACȚIUNE DE PERFECTI0\ WE A CADRELOR

„Pe 
„Fetele 

„Pandurii gorjeni", 
festivaluri interco- 
județele Suceava, 
Ilfov, Teleorman,

PREOCUPĂRI, INIȚIATIVE..

Popa, Daniela Preoteasa. 
Lobodan, Marilena Lupoiu, 
Cojocaru și alții.

PE SCENĂ SI PE TERENUL 
DE SPORT

exemplu la fel de edifi- 
ni-1 oferă colectivul In-

Pentru aplicarea în 
viață a prevederilor 
Programului de dez
voltare a mișcării 
sportive, aprobat de 
Comitetul Politic
Executiv al C.C. al 
P.C.R., referitor la 
formarea și pregăti
rea cadrelor, Ministe
rul Educației și Invă- 
țămîntului. împreună 
cu Consiliul Național 
pentru Educație Fizi
că și Sport, organi
zează, în perioada 
12—20 aprilie, o acțiu
ne de amploare 
importantă, care 
ține atenția în 
deosebit.

Este vorba 
cursurile despre 
todica predării 
cației fizice la 
vor lua parte, în 
ceastă vacanță de 
primăvară, peste 7 000 
de învățători și — 
pentru prima oară — 
educatoare, din toate 
județele și din muni
cipiul București,

Urmărind o eficien
ță cit mai mare, 
factorii cu atribuții 
au pregătit, din timp, 
cu grijă și răspun
dere, tematica și 
programele de desfă
șurare a cursurilor de

țiile demonstrative, 
precum și cu cele 
de practică metodică 
și didactică, aplica
rea întregii tematici 
fiind obligatorie. în 
vederea asigurării 
unui caracter unitar

7080 DE ÎNVĂȚĂTORI Șl EDUCATOARE
IA CURSURI DE

Și 
re- 

mod

de 
me
ed u- 
care 

a-

A EDUCAȚIEI FIZICE
perfecționare, 
funcție 
ticul . _______
laritâție educației fi
zice 
lari
pentru elevii claselor 
I—IV. Remarcăm, de 
asemenea, preocupă
rile pentru Îmbinarea 
armonioasă a cursu
rilor tematice cu lec-

de 
și

în 
specl- 

particu-

pentru preșco- 
și. respectiv.

acestei importanteal __  __ .._______
acțiuni de instruire.

Deplina reușită a 
cursurilor cere, acum, 
îndeplinirea ■ •
a sarcinilor 
zițiilor care 
contribuția 
cită a inspectoratelor 
școlare, a organelor 
sportive șl organiza-

integrală 
și dispo- 

vizeazâ 
nemljlo-

țiilor locale ale pio
nierilor. Se așteaptă 
ca peste tot să se 
realizeze o fructuoasă 
colaborare atit in se
lecționarea partici
panților. in desfășu
rarea de ansamblu a 
cursurilor, cit și în 
manifestarea unor 
inițiative locale prin 
care această acțiune 
de perfecționare a 
cadrelor in domeniul 
predării educației fi
zice să ciștige în va
loare. în conținut și 
atractivitate.

înseninate îndato
riri revin. însă. în 
primul rînd, cursan- 
ților înșiși — învăță
tori și educatori — 
care trebuie să folo
sească intens, cu de
plină conștiinciozitate 
și pasiune, fiecare 
din aceste zile pentru 
perfecționarea și îm
bunătățirea substan
țială a cunoștințelor, 
a întregii lor pregă
tiri profesionale.

Organizarea festivalului națio
nal ..Cintarea României", ma
nifestare cu ample rezonanțe 
in rindul tineretului patriei, 
are consecințe dintre cele mai 
favorabile asupra îmbinării ac
țiunilor culturale cu cele spor
tive. Așa. de pildă, in comuna 
Runeu din județul Dîmbovița, 
prin strădaniile demne de toa
tă lauda ale colectivului cadre
lor didactice de la școala ge
nerală. in primul rind ale pro
fesorilor Octavian Pleșa (mu
zică) și Maria Cojocaru (edu
cație fizică), sprijiniți de di
rectoarea Tincuța Istrătescu și 
de primarul comunei, Gavrilâ 
Folea, s-a creat o ambianță fa
vorabilă organizării unor mani
festări prin care reprezentanții 
școlii s-au făcut cunoscuți și 
apreciațl atit în diferitele faze 
de pină acum ale festivalului, 
cit și in competiții sportive la 
nivel local, județean și chiar 
național. Culegători și prezen
tatori ai frumosului folclor lo
cal, ei sînt autorii unor aplau
date spectacole pe care le sus
țin în comunele din jur și în 
orașe ale județului, programele 
acestora cuprinzînd și atractive 
momente cu caracter sportiv, 
îndeosebi gimnastică acrobatică 
și ritmică modernă. După ma
nifestările organizate în comu
nă, în sala căminului cultural, 
componenții ansamblurilor pot 
fi văzuți și pe terenurile de 
sport, întreeîndu-se în competi
ții de atletism, handbal, fotbal

Un 
câtor 
treprinderii de țigarete din Ca
pitală, unde a fost inițiată o 
acțiune cultural-sportivâ, inti
tulată „Dialog între secții", 
care cuprinde interesante acti
vități, cum ar fi simpozioane 
pe tema luptei poporului român 
pentru independența patriei, 
dezbateri literare („Eroi ai zi
lelor noastre în creația artis
tică"). precum și întreceri de 
cros, popice, tenis de masă, șah 
etc. După cum ne informa to
varășul Constantin Popescu, 
secretar adjunct al comitetului 
de partid al întreprinderii, 
pentru a stimula un număr cît 
mai mare de tineri în această 
acțiune, „Dialogul între secții" 
se constituie ca un concurs la 
care participanții trebuie să-și 
dovedească cunoștințele în do
meniul economic, cultural și 
sportiv. între cei care s-au dis
tins în concurs amintim pe ti
nerii Marin Ariașu, Liviu Bra- 
șoveanu. Petre Dumitriu, Va- 
sile Ionescu, Alexandru Vlădu- 
lescu, Valentin Rotaru. Paul 
Exerescu și alții.

Desigur, șirul exemplificărilor 
este mult mai lung. Amintim 
doar de interesanta acțiune sub 
genericul „Imnuri fierbinți în 
Țara de piatră", desfășurată la 
Abnid. județul Alba, care, ală
turi de manifestările culturale, 
a cuprins întreceri și demon
strații la șah, tenis de masă, 
volei, gimnastică ritmică și 
handbal. întreceri care au an
grenat tineri din Abrud, Zlatna, 
Cimpeni și Baia de Arieș.

Toate aceste exemple sînt o 
mărturie a succesului de care 
se bucură acțiunile cu caracter 
mixt, a necesității ca astfel de 
manifestări să fie extinse și 
promovate cu prioritate, ele 
contribuind la educarea multi
laterală a tineretului. Așa cum, 
de altfel, se precizează in im
portantele documente ale parti
dului privitoare la dezvoltarea 
activității de educație fizică și 
sport.

Aurelian BREBEANU 
Ion GAVRILESCU

Sportul Pag.a3n



LOTUL REPREZENTATIV
PENTRU MECIUL CU SPANIA

Așa cum am anunțat, ieri a fost definitivat lotul reprezentativ 
(22 de jucători), care a și fost comunicat la F.I.F.A. și din care 
va fi ales „ll-le“ pentru meciul de la 16 aprilie, cu Spania, în 
preliminariile Campionatului mondial. Lotul cuprinde următorii 
jucători :

portari — CRISTIAN, IORDACHE, WINDT ;
fundași — CHERAN, ANGHELINI, SĂTMAREANU II, SAMEȘ, 

GR1GORE, TILIHOI, TANASESCU, VIGU ;
mijlocași — DUMITRU, BĂLĂCI, IORDĂNESCU, BOLONI, 

MULȚESCU, ROMILA II ;
înaintași — TROI, CRIȘAN, DUDU GEORGESCU, DANILA, 

ZAMFIR.
Ieri la amiază, lotul reprezentativ a plecat spre Poiana Brașov, 

unde va rămine pînă luni, cînd va reveni in Capitală. în pitoreasca 
stațiune montană, fotbaliștii „tricolori" vor efectua antrenamente 
zilnice, menite să-i aducă în forma sportivă pentru abordarea cu 
succes a meciului cu puternica echipă a Spaniei, care constituie 
debutul reprezentativei noastre în preliminariile C.M., ediția din 
Argentina. în cadrul pregătirilor este prevăzut și un joc de veri- 
ficare-omogenizare în compania selecționatei de tineret. Această 
partidă va avea loc duminică la Brașov, cu începere de la ora 16,30, 
pe stadionul „Tineretului".

In poarta lotului de tineret va apare, după toate probabilitățile 
— așa cum ne informa antrenorul Octavian Fopescu — reșițeanul 
Windt, trecut pe lista echipei naționale, înaintată la F.I.F.A., dar 
care răpiîne titular al formației de tineret.

„Tricolorii1
(Urmare din pag. 1)

este mult mai neplăcut în 
campionatul nostru se referă la 
valoarea disputelor .Un iubitor 
de hochei spunea zilele trecute 
că Divizia A de fotbal este 
structurată după principiul 
campionatului mondial de ho
chei. în prima categorie se 
află patru echipe. Grupul e de 
fapt de trei — Dinamo, Steaua 
și Universitatea Craiova — dar, 
aproape îh fiecare an, se adau
gă cîte un nou competitor, anul 
acesta fiind cazul Jiului, după 
cum anul trecut a fost cazul 
echipei din Tg. Mureș etc. în- 
tr-o a doua categorie se 
liga B a hocheiului 
sfîrșit, există și o 
tegorie .alcătuită în 
patru echipe, care 
în fapt, plusul artificial 
viziei noastre naționale 
fotbal. Să mai notăm, 
ranteză, că în timp ce 
da sau U.R.S.S. n-ar

în vederea debutului în C. E. de tineret

16 CANDIDAȚI LA TRICOUL NAȚIONAL9

ÎNCEP ASTAZI
Săptămîna viitoare, un nou 

start oficial și pentru repre
zentativa de tineret a Româ
niei (21 de ani). Ea își inau
gurează la Madrid — la 17 a- 
prilie —, în compania forma
ției similare a Spaniei, seria 
jocurilor din cadrul Campio
natului european (reamintim că 
din grupă mai face parte și 
echipa de tineret a Iugoslaviei). 
De fapt, debutul tinerilor noș
tri fotbaliști în actualul sezon 
internațional a fost făcut luna 
trecută cînd, în deplasare, ei 
au învins echipa Turciei în- 
tr-un meci contînd pentru 
Campionatul Balcanic. Prin a- 
ceastâ dublă prezență a tine
rei selecționate, se urmăresc nu 
numai rezultatele în sine, ci

și posibilitățile lor reale
sînt obligat să iuțesc jocul, 
chiar dacă viteza dezvoltată 
depășește uneori posibilitățile 
tehnice ale jucătorilor... Și 
poate că, într-o bună zi, echi
pa națională va reuși să joace 
tranșant, așa cum joacă uneori 
Steaua pe stadionul său".

Sperăm că fotbaliștii „trico
lori" vor ști să răspundă în
crederii cu care i-a investit an
trenorul lor. Dar, pentru a dez
volta acest stil tranșant capabil 
să depășească echipa Spaniei, 

facă 
face 
doi 

Și

aceea, timp de 90 de minute, 
fără o secundă, el a jucat tot 
ce se putea juca, sfîrșind prin 
a face, din libero-ul nostru, un 
jucător de marcaj pe tot tere
nul. Marile jocuri ale lui Ior
dănescu au avut loc ori de 
cîte ori înaintașul stelist a ui
tat ce joacă, preferind stilul 
tranșant, care nu depinde de 
numărul aplicat pe spate și al 
cărui singur rol este acela de 
a-i distinge pe jucători, din 
vîrful tribunei.

PREGĂTIRILE
și creșterea numărului de 
jocuri internaționale oficiale, 
îmbogățirea experienței lor.

Plecînd de la obiectivele 
concrete ale acestei reprezen
tative, ce decurg din orienta
rea generală a forului de spe
cialitate, am purtat o scurtă 
discuție cu antrenorul federal 
Octavian Popescu, care, îm
preună cu antrenorul Constan
tin Deliu, se ocupă de prepa
rativele „tricolorilor".

„La drept vorbind, ne spune 
interlocutorul, pregătirile lotu
lui de tineret au început încă 
de anul trecut. Am trecut prin 
sita selecției nu mai puțin de 
64 de tineri jucători".

— Rodajul lor, dacă ne amin
tim bine, a ' ~ ~
stanțial...

— Cred 
astfel de 
mai puțin 
fost susținute : 5 în turneul din 
R. P. Chineză și 6 jocuri inter- 
țări (cu Cehoslovacia — par
tidă dublă —, Ungaria, Bulga
ria, Turcia, Polonia). Bilanț : 
5 meciuri cîștigate, 5 egaluri și 
o înfrîngere la limită, în fața 
Cehoslovaciei. Golaveraj : 16—9. 
De menționat că, în ultimele 5 
întîlniri, reprezentativa noastră 
n-a cunoscut înfrîngerea.

— Etapa 
cu Spania 
puncte de 
acestea ?

— Dacă 
fensiv ne-a mulțumit,

fost destul de sub-

că unic pentru o 
reprezentativă. Nu 
de 11 partide au

pregătirii- meciului 
pleacă de la niște 
referință. Care sint

faptul că Cristian și Ti- 
au fost promovați în lo-

fiind 
lihoi 
tul A, liniile de mijloc și ata
cul — din mai multe motive, 
de ordin obiectiv și subiectiv 
— au rămas datoare. Mulți ju
cători s-au perindat pe aceste 
posturi, multora le-am dat cre
dit, însă puțini s-au valorificat 
la realele lor potențe. Nu-i ca
zul să-i nominalizăm, cert este 
că avem încredere în Stancu, 
Zahiu, Soșu, Irimescu, revenit 
spectaculos după operația de 
menise, în Lupău, care pre
zintă un reviriment, în Văetuș, 
proaspăt venit la lot, Radu II 
și Vrinceanu.

— Dar cluburile, cum s-au a- 
chitat ele de anumite obligații 
privind selecționabilii furnizați 
lotului de tineret ?

— în general, sîntem mulțu
miți de colaborarea cu aces
tea, de interesul acordat acțiu
nilor întreprinse. Cu regret, 
însă, nu putem spune același 
lucru în cazul echipelor F.C.M. 
Reșița, Progresul București și 
F. C. Corvinul.

— O ultimă întrebare. Care 
este programul pregătirilor ce 
demarează simbătă la Brașov 1

— Cei 16 jucători convocați 
Lung, Bărbulescu, 

Agiu, Zahiu, Lucuță,

PC

u
SI A5

O iarn 
rea actii 
Nerăbda 
faotului i 
prelimin;

„tricolorii" vor trebui să 
mult mai mult decît 
Steaua pe Ghencea, cînd 
interi de valoare (Dumitru 
Iordănescu) lansează fără opri
re două extreme rapide (Troi 
și Zamfir), în fața unor adver
sari care acceptă, de cele mai 
multe ori, aceste atacuri în ra
fale. „Tricolorii" vor trebui să 
arunce în luptă cam tot ce au 

adică 
de 
B. 
la 

ciu- 
de 

vîr-

află 
mondial. In 
a treia ca- 
general din 
reprezintă, 

’ ’ ' al dî- 
A de

în pa- învățat în ultimul timp,
Cana- 
putea 

pierde niciodată un meci cu o 
echipă din liga a IlI-a, frunta
șele noastre înregistrează uneori 
surprize neplăcute, așa cum a fost 
recent cazul echipei Steaua la 
Hunedoara .surpriză care con
firmă, de fapt, ideea că jocul 
cu Polonia B — disputat după 
numai patru zile — poate fi 
considerat ca un joc mult sub 
posibilități și că _ ........” . '
reale vor putea fi reetalate — 
printr-un efort de 
— în fața echipei lui Kubala. 

în ceea ce privește ideea de 
joc, ea nu mai poate fi, desi
gur, pusă în discuție, cu o zile 
înainte de meci. Ștefan Covaci 
a formulat-o fără echivoc, îna
inte de începerea anului : „Eu

posibilitățile

concentrare

să depășească momentele 
amnezie din fața Poloniei 
Aceste momente se referă 
problema marcajului strict, 
dat abandonat timp de 90 
minute, la conlucrarea cu 
ful de atac Dudu Georgescu. Ia 
regăsirea centrărilor, procedeu 
tehnic inevitabil, deși conside
rat uneori desuet. în cadrul 
echipei noastre se mai 
bește (uneori cu prea 
insistență) într-o terminologie 
veche. Iată, de pildă. Iordă
nescu a insistat deseori asupra 
faptului că nu vrea să joace 
extremă. Această insistență ni 
s-a părut întotdeauna bizară. 
„Șeptarul" polonez Novak a 
fost o extremă clasică timp de 
o secundă, imediat după fluie
rul de start al arbitrului. După

vor- 
multă

Oficiile județene de

compartimentul de- 
dovadă

(Windt,
Stancu, _ , __z ____ r_
Soșu, Augustin, Irimescu, Cus- 
tov, Lupău, Radu II, Cămătaru, 
Văetuș și Vrînceanu) vor fi du
minică parteneri de antrena
ment ai lotului A. Luni ne vom 
reîntoarce la București, unde 
vom continua antrenamentele 
pînă vineri, cînd se va pleca 
la Madrid.

Stelian TRANDAFIRESCU

ă, de

Mîinc, la hihinda, în meciul retur al preliminariilor Turneului u. E. r. A.

IUGOSLAVIA
Echipa de juniori a Româ

niei va susține mîine, la Kikin- 
da, întilnirea retur cu forma
ția similară a Iugoslaviei, din 
cadrul preliminariilor Turneului 
U.E.F.A. (reamintim că în pri
ma partidă, disputată la Timi
șoara, 
rabil 
Lotul 
cursul 
mișoara, efectuînd antrenamen
te zilnice și susținînd două 
jocuri de verificare (marți, cu 
formația de juniori U.M.T. : 
5—0, și miercuri la Jimbolia cu 
divizionara C Ceramica : 3—0). 
Toți juniorii sînt apți de joc 
și așteaptă cu nerăbdare par
tida de mîine. „în cadrul pre
gătirilor efectuate aici, la Timi
șoara, — ne-a declarat antreno-

rezultatul a fost favo- 
juniorilor noștri : 4—2). 
s-a pregătit intens în 
acestei săptămîni, la Ti-

turism vă invită în

EXCURSIILE PRIMĂVERII
IMPORTANTE REDUCERI DE PRETURI.
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PENTRU APRILIE ȘI NAI SE PRACTICA
Trasee prin cele mai frumoase zone folclorice
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ROMÂNIA (juniori)
rul C. Ardeleanu — compo- 
nenții lotului au lucrat sîrguin- 
cios și Ia ora actuală prezintă 
un sporit grad de pregătire 
psihico-fizică. Sînt convins că 
ne vom califica în turneul final".

în partida de mîine, antre
norii lotului, C. Ardeleanu și 
E. Banciu, intenționează să 
prezinte formația care a evo
luat în repriza secundă a me
ciului de la Timișoara, adică : 
Mindrilă — Ioniță, Ilirmlc-r, 
Crăciun, Gal — Petcu, Solomon, 
Popa — Goia, Ignat, Ciobanu.

în ceea ce privește formația 
Iugoslaviei, ea va fi formată 
mîine din următorul lot : Ivko- 
vici, Lusici, Petrinovici, Djord- 
jevici, Vasovici, Vuiovici, Zif- 
kovici, Lazici, Narandza, Milo- 
sevici, Samardjia, Todorovici, 
Krimpotici.

Lotul juniorilor români va 
pleca azi dimineață, de la Ti
mișoara, cu autocarul. în Iugo
slavia.

Pompiliu VINT1LA

REZULTATE DIN CAMPIONATUL
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printr-o 
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nu s-a ’ 
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de vohi 
de adei 
fort. Și 
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multe 1 
primăva 
acele i 
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toată I 
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REPUBLICAN DE JUNIORI

nr

Duminică s-au disputat meciu
rile etapei a 16-a a campionatu
lui republican de juniori. Iată 
o parte dintre rezultatele înre
gistrate :

seria i : C.S.M. Suceava — 
Rulmentul Birlad 1—2, C.F.R. 
Pașcani — Liceul de fotbal Ba
cău 0—0, Șc. sp. Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej — Politehnica lași 0—3, 
Liceul nr. 2 Iași — Șc. sp. Te
cuci 0—0, Liceul „A.I. CuzaM Foc
șani — Ceahlăul P. Neamț 0—1 ; 
SERIA A II-A : S.C. Tulcea — 
Șc. sp. 2 Buc. 1—1, Metalul Bucu
rești — Rapid București 1—0, 
C.S.U. Galați — Sportul studen
țesc 1—2, Flacăra roșie 
rești — Celuloza Călărași 
Autobuzul București — 
Galați 1—1 ; SERIA A 
Ș.N. -------- --- -
0—1, 
sul București 2—1.
IV-A : ~
Petroșani 7—0, 
Liceul nr. 1 Caracal 2—o, 
troputere Craiova — Pandurii Tg. 
Jiu 3—1, C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin — Chimia Rm. Vîlcea 2—1, 
Minerul Lupeni — Unirea Drăgă- 
șani 4—0 ; SERIA A V-A : Ra
pid Arad — Strungul Arad
2—0, U.M. Timișoara — Dierna

Bucu- 
3—0, 

F.c.M. 
III-A : 

Oltenița — T.M. București 
Petrolul Ploiești — Progre- 
--------... . . SERIA A 

Dinamo Slatina — Știința 
" Univ. Craiova — 

Elec-

Orșova 5—0, Viitorul Timișoara — 
Liceul nr. 4 Timișoara 0—3, Șc. 
sp. Gloria Arad — U.T.A. 0—2, 
F.c.M. Reșița — Șc. sp. Jimbo- 
lia 3—0, Șc. sp. Lugoj — Șc. sp. 
Caransebeș 0—1, „Poli" Timișoa
ra — C.F.R. Timișoara 2—0 ; SE
RIA A VI-A : Olimpia S. Mare — 
Industria slrmli C. Turzii 1—0, 
Armătura Zalău — „U“ Cluj-Na- 
poca 1—3, C.F.R. Cluj-Napoca — 
F.C. Baia Mare 2—0, Gloria Bis
trița — F.C. Bihor 1—0, Șc. sp. 
Oradea — Șc. sp. Victoria Cărei 
1—0, Șc. sp. Baia Mare — Mine
rul Cavnic 0—1 ; SERIA A VII-A: 
Șc. sp. Sibiu — Metalurgistul Cu- 
gir 6—0, Unirea Alba Iulia — 
Gaz metan Mediaș 2—4, Corvinul 
Hunedoara — F.C. Șoimii Sibiu 
3—0, C.F.R. Simeria — Șc. sp. 
Hunedoara 1—2, Liceul nr. 2 
Deva — Metalul Sighișoara 4—0, 
Șc. sp. Șoimii Sibiu — Metalul 
Aiud 3—0, Șc. sp. Mediaș — Mu
reșul Deva 4—0 ; SERIA A 
VIII-A : Șc. sp. Tg. Mureș — Șc. 
sp. Gheorghieni 6—0, Oltul Sf. 
Gheorghe — Chimica Tirnăveni 
1—0, Steagul roșu Brașov — 
sp. Odorhei 1—2, Nitramonia 
găraș — Șc. sp. Cristur 1—3, 
sp. Miercurea Ciuc — Șc. sp. 
Secuiesc 4—1.

JO

StMBATĂ

Șc. 
Fă-
Șc. 
Tg.

f. c 
BUCUI 
superio 
gat la 
cate^dî 
și Vrîn 
campio 
toarea 
Sandu, 
A. Mo' 
— Lu< 
Au m 
rescu, 
(N. C<

CHI 
A.S.A. 
ciuda 
închei; 
de in 
realizî: 
Mureși 
torul 
Gligor 
tessy 
kăș — 
(P. G

BOX. Sala I.S.B. (strada Ber
zei), ora 17 : gala în cadrul cam
pionatelor naționale de juniori.

FOTBAL. Teren C.P.B., ora 16 : 
Automatica — Sirena (Div. C).

17 : Flacâra roșie — Universitatea 
București (f. B),

11
București 
ora 
Odorhei

Pitorești zone turistice din țară cum 
sînt : Valea Prahovei, Nordul Moldo
vei, Maramureș — Oaș, Semenic — 
Muntele Mic, Litoralul Mării Negre, 
Delta Dunării, Stațiunile balneo
climaterice din zonele de deal și de

munte, dotate cu spații moderne de 
cazare, alimentație publică și insta
lații de agrement — iată numai cîte- 
va din punctele de atracție, înscrise 
pe agenda oficiilor județene de tu
rism.

Pentru lunile menționate, TARIFELE DE TRANSPORT CU AUTOCARUL 
spre aceste zone sau spre altele solicitate de turiști 

SÎNT SUBSTANȚIAL REDUSE față de perioada de vară. I

HANDBAL. Teren Giulești, ora 
14,30 : Rapid — Progresul (f. A).

RUGBY. Stadionul Parcul copi
lului, ora 13 : R.C. Grivita Roșie 
— Rulmentul Birlad ; teren Tei, 
ora 16,30 : Sportul studențesc — 
Rapid (ambele Div. A) teren Ti
neretului IV, ora 16,30 : A.S.E. — 
Arhitectura (Div. B).

SĂRITURI IN APA. Bazinul „23 
August”, de la ora 10 șî de la 
ora 16 : campionatele naționale 
pentru copii.

DUMINICĂ
FOTBAL : Stadionul Voința, oro 

11 : Voința — Tehnometal 
B) ; teren Bragadiru, ora

____
O : teren T.M.B., ora 
T.M.B. — Flacăra roșie (Div. 
teren Triumf, ora 11 : Automeca- 
nica — Olimpia Giurgiu (Div. C) ; 
teren Electronica, ora 11 : Elec
tronica — Avintul Urziceni (Div. Q.

(Div. 
o) ; teren oragaairu, ora 11 : 
Unirea Tricolor — Abatorul (Div.

11 î
C) :

VOLEI. Sala Flacâra roșie, ora
HANDBAL. Teren Steaua, oro

9 : Confecția — Universitatea

RUGBY 
11 : Stea 
tei franc 
Vulcan, i 
nautica

VOLEI.
Dl-c-g/ 
Neamț i 
la orc 
(f-Aj
‘• = = 36®*  
de'la o 
uo roi*  
C.P.B. 4 
9 : CX - 
(f. B) ; 
ora 9 : 
(f. B). \ 
(f. B) : 
C.FdT'l 
(m. B).



SÎNT ACUMULĂRILE 
IILE DE ASTĂ-IARNĂ?

lui nivel al campionatului Diviziei A

COLȚUL DIVIZIEI B
PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI A 22-A

SIRIA I • C.S.M. Borzețti - Victoria Tecuci : IW. Morciru (Ploiești) 
• Gloria Buzău — Portul Constanțo : C. Niculescu (București) • 
Olimpia Rm. Sărat — Relonul Sâvinești : M. Stan (București) • C.S.U.

• Metalul Plopeni — 
Ceahlăul P. Neamț — 

Sf. Gheorghe — C.S.M. 
Ploiești — Celuloza Că- 
Humorulul — F.C. Brăi-

au așteptat iubitorii fotbalului de la noi relua- 
pctiționale, mai ales la primul eșalon (Divizia A), 
pai bine-zis interesul manifestat, s-a datorat și 
Lon coincide cu debutul reprezentativei țării in 
raionalului mondial.

Promisiuni...
a

Ipină 
lente
Din

I constatările 
agulitoare la 
piuite dintre 

evident, la 
mulți dintre 
Se aștepta 
îndreptățite 

L cluburi, fie 
pntative. Dar 
tie CcS^fci- 

le de iarnă, 
povata, Her- 
Hova și alte 
eu aerul lor 
[care echipă, 
pțelegere a 
Itit unde a 
Herat că are 
Idiții. Croni- 
Itat toate e- 
A și nimeni 

La. Ba, dim- 
I răspundere 
pe s-au de
ne pregătiri, 
[iul acestora, 
prilor la e- 
is atunci. în 
fe- pregătire, 
koase pentru 
[ citeva din 
[înduri : Gh. 
[ui) : „Echipa 
Lă confirme 
pin toamnă"; 
| C. Bacău) : 
lire, de care 
■ădejdi" ; E. 
Ia Steaua) : 
lemelia unei 
|e“ ; I. Nun- 
|a Dinamo) : 
Iară Dinamo 
[bloc unitar ; 
Ic. toată lu
pi. Halagian 
Urgeș) : „Cu

început, 
acum, 
pentru 
păcate,

toții (jucătorii — n.n.) doresc 
ca F. C. Argeș să-și -«răscum
pere» greșelile din turul cam
pionatului" ; N. Oaidă (antre
nor 1a Progresul) : „Ce facem 
noi, apare ca ceva nefotbalistic 
(se referea la crosurile zilnice 
— n.n.) ...Sint necesare condiții 
ceva mai grele de execuție și 
o mai mare cantitate de lucru 
la antrenament"
(antrenor 
țese) :
munca 
me în 
primă

A. Niculescu 
la Sportul studen- 

,Important este ca 
noastră să se transfor- 
calitate fotbalistică de 

valoare in sezonul care

Meciurile bune? Doar

Galați — C.F.R. Pașcani : R. Platoș (București) 
Petrolul Ploiești : V. Mindescu (București) • 
Unirea Focșani : T. Balanovici (lași) • Oltul 
Suceava : Gh. Dumitru (București) • Prahova 
lârași : Gh. Ispas (Constanța) • Minerul Gura 
la : C. Szilaghî (Baia Mare).

SERIA A ll-a • Nitramonia Făgăraș — Chimica Tîrnăveni : I. Igna 
(Arad) a Flacăra Automecanico Moreni — Unirea Alexandria : C. Di- 
nulescu (București) • Șoimii Sibiu — St. roșu Brașov : N. Petriceanu 
(București) • Metalurgistul Cugir —C.S. Tirgoviște : I. Rus (Tg. Mureș) • 
Voința București — Tehnometal București : G. Angheluță (București) • 
Tractorul Brașov — Electroputere Craiova : M. Sofronie (Timișoara) * 
F.C.M. Giurgiu — Metalul București : N. Dumitrescu (Ploiești) • Di
namo Slatina — Ș.N. Oltenița : V. Ptrvescu (Buzău) « Chimia Tr. 
Măgurele — Chimia Rm. Vilcea : A. Ghigea (Bacău).

SERIA A lll-a * Ind. Sîrmei C. Turpi — Olimpia Satu Mare : Gh. 
Ionescu (Brașov) > F.C. Baia Mare — C.I.L. Sighet : O. Ujheli (Ora
dea) • Victoria Colan — Armătura Zalău : I. Vințan (Sibiu) • C.F.R. 
Ctuj-Nopoca — C.F.R. Timișoara : I. Ciolan (lași) • U.M. Timișoara — 
Sticla Turda : Fl. Anuțescu (Pitești) • Rapid Arad — Mureșul Deva : 
V. Svitlec (București) • Aurul Brod —- „U*  Cluj-Napoca : N. Georgescu 
(București) • Minerul Cavnic — Gloria Bistrițo : N. Raab (C. Turzii) 
• Dacia Orăștie — Minerul Lupeni : I. Hojdu (Caransebeș).

Aspect din partida Dinamo—Steaua, una din puținele reușite ale 
acestui retur. Dudu Georgescu (in tricou alb), talonat de Stoica, 

pătrunde spre poarta echipei Steaua
Foto: Dragos NEAGU

Bișniță, Grigoraș, Petcu (Ra
pid). Iorgulescu, Domide, Bro
șovschi, Bedea (U.T.A.), G. 
Sandu, Lucuță (Dinamo), Ion 
Ion. Fl. Marin, Năstase (Steaua), 
Peniu, Mateescu, ~ 
culescu, Sălceanu 
stanța), Pislaru, 
rodi (A.S.A. Tg. 
teanu, Iovănescu, 
(F. C. Argeș), Catargiu, Pană, 
Botez (S. C. Bacău). Iorgu
lescu, Țevi, Apostol (Progresul), 
Ciocirlan, Costea, D. Ionescu 
(Politehnica Iași), Purima, 
Marcu (Univ. Craiova) Dumi- 
triu IV, Șurenghin (Corvinul) 
și atiția alții. Doar Jiul și-a 
confirmat ascensiunea și, ală
turi de ea, Dinamo, Steaua și 
Universitatea Craiova pot fi 
apreciate mai bine, dar acestea 
numai cind raportăm valoarea 
și prestațiile lor la calitatea 
fotbalului practicat in Divizia 
A. în rest, ca și 
înainte amintiți, 
se situează sub 
randamentul din 
denți, chiar sub 
toamnă. ~ 
— Sp. 
treptele 
valoare și randament, Rapid, 
F. C. Argeș. S. C. Bacău, F.C. 
Bihor, F.C.M. Reșița, în timp 
ce F. C. Constanța constituie 
un caz aparte, cu o evoluție 
sub nivelul fruntașelor din di
vizia secundă, situație pe care 
nu o poate remedia decit cu 
condiția de a crește o altă gene
rație 
dona 
acum 
său.

Pe 
neral 
la puțin timp după începutul 
stagiunii, problemele de la e- 
chipa națională nu sînt decit 
un efect firesc. în analiza pe 
care F.R.F. intenționează s-o 
facă privind primele etape ale 
returului, se cuvine a fi trase 
la răspundere acele echipe cu 
randamentul foarte slab și me
reu absente 
rente) cind 
ma întăririi

vine (ifc-l actual — n.n.)“ ; T. 
Bone (antrenor la A.S.A. Tg. 
Mureș) : „Programul de pregă
tire e greu, dar cu seriozitate 
și dăruire vom realiza tot ce 
ne-am propus ; locul 8 în cla
sament nu e pentru noi". Ne 
oprim aici cu aceste spicuiri, 
nu mai înainte de a aminti că 
în 17 și 18 ianuarie, cu prile
jul unui sondaj în rindurile 
antrenorilor divizionarelor A, 
ziarul nostru a publicat opinii 
privind campionatul, pregătirile, 
cadrul asigurat de federație. 
Aproape toți au remarcat că 
„programul 
tre F.R.F., 
tării fizice,

Ce s-a realizat din ce s-a 
spus în iarnă ? Sau, mai bine- 
zis, care sînt auspiciile sub 
care a început noul sezon ?

Trebuie spus din capul lo
cului că cele mai multe dintre 
divizionarele A au dezamăgit, 
că prestațiile lor poartă am
prenta întimplării, că nivelul 
jocurilor din această primă
vară', in ansamblu, e cu totul 
NECORESPUNZATOR, că o 
serie de jucători și echipe se 
află sub valoarea și prestațiile' 
lor obișnuite.

Da, în această primăvară au 
fost citeva partide mai bune, 
dar au fost prea puține : Steaua 
— Universitatea Craiova, Di
namo — Steaua, F. C. Bihor — 
Jiul și, oarecum Politehnica 
Iași — Universitatea Craiova. 
In rest, jocuri de slabă cali
tate, uneori jenante și pentru 
niște divizionare B, fără mari 
pretenții. Această listă a par
tidelor necorespunzătoare e 
lungă. Dar nu se pot trece cu 
vederea jocuri de nivel slab, 
foarte slab sau sub orice cri
tică, cum au fost : F.C.M. Re
șița — Politehnica Iași (peni
bilă evoluția gazdelor), F.C.M.

recomandat de că— 
in privința 
ESTE BUN

citeva

pregă-
(s.n.).

RapidGalați — F.C.M. Reșița,
— F. C. Argeș, Progresul — 
F.C. Constanța, Sp. studențesc
— Progresul, Sp. studențesc— 
F.C.M. Reșița, F.C.M. Galați — 
S. C. Bacău, A.S.A. Tg. Mu
reș — S. C. Bacău. Rapid s-a 
prezentat sub orice critică la 
Petroșani, F. C. Argeș în me
ciul cu A.S.A. Tg. Mures. în 
partida. Rapid — U.T.A. fiecare 
echipă a jucat doar cite o re
priză. Și nu e singurul exem
plu. Atunci, unde sînt acumu
lările de astă-iarnă, unde sînt 
roadele eforturilor care, sînteni 
convinși, cu puține excepții, 
s-au făcut ? S-au pierdut ele 
pe drum, într-un timp relativ 
scurt ? Unii antrenori se te
meau de acest lucru, că „acasă" 
nu se va păstra ce s-a acu
mulat în perioada pregătirilor 
la munte. De ce ? Lesne de 
înțeles : viața nesportivă a unor 
jucători, slabul lor interes pen
tru perfecționare, indolență 
nepermisă. Jucători buni sau 
alții etndva speranțe lîncezesc 
acum în mediocritate. Este 
cazul lui Gabel, Filipescu, 
Bora (F.C.M. Reșița), Petreanu 
(Sp. studențesc), N. Manea,

MICALE ALE ECHIPELOR DIVIZIONARE
k- DINAMO 

(0—2). Net 
fetii au cîști- 
plurile mar- 
h.“5, 54 și 75) 
[ 26). Liderul 
lilizat urmă- 
[tefan — G. 
L. Lucuță — 
bv. Augustin 
I Vrinceanu. 
Ene, Bucu- 
I și Chitaru.

destul 
echipe 

poartă, 
urmă-

DINAMO SLATINA — F. C. 
ARGEȘ 2—1 (9—1). Partida s-a 
disputat joi după-amlază în 
prezența a peste 5 000 de spec
tatori. Argeșenii cu formația 
completă (mai puțin Cristian), 
au fost întrecuți cu 2—1 în ur
ma unui meci de bun nivel. 
Gazdele au înscris cele două 
goluri în finalul meciului prin 
Bălan (min. 80) și Frățilă II 
(min. 85). Pentru piteșteni a 
marcat D. Nicolae (min. 20). 
Iată formația prezentată de an
trenorii Fl. Halagian și 
Dima : Speriatu — Zamfir, Ol
teanu, Stancu (min. 46 Roșu), 
Ivan — Bărbulescu, Cirstea, 
Iovănescu — D. Nicolae, Radu 
II, Dobrin. (D. Mihail, coresp.).

T.

Popa, Măr-
(F. C. Con- 

Fazekas, Va-
Mureș). Ol-

Radu II

jucătorii mai 
multe echipe 

valoarea și 
anii prece- 

prestatia din 
Cazul cel mai tipic 

studențesc. Au coborit 
ierarhiei valorice, ca

de jucători și de a aban- 
stilul defectuos de pînă 

în completarea lotului

fondul acestui nivel ge- 
slab al Diviziei A, chiar

(sau chiar indife- 
e vorba de proble- 
lotului național.

CONTESTAȚII DE DRAGUL... CONTESTAȚIILOR!■>

MICEA -
EȘ 0—0. în
cu care s-a 
fost 

ibele 
e de 
entat

(Nagel) — 
Ispir, Kor- 

grean, Faze- 
[rton, Fanici. 
&•).

C.F.R. TIMIȘOARA — U.T.A.
1—1 (0—0). Golurile au fost
marcate de Roșea (min. 65), 
pentru timișoreni, respectiv Bi
zău (min. 47). U.T.A. a ali-

niat echipa : Jivan — Gașpar, 
Gali, Kukla, Bitea — Bedea, 
Leac, Schepp — Cura, Tisa, 
Bizău. Au mai jucat : Szabo, 
Rosser, Giurgiu și Broșovschi. 
(C. Crețu, coresp.).

ROVA ROȘIORI DE VEDE 
— SPORTUL STUDENȚESC 
1—2 (0—1). Golul echipei lo
cale a fost marcat de Tudose 
(min. 50). Pentru bucureșteni 
au înscris O. Ionescu (min. 35) 
și Cazan (min. 77). Divizionara 
A a jucat în următoarea alcă
tuire : Bunea — Cățoi, Grigore, 
Olteanu, Manea — Munteanu, 
Cazan. O. Ionescu — Chihaia, 
Negoiță, Petreanu (Marica). 
(Tr. Negulescu, coresp.).

VIITORUL 
LITEHNICA 
Au marcat 
chipa gazdă, 
șan pentru 
coresp.).

VASLUI — PO- 
IAȘI 1—2 (0—0). 
Cioacă pentru e- 
Florean și Mure- 

ieșeni. (I. Florea,

Constantin ALEXE

Nici etapa a 21-a a diviziei 
secunde nu a fost scutită de 
citeva rezultate-surpriză. în se
ria I, Gloria Buzău (fără să 
pericliteze poziția Petrolului) 
confirmă o formă bună, obți- 
nînd a doua victorie 
tivă în deplasare și 
astfel 7 din 8 puncte . 
grație cărora a urcat pe locul 
doi. Ar mai fi de consemnat 
„egalul“ (3—3) realizat de F.C. 
Brăila la Săvinești. In seria a
II- a, liderul și următoarele două 
clasate, cu înaintări în bună 
dispoziție, au dobîndit victorii 
de necontestat : C.S. Tîrgoviște 
a învins cu 4—2, Chimia Rm. 
Vilcea cu 4—0, iar Steagul roșu 
cu 4—1. Partidele din seria a
III- a nu au schimbat configu
rația din fruntea clasamentului, 
dar se vede că Olimpia Satu 
Mare este încă departe de ran
damentul 
cîștigă în 
printr-un 
min. 81. 
fluctuațiile de formă si 
ment, după înfringerea 
teren propriu din etapa 
dentă, în fața echipei 
Timișoara, F.C. Baia Mare a 
învins duminică la Cluj-Napoca 
pe „U“. Ar mai fi de amintit 
și de coborîrea formației Aurul 
Brad, revelația turului, acum pe 
locul 7, dar care are și o ex
plicație, aceea că, din 4 parti
de, 3 le-a susținut în deplasare 
și în compania unor echipe din 
subsolul clasamentului, care în
cearcă să-și valorifice la ma
ximum avantajul terenului pen
tru a obține punctele... salva
toare. Chiar duminică. Aurul 
a jucat la Orăștie cu Dacia, 
ocupanta locului ultim în ziua 
partidei. Replica localnicilor a 
fost însă deseori peste limita 
regulamentului (gazdele — 3 
cartonașe galbene, oaspeții —

consecu- 
realizind 
posibile,

obișnuit de vreme ce 
fata Mureșului Deva 
autogol marcat în 

Ca să nu-și dezică 
randa- 
de pe 
prece- 
C.F.R.

Actualități • Actualități • Actualități
• AZI, RAPID — SPORTUL STUDENȚESC. Un interesant meci ami

cal, astăzi, pe stadionul Giulești. De la ora 16,30 se vor întilni pri
mele garnituri ale cluburilor Rapid și Sportul studențesc.

e FINALA „CUPEI BALCANICE» — AMTNAtA. Deoarece elubul 
Dinamo Zagreb a anunțat in cursul zilei de ieri că nu mai poate 
disputa finala „Cupei Balcanice*  cu echipa Sportul studențesc la 
13 aprilie, prima manșă a acesteia se va disputa la o altă data, 
care va fi statzilită de comun acord.
• SELECȚIE PENTRU MICn FOTBALIȘTI. Centrul de copii și ju

niori al asociației sportive Mecanică fină (din Bucureștii organi
zează, în perioada vacanței, o selecție pentru copiii născut intre 
anii 1962—1967. Selecția are loc în fiecare zi, la terenul F.R.B. (Pan- 
telimon), intre orele 8 și 11.

2) și ceea ce este mai regre
tabil e faptul că jucătorii de Ja 
Dacia au fost îndemnați chiar 
de unii membri ai conducerii 
secției de fotbal să practice un 
joc dur. Mai mult, din această 
alergătură după puncte, cei de 
la Dacia au contestat dreptul 
de joc al lui Bogdan (Aurul), 
deși carnetul acestuia era vizat 
de federație pc anul în curs. 
Normal, contestația nici n-a 
fost luată in discuție, dar un 
delegat al echipei Aurul Brad 
a trebuit să vină Ia București 
pentru a ridica carnetul jucă
torului în cauză. Mai mult, a- 
sociația din Orăștie nu a de
pus nici taxa necesară. Firesc 
ar fi acum ca cei din Orăștie 
să suporte 
plasare ale
Brad. Și ca să rămînem în do
meniul contestațiilor (care, se 
vede, au devenit o modă în 
acest retur) să consemnăm că 
și Unirea Focșani a contestat 
dreptul de joc al lui Costache, 
de la Portul Constanța (și. la 
fel ca Dacia Orăștie, fără să 
depună taxa necesară), legîn- 
du-se de „forma" carnetului și 
făcînd abstracție de viza regu
lamentară a federației. Așadar, 
sint și unii care în loc să se 
preocupe de evoluția în teren a 
echipelor de care răspund, de 
fotbalul practicat de acestea, 
încearcă să obțină cele două 
puncte la... masa verde, însă 
fără temei. Culmea este că toc
mai Unirea Focșani depune 
contestații, deși în toamnă ea 
a folosit de mai multe ori un 
jucător al cărui carnet de le
gitimare fusese măsluit !

Miine are loc etapa a 22-a. 
Și în această rundă nu lipsesc 
meciurile care atrag în mod 
deosebit atenția. în primul 
rînd, derbyul de la Plopeni 
(care se dispută astăzi), Meta
lul — Petrolul, apoi Șoimii Si
biu — Steagul roșu, Metalur
gistul Cugir — C.S. Tîrgoviște, 
Chimia Tr. Măgurele — Chimia 
Rm. Vilcea si Ind. sîrmei C. 
Turzii — Olimpia Satu Mare. 
După cum se vede, o etapă în 
care echipele fruntașe evoluea
ză in deplasare. (AL. V.)

cheltuielile de de- 
delegatului de la

Numeroase partide
atractive in Divizia C

Ședința Comisiei de disciplină

retului.
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Loto — Pronosport informează
REȚINEȚI : MtINE, DUMINICA 

10 APRILIE 1977, O NOUA TRA
GERE „LOTO-2"

Șl la această tragere „Loto-2*  
se oferă autoturisme și numeroa
se premii în bani — fixe și va
riabile.

ASTÂZI, ultima zi cind vă mal 
puteți procura biletele cu nume
rele dv. preferate !

MAI MULTE BILETE — MAI 
MULTE ȘANSE DE A VA PUTEA 
NUMĂRĂ PRINTRE MARII CIȘ- 
TIGATORI !

Tragerea „LOTO-2*  de mîine. 10 
aprilie, va avea loc la sediul 
Centralei A S. Loto Pronosport 
din Calea Victoriei nr. 9 la ora 
17.00

Rezultatele vor fl transmise Ia 
radio și televiziune In cursul serii

★
„LOZUL PRIMĂVERII" oferă 

mari posibilități de cîștig. Se 
acordă pe lingă autoturisme, pes-

te 800.000 cîștiguri în banî. pre
cum și cîștiguri suplimentare — 
din FOND SPECIAL — în valoare 
de 1.670.000 lei.

Vă prezentăm cîțiva dintre 
marii cîștigători din ultima pe
rioadă : Adrian Maier din co
muna Șoimuș, jud. Hunedoara — 
autoturism „Skoda S100“ ; Eca- 
terlna Marinescu din București — 
autoturism .
tlan Sineu din Baia Mare, 
Maramureș — lo.ooo lei ; 
Tabără din 
10.000 lei.

„Skoda S 100“ ; Cris- 
jud. 

____  , Maria
Buzău, juid. Buzău —

★
EXTRASE EA TRA-NUMERELE

GEREA LOTO DIN 8 APRILIE 1977
EXTRAGEREA I : 60 1 57 29 20 

51 89 63 81
EXTRAGEREA a Il-a : 44 42 82

68 5 69 40 11 39
FOND GENERAL DE ClȘTIGU-

RI : 993.966 LEI, din care 332.612 
lei, report.

LOVIREA ARBITRULUI
Joi seara. Comisia de disci

plină a luat in discuție cazul 
jucătorului Năforeanu (Cimen
tul Bicaz), din Divizia C care, 
cu prilejul meciului cu Metalul 
Rădăuți, a comis o serie de a- 
bateri de o deosebită gri " "" 
incredibile am spune. In 
fază, el și-a lovit cu 
adversarul, în timp ce 
se afla la pămint. 
că a fost eliminai din joc. Dar 
lucrurile nu s-au oprit aici. Mai 
tirziu, in drum spre cabină, el 
l-a lovit cu pumnul in față pe 
arbitrul de centru și cu picio
rul pe unul din arbitrii de li
nie. Comisia de disciplină l-a 
suspendat pe Năforeanu pe 
timp de 2 ani, dar noi cre
dem că se impune o pedeapsă 
și mai drastică, în sensul ex
cluderii lui Năforeanu din acti
vitatea sportivă. Un alt jucător 
de la Cimentul Bicaz, Olîeanu, 
l-a lovit și el cu piciorul pe 
arbitru și a fost suspendat pe

2 ANI SUSPENDARE

-avitate, 
j prima 
piciorul 

acesta 
Bineînțeles

6 luni. Totodată, terenul din 
Ru-az pe care s-au petrecut a- 
ceste fapte reprobabile, a fost 
suspendat pe 3 etape.

Un alt caz : Ion Marin (Voin
ța București), sancționat pen
tru diferite acte de indiscipli
nă in 1974, 1975 și 1976. a co
mis o nouă abatere, în 1977, lo- 
vindu-și adversarul. Cum se 
vede, anul și abaterea ! Comi
sia l-a suspendat pe 6 etape, 
aceeași pedeapsă fiind dictată 
și împotriva lui Filimon Ga
briel Mihai (Celuloza Călărași), 
oare a adus injurii arbitrului.

Nici măcar un minut nu l-a 
despărțit pe Ion Buduianu 
(Precizia Săcele) de perspecti
va de a fi un jucător corect, 
fără prezențe la Comisia de 
disciplină. Dar, în min. 90 al 
meciului cu Utilajul Făgăraș, 
a fost eliminat din~joc pentru 
lovirea adversarului fără balon. 
Urmarea ? 4 etape suspendare!

Miine, în cea 
tapă a campionatului 
C, au loc o serie de ______
atractive, de importanță majo
ră pentru configurația clasa
mentelor. Să amintim pe cele 
mai interesante derbyuri ale 
unor serii : Chimia Mărășești, 
care a fost lidera seriei a Il-a 
in toamnă, acum pe locul se
cund, va intîlni pe actuala 
fruntașă, Viitorul Vaslui 
tur. 3—0 pentru Viitorul), 
ceeași situație și in seria 
IlI-a, în care fosta fruntașă, 
I.R.A. Cimpina, va juca pe te
ren propriu cu actuala lideră, 
Chimia Buzău (in tur, 2—0
pentru Chimia). Tot primele 
două clasate și din seria a 
Xl-a, I.C.IJW. Brașov și Viito
rul Gheorghieni, joacă între ele 
(in tur, 0—0). O partidă inte
resantă este și cea dintre Mi
nerul Băița și înfrățirea Ora
dea — deținătoarele locurilor 3 
și, respectiv. 2 în seria a IX-a 
(în tur. 4—0 pentru înfrățirea). 
Noul lider al seriei a XH-a, 
Gaz metan Mediaș, care a 
„detronat" pe Știința Petroșani 
in etapa trecută, va evolua 
compania unei echipe care 
revenit în primul pluton al 
riei, Minerul Ghelar (locul 
și care a dispus in toamnă 
Gaz metan cu 2—0.

de a 19-a e- 
Diviziei 
meciuri

(in
A- 

a

în 
a 

se
al, 
de



în vederea unei cît mai bune evoluții la marile competiții internaționale ale primăverii

EXIGENTA SĂ CARACTERIZEZE PREGĂTIRILE SPORTIVILOR NOȘTRI
„Europenele11 de box de la Halle

VALOARE, EXPERIENȚĂ, TINEREȚE, IATĂ 
FORMULA PREFERATĂ A SELECȚIONERILOR

LUPTĂTORII ÎȘI INTENSIFICĂ ANTRENAMENTELE ÎNAINTEA C.f.

Statistica arată că in primul 
an post-olimpic — cu excepția 
doar a unor super-campioni — 
cîsligătorii turneului olimpic de 
box nu repetă performanța la 
întrecerile continentale. Nici 
unul din cei 7 europeni cam
pioni olimpici în 1960 nu figu
rează in palmaresul campiona
telor Europei din 1961. în pe- 
rioadele-pereche următoare ies 
din comun doar campioni de 
excepție, cum au fost Kulej, 
Popencenko (1964—1965), Poz- 
niak (1968—1969). Lemeșev sau 
Parlov (1972—1973). Această 
constatare ușurează înțelegerea 
strategiei federațiilor naționale 
tocmai in momentul de cum
pănă cînd se încheie o cam
panie olimpică și începe urmă
toarea. Este evident că prilejul 
acesta se dovedește cel mai 
propice pentru a efectua ceea 
ce in mod comun numim 
„schimbul de generații". Pentru 
a pregăti echipa olimpică a a- 
nului 1980 nu există ocazie mai 
avantajoasă decît aceea pe care 
o oferă campionatele continen
tale din 1977.

Iată o expunere de motive 
care a stat probabil și la te
melia planurilor Federației 
române de box, cînd a luat in 
considerare reprezentarea noas
tră la cea de a 22-a ediție a 
Campionatelor europene de la 
Halle (R.D. Germană), compe
tiție ce se va desfășura, anul 
acesta, in perioada 28 mai — 5 
iunie. Prima concluzie ce se 
poate trage — oricît de pre
matură ar părea — este aceea că, 
la Halle, echipa României, va 
fi compusă (potrivit unei sănă
toase obișnuințe instaurate în 
ultimii ani) din boxeri reputați, 
chemați să-și susțină pe ring 
faima și să vizeze noi victorii 
în palmares, ca și din tineri 
aspiranți la gloria sportivă, că
rora experiența internațională

acumulată acum le va spori 
șansele pentru viitor. Să obser
văm, de pildă, că din ultima e- 
chipă olimpică a României au 
trecut ..in rezervă" Constantin 
Gruescu. Alee Năstac si (vre
melnic) Costică Dafinoiu.

Un nou lot (nu lipsit de 
„nume vechi") se află acum in 
faza pregătirilor. Antrenamen
tele celor vizați se desfășoară 
la cluburi, pe unde antrenorii 
federali trec adesea spre a con
stata stadiul preparativelor. 
Turneul internațional „Centura 
de aur" (18—24 aprilie) este 
considerai a fi punctul culmi
nant al operației de selecție 
pentru echipa care va urca pe 
ringul campionatelor europene. 
De pe acum insă selecționerii 
lasă să se înțeleagă că nu doar 
victoria in sine la turneu va 
decide alegerea, ci comportarea 
în general (in toate comparti
mentele). După ratificarea hotă- 
rîrii colegiului de antrenori, de 
la 4 mai. selecționații vor în
cepe pregătirile specifice pen
tru competiția de la Halle.

Trecind sumar in revistă for
țele de care dispunem la ora 
actuală, credem că se poate 
miza pe următorii pugiliști 
(fără a exclude posibilitatea a- 
pariției cu totul remarcabile a 
vreunui țînăr) : Alexandru Tu
rei (semimuscă), Ibrahim Fa
redin, Niță Robu (muscă), Teo
dor Dinu (cocoș), Marian Lazâr, 
Gheorghe Oțelea (pană), Si- 
mion Cuțov (semiușoară), Ca- 
listrat Cuțov, Ion Budușan (u- 
șoară), Cornel Hoduț, Carol 
Hajnal, Ion Vladimir, Vasile 
Cicu (semimîjlocie), Vasile Di- 
dea, Ion Miron (mijlocie mică), 
Costică Chiracu (mijlocie). Du
mitru Micu (semigrea), Mircea 
Simon (grea) ș.a. Cu alte _ o>t- 
vinte lista rămîne deschisă.

Victor BANCIULESCU

La sfirșitul lunii mal, luptă
torii noștri fruntași vor fi pre- 
zenți la startul Campionatelor 
europene care se vor disputa 
la Bursa (Turcia). Primii care 
vor intra in concurs sint luptă
torii de la greco-romane.

în vederea acestui eveniment 
sportiv internațional, pregătirile 
au inceput incă din prima lună 
a anului, cind federația de spe
cialitate a organizat un con
curs de selecție pentru tinerii 
care n-au împlinit virsta de 25 
de ani. prilej cu care in lotul 
de greco-romane au fost incluși 
o serie de tineri talentați. In
tenția tehnicienilor de a înti
neri lotul s-a materializat în 
depistarea unor juniori ca Ște
fan Negrișan, Nicolae Zamfir, 
Ion Draica, Gheorghe Minea, 
Ion Răduțescu, Ivan Savin etc.

Din discuția cu antrenorul 
emerit Ion Corneanu am des
prins concluzia că preocuparea 
tehnicienilor noștri în aceste 
prime luni ale anului a fost 
perfecționarea tehnicii. în a- 
cest scop, lotul a fost împărțit 
pe grupe de vîrstă (indiferent 
de valoarea și experiența spor
tivilor), lucrîndu-se diferențiat, 
atit ca volum, cît și ca inten
sitate. în afara meciurilor sus
ținute în cadrul turneelor in
dividuale din Divizie, luptăto
rii de la greco-romane n-au 
avut pînâ acum în programul 
de pregătire decit un singur 
concurs de verificare, Turneul 
Eliberarea (2—4 aprilie. Buda
pesta). La acest prim test, ma
joritatea componenților de bază 
ai lotului au avut o compor
tare bună, manifestînd o formă 
sportivă corespunzătoare etapei 
actuale. între cei care s-au de
tașat se numără N. Gingă (deși 
a fost primul său concurs din 
acest an), Șt. Rusu, C. Alexan
dru și P. Dicu, Acestora li se 
mai adaugă și tinerii Șt. Ne
grișan (62 kg), I. Draica (82 
kg), care au evoluat cu succes 
la Karlo vo (Bulgaria). „Com-

portarea mai puțin convingă
toare a unor luptători ca V. 
Dolipschi, I. Păun, I. Enache, 
I. Savin nu este îngrijorătoare 
— ne spune antrenorul I. Cor
neanu. Acesta a fost primul 
concurs Ia care au luat parte. 
Mai sînt aproape 50 de zile 
de pregătire, timp în care com- 
pocenții lotului (atit cei mai 
experimentați, cît și cei tineri) 
se vor alinia la startul mai 
multor competiții internațio
nale : 15—17 aprilie, Pernik
(Bulgaria), 22—24 aprilie, —tur
neu în R.F.G. și, concomitent, 
la Ostrava (Cehoslovacia). Vor 
avea deci incă destule confrun
tări în care ne vom da și noi 
seama de forma sportivilor și 
ce anume mai trebuie îmbu
nătățit în cadrul antrenamen
telor".

Componențil lotului de li
bere au urmat un plan de pre
gătire asemănător cu cel al co

legilor lor de la greco-romane, 
cu singura deosebire că ei au 
luat startul în mai multe con
cursuri (Tbilisi, Budapesta, 
Freiburg). Pînă acum au do
vedit o formă corespunzătoare 
Marin Pîrcălabu (74 kg), Ste- 
lică Morcov (90 kg), ca și ti
nerii Lajos Șandor (62 kg), 
Vasile Stănescu (68 kg) și Ti- 
beriu Seregely (82 kg).

Ca și la celălalt stil, în lot 
se constată prezența mai mul
tor tineri care nu dispun de 
suficientă experiență interna
țională, dar numărul mare de 
turnee internaționale ce se or
ganizează în perioada dinaintea 
campionatelor europene poate 
înlătura acest neajuns. în a- 
cest moment lotul este restrîns 
și în timpul care a mai rămas 
pînă la startul în competiția 
continentală se va definitiva 
echipa.

Mihai TRANCA

SERIOZITATE, DISCIPLINĂ Șl MUNCĂ - 
IMPERATIVELE ACESTOR ZILE 

ÎN ACTIVITATEA LOTULUI DE HOCHEI

EDIȚIA 1977 A BALCANIADEI DE TIR 
SOLICITĂ ANTRENAMENTE SPECIFICE

Unul dintre obiectivele prin
cipale ale trăgătorilor români 
pentru anul în curs este Bal
caniada de tir (Atena, 25—28 
aprilie). A fost alcătuit un lot 
lărgit de sportivi, îndrumați de 
antrenorii V, Manciu și M. Toa- 
der (pentru pușcă). T. Coldea 
și G. Maghiar (pentru pistoa
le). Procesul de definitivare a 
echipelor are loc chiar în aces
te zile, odată cu derularea 
„Cupei Primăverii". Rezultatele 
realizate cu acest prilej consti
tuie principalul criteriu de se
lecție.

Balcaniada ateniană se va 
desfășura în condiții speciale : 
în program au fost incluse și 
probe cu aer comprimat. în 
consecință. unii dintre con- 
curenli vor participa la mai 
multe probe. Un senior poate 
trage, de pildă, la pușcă liberă 
60 f c și 3X40 f și la armă cu 
aer comprimat. Un program în
cărcat, așadar, care va solicita 
extrem de mult pe trăgători. 
Din acest motiv, sarcina antre
norilor loturilor reprezentative 
este dificilă. In plus, țintașii 
români, care au dominat linele 
— nu puține — dintre edițiile 
Balcaniadei de tir, au de apă
rat prestigiul dobîndit prin mul
tele titluri ciștigate cu acest 
prilej.

Se pare că problema oboselii 
nervoase în urma prea multor 
starturi luate înaintea C.E. de 
tir cu aer comprimat — obo
seală acuzată de reprezentantele 
noastre în Andora — a fost re
zolvată. Se poate, deci, lucra 
acum cu motoarele în plin, în 
alte direcții, la fel de indispen
sabile pentru o bună compor
tare la Balcaniada din Atena.

Cele două săptămîni dintre 
„Cupa Primăverii" și plecarea

spre Grecia constituie o perioa
dă suficientă pentru o pregă
tire atentă, conform unui plan 
unic, aprobat de federație. Com
ponența lotului vor trebui să 
efectueze antrenamente de mo
delare, cu alte cuvinte să se 
pregătească la ora la care va 
începe competiția, să tragă con
form ordinei stabilite de pro
gramul întrecerilor, la lumina 
puternică a soarelui, adică așa 
cum se presupune că vor fi 
condițiile în însorita Eladă.

Problema pregătirii fizice nu 
trebuie nici ea trecută cu ve
derea, Exercițiile prevăzute de 
specialiștii lotului (alergări, flo- 
tări, genoflexiuni), sînt- necesa
re dar să nu se uite că la fel

de necesare sînt și exercițiile 
în vederea efortului fizic speci
fic fiecărei arme ; Or, acest as
pect a cam trecut pe plan se
cund în ultima vreme...

Această structurare a pregă
tirii pe planurile psihic, fizic și 
al modelării este realizabilă in 
condițiile antrenamentelor cen
tralizate care vor începe la Tu
nari. Și dacă ele vor fi împle
tite cu ședințe de pregătire in
dividualizată — adică așa cum 
ne asigură antrenorii lotului — 
avem speranțe intr-o bună com
portare la Atena, conform po
sibilităților și valorii trăgători
lor români.

Radu TIMOFTE

in ziua de 21 aprilie, la Stad- 
halle din Viena va avea loc 
primul meci din ediția acestui 
an (a 43-a) a C.M. de hochei, 
grupa A. In meciul de deschi
dere se vor întilni selecționa
tele Suediei, medaliată cu bronz 
anul trecut, la Katowice, și 
României. Participarea hocheiș- 
tilor români la această mare În
trecere mondială, unde va fi pre
zent tot ce are mai bun ho
cheiul din lume, reprezintă o 
cinste ce trebuie onorată prin- 
tr-o comportare cît mai bună, 
peste media evoluțiilor din ul
timii ani a jucătorilor români, 
în acest sens am solicitat pă
rerea unui vechi jucător, repu
tat tehnician, ing. Al. Teodo- 
rescu, președintele Colegiului 
central de antrenori.

— Ce ne puteți spune des
pre pregătirile efectuate ?

— Nu încape îndoială că s-a 
muncit mult. Echipa are ritm 
în joc, știe să facă presing, 
marcajul este mai strîns. S-au 
văzut și unele combinații tacti
ce reușite. Din păcate, oboseala 
psihică apărută in preajma „Cu
pei Federației", ca și unele ac
cidentări, mă refer la portarul 
titular Netedu, la Tureanu, lo- 
niță și Varga, au făcut ca re
zultatele să nu fie pe măsura 
posibilităților.

— O astfel de situație nu 
poate apărea și la C.M. ?

— Nu cred, deoarece s-au 
luat măsuri. Colegiul a discutat 
această problemă și a indicat 
colectivului tehnic al lotului să 
asigure o mai judicioasă îmbi
nare a intensei activități de 
pregătire de pe gheață cu ac
țiunea de refacere fizică si ner
voasă.

— Ce vor trebui să mai 
facă antrenorii și jucătorii

în perioada care a mai ră
mas ?

— Este necesar să se mai lu
creze încă pentru finisarea 
combinațiilor tactice, pentru o 
mai mare eficacitate in momen
tele de superioritate numerică, 
pentru exercitarea presingului 
in zona neutră, unde atacurile 
adversarilor sint incă incipien
te, pentru creșterea ponderii 
jocului cu corpul, in special in 
blocarea adversarilor la man
tinelă. Ar fi mai bine să se 
ajungă și la o înțelegere tacti
că necesară schimbării mijloa
celor de joc în funcție de re
zultat.

— Au mai existat și alte 
carențe în jocul echipei 
noastre...

— Da, așa este. Dar ele nu 
s-au datorat unei instruiri gre
șite, ci, în mod special, neres- 
pectării indicațiilor tactice de 
către jucători. Aceștia trebuie 
să fie pătrunși de importanța 
momentului prin care trece ho
cheiul nostru, promovat în rîn- 
durile elitei mondiale. In a- 
ceste condiții disciplina tactică 
este o îndatorire de la care nu 
are voie să se abată nimeni, 
nici chiar jucătorii cei mai ta
lentați. Nu șarjele individuale 
prin „treimea" adversă — de 
altfel, fără efecte — sau peri
culoasele driblinguri prin fața 
porții noastre ne interesează, 
ci jocul sobru, colectiv, rapid 
și inteligent al echipei. Numai 
așa vom putea face față difici
lului examen de la Viena. Pen
tru aceasta se cere seriozitate, 
disciplină, atașament și grijă, 
multă, grijă pentru valorifica
rea deplină a potențialului a- 
tins !

Câlin ANTONESCU

Sportul

BASCHET. Cîteva zile mai despart selecționata 
de junioare a țării noastre de startul în turneul 
de calificare pentru campionatul european din 
acest an. România va juca în sala A.S. Armata 
din Oradea, in compania formațiilor Austriei, 
Israelului și Scoției în zilele de 15, 16 și 17 
aprilie. Primele două clasate, împreuna cu cele
lalte patru echipe calificate în tuneele din Franța 
și Finlanda, vor lua parte la campionatul euro
pean din acest an (luna august, în Bulgaria) 
• Lotul de seniori se pregătește intens în ve
derea participării la grupa B a campionatului 
european. România face parte din seria B, ală
turi de selecționatele Turciei, Greciei, Finlandei, 
Franței și echipa care se va califica dupâ 
turneul preliminar de la Edinburgh. Jocurile gru
pei B se vor disputa la Helsinki, intre 14 și 
18 mai.

CICLISM. Pregătirile rutierilor români în ve
derea participării la cea de a XXX-a ediție a 
,.Cursei Păcii", Varșovia — Berlin — Praga, ce 
se va desfășura între 8 și 21 mai, au ajuns în 
faza rodării competiționale. Lotul pregătit de 
antrenorul Ion Ardeleanu concurează în aceste 
zije în „Cupa F.R.C.", urmind ca la 16 aprilie 
sâ .'a _startu* 'n »»Tour d'Annama", întrecere or
ganizată de forul de specialitate din Algeria. 
Imediat dupâ încheierea întrecerii din Algeria, 
echipa pentru „Cursa Pâcii* va concura în 
„Turul Mediteranean" (Turcia). Din echipa fac 
parte Vasile Teodor, Mircea Romașcanu, Ion 
Cojocaru și Eugen Dulgheru. Pentru ultimele 
două locuri concurează cu șanse egale Ion Nica, 
Costicâ Bonciu, Ion Cernea și Andrei Antal. 
Performanțele pe care le vor realiza în cursele 
pregătitoare vor fi decisive în definitivarea 
selecției.

HANDBAL. Două marî întreceri internaționale, 
ce se vor desfășura în zilele următoare, anga
jează și forțele handbalului românesc. Este

vorba de prima ediție a Campionatului mondial 
masculin de tineret (Goteborg, 11—19 aprilie) 
și de finala Cupei campionilor europeni (Sinden- 
fingen, 22 aprilie). Pregătindu-și participarea la 
C.M., echipa de tineret a țării noastre (antre
nori : Eugen Trofin și Mircea Costache) susține 
jocuri de verificare în Franța cu selecționata 
similară a țării gazdă. Mîine, sportivii noștri 
vor pleca de la Paris la Goteborg, urmind ca 
marți sâ susțină — in grupa B — meciul cu 
Maroc, iar miercuri cu Danemarca. (In celelalte 
serii : A — U.R.S.S., R.D. Germană ; C —
Portugalia, Iugoslavia, Kuweit ; D — Elveția,

BREVIAR
Norvegia, Suedia ; E — Cehoslovacia, Ungaria, 
Israel ; F — Franța, Spania, Madagascar ; G — 
R.F. Germania, Austria ; H — Olanda, Polonia, 
Tunisia). Prima clasată în fiecare serie se ca
lifică in semifinale. Grupa semifinală I va fi al
cătuită din cîștigătoarele seriilor A, B, C și D 
(deci, echipa României se poate califica în a- 
ceastă semifinală), iar cea de a ll-a din în
vingătoarele seriilor E, F, G și H.

Așa cum am anunțat, finala Cupei campionilor 
europeni la handbal masculin se dispută la 22 
aprilie in orașul vest-german Sindenfingen. 
Steaua întîlnește puternica formație Ț.S.K.A. 
Moscova. Echipa Iul Cornel Oțelea și Otto Telman 
se pregătește intens pentru acest eveniment. 
Munteanu, Voina, Kicsid, Tudosie, Stockl, Gațu, 
Drăgănițâ, Birtalan și colegii lor doresc victoria 
și vor face totul ca s-o obțină.

RUGBY. Reprezentativa României susține ulti

mele două partide din cadrul campionatului eu
ropean și, în cazul că va obține victorii, va 
cuceri pentru a treia oară locul I în această 
întrecere de prestigiu (primele succese le-a rea
lizat la edițiile din 1968—1969 și 1974—1975). 
Rugbyștii vor juca la 23 aprilie cu Spania (la 
Barcelona) și la 1 mai cu Italia (la București) 
• Din calendarul de primăvară nu poate fi omi
să întîlnirea România — Franța. Deși amicală 
(organizată în scopul ajutorării sinistraților de pe 
urma cutremurului), întrecerea suscită, în mod 
justificat, un mare interes. Un aspect inedit ; 
pentru prima dată, după război, meciul Franța — 
România va avea loc la Paris.

TENIS. In primul tur al zonei europene a 
„Cupei Davis" reprezentativa țării noastre va 
întilni, în zilele de 29, 30 aprilie și 1 mai, echipa 
Belgiei. |n preajma debutului în competiția su
premă mondială a „sportului alb", sportivii ro
mâni (Dumitru Hărădău și Traian Marcu) au 
efectuat un stagiu de pregătire în S.U.A. Acești 
doi jucători, împreună cu tenismanii Andrei Dîrzu și 
Marian Mirza, jucători de rezervă ai echipei, iau 
parte în aceste zile, la prima competiție internă , în 
aer liber a sezonului „Criteriul de primăvară" — 
competiție individuală care se desfășoară la 
Brașov. Apoi, împreună cu echipele de club din 
care fac parte, titularii și rezervele pentru me
ciul de „Cupa Davis" vor fi prezenți la turul 
Diviziei A de tenis pe echipe, competiție care 
se desfășoară tot la Brașov (11—12 aprilie) și 
la Cluj-Napoca (14-16 aprilie). In sfîrșit, notăm 
faptul că tot înaintea startului oficial al compe
tiției „Salatiera de argint" se vor desfășura la 
București (18-24 aprilie) Campionatele interna
ționale ale României. Dintre jucătorii străini au 
confirmat, pînă acum, participarea următorii tenis- 
mani din Bulgaria : B. Pampulov, M. Pampulov, 
L. Genov, L. Petrov, precum și Diana Moskova, 
iar din R.D. Germană Th. Emmrich și A. John.
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Analizind participarea noas
tră prin prisma obiectivelor de 
performanță, care vizau locuri 
mai bune pentru ambele echi
pe și o medalie tn probele fe
minine, bilanțul nu este pozi
tiv. De altfel, bilanțul tuturor 
jucătorilor europeni este neaș
teptat de slab, după succesul 
de la Calcutta, în 1975.

încă de la începutul sezonu
lui echipa masculină s-a pre
zentat sub potențialul ei de a- 
cum doi ani, fiind lipsită de 
aportul a doi sportivi (Șerban 
Doboși și Alexandru Buzescu) 
aflați in ascensiune la ediția 
precedentă a campionatelor mon
diale Participarea echipei a 
fost incertă pînă în ultimele 
zile. Echipa noastră și-a men
ținut locul în categoria I valo
rică, după două 
victorii dificile a- 
supra echipelor In
doneziei și Aus
traliei. La aceste 
două întîlniri bă
ieții au evoluat a- 
șa cum am fi do
rit să-i vedem me
reu. In cadrul se
riei, comportarea în meciurile cu 
Polonia și Danemarca a fost sla
bă, ca rezultat și ca joc.Aceste 
două înfrîngeri ne-au plasat în 
zona luptei pentru evitarea re
trogradării. Nu dispunem de 
jucători pentru pretenții supe
rioare locului obținut în Anglia, 
campionatele europene ale ju
niorilor din luna iulie urmînd 
să contureze, echipa noastră 
masculină pentru viitorii ani.

Locul obținut de echipa fe
minină este, de asemenea, foar
te modest, .chiar dacă situația 
a fost diferită ca număr de vic
torii individuale și pe echipe 
iar perspectiva e mai bună. In 
meciurile pe echipe s-au reali
zat cinci victorii și două În
frîngeri la limită, care ne-au 
aruncat în partea inferioară a 
clasamentului. Astfel, o victo
rie cu 3—1 la Suedia, în locul 
celei cu 3—2, ne-ar fi plasat 
cu două locuri mai în față și 
o victorie la Anglia (aproape 
realizată de Liana Mihuț la 
scorul de 19—9 în setul decisiv) 
ne-ar fi plasat în prima jumă
tate a grupei, pe locul 7—8, la 
potențialul nostru real. Cu ex
cepția acestui set pierdut de 
Mihuț într-un moment decisiv, 
nu putem reproșa fetelor alte 
înfrîngeri. Din motive obiecti
ve. Maria Alexandru nu a fost 
tn plenitudinea forțelor tehnice 
șl psihice. Eforturile făcute la 
meciurile pe echipe, în contex
tul unor insomnii persistente au 
frustrat-o de posibilitatea de 
a-și apăra șansele în probele

De luni, la Brașov, START ÎN CAMPIONATUL Of TENIS PT ECHIPE-SERIAI

pre- 
acestcra. 
Dumitru 

Popovici, 
Mîrza,

După „Criteriul de primă
vară" — competiție care a reu
nit peste două sute de jucători 
și jucătoare — Brașovul găz
duiește, luni și marți, primele 
două etape ale unei impor
tante competiții în aer liber : 
este vorba de turul seriei I a 
Campionatului de tenis pe e- 
chipe. rezervat seniorilor și 
senioarelor. în aceeași săptă- 
mînă, joi, vineri și sîmbătă, 
municipiul Cluj-Napoca va fi 
gazda ultimelor trei etape ale 
competiției.

Iată loturile echipelor, 
cum și antrenorii 
STEAUA. Masculin : 
Hărădău, Constantin 
Mihai Rusu. Marian 
Laurențiu Țiței, Andrei Leonte 
și Valeriu Tomescu : feminin : 
Valeria Balaj, Laura GrUnberg 
și Mariana Pană. Antrenori : 
Gheorghe Viziru și Constantin 
Chivaru. DINAMO BUCU
REȘTI. Masculin ; Viorel Mar
cu, Sever Mureșan, Jean Bircu, 
Florin Segărceanu, Eduard 
Pană. Laurențiu Bucur și So
rin Zaharia ; feminin : Vir
ginia Ruzici, Florența Mihai, 
Gabriela Dinu și Elena Popescu.

„CRITERIUL DE PRIMĂVARA"
BRAȘOV, 8 (prin telefon). „Cri

teriul de primăvară'* — compe
tiție de tenis la care participă 
toți jucătorii fruntași din țară — 
a continuat cu desfășuraiea tu
rului 3 și a primelor meciuri din 
sferturile de finală. în ansamblu, 
rezultatele sînt normale. De re
marcat. totuși — în mod nega
tiv — comportarea nedisciplinată 
In teren a unor jucători (n func
ție de evoluția scorului, ceea ce 
a determinat comisia de organi
zare să alpice sancțiuni severe. 
Astfel Mihai Rusu (Steaua) și Ion 
iovănescu (Progresul) au fost 
sancționați cu mustrare, iar Mi
hai Tăbăraș (Progresul) și Iosif 
Kerekeș (Dinamo Brașov) cu a- 

$

individuale, iar dublul cu Uhli- 
kova nu a funcționat la nivelul 
valorilor individuale. Liana Mi- 
huț și Eva Ferenczi au bilan
țuri individuale pozitive. Mihuț 
a cîștigat 12 meciuri și a pier
dut 9, a realizat victorii la 
campioana europeană și la alte 
jucătoare clasate. Eva Ferenczi, 
la cei 15 ani ai săi, se află în 
fruntea generației europene și 
are victorii la jucătoare consa
crate, ca Palatinus și Batinici. 
Ferenczi, Vrieskoop au pierdut 
la limită (3—2) partida cu du
blul care a cîștigat apoi titlul 
mondial Mihuț și Ferenczi sînt 
în continuă ascensiune, dar lo
tul feminin mai are nevoie de 
cîteva jucătoare de valoare ca
re întîrzie să apară.

în comparație cu bărbații a- 
rena feminină este 
și mai puternic 
dominată de jucă
toarele asiatice. O 
singură jucătoare 
europeană s-a cla
sat în primele opt 
locuri și numai 
șase în primele 16 
(Alexandru. Kisha-

zi, Szabo. Uhlikova, Hirșchmul- 
ler și Hellmann). La bărbați, pa
tru europeni au fost printre 
primii opt și zece în primii 16. 
In ambele cazuri jucătorii va
loroși din Europa sînt uzați, la 
o vîrstă sportivă avansată, iar 
tinerii de nivel mondial nu se 
văd încă. Virtuozitatea tehnică, 
puterea de luptă, de concen
trare a jucătorilor din R.P. Chi
neză îi plasează pe aceștia de
tașat. deasupra tuturor.

Tehnica europeană a pierdut 
teren la capitolul servicii, ar
tificii în jonglarea paletei și 
mînuirea unor materiale noi în 
regim de viteză și forță. Nu
mai la capitolul efecte impri
mate loviturilor ofensive (top- 
spin) de pe forhand și rever 
continuă să exceleze europenii. 
La aceste constatări general 
valabile, pentru jucătorii noș
tri ar mai fi de adăugat lipsuri 
mari în pregătirea tactică și 
psihologică față de nivelul exi
gențelor actuale.

E bine să reținem că, la dis
ciplina noastră, în condițiile 
prezenței a 67 de țări cu peste 
500 de sportivi la an campio
nat mondial și ținînd seama de 
specificul jocului, prezența e- 
chipelor în prima serie valo
rică este foarte disputată. Locu
rile obținute, însă, de repre
zentanții noștri nu ne mulțu
mesc și ne obligă la substan
țiale progrese viitoare.

ELLA CONSTANT1NESCU, 
antren oare federală

și 
Antrenori : 

Iudit Gohn. 
CLUJ-NA- 

Lucian Bol-

Antrenor : Aurel Begărceanu. 
DINAMO BRAȘOV. Masculin : 
Traian Marcu, Octavian Vîl- 
cioiu, Iosif Kerekeș, Dan Oprea 
și Florin Borza ; feminin : Iu
dit Gohn, Camelia Chiriac 
Roxana Cocișiu. 
Iosif Kerekeș și 
POLITEHNICA 
POCA. Masculin : 
dor. Aurel Giurgiu, Gheorghe 
Komoroczi, Olimpiu Negru, 
Paul Hutter, Tudor Vlad, Radu 
Vintilă. Radu Hămuțiu și Ti- 
beriu Fodor. Antrenori : Bela 
Pusztai și Gheorghe Rado. 
JIUL PETROȘANI. Masculin : 
Bebe Almăjan, Codin Dumi
trescu, Dan Nemeș, Florin 
Manea, Cristian Fețeanu, Dan 
Mocanu și Ion Casapu. Antre
nor : Mircea Pascu, C.S.U. 
CONSTRUCTH BUCUREȘTI. 
Masculin : Gheorghe Boaghe, 
Costel Curcă, Florin Niță. Radu 
Bădin, Ion Geantă, Dumitru 
Niță și Mihai Gogonea ; fe
minin : Adriana Karaiosifo-
glu, Florica Butoi și Nina Bol- 
dinog. 
Boaghe.
REȘTL 
Simona

Antrenor : Gbeorghe 
PROGRESUL BUCU- 
Feminin ; Elena Trifu, 

Nunweiller, Luneta

vertisment. De asemenea, pentru 
intirzieri a fost sancționat cu a- 
vertisment V. Tomescu (Steaua).

Iată cîteva rezultate din sfer
turile de 
rădău 
(Steaua) 
(Dinamo 
(Steaua) 
cu (Dinamo Brașov) 
nuțlu (Politehnica 
6—1. ~ ~ ", _________
Elena Jecu (Sănătatea Oradea) — 
Mariana Hagiu (Constructorul 
Brăila) 6—2, 7—6; Gabriela Dinu 
(Dinamo București) — Elena 
Trifu (Progresul București) 6—4,

Mihai BARA

finală (seniori) : D. Hă- 
(Steaua) — M. Rusu 
6—4. 6—1 ; O. VDciolu 
Brașov) — M. Mîrza 

4—6, 7—5, 6—4 ; T. Mar- 
— R. Har- 

Cluj-Napoca).
6—3. Semifinale (senioare):

FINALELE CAMPIONA
TELOR DE CROS

Mîine dimineață, la Timi
șoara se desfășoară finalele 
campionatelor republicane de 
cros, primul campionat națio
nal al sezonului atletic ”77 în 
aer liber. La start se vor ali
nia cei mai buni alergători de 
semifond și fond din tară, în 
frunte cu recenții cîștigători la 
Crosul Balcanic. Natalia Mără- 
șescu (senioare), Ilie Floroiu 
(seniori) și Maria Radu (juni
oare). Nu vor lipsi, de aseme
nea, din cursele cele mai im
portante, ale seniorilor și se
nioarelor, ceilalți fruntași ai 
alergărilor pe distante medii 
și lungi : Aurel Niculescu, Fau] 
Copu, Dan Betini, Gheorghe 
Ghipu, Cătălin Andreica. res
pectiv, Maricica Puică, Antoa- 
neta lacob, Georgeta Gazibara, 
Fița Lovin etc. Această concen
trare de valori ne permite să 
anticipăm curse interesante și 
dîrze, proba cea mai interesantă 
părîndu-ne a fi cea a seniori
lor, în care campionul și record
manul nostru în probele de 
fond. Ilie Floroiu, va primi re
plica studentului timișorean Au
rel Niculescu, în mare progres 
în ultima vreme.

în programul campionatelor 
figurează 11 probe. Primul start 
va fi dat la ora 8,30, în cursa 
de 4 000 
mifond), 
pută în 
lergări : 
(6 000 m), junioare III 
juniori III (4 000 m), 
II (1 800 m), juniori 
m), junioare I (2 000 
niori I (6 000 m), tineret (8 000 
m), senioare (4 000 m) și 
niori (12 000 m).

DIVIZIA A 
DE HANDBAL

m a juniorilor I (se- 
după care se vor dis- 
ordine, următoarele a- 

seniori semifond 
a 600 m), 
junioare 
II (5 000 
m). ju-

se-

de 
parti

te-

Astăzi și mîine. Divizia A 
handbal programează 
dele etapei a XXIV-a, la 
minin și la masculin. Cu toate 
că o serie de meciuri din cam
pionatul băieților sînt aminate 
(„U“ București — H.C. Minaur, 
Dinamo Brașov —■ Dinamo 
București și Politehnica Timi
șoara — Relonul Săvinești), 
etapa este interesantă. Aprig 
disputate se anunță a fi întîl- 
nirile masculine C.S.M. Bor- 
zești — Știința Bacău și Gloria 
Arad — C.S.U. Galați, 
fiind completată de 
Steaua — „U“ Cluj-Napoca (te
ren Steaua, de la ora 10,10).

La fete, toate cele 6 întîl
niri par a fi deosebit de echi
librate, ieșind In evidență 
Confecția — „U“ București (te
ren Steaua, de la ora 9), Tex
tila Buhuși — „U“ Iași, Con
structorul Timișoara — „U“ II-

runda 
meciul

Orășanu și Elisabeta Palie. An
trenor : Arnulf Schmidt. U.T. 
ARAD. Feminin : Mariana So- 
eaciu, Dorina Brăștin și Adriana 
Moțica. Antrenor : Emestin Ta- 
kaks.

„CUPA T.C.B
r - 
se

tncepînd de la 11 aprilie 
terenurile Tenis-Club Român 
va desfășura o competiție des
chisă tuturor tinerilor jucători 
din țară (vîrsta : 11—18 ani), atît 
la fete cit și la băieți, paralel 
se va desfășura șl competiția pe 
echipe.

SPORTUL ROMÂNESC AȘTEAPTĂ MAI MULT DE LA CLUBUL RAPID!
(Urmare din pag. 1)

tul club, în mișcarea noastră 
sportivă.

In cadrul plenarei s-a recu
noscut deschis că rezultatele 
multora dintre echipele și sporti
vii Rapidului sînt necompetitive 
nu numai pe plan internațional, 
ci și la nivel național. Referiri 
critice s-au făcut îndeosebi cu 
privire la echipele de volei, cu 
ani în urmă o mindrie a clubu
lui giuleșxean și chiar a sportu
lui românesc, la cea feminină de 
popice, care altădată domina 
campionatul dar care in ultima 
vreme traversează o criză valo
rică și mai ales la echipa de 
fotbal care — prin evoluția ei 
din ediția trecută și din aceea 
actuală a campionatului primei 
divizii — a produs și produce 
nemulțumire în rîndurile nu
meroșilor săi suporteri din în
treaga țară. A fost, de aseme
nea, criticată și situația din alte 
secții ale clubului (box, 
haltere, atletism) care, pe 
unele elemente de valoare, 
prind și mulți sportivi mediocri, 
fără perspectivă, cu care se 
cheltuiesc inutil fonduri însem
nate și se irosește timp pentru 
pregătire, deși a devenit limpede

lupte, 
lingă 

cu-

Mureșul

meciului 
și C.S.U. 

cu Victoria

de

mișoara și meciul de astăzi 
dintre Rapid și Progresul (te
ren Giulești, de la ora 16,30). 
Celelalte două partide sînt 
I.E.F.S. — Voința Odorhci (te
ren Tineretului, de la ora 11,25) 
și „U“ Cluj-Napoca — 
Tg. Mureș.

După consumarea 
restantă dintre Steaua 
Galați (încheiat 
campionilor la scorul de 21— 
19). Steaua a acumulat 46 de 
puncte și conduce autoritar în 
clasament, în vreme ce echipa 
gălățeană, cu 13 puncte, con
tinuă să rămină purtătoarea 
„lanternei roșii" 1

MOTOCICLIȘTII - 
ÎN ÎNTRECERI

• Tradiționala competiție 
motocros. dotată cu „Cupa 
F.R.M“.» continuă duminică cu 
etapa a 2-a. întrecerile se vor 
desfășura pe traseul de la mar
ginea orașului Moreni, în organi
zarea asociației sportive Flacăra- 
Automecanica din localitate. In 
program figurează probe pentru 
seniori, juniori și posesori ai 
motoretelor „Mobra“. Și-au a- 
nunțat participarea alergători din 
14 orașe.
• Sezonul de viteză pe șosea 

se inaugurează mîine la Sînnico- 
lau Mare cu un concurs republi
can, la startul căruia vor fi pre- 
zenți motocicliști din București, 
Tg. Mureș, Reșița, Arad, Oradea, 
Timișoara și din alte centre.

MECIURI RESTANTE ÎN 
DIVIZIA DE POPICE

Zilele acestea s-au disputat cî
teva partide contînd pentru etapa 
a Ill-a a returului campionatului 
Diviziei A, FEMININ : Voința 
Galați — Rapid București 2449 — 
2499 p d (scor individual 2—4). 
Cele mai bune jucătoare au fost 
Elena Radu (V) — 439 și Alexan
drina Navon (R) 437. Petrolul 
Băicoi — Metrom Brașov 2453 — 
2386 (3—3). Performera reuniunii 
a fost Elena Vasile (Petrolul) cu 
459 p d. MASCULIN : Flacăra 
Cîmpina — Olimpia București 
5304 — 5130 (4—2). Formația bucu- 
reșteană. una dintre cele mai 
bune din seria Sud, a fost în
vinsă la un scor sever de către 
penultima clasată ! Cel mai mare 
rezultat l-a realizat cîmpineanul 
Aurel Șucatu — 970 p d.
STEAUA- SELECȚIONATA 

ARMATEI FRANCEZE 
LA RUGBY
amatorii de rugby 
vor avea prilejul 
intilnirea anuală din-

Steaua (reprezentând ar- 
selecționata 

armatei franceze. De cele mai 
multe ori pînă acum victoria 
a revenit XV-lui francez (în
totdeauna foarte bine pregătit). 
De data aceasta Steaua 
zintă o formație excelentă, bine 
pusă la punct, care joacă 
rugby pe cit de eficace pe atît 
de spectacular. în XV-le bucu- 
reștean, o singură defecțiune, 
fortuită, aceea a lui Marin Io- 
nescu, accidentat în partida de 
campionat de la Constanța ; în 
locul său a fost titularizat 
Pompiliu Borș, talentatul înain
taș al clubului Dinamo. Dar, 
iată formația completă : Dur- 
bae — R. Ionescu, Enache. Za- 
fieseu, Fuicu — Alexandru, Su- 
cin — Murariu, Borș, Achim — 
Pintea, Postolachi — Cioarec, 
Munteanu, Cornelia.

Francezii prezintă o echipă 
redutabilă cu numeroși 
tivi consacrați. Astfel.
vedea evoluind pe stadionul 
Steaua pe Pierre Massac (că
pitanul echipei). înaintaș linia 
a treia, de la Avignon. pe 
Jean-Lnc Averous (La Voulte), 
aripă, pe Serge Cabernet, fun
daș. si Gerard Martinez, mij
locaș la grămadă (ambii Stade 
Toulousain), pe Jean-Luc Ri
vali o (Bdziers), centru. pe

Mîine, 
Capitală 
asiste la 
tre __
mata română) și

din 
să

pre-

un

spor
ii vom

9
că ei nu pot obține rezultate pe 
măsura cerințelor. Printre cau
zele care au făcut ca rezultatele 
unor secții 6ă stagneze sau să 
dea — mai mult sau mai puțin 
— înapoi au fost menționate și 
lipsa de interes, superficialitatea 
și comoditatea sportivilor respec
tivi, slaba exigență și compromi
surile făcute de antrenori, insu
ficiențele muncii educative și ale 
controlului din partea conducerii 
clubului.

în cadrul plenarei s-a subliniat 
necesitatea continuării și intensi
ficării acțiunii de selecție începu
te anul trecut în școlile din sec
tor și din sistemul Ministerului 
Transporturilor și Telecomunica
țiilor, în scopul împrospătării e- 
fectivelor tuturor secțiilor clubu
lui. In acest sens, s-a stabilit 
prin planul de măsuri adoptat ca 
in anii următori să fie trecuți 
prin sita selecției alți 10 000 de 
elevi, cei mai dotați urmînd să 
fie promovați în secțiile clubului.

Pentru Jocurile Olimpice din 
1980 clubul are de pe acum no
minalizați 65 de sportivi, însă 
obiectivele pe care și le-a propus 
in vederea acestei mari compe
tiții nu sînt — așa după cum opina 
în cuvîntul său tovarășul Popa 
Ioviță, șef de secție la Consiliul 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport — suficient de mobiliza

Cluj-Napoca

„CUPEI 
LA TIR
a continuat

Jean-Charles Gallou (Montau
ban), pe Claude Genoux, Di
dier Sanchez, cu toții partici
pant! la campionatul primei 
divizii franceze.

Așadar, în perspectiva, un 
joc plin de interes. La partida 
care va începe la ora 11, copiii 
și școlarii vor avea acces gra
tuit.

• Jucînd în compania selecțio
natei armatei franceze, Steaua 
nu-și va putea onora, firește, 
obligațiile din campionat, par
tida sa cu Dinamo fiind amî- 
nată pentru data de 11 mai. 
în rest, etapa se va desfășura 
normal : Politehnica Iași — Fa
rul Constanța (derbyul etapei), 
Știinta Petroșani — C.S.M. Si
biu, R.C. Grivița Roșie — Rul
mentul Birlad (turneul 1—8) ; 
Sportul studențesc — Rapid, 
Gloria Buzău — Olimpia Buc., 
Universitatea Timișoara — Glo
ria Buc., Minerul G. Humoru
lui — Agronomia 
(turneul 9—16).

ÎNTRECERILE 
PRIMĂVERII"

„Cupa primăverii" _ _________
ieri pe două dintre poligoanele 
Capitalei. Pe modernele instala- 

• ții ale clubului Steaua, au în
ceput întrecerile de juniori și se
niori la pistol viteză. Această 
primă manșă ns-a relevat două 
lucruri îmbucurătoare. în primul 
rînd, chiar dacă luăm în consi
derare doar o ...jumătate de în
trecere, rezultatele sînt, în ge
neral, bune. Alexandru Gered și 
Marin Stan (ambii Steaua) și 
Dan Iuga (Dinamo), cu 296 p, 295 
p și respectiv 294 p, s-au situat 
printre remarcați. Dar perfor
merul zilei rămîne Corneliu Ion. 
Campionul probei a reușit 299 p 
(1004-1004-99), anunțîndu-se astfel 
principalul candidat la ocuparea, 
cu o cifră mare, a primului loc. 
Și mai important este însă faptul 
că C. Ion a reușit această per
formanță cu un nou pistol de 
concurs. împrăștiind toate teme
rile în privința acomodării lui cu 
o altă armă, într-un timp util. 
Și întrecerea juniorilor a fost 
destul de interesantă. Cel mai bun 
rezultat a fost obținut de brașo
veanul Ștefan Butucea : 291 p. El 
a realizat cîte 99 de puncte la 
seriile de 8 și 6 secunde, capo- 
tînd însă, cu doar 93 p, la cea 
de 4 secunde H urmează în cla
samentul manșei T. Tască (Dina
mo) 290 p, FI. Irimia (C.S.U. Bra- 

x șov) 290 p și M. Gabriel (I.E.F.S.)
288 p. Azi manșa a doua.

La poligonul Tunari s-au în
cheiat întrecerile de talere-șanț. 
La categoria seniorilor a cîștigat 
A. Marinescu (Steaua), cu 160/200 
t, iar la juniori s-a impus V. 
Gheorghe (Olimpia) cu 121/150 t. 
Primul concurs de mistreț aler
gător a revenit lui Mihai Ion 
(Steaua), care a totalizat 514 p. 
(Rd. T.).

CAMPIONATUL 
FEMININ DE VOLEI

Returul campionatului feminin 
al Diviziei A de volei se încheie 
duminică, sub semnul disputei 
pentru calificarea în turneul 
pentru locurile 1—6. în acest con
text, foarte importante sînt par
tidele de ia Craiova și București, 
în care sînt angrenate formațiile 
de pe locurile 3—7: Universitatea 
Craiova — C.S.U. Galați și Rapid 
— I.E.F.S. Studentele gălățene, au 
neapărat nevoie de victorie pen
tru a promova pe locul 6, în 
cazul în care rapidistele vor 
cîștiga partida cu I.E.F.S. Cele
lalte întîlniri : Penicilina Iași — 
Știința Bacău, Dinamo — Cea
hlăul P. Neamț, Universitatea 
Timișoara — Maratex B. Mare 
Farul — C.S.M. Sibiu.

și

1. Penicilina 21 19 2 59- 9 40
2. Dinamo 21 19 2 58-23 40
3. Univ. Craiova 21 13 8 48-32 34
4. Farul 21 13 8 45-35 34
5. Rapid 21 12 9 46-36 33
6. I.E.F.S. 21 11 10 47-41 32
7. C.S.U. Galați 21 11 10 42-39 32
8. Univ. Tim. 21 9 12 32-42 30
9. Știința 21 7 14 35-47 28

10. Maratex 21 6 15 29-49 27
11. Ceahlăul 21 4 17 18-55 25
12. C.S.M. Sibiu 21 2 19 7-58 23

toare, de realiste fiind necesară 
o creștere a lor în raport și cu 
condițiile materiale mal bune pe 
care clubul le va avea tn anii 
viitori.

Pentru ca clubul Rapid sa ob
țină rezultatele superioare aștep
tate de la el este necesar — 
după cum cu justețe sublinia in 
cuvîntul sâu tovarășul Gheorghe 
Mangir, secretar al Comitetului 
de partid al Sectorului 8 — să-și 
dezvolte relațiile eu școlile, în
treprinderile și asociațiile spor
tive din sector, să întinerească 
mai repede și intr-un procent 
mai mare electivele secțiilor cu 
elemente talentate pe care înșiși 
antrenorii clubului au datoria să 
le descopere, să îmbunătățească 
procesul de pregătire, munca e- 
ducatîvă, stilul de muncă al în
tregului colectiv.

Astfel, Rapidul își va putea 
onora tradiția și poziția pe care 
o ocupă în eșalonul cluburilor 
de performanță din țara noastră, 
va putea contribui într-o măsură 
mult mai mare la creșterea con
tinuă a prestigiului internațional 
al sportului românesc.



ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV Al C.C. AL P.C.R.

(Urmare din pag. 1)

pierdut în întregime avutul 
personal, ajutorarea orfanilor 
și a familiilor care au suferit 
pierderi de vieți omenești, în 
general soluționarea tuturor 
problemelor legate de situația 
sinistraților, Comitetul Politic 
Executiv a dat o apreciere po
zitivă activității desfășurate de 
Comitetul național de ajutorare, 
modului în care acesta a dus 
la îndeplinire sarcinile și indi
cațiile stabilite de conducerea 
de partid și de stat.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărît ca persoanele acciden
tate de cutremur și care au 
rămas cu invalidități ce nu le 
mai permit să lucreze, să pri
mească pensie, precum și un 
ajutor în bani la părăsirea spi
talului. S-a stabilit, de aseme
nea, acordarea unor pensii co
piilor și tinerilor rămași orfani, 
inclusiv celor ai căror părinți 
nu erau în cimpul muncii ; or
fanilor minori li se vor acorda 
ajutoare și li se vor depune la 
CEC o sumă de bani pe care 
o vor putea ridica la majorat. 
Totodată, se vor acorda aju
toare persoanelor sinistrate cu 
venituri mici care și-au pier
dut o parte din avutul personal.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat modul în care se 
desfășoară colectarea ajutoare
lor primite din străinătate. Au 
oferit poporului nostru ajutor 
în diferite forme popoare din 
61 de țări, iar pe linie guver
namentală au fost făcute ofer
te de ajutor din 51 de țări. 
Ajutoarele oferite de guvernele 
țărilor socialiste însumează 
circa 164 milioane lei, iar cele 
primite din partea altor țări 
se cifrează la 312 milioane lei. 
In plus, au fost primite oferte 
de ajutor in utilaje și materiale 
din partea unor țări, precum și 
ajutor din partea organizațiilor 
de Cruce Roșie, a organizații
lor internaționale din sistemul 
O.N.U. și altor organizații in
ternaționale neguvernamentale, 
precum și din partea unor in
stituții, firme economice și ce
tățeni particulari. Medicamen
tele și alimentele primite au 
fost repartizate spitalelor din 
zonele afectate de cutremur, u- 
nor cresc, grădinițe, cămine și 
cantine din localitățile care au 
avut de suferit, iar materialele, 
aparatura și utilajele au fost 
repartizate întreprinderilor care 
execută în prezent lucrări de 
reparații și construcții de lo
cuințe în zonele sinistrate. 
Unele materiale au fost repar
tizate pentru refacerea unități
lor industriale și agricole ava
riate de cutremur.

Comitetul Politic Executiv 
exprimă încă o dată cele mai 
calde mulțumiri pentru actele 
de solidaritate manifestate față 
de poporul nostru de către gu
verne, instituții, organizații și 
persoane din alte țări, pentru 
sentimentele lor de compasiune

„Cupa F. R. Ciclism14

CONSTANȚA, 8 (prin tele
fon). Din prima zi cînd au luat 
startul în „Cupa F.R.C." nu a 
existat etapă în care vîntul să 
nu fi dat de lucru cicliștilor, 
dar nici una nu i-a chinuit atît 
de aprig ca în alergarea de vi
neri după-amiază. De data a- 
ceasta, cursa a avut loc pe ruta 
Constanța — Basarabi — Adam
clisi — Urluid — Basarabi. Deci,

SURPRIZĂ IN CAMPIONATUL DE POLO:
VOINȚA CLUJ-NAPOCA - RAPID 5-5!
CLUJ-NAPOCA 8 (prin te

lefon). In bazinul acoperit din 
localitate au continuat vineri 
partidele turului I al Diviziei 
A la polo. în primul meci Di
namo București a învins Pro
gresul București cu 9—6 (4—0, 
1—2, 4—2. 0—2). După începu
tul furtunos — au înscris 3 
goluri în două minute — se 
părea că dinamoviștii vor avea 
meciul la discreție. Din repri
za secundă, poloiștii de la Pro
gresul s-au concentrat mai 
mult, echilibrînd situația. în 
final, victorie logică, dar ne
concludentă a dinamoviștilor. 
Au marcat : Nastasiu 3, Popes
cu 28 Gyarfas, Mirea, Gaiță, 
Munteanu (Din.) și Chivaru 3, 

și simpatie, pentru sprijinul a- 
cordat eforturilor depuse de in- 
treaga noastră națiune in ve
derea soluționării rapide a pro
blemelor complexe create de 
calamitatea naturală de la 4 
martie.

Comitetul Politic Executiv a 
adoptat măsura, inițiată de se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca 
unele comune unde au avut loc 
răscoale țărănești în anul 1907 
să fie sprijinite pentru a deveni 
într-un timp scurt centre ur
bane cu o bogată viață eco
nomică și socială. Vor benefi
cia de această hotărîre comu
nele Flăminzi — județul Bo
toșani, Belcești — județul Iași, 
Bîrla — județul Argeș, Puti- 
neiu — județul Ilfov, Plenița
— județul Dolj, Pătulele — 
județul Mehedinți, Radomirești
— județul Olt, Piatra — jude
țul Teleorman. Pentru realiza
rea obiectivelor suplimentare 
necesare dezvoltării economico- 
sociale rapide a acestor locali
tăți in anii următori, s-a apro
bat sporirea fondului de inves
tiții cu aproape jumătate mi
liard de lei.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărit ca Congresul consiliilor 
de conducere ale unităților a- 
gricole socialiste, al Întregii ță- 
rănimi — care se va desfășura, 
pentru prima dată in tara noas
tră, în zilele de 18—20 aprilie 
a.c. — să se instituționalizeze, 
urmind să se întrunească peri
odic pentru dezbaterea proble
melor generale ale politicii a- 
grare a partidului și statului 
nostru, a măsurilor menite să 
ducă la dezvoltarea si moder
nizarea continuă a agriculturii 
noastre. S-a stabilit, de aseme
nea, să se constituie, ca organ 
permanent al Congresului, Con
siliul Național al Agriculturii 
din Republica Socialistă Româ
nia, care, o dată pe an, să dez
bată modul de îndeplinire a 
sarcinilor prevăzute in planul 
de stat in domeniul agriculturii 
și soluționare a hotărîrilor a- 
doptate de Congresul țărănimii. 
Consiliul Național al Agricul
turii — care va avea un Birou 
Executiv — va cuprinde expo- 
nenți ai tuturor organelor și 
organismelor care au atribuți- 
uni în domeniul activității a- 
gricole, reprezentanți ai țără
nimii.

Aceste măsuri reprezintă un 
nou pas înainte în dezvoltarea 
și perfecționarea continuă a 
democrației socialiste în patria 
noastră, o nouă formă, superi
oară, de participare a țărănimii 
Ia soluționarea problemelor a- 
griculturii, de participare a în
tregului popor la conducerea 
statului, a societății.

în continuare, Comitetul Po
litic Executiv a soluționat o 
serie de probleme curente ale 
activității de partid și de stat 
din țara noastră.

PRINCIPALUL ADVERSAR - VÎNTUL
110 km de rulaj pe un vînt 
care, după numai o jumătate 
de oră de fugă, a fărîmițat plu
tonul. Pe marginea șoselei, ar
buștii ca și arborii mai tineri 
biciuiau cu crengile pămîntul, 
în timp ce pe șosea cicliștii a- 
păsau tot mai anevoie în pe
dale. Pe primul plan al cursei, 
mai întîlneai în acel moment 
doar 10 cicliști : T. Vasile și

Arsene, Al. Munteanu. Teodo- 
rescu (Prog.). Au arbitrat : A. 
Stănescu (Timiș.) și N. Toth 
(Cluj-Napoca).

A doua partidă a zilei a opus 
formațiile C.N.U. și Crișul Ora
dea. Au cîștigat bucureștenij la 
capătul unui joc viu disputat 
in care ambele echipe au dat 
totul pentru victorie. înaintea 
ultimei reprize, Crișul condu
cea cu 6—5, dar în final C.N.U. 
a învins cu 7—6 (3—2, 2—1,
0—3, 2—0) datorită lui V. Pleș- 
ca. care a marcat de două ori.

în ultimul joc : Rapid — Vo
ința Cluj-Napoca 5—5 (1—1, 
1—1, 0—1, 3—2).

P. RADVANI, coresp.

SPORTUL una
PUTERNICĂ DELEGAȚIE SOVIETICĂ 

LA „CENTURA DE AUR" 
în echipă: Tkacenko, Visofki, Pak

Boxul sovietic va fi repre
zentat la turneul international 
„Centura de aur“ de o puter
nică delegație, condusă de fos
tul campion olimpic si euro
pean Dan Pozniak. Echipa Uni
unii Sovietice, compusă din 7 
pugiliștl, aduce la București doi 
proaspeți campioni ai tării : 
campionul european la catego
ria semimuscă Aleksandr Ika- 
cenko (acum trecut la cat. mus
că) și tînărul Feliks Pak (co
coș) din Tașkent. Printre cei
lalți membri ai delegației fi
gurează doi finaliști ai recente-

TURNEUL FEMININ 
DE TENIS 

DE LA OSAKA
TOKIO, 8 (Agerpres). — în 

turneul internațional feminin 
de tenis de la Osaka, cuplul 
Virginia Ruzici (România), Mi
ma Jausovec (Iugoslavia) a în
vins cu 7—5, 6—3 perechea Ann 
Kiyomura (S.U.A.), Sue Bar
ker (Anglia). în urma acestei 
victorii, Ruzici și Jausovec 
s-au calificat în semifinale, ur- 
mînd să întilnească astăzi pe
rechea Francoise Durr (Franța), 
Virginia Wade (Anglia).

în prima semifinală dispu
tată vineri Betty Stove și Mar
tina Navratilova au întrecut cu 
7—6, 7—6 perechea Rosemary 
Casals, Billie Jean King.

PE ARENELE
Selecționata Canadei a sosit 

în Europa, în vederea parti
cipării Ia apropiatul campio
nat mondial (grupa A) de la 
Viena (21 aprilie — 8 mai). 
Hocheiștii canadieni au susți
nut, la Goteborg, cu reprezen
tativa Suediei, un prim joc de 
verificare, terminat Ia egali
tate : 3—3 (1—1, 1—0, 1—2). 
Au marcat : Wilf Paiment, 
Dennis Ververgaert și Don 
Lever — Canada, Lars-Gun- 
nar Liindberg, Olof Brasaar 
și Lars Lindgren — Suedia.

★
Campionatul european de 

juniori (grupa A) a continuat 
cu disputarea ultimelor par
tide din etapa a patra. în- 
tr-unul din derbyurile turneu
lui, selecționata Cehoslovaciei 
a întrecut cu scorul de 5—3 
(2—0, 1—2, 2—1) echipa

Dulghsru — sportivi din lotul 
republican —, Drăgan (Olimpia), 
patru sportivi polonezi, 2 ru
tieri maghiari și unul din Ceho
slovacia. Ei au organizat o cla
sică morișcă, astfel că înainta
rea pe șosea a devenit ceva 
mai ușoară. Aflați undeva în 
urmă, ceilalți doi concurenți 
din formația Poloniei (Frica, 
Charuki) nu s-au putut împăca 
cu poziția de codași, fac o cursă 
contracronometru în doi și la 
trecerea prin comuna Adam
clisi reușesc să se alăture ce
lorlalți colegi ai lor. Cu 10 km 
înainte de sosire. Charuki plea
că singur din pluton, convins 
fiind că colegii lui îi vor apă
ra șansele. Și așa s-a și în- 
tîmplat : Charuki a cîștigat 
etapa detașat.

Clasament : 1. H. Charuki
2 h 58:52, 2. J. Blaha (Ceho
slovacia) 2 h 59:14, 3. I. Walczak 
(Polonia). 4. Synowiecki (Polo
nia), 5. Woznyak (Polonia), 6. 
T, Vasile (România), 7. Wiec
zorek (Polonia). 8. Csato (Un
garia), 9. T. Drăgan (Olimpia), 
10. E. Dulgheru (România), 11. 
N. Frica (Polonia) — toți a- 
celași timp.

Sîmbătă are loc etapa a 7-a 
pe ruta Constanța — Baia — 
Constanța (130 km), iar dumi
nică ultima etapă, pe un cir
cuit din orașul Constanța.

Gh. ȘTEFĂNESCU 

lor campionate ale U.R.S.S. : 
Vasili Plakușci (semimuscă) și 
Vladimir Sorokin (învins doar 
de Solomin în finala cat. se- 
miușoară), precum și celebrul 
greu Igor Vîsoțki, dublul în
vingător al campionului olimpic 
și mondial Teofilo Stevenson. 
Cu bună experiență internațio
nală vin la București și V. Va- 
siliev (ușoară) și I. Juravlev 
(mijlocie mică).

SE REIA MECIUL 
SPASSKI — HORT
Astăzi, la Reykjavik, se reia 

disputa dintre Spasski și Hort, 
din cadrul sferturilor de finală 
ale meciurilor candidaților la 
titlul mondial de șah. (Fostul 
campion mondial și-a încheiat 
convalescența, după operația de 
apendicită pe care a supor
tat-o). Scorul, la încheierea a 
12 partide, este egal : 6—6
(Spasski a cîștigat partida a 
3-a, iar Hort pe a 10-a, res
tul remize). Conform regu
lamentului, se mai dispută 
două partide, iar dacă egali
tatea va persista. încă două, 
după care sorții vor hotărî ju
cătorul calificat. în partida a 
13-a, Spasski are albele.

în semifinale (16 partide) se 
vor disputa meciurile : Polu- 
gaevski — Korcinoi și Portisch 
cu învingătorul din întîlnirea 
Spasski — Hort.

DE HOCHEI
U.R.S.S. Reprezentativa. Sue
diei a întrecut cu 13—2 (7—0,
3— 1, 3—1) formația Elveției, 
în clasament conduc neînvin
se echipele Suediei și Ceho
slovaciei — 8 p, urmate de 
formațiile U.R.S.S., Finlanda
— 4 p, R. F. Germania — 3 p, 
Elveției — 1 p și Poloniei
— Op.

★
La Leningrad în turneul 

pentru selecționatele secunde 
s-au înregistrat rezultatele : 
Cehoslovacia — Suedia 3—2 
(1—0, 1—1, 1—1) ; U.R.S.S. — 
Finlanda 10—2 (4—1, 2—0,
4— 1). în meciul decisiv al 
competiției se vor întîlni e- 
chipele U.R.S.S. și Cehoslova
ciei.

C. M. DE SCRIMĂ (tineret)
Proba masculină de floretă 

din cadrul Campionatelor mon
diale de scrimă pentru tineret 
de la Viena a fost cîștigată de 
sportivul sovietic Vladimir La- 
pițki urmat de Andrea Borel- 
la (Italia), Mathias Gay 
(R.F.G.), Mauro Numa (Italia), 
Paolo Azzj (Italia) si Holger 
Lossius (R.D.G.). Azi după a- 
miază se dispută finala probei 
de floretă fete.

• La Budapesta s-a disputat 
meciul dintre echipa locală 
Vasas și formația Sparta Fra
ga contînd pentru „Cupa Euro
pei Centrale". Gazdele au cîști
gat cu 2—0 (1—0) prin golurile 
marcate de Kovăcs în min. 27 
și 83.

• în turneul de juniori de la 
Cannes selecționata Franței a 
învins cu 1—0 (1—0) formația 
Mex:cului, iar reprezentativa 
Portugaliei a cîștigat cu 3—1 
(1—0) meciul susținut cu Ceho
slovacia.

• La Roma, în meci retur 
pentru preliminariile „Turneu
lui U.E.F.A." pentru juniori, 
selecționata Cehoslovacei a în
trecut cu 1—0 (1—0) formația 
Italiei. în primul joc fotbaliștii 
italieni cîștigaseră cu 2—0.

TELEX
AUTO • G3 de echipaje au 

luat startul, la Nairobi, în cea 
de-a 25-a ediție a „Raliului Safa
ri". La primul punct de control 
(Narok — 136 km parcurși) con
ducea finlandezul Hannu Mikkola 
(„Peugeot").

BASCHET • Echipa Universi
tății din Dakota de Sud (S.U.A.) 
a susținut la Havana o nouă în- 
tîlnire cu reprezentativa țării gaz
dă. Victoria a revenit din nou 
sportivilor cubanezi : 88—69 (42— 
27). • In ziua a doua a turneu
lui de calificare pentru C.E. (ju
nioare) : Franța — Irlanda 66—61; 
Italia — Elveția 102—40 • Para
dele din prima zi a turneului de 
junioare de la Torun s-au în
cheiat cu următoarele rezulta
te : Ungaria — Polonia II 73—64 
(37—34) ; U.R.S.S. — Polonia III 
117—43 (42—26) ; Polonia I — Se
lecționata Torun 107—46 (47—19).

BOX • La Rotweill : R.F. Ger
mania — Franța 13—7. Cîteva re
zultate : cat. mijlocie mică : In- 
tlekofer b.p. Ferara ; semiușoa- 
ră : Weller b.ab. Kerzazi ; pană : 
Ott b.ab. 3 Uglo ; ușoară : Muller 
b.p. Ruiz. Cei patru învingători 
vest-germani vor face parte din 
delegația R.F. Germania care va 
participa la „Centura de aur“.

CICLISM • „Săgeata Valonă" 
a fost cîștigată de Freddv Maer
tens (223 km în 5 h 52:44,0).

HANDBAL • în meci retur 
pentru ..Cupa Cupelor" (feminin), 
echipa sovietică F.S.T. Baku a 
învins cu 9—7 (2—5) echipa T.S.V. 
„Guts-Muts“ din Berlinul Occi
dental. învingătoare și în primul 
joc- (20—12), handbalistele sovie
tice s-au calificat în finală.

RUGBY • Meci amical, la 
Heidelberg : Italia — R.F. Ger
mania 12—6 (4—6).

șah • După 4 runde, în tur
neul de la Bogota conduce Oscar 
Panno — 3 p (1), urmat de Gui
llermo Garcia. Oscar Castro și 
Jorge Szmetan — cite 2’/2 p. Re
zultate din această rundă : Gar
cia — Rodriguez 1—0, Panno — 
Ostoici — întreruptă.

TENIS • Tn sferturi de finală 
la Monte Carlo : Bjorn Borg — 
Eddie Dibbs 6—4, 6—2 ; Jan Ro
des — Woitek Fibak 6—4, 6—4 ;
Guillermo Vilas — Adriano Pana- 
tta 6—4, 6—2 ; Corrado Barazzu- 
tti — Balazs Taroczy 4—6. 6—4, 
6—1 ; la dublu : Jan Kodes,
Francois Jauffret — Balazs Ta
roczy, Vijay Amritraj 7—6, 6—1.

VOLEI • în turneul feminin 
de la Szombathely victoria finală 
a revenit selecționatei Cubei — 
10 p, urmată de Ungaria — 9 d, 
R.S.F.S. Rusă — 8 p. R.P.D. Co
reeană — 7 p, Iugoslavia — 6 o 
și Bulgaria — 5 p. Rezultate din 
ultima zi : Cuba — Ungaria 3—1 ; 
Iugoslavia — Bulgaria 3—0 ; 
R.S.F.S. Rusă — R.P.D. Co
reeană 3—2 * în ziua a doua a 
turneului feminin ..Cupa Primă
verii" : Suedia — Austria 3—1 ; 
Olanda — Anglia 3—0 ; R. F. 
Germania — Scoția 3—0 : Sna- 
nia — Grecia 3—1 : Danemarca — 
Norvegia 3—0 : Belgia —. Elve'ia 
3—1 • La Lille : Ungaria — 
Franța 3—0 (masculin).

ÎNVINGĂTOARE NESCONTATĂ

ÎN C. C. E. EA BASCHET (iii)
Ediția a 20-a a Cupei'cam

pionilor europeni la baschet 
masculin, desfășurată la Bel
grad, în fața a 6 000 de specta
tori. s-a încheiat cu o surpriză. 
Echipa italiană Mobilgirgi Va
rese. cîștigătoare a cinci edi
ții ale C.C.E. (1970, 1972, 1973, 
1975, 1976) a fost învinsă- de 
Maccabi Tel Aviv (ajunsă pen
tru prima dată în finală) — 
cu 78—77 (39—30) — care a cu
cerit astfel trofeul. Au înscris : 
Boatright 26. Berkovitch 17 Perry 
12, Brody 9. Silver 8, Schwartz 
4, Aroesti 2 pentru Maccabi, 
respectiv. Morse 22. Menegcin 
19. Bisson 11. Jellini 10, 
Meister 9 Ossola 4. Zanatia 2. 
Au arbitrat David Turner (An
glia) și Van den Villige (O- 
landa).

0 Cîteva rezultate din etapa 
a 2-a a campionatului U.R.SS.: 
Kairat Alma Ata—Aripile Sovie
telor Kuibîșev 1—0; Șahtior Do- 
nețk — Dnepr Dnepropetrovsk 
1—0 ; Zaria Voroșilovgrad — 
Torpedo Moscova 0—1 ; Dinamo 
Tbilisi — Zenit Leningrad 0—0; 
Neftci Baku — Ț.S.K.A. Mos
cova 1—1 : Ararat Erevan — 
Dinamo Moscova 0—2. în cla
sament conduce Kairat Alma 
Ata cu 4 p.

0 în cursul sâotămînii s-a. 
desfășurat etapa a 22-a din 
campionatul cehoslovac. Citnva 
rezultate: Zilina — Frydek
Mistek 1—3 ! ; Banik Ostrava — 
Dukla Praga 0—0 ; Spartak
Trnava — Zbrojovka Brno j 0, 
Sparta Praga — Lokomotiv Ko
sice 4—2 ; V.S.S. Kosice — Sla
via Praga 1—0. în clasament 
conduce Dukla Praga cu 32 o.
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