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DISPUTA GREILOR - ATRACȚIA9

Succes „tricolorilor" în meciul de debut

COMPETIȚIEI „CENTURA DE AUR“!
O In program :

Mircea Simon, I-

gor Visoțki, Angel

Milion și alții •

Mi ine : cintarul și

tragerea la sorți

* Luni, la ora 15,

prima gală

Iubitorii sportu
lui cu mănuși din 
Capitală vor avea, 
începînd de luni, o 
săptămină plină : 
începe turneul in
ternațional „Centu
ra de aur ” ! Pala
tul sporturilor și 
culturii va fi din 
nou gazda unor 
meciuri palpitante. 
Boxeri din 14 țâri 
au sosit la Bucu
rești pentru a în
cerca să se impu
nă în prestigioasa 
întrecere 
țională, 
lungul celor cinci 
ediții 
pină acum a anunțat 
gilistice amatoare candidați de 
certă valoare la titlurile conti
nentale, mondiale și olimpice, 
mulți dintre ei revenind pe 
ringul „Centurii de aur" cu a- 
ceste succese în palmares. Teo- 
filo Stevenson, Emilio Correa. 
Ciu En Zo — șînt numai trei 
dintre aceștia. Care dintre pu- 
giliștii prezenți la această a șa
sea ediție a „Centurii de aur" 
le va urma exemplul ? Partici
parea este și acum pe cit de 
numeroasă, pe atit de selectă. 
Răsfoind listele concurenților. 
ne-am oprit, în primul rind, 
asupra lotului boxerilor de ca
tegorie grea, datorită prezenței 
pe foile de concurs a unor nume 
prestigioase ca : vicecampionul 
olimpic Mircea Simon, sovieti
cul Igor Visoțki (de două ori 
învingător în fata lui Teofilo 
Stevenson) sau cubanezul Angel 
Milian. Din R.F. Germania se 
anunță în ultimul moment ve
nirea la București a doi „grei" 
vest-germani: Wolfgang Gruber 
(care își va reprezenta țara și 
la campionatele europene de la 
Halle, preluînd succesiunea lui 
Peter Bussing) și tinăra sa re
zervă Hans Hofbauer. Tot prin
tre reprezentanții categoriei 
maxime se va afla si polone
zul Bogdan Cieminski, semifi
nalist la recentele campionate 
naționale ale Poloniei (învins la 
puncte de către campionul eu
ropean Andrzej Biegalski).

Dar nu numai în rîndurile 
„greilor" avem oasoeți de mare 
valoare. Iată și alte exemple : 
Alexandr Tkacenko, campion 
european la „semimuscă". cam
pion al U.R.S.S. pe 1977. Ar
mando Guevara (Venezuela) și

din preliminariile C. M. de Sotbal!

ROMÂNIA - SPANIA

interna- 
care de-a

desfășurate

La ediția trecută a „Centurii de aur“, cuba
nezul Angel MlUan a cedat în fața campionului 
romin Mircea- Simon. O posibilă reeditare a 
meciului, în aceste zile, la Palatul sporturilor.

azi, de la ora 16,30,
După recentul start — în

cununat de succes — al echipei 
reprezentative de fotbal a ță
rii in noua ediție a „Cupei Bal
canice", astăzi re va produce 
un nou debut al ei intr-o com
petiție internațională oficiali. 
Noua premieră este, desigur. 
mult mai importantă decit cea 
precedentă, fiind vorba de în
ceputul unei curse de califi
care in turneul final al celei 
mai prestigioase competiții fot
balistice internaționale : cam
pionatul mondial — ediția din 
Argentina. 1973. După cum re 
țtie, dan grspa a VIIl-a. euro
peană. a prelianaoriilor C. M. 
fac parte, alături de reprezen
tativa țării noastre, echipele 
Spaniei si Iugoslaviei. pe cere 
.incolorii' urmează si le in- 
tiineasci, m cursul acestui aa. 
in duble partide : tur ți retur. 
Fiecare dintre aceste partida 
are importanța ei in lupta pen
tru calificare, attt in cazul e- 
chipei gazdă (pentru care fruc
tificarea arantajului terenului 
propriu constituie o condiție 
sine qua non a menținerii in 
cursă), cit și in acela al echi
pei oarpe (pentru care orice 
punct cucerit in deplasare

pe stadionul Steaua
seamnă o mare șansă in plus).

Bineînțeles că echipa Spani
ei, care a debutai victorioasă 
in preliminarii, intrecind pe te
ren propriu reprezentativa Iu
goslaviei cu 1—0 și avind de-a- 
cum două puncte asigurate, va 
căuta să obțină cel puțin un 
rezultat egal la București, care 
i-ar spori șansele de calificare.

Dar echipei țării noastre, la 
meciul de astăzi, victoria ii este 
ritaiă, căci firi ea speranțele 
de a fi prezentă anul viitor in 
Argentina s-ar diminua consi
derabil. Judecind cu realism lu
crurile, fără a ignora valoarea 
ți experiența formației spaniole, 
această victorie ni se pare nu 
numai necesară, ci și pe deplin 
posibilă. Antecedentele demon
strează un echilibru al rezulta
telor in intilnirUe directe din
tre echipele celor două țări. Re
prezentativa României a mai 
mtreast-o pe cea a Spaniei la 
București ți cu atit mai mult o 
poate face ii acum, cind — ta 
ciuda optimistelor declarații ale 
oaspeților — aceștia prezintă un 
„unsprezece" aflat. după opinia 
noastră, sub valoarea celui care 
a evoluat aici cu ani in urmă. 
Avem. de asemenea, in rede-

Meciul 
va fi televizat 
ți radiodifuzat 

în direct

re ci echipa noastră s-a pre. 
gătit cu multă atenție, încă din 
iarnă, pentru acest debut in 
preliminariile CM. și că, in 
pofida unor evoluții și rezulta
te nu întotdeauna convingătoa
re din ultima perioadă, ea dis
pune de potențialul necesar 
pentru a forța victoria în me
ciul de astăzi. Ceea ce se im
pune este ca intreaga forma
ție, de la primul pînă la ulti
mul jucător, să lupte cu am
biție și dăruire, să nu se de- 
mobilizeze în nici un moment, 
ori cit de greu și de neplăcut 
ar putea fi el.

Sîntem convinși că și publi
cul spectator — asemenea tu
turor iubitorilor sportului din 
țara noastră, care-i înconjoară 
cu căldură pe „tricolori" și are 
deplină încredere în ei — va 
ști să încurajeze, cu entuzias
mul dovedit și in alte împre
jurări similare, echipa noastră, 
purtind-o spre victoria pe care 
cu totii o dorim și o așteptăm.

SUCCES „TRICOLORI" 1
lumii pu- Hector Ramirez (Cuba) vor da 

o replică deosebit de puternică 
pugiliștilor noștri de categorie 
muscă Ibrahim Faredin și Niță 
Rouu ; la „cocoș" vom urmări 
dueluri de mare interes intre 
dinamovistul Teodor Dinu, cam
pionul Uniunii Sovietice Feliks 
Pak și Adolfo Horta, cubanezul 
care la ediția trecută l-a ex
pediat la podea pe campionul 
olimpic Ciu En Zo. Nu va lipsi 
nici „pana" Genovevo Grinan 
(Cuba), care anul trecut a ciști- 
gat toate partidele înainte de 
limită. Frații Simion și Calis- 
trat Cuțov vor evolua amindoi 
la „ușoară" și vor avea de în
fruntat „puncheuri" redutabili : 
Duke Stable (Cuba), Vasiiiev 
(U.B.S.S.), Muller (R.F.G.) și 
cîștigătorul recentului turneu 
de la Bangkok. Paisan (Vene
zuela). Exemplele ar putea 
continua. Așteptăm să-i vedem 
pe toți oaspeții evoluînd in 
compania boxerilor români pe 
ringul „Centurii de aur".

Petre HENȚ

Madrid, n aprilie 1973. SPANIA 
— ROMANIA 1—1. Crișan înscrie 
frumosul gol al epatării, eu toată 

opoziția Iui iribar.
LOTUL NOSTRU ÎN ORELE
DE DINAINTEA PARTIDEI • ••

MN ZIARUL DE AZI

Din sporturile 
tehnico-aplicative

★
Stadionul — școală 

a educației
★

Elevii sportivi 
și vacanța

★
Interviul nostru 
cu Bjorn Borg

Turneul final al campionatului feminin de volei

REZULTATE NORMALE IN ZIUA A ll-a
în sala Floreasca din Capi

tală au continuat întrecerile 
din cadrul turneului final (locu
rile I—IV) al campionatului fe
minin de volei. în prima parti
dă a zilei au evoluat echipele 
Universitatea Craiova și I.E.F.S. 
Craiovencele și-ar fi putut ad
judeca victoria in numai trei 
seturi, dar o decontractare Dre- 
maturâ în finalul celui de-al 
doilea, cind conduceau cu 14—8. 
le-a permis adversarelor să re
cupereze handicapul și să ciș- 
tige in prelungiri. Universitatea 
a obținut victoria cu 3—1 (11, 
—14. 12, 5). Arbitrii R. Farmuș 
și V. Ranghel au condus bine 
formațiile : Universitatea Cra
iova: Elena Bujor. Maria Popa, 
Liliana Pașca, Simona Enescu 
(Aurora Popența). Marilena 
Dubinciuc (Camelia Ursache), 
Margareta Laluț ; I.E.F.S.: Car
men Puiu, Victoria Georgescu, 
Margareta Bako. Doina Sto- 
ian. Volodea Cebuc (Mariana 
Olaru). Nina Comănescu.

Al doilea meci părea să fie 
mai echilibrat, dar lidera cla
samentului, Penicilina Iași nu 
a lăsat nici o speranță forma
ției Rapid, invingînd fără drept 
de apel. E adevărat că din sex
tetul giuleștean au lipsit Con

stanța Bălățoia și Sodica Cili- 
biu, astfel că randamentul e- 
chipei a fost sub posibilități. 
Din întreg meciul am... reținut 
doar setul I și acesta numai 
sub aspectul evoluției scocului: 
după ce a condus eu 9—0 Pe
nicilina s-a văzut depășită 
(13—10) și la un pas de a pier
de setul. Așadar 3—0 pentru 
Penicilina (13, 2. 5). Arbitrit 
D. Dobrescu (Ploiești) și N. 
Ionesea (București) au condus 
formațiile : Penicilina : Geor- 
geta Popescu, Elena Tcacenco, 
Ana Chirițescu (Maria Vinti- 
lescu). Aurelia Ichim. Carolina 
Hatură, Nadia Sava ; Rapid : 
Florica Fugigi. Ruxandra Vra- 
nîță (Tatiana Minea), Eugenia 
Rebac, Martha Szekely. Ortansa 
Ionescu (Elena Ilie). Ioana Și- 
clovan (Maria Roșea).

în cel mai frumos meci al 
zilei au evoluat Dinamo și Fa
rul Constanța. După o luptă 
îndîrjită dinamovistele au cîș- 
tigat cu 3—1 (9. —12, 11, 12). 
S-au remarcat Venera Hof
fmann, Irina Petculeț, Mariana 
Ionescu (D), Maria Enachc (F). 
Au arbitrat V. Dumitru și N. 
Găleșanu.

Em. FANTÂNEANU

Ieri, lotul nostru reprezenta
tiv a efectuat ultimul antrena
ment pentru partida de astăzi. 
Pe stadionul Dinamo, selecțio- 
nabilii au parcurs, cu conștiin
ciozitate și bună dispoziție, 
programul ședinței de pregătire. 
Moralul ridicat pe care l-am 
găsit in tabăra „tricolorilor", în 
ajun, la Snagov. l-am reîntîlnit 
și ieri 2 ’2 " 2. .
tiție". Ștefan Covaci și Con
stantin — 
supra 
din întrecerea cu reprezentativa 
spaniolă, cele cu pondere tac
tică in conținutul lor. au repe
tat o serie de scheme, au refă

la această ultimă „repe-

Cernăianu au insistat a- 
elementelor importante

cut
atac și apărare.
executat cu multă precizie 
ceea ce li s-a cerut, semn 
acea atingere a formei 
finalul turneului din Franța se 
confirmă.

Am stat de vorbă cu cîțiva 
dintre componenții lotului. L-am 
căutat, mai întîi, pe Cristian. 
Pentru tînărul portar, debutul 
în echipa reprezentativă într-o 
partidă așa de importantă cum

așezările la fazele fixe, 
Jucătorii

de 
au 
tot 
că 

din

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag. 4—5)

Astăzi, la Londra

„TURNEUL CAMPIONILOR" LA GIMNASTICA
Astăzi, la Londra, o nouă 

ediție a „Turneului campioni
lor" la gimnastică, întrecere 
care se bucură de mult inte
res la începutul sezonului com- 
petițional. Amintim că prece
dentele două ediții au fost cîș- 
tigate la feminin de Nadia Co
maneci (1975) și Teodora Un- 
gureanu (1976). în acest an, 
țara noastră va fi reprezentată

de Dan Grecu la masculin și 
de una dintre gimnastele de 
frunte la feminin. Antrenorul 
Bela Karoly are de ales dintre 
Nadia Comăneci, Teodora Un- 
gureanu și Gabi Gheorghiu, 
care s-au deplasat la Londra 
direct de la Orleans. „Turneul 
campionilor" programează e- 
xerciții libere.
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CĂRȚI NOI

MESAJELE OMENIEI
NEAGU DE EA

„CRONICI DE CARNAVAL-
In ceasurile și zilele care au 

urmat seismului de la 4 mar
tie, lumea întreagă afla, pe 
calea undelor radio și a cana
lelor de televiziune despre ur
mările dezastrului. Cum este și 
firesc, cei plecați departe de 
familii și rude, in misiuni pes
te hotare, sau in largul mări
lor și oceanelor trăiau cu ma
ximă îngrijorare acele momente.

„Ce se petrece acasă ?“ „Ce 
fac, oare, ai mei iată între
bări rostite și de cei peste 300 
de cooperanți români care lu
crează in Algeria, în orașul u- 
niversitar Constantine. Speran
țele lor 
plus se 
sportiv, 
Baciu 
Nelu).

Locuința fizicianului Baciu 
se dovedea neîncăpătoare. Aple
cat asupra stației, radioamatorul 
lansa in eter apel după apel, 
dar chemările lui se pierdeau 
parcă in infinit. Ceasuri de aș
teptare... „De ce nu răspunde 
nimeni Dar iată că în noap
tea de 5 martie, la ora 2, în 
căști a răsunat o voce obosită : 
„Sint Y08AHL, Dan, din Iași. 
Toate stațiile de radioamatori

de a afla amănunte în 
îndreptau spre un... 
radioamatorul loan 

(YO8AP—Iași/7X0BI—

din România sint gata să pri
mească mesaje din toată lumea 
pentru a da informații despre 
familiile din țară. Sint 
Y08AHL... !” Vestea a emoționat 
pină la lacrimi. Și din acea 
clipă Ioan Baciu, ajutat de so
ția sa, Neli, nu s-a dezlipit de 
stație timp de patru zile. Timp 
de patru zile a recepționat ne
întrerupt mesaje ale omeniei. 
După cum ne informează dr. 
C. Glodeanu. de la Universita
tea din Constantine, au fost pri
mite prețioase informații de la 
Y08AHL — Dan și Y08KAE — 
Costi, din Iași ; Y02BGP —-
Ștefan. Timișoara ; Y03RF —
George, București ; Y06EX —
Sică, Sibiu ; Y04YG — Eugen, 
Galați ; Y02II — Sandu, Arad
și alții.

In țară, numeroși sportivi ra
dioamatori au organizat adevă
rate servicii de culegere de in
formații pentru a le transmite 
prin stațiile lor. Datorită aces
tora, mulți români plecați în 
misiuni peste hotare au primit 
vești liniștitoare. La gîndurile 
de recunoștință pe care toți a- 
ceștia și le îndreaptă spre . 
sportivii radioamatori adăugăm 
și noi meritate felicitări.

f

EA „CRONICI AEURISITE-
S:

Întrajutorare in familie și... pe treptele măiestriei sportive : soții 
Maria și Ionel lordănescu, maeștri ai sportului la parașutism.

ÎNSEMNĂRI

REVIRIMENT, BINEVENIT, ÎN AUTOMOBILISM
Deși s-au desfășurat doar 

două etape din cadrul campio
natelor republicane de automo
bilism — „Raliul zăpezii" la 
Brașov și concursul de viteză 
pe circuit de la Timișoara — 
sîntem în măsură să facem o 
remarcă îmbucurătoare : la am
bele întreceri au participat un 
număr mai mare de alergători 
decît anul trecut, ceea ce mar
chează un reviriment mult aș
teptat in automobilism. La „Ra
liul zăpezii" au fost prezente la 
start 55 de echipaje, iar la Ti
mișoara, 76 de concurenți. Au 
apărut, ceea ce este îmbucu
rător. multe secții noi, în spe
cial din cadrul Centralei de 
transporturi auto a Ministeru
lui transporturilor și telecomu
nicațiilor, așa cum sint I.TA.. 
Argeș, Arad, Iași, Caraș-Seve- 
rin, Vrancea, Hunedoara, Me
hedinți, Brașov sau Unirea Tri
color din București (președinte 
ing. Sorin Nicolau). secție 
puternică, care, deși a luat fi-

VEȘTI DIN MODELISM
„RACHETA OLTULUI",__________ A 

luat sfirșit, la Rm. Vîlcea, edi
ția a Vil-a a concursului ,pla
cheta Oltului". Această intere
santă competiție adresată pio
nierilor și școlarilor a progra
mat pe „rachetodromul” de la 
„Colul Oltului" următoarele ca
tegorii de întreceri : rachete cu 
stromer, rachetoplane și rachete 
cu parașută. După două zile de 
frumoase dispute, la care au 
participat echipe de rachetomo- 
deliști din 15 județe, „Racheta 
Oltului" a revenit formației din 
Sibiu, antrenată de prof. Costin 
Rada (Adrian Rada, Valeriu 
Irimescu. Cristiana Rada și Ga
briel Moldovan). Pe locurile ur
mătoare : județele Ialomița și 
Vrancea.

TENTATIVE DE RECORD. 
La Brașov, sportivul Constan
tin Apăvăloaie de la A.S. Ari
pile Brașov (Ghimbav) a reali
zat primul elicopter aeromodel 
echipat cu motor de 10 cmc. 
După probele de zbor executate 
pe aerooortul din Ghimbav, 
modelistul Constantin Apăvă
loaie va încerca. în cursul a- 
cestei luni, tentative de record 
la durată, viteză și distanță.

ință abia toamna trecută, po
sedă alergători și echipaje care 
vor juca un rol principal in 
cadrul celor 3 campionate re
publicane. Ceea ce se contu
rează, de altfel, la ora actu
ală, este că cele mai îndreptă
țite cluburi și asociații la cu
cerirea supremației în automo
bilism sint Unirea Tricolor, Da
cia Pitești, Universitatea și 
Tractorul din Brașov, I.T.A. 
Timiș.

Remarcabilă apariția în con
cursuri a automobilelor româ
nești de teren — ARO — fa
bricate la Cimpulung Muscel.

Revenind la concursurile pro- 
priu-zise, socotim necesar a fa
ce și unele observații critice: 
în „Raliul zăpezii" un mare nu
măr de concurenți, 30, nu au 
respectat toate regulile de cir
culație. Aparate radar, de pil
dă, au marcat trecerea unor a- 
lergători, prin comune, cu 120 
km/h, ceea ce va duce, evi
dent, la sancționarea celor vi- 
novați. în aceeași categorie se 
înscrie și trecerea eoncurenți- 
lor pe ,^ub“ sau „în afara" ba
rierelor închise. S-au semnalat, 
de asemenea, atitudini nedorite, 
discuții neprincipiale ale unor 
conducători de loturi care au 
incitat, pe nedrept, alergători și 
spectatori (este vorba despre R< 
Colesnic — I.T.A. Timiș și C. 
Finichi — Tractorul Brașov).

în final, o recomandare: Ia 
concursurile de viteză pe cir
cuit, care se desfășoară de obi
cei pe străzi, în centrele ora
șelor, fiind urmărite de zeci de 
mii de spectatori, organizatorii 
trebuie să privească cu mai 
multă răspundere problema 
securității alergătorilor și spec
tatorilor.

M. FR.

î.
CONCURS DE ORIENTARE 

SPORTIVĂ
Tn organizarea asociației spor- 

tive „Cercetătorul" din cadrul 
I.I.T.P.R. Ploiești s-a desfășurat, 
de curind, is perimetrul pădurii 
Românești, un atractiv concurs 
interjudețean de orientare spor
tivă. la care au participat peste 
250 de tineri din întreaga țară. 
O comportare deosebită au 
avut reprezentanții municipiului 
București, urmați de cei ai ju
dețelor Ilfov, Galați, Brașov, 
Iași...

VLAD MANCIU, CONSTANȚA. 
Părerea dv. este că cele • 4 punc
te care se acordă pentru o „În
cercare" la rugby nu răsplătesc 
Îndeajuns această reușită, în 
comparație cu cele 3 puncte pe 
care le poate realiza o echipă 
dintr-o lovitură de pedeapsă sau 
dintr-o lovitură de picior căzu
tă, de multe ori fructificate și 
cu oarecare șansă. In primul 
rind, din moment ce urmăriți 
activitatea rugbystieă, trebuie să 
vă amintesc că, pină nu 
mult, pentru o „încercare' 
acordau numai trei puncte, 
apreciindu-se că punctajul 
este corespunzător, acțiunea res
pectivă n-a mai fost notată cu 
3 puncte, ci cy 4. La aceasta, se 
adaugă posibilitatea de a obține 
Încă 2 puncte din „transforma
re". Mă alătur, totuși, părerii dv. 
că, și in aceste condițiuni, punc
tajul rezervat pentru ..Încercări" 
este necorespunzâtor. Dar, la a- 
ceastă părere trebuie să șe ală-

de 
se 

dar 
nu

2000 DE ZBORURI... FĂRĂ ARIPI!
la un bogat palmares de suc
cese. Maria lordănescu și-a în
ceput activitatea sportivă în 
1960, ca elevă a instructorului 
Gheorghe Iancu, maestru eme. 
rit al sportului, și numai după 
doi ani a fost selecționată în 
lotul reprezentativ. In 1961 a 
stabilit primul record, iar în a- 
nul următor a ciștigat primul 
titlu de campioană republicană. 
Apoi, au urmat alte succese, 
cucerite prin dirzenie, foarte 
multă muncă și un curaj de 
excepție : de 11 ori campioană 
republicană, 19 recorduri națio
nale, 2 recorduri mondiale, șase 
participări la mari înitîlniri in
ternaționale, unde a apărat cu 
o exemplară dăruire prestigiul 
aripilor românești. „Care au fost 
cele mai grele salturi ?’ „Pri
mul și cel de acum. Cind s-or 
fi adunat 2 000 intre acestea 
două, nu pot să-mi d>au sea
ma". Recordul va sta în pi
cioare doar un ceas, pentru că 
Maria lordănescu se pregătește 
pentru o nouă lansare. Și nu 
una doar de rutină, ci în ca
drul pregătirilor pentru Jocu
rile balcanice de aviație. Este 
ajutată să se echipeze de... Io
nel lordănescu — soțul ei — 
parașutist și el, cu nu mai pu
țin de 1950 salturi la activ. 
Succes !

De avionul aflat la 4 000 de 
metri altitudine se desprinde 
un punct alb. Cade ca un bolid. 
Zece secunde, douăzeci, două
zeci și 
pra lui, 
roșu cu 
pământ. 
Urmărit 
tulul este fantastic acest zbor, 
fără aripi, acele evoluții acro
batice pe care le-a executat 
pină la deschiderea parașutei. 
Acum plutește lin...

Jos, la punctul de aterizare, 
pe aerodromul Strejnic al Ae
roclubului „Gheorghe Bănciu- 
lescu" din Ploiești, cea care co
boară din văzduh — o sportivă 
— este așteptată cu emoție și 
cu... buchete de flori. Recom
pensă pentru spectaculosul salt? 
Nu numai pentru acesta. Ate
rizarea a fost exact pe punct ! 
Felicitări, îmbrățișări și... ochii 
fetei scăldați in lacrimi de emo
ție. Maria lordănescu — des
pre ea este vorba — maestră 
a sportului, componentă a lo
tului reprezentativ 
tism, a executat 
2 000-lea salt.

2 000 de zboruri, 
prin văzduh, iată o 
ță de excepție ! Pentru prima 
oară o femeie din țara noastră, 
printre puținele din lume, atin
ge acest record. El se adaugă

De ce scrie Fănuș Neagu 
cronici („dacă vor fi fiind 
așa“ — cum singur se întrea
bă) sportive ? Răspunsul poa
te fi găsit cu ușurință, inserat 
în prefața ultimei cărți pe a- 
ceastă temă, „Cronici afuri
site**, și care urmează „Croni
cilor de carnaval** : „scriu 
fiindcă iubesc lumea stadioa- 
nelor“. Dar, ar mai putea fi 
și altceva: „Și-mi place, dau 
peste margini de plăcere ci nd 
întilnesc oameni veseli. Se 
știe că pe cei mai mulți îi în- 
tîlnesc pe stadioane. Locul 
unde se întilnesc, pentru bu
curia noastră, cei mai înalți 
— ca frumusețe de inimă și 
de dor de țară — oameni din 
România. Stadionul e lecția 
deschisă a iubirii de patrie, a 
bucuriei și a tristeții. Lecție 
ținută cu pricepere și demni
tate și dăruire, zi de zi, an 
de an, de oameni care și-au

cinci. Și brusc, deasu- 
inflorește un uriaș mac 
petalele îndreptate spre 
Un paraș-utist sportiv, 
prin lentilele teodoli-

de parașu- 
cel de-al

fără aripi, 
performan-

V. T. MUREȘ

START ÎN SEZONUL DE ZBOR LA BAIA MARE
Zile frumoase, însorite în Ma

ramureș. Profitînd de acestea, 
colectivul Aeroclubului din Ba
ia Mare a convocat pe aero
drom, la primele lecții practi
ce, noua serie de viitori plano- 
riștd și parașutiști. Evenimentul 
a fost pregătit cu multă grijă. 
Este demn de subliniat că, pe 
lîngă punerea la punct a apa
ratelor, a fost oreat un cadru 
plăcut și condiții cit mai bune 
de desfășurare a activității. 
Prin munca patriotică a per
sonalului aeroclubului, la care 
s-au adăugat numeroși sportivi, 
a fost zugrăvit sediul, atelie
rele, reamenajate depozitele, s-a 
făcut curățenie generală in han
gare și au fost pregătite pis
tele de decolare. Și încă ceva. 
S-au plantat zeci de pomi și 
arbuști ornamentali, trandafiri 
și alte flori. S-a amenajat chiar 
și un mic Jac artificial, care dă 
un plus de frumusețe bazei.

Totul dovedește spiritul de bun 
gospodar al comandantului, pi
lotul Vasiliu Bochiș.

Anul acesta, aeroclubul mara
mureșean va găzdui întrecerile 
din cadrul Campionatelor na
ționale de planorism, cu invi
tați străini, vor fi organizate, 
aici, de către C.C. al U.T.C., 
două tabere cu profil aviatic, 
se vor desfășura întreceri lo
cale, la care vor fi invitați să 
asiste pionieri și tineri iubitori 
ai aviației din Baia Mate și 
don împrejurimi. Iată deci, mo
tive în plus pentru ca aeroclu
bul să arate frumos și, în a- 
celași timp, prilejuri de a se 
face o eficientă propagandă 
pentru acest sport. De notat că 
în munca depusă în acest sens 
o contribuție de seamă și-au a- 
dius instructorii Nicu Șerban și 
Zaharia Pop, ca și colectivul 
de mecanici și tehnicieni. (V. T.)

făcut din viață o credință în
tru înălțarea României cit mai 
aproape de soare**.

Volumul de față reunește 
tabletele publicate în revista 
„România literară** în perioa
da iunie 1972 — februarie 1977, 
tablete (sau, dacă vreți, „poe
me cîntate aiurea**) care ni 
se pare că pot fi situate, fără 
putință de a greși, la granița 
unde sportul se împletește cu 
poezia, in locul unde metafo
rele acestuia își găsesc în 
plastica împerecherii cuvinte
lor drumul spre viața literară. 
Verbul lui Fănuș Neagu sca
pără în imagini de cremene 
(„Batem pas de defilare în 
falca străzii și a bulevardului 
cu fete dulci, dar pe teren 
stăm cu oasele la lună** ; 
„Garda veche se dă cu ustu
roi pe piept și nu bagă picio
rul în creolină cu mînjii** etc. 
etc.) dar și de o intensă puri
tate asemenea apelor de mun
te („Cei ce urcă munții spun 
că, în zilele cu cer senin, din 
cel mai înalt pisc al Ceahlău
lui se vede Dunărea. Privind-o 
pe Nadia în clipele ei de ame
țitoare vrajă — n-am nici o 
îndoială — cei ce nu ne cu
nosc au auzit, uimiți, sunetul 
din care îmbobocesc nuferii 
Pe care-1 face aripa unei le
bede atingînd Dunărea și s-au 
îmbătat de mireasma verde și 
amară a vîntului ce curge de 
pe Ceahlău și leagănă o țară** 
etc. etc.) pentru a se așeza în 
pagini de un pitoresc și o 
frumusețe aparte.

Cronicile sportive ale lui 
Fănuș Neagu trebuie citite. 
Nu povestite. Pentru că altfel 
nu-i poți descifra nici „patima 
scrisului** și nici de ce pentru 
el „sportul e un miracol și iu
bire**.

Emanuel FÂNTÂNEANU

campionate cu 12 echipe. îmi

participante, împărțite în două 
serii a cite 10 echipe, dar au fost 
Șl

ture șl international Board. Și, 
cel puțin pentru moment, acest 
organism nu pare convins de 
acest lucru.

I. MARINESCU, CRAIOVA. 
N-am avut posibilitatea să nu
mărăm, cu exactitate, toate locu
rile de pe stadionul din Craiova, 
despre care știam doar că are 
30 000 de locuri. Dv. sînteți în 
posesia unei numărători cit se 
poate de precise, 
lipsesc și cele 80 
bile din tribună, 
numărătoarei dv., 
iovean are 30 020 
vedem însă dacă 
spune cifra exactă 
rilor cînd se va juca meciul U- 
niversitatea — Dinamo !

din care nu 
de scaune mo- 

Deci. potrivit 
stadionul cra- 
de locuri. Să 
ne veți putea 

a spectato-

tor al lui Foreman, după un 
meci in care balanța a înclinat 
în favoarea lui Young abia în 
ultima repriză.

GRIGORE TOLOACA, ALBA 
IULIA. Reveniți La „reflecțiile** 
de altădată, care ne-au plăcut 
foarte mult. Erau spirituale și 
aveau și avantajul de a fi... scurte.

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. 
Un catren-pronostic pentru me
ciul de fotbal România — Spa
nia :

Pînă-n zări vor răsuna
Ale bucuriei goarne,
Căci băieții cred c-or lua. 
Taurul de coarne... !

amintesc și de un campionat cu 
13 echipe, care n-a purtat însă 
ghinion decît... ultimelor clasate !

ANDREI PECHICI, CALAȚI. 
De-a lungul anilor, numărul e- 
chipelor participante la campio
natul de fotbal al Diviziei A s-a 
schimbat de multe ori. Au exis
tat campionate cu... 20 de echipe

TOMA GRECESCU, BUZĂU. Vii
torul adversar al lui Cassius Clay 
va fi, se pare, Alt. Evanghelista. 
Un meci care nu ‘„spune" ni
mic. De altfel, nu știu care dintre 
greii actuali ar putea fi un ad
versar redutabil pentru Clay. 
Poate, Young, recentul învingă-

DAN BRAȘOVEANU, BUCU
REȘTI. Din moment ce este vor
ba de o lovitură liberă INDI
RECTA, mingea trebuie să fie 
atinsă de un al doilea jucător, 
dintr-o echipă sau alta, pentru 
ca punctul să fie valabil. Dacă 
un jucător trage direct in poarta 
adversă o lovitură liberă indi
rectă, iar portarul lasă mingea 
să intre în poartă fără a o a- 
tinge, totul se termină cu un 
banal aut de poartă, spre de
cepția suporterilor care nu cu
nosc regulamentul. Este adevă
rat : uneori, se întîmplă să nu-1 
cunoască nici jucătorii !

Ilustrații ; N. CLAUDIU



șurată 
cație_

ntr-un amplu 
de Comitetul 
și măsurile 

în rindurile 
fizică ți alți 

PLE DE MUNCA Șl 
lor ? In rubrica de

JUCĂTOARE Șl PROFESOARA MODEL
O vizită la Grupul școlar 

MAIA, discuțiile cu direc
toarea adjunctă, Maria Co
loniei, și cu profesorii de 
sport Constantin 
Dumitru 
darul să 
mănunte 
pre una 
valoroase 
de volei C.S.U. Galați, prof. 
Ana Stănilă. Astfel am aflat 
că talentata voleibalistă este 
responsabila catedrei de e- 
ducație fizică. își practică cu 
consecvență meseria, că anul 
trecut a reușit cu brio defi
nitivatul, că este foarte în
drăgită de elevii săi... De la 
venirea sa în școală s-a stră
duit să ridice necontenit 
ștacheta calității orelor de 
educație fizică, a muncit cu 

“rîvnâ pentru atragerea co
piilor 
tului, 
zultat 
ții sportive a școlii (demn 
le relevat este și sprijinul 
acordat de ing. I. Barariu, 

Astfel, 
de

Florea și
Lungru. au avut 

ne ofere unele a- 
semnificative des- 
dintre jucătoarele 
ale divizionarei A

spre practicarea spor- 
ceea ce a avut ca re- 
intensificarea activită-

---------- I. 
directorul unității), 
echipele reprezentative

CE MAI EXEMPLE!
Etica profesională a pedago

gului impune ca cel chemat 
să facă educație tineretului 
de pe băncile școlii să fie, în 
primul rînd, un exemplu de 
ținută și comportament în 
toate împrejurările, și cu atît 
mai mult atunci cind se află 
în fața elevilor. Din păcate, 
mai există cazuri, ce e drept 
rare, cînd unele cadre se 
prezintă in fața copiilor în 
posturi reprobabile. Am întil- 
nit un asemenea „exemplu" 
in satul Chendu, din județul 
Mureș.

Ne interesăm de activitatea 
sp ctivă a elevilor, știind că 
ex. tă, a ci, frumoase tradiții 
în acest domeniu. Curtea 
șc iii este transformată, prin 
m .mea patriotică a tinerilor și 
a cadrelor didactice, în bază 
s ortivâ complexă. Dar, 
i tă-1 și pe tovarășul ștefan 
/ ntal, care predă orele de e- 
d.’.cație fizică. Facem cunoș
tință. Și nu ne vine să cre
dem că puternicul miros de 
palincă vine dinspre profesor, 
încearcă să ne explice, dar 
limba nu-1 prea ascultă. 
„Sport ?... La noi, fotbal și..." 
Dar nu-și continuă „relata
rea" pentru că în curte își 
face apariția o grupă de copii 
și tovarășul Antal se repede 
spre ei, împleticindu-se.

Cînd revine îl întrebăm ce 
specializare are. „Am predat 
matematica, dar nu am exa
men de stat. Acum predau 
educație fizică și desen..."

In ce condiții, ne-am putut 
da lesne seama...

g Viorel "ONCEANU „____ ....„ „ . . --------------------------

n județul Brașov, tot mai multe 
acțiuni eficiente de angrenare a 

tineretului (îndeosebi din școli) în prac
ticarea sistematică a exercițiilor fizice 
și sportului. Procentul de 45 la sută va 
crește, fără îndoială, în această primă
vară. Așadar, o notă bună pentru toți 
factorii cu atribuții în acest domeniu. 
Dar, din păcate, nu aceeași apreciere se 
poate face și în ceea ce privește modul 
in care se acționează pentru îndeplinirea 
unei sarcini la fel de importante : cu
prinderea tot mai largă a oamenilor mun
cii in activitatea sportivă de masă. Re
ține, desigur, atenția exigența organelor 
sportive locale, care au stabilit, recent, 
câ acest obiectiv se realizează încă în

proporție nesatisfăcătoare (circa 9 la 
sută !), dar sînt de așteptat și măsurile 
ferme pentru îmbunătățirea substanțială 
a acestei stări de lucruri.

NOTE... NOTE...
P ste binecunoscută importanța pe care 
■*”' o prezintă, în sistemul nostru de e- 

ducație fizică, complexul „Sport și sănă
tate". Referindu-ne doar la citeva exem
ple, trebuie să spunem că ne bucură 
frumoasele realizări obținute in muni
cipiul București, în județele Covasna, 
Neamț și, mai ales, Sălaj (de 3 ori mai 
mulți participant față de anul 1975). De

ce, atunci, în alte județe (Sibiu, Satu 
Mare etc.) abia dacă se îndeplinesc, in 
special in asociațiile sindicale, jumătate 
din obiectivele propuse ?

C pre deosebire de multe alte asociații 
& sportive din județul Neamț, la Azo- 

chim Săvinești, Zorile noi și Metalul Bi- 
caz. Forestierul Tg. Neamț, Olimpia și 
Constructorul Roman, ca și în comunele 
și satele Tinisești, Agapia, Giroina, Va
lea Ursului etc. activitatea de masă este 
aproape inexistentă. Există condiții, ti
nerii au o mare pasiune pentru sport, 
dar lipsește preocuparea și, desigur, răs
punderea consiliilor asociațiilor sportive 
respective. Sportul Pog.a 3 a

capitol al Programului
Politic Executiv al C.C.

privind
sportivilor, 

specialiști,
COMPORTARE. Cum se prezintă, așadar, 
astăzi cîteva exemple în „alb și negru"...

perfecționarea 
dar și al 

cărora li se

de dezvoltare 
al P.C.R.
muncii politice 

cadrelor tehnice,

volei, handbal, lupte, atle
tism, au o comportare fru
moasă în campionatele mu
nicipale ; gimnastica de în
viorare și cea din pauza 
mare se desfășoară cu re
gularitate ; la fiecare sfirșit 
de săptămînă, în sălile de 
sport și pe terenurile din 
curtea școlii se organizează 
numeroase și atractive între
ceri de volei, handbal, șah, 
tenis de masă, cros, lupte și 
fotbal ; în activitatea sporti
vă sînt angrenați 85 la sută 
din cei 1 200 de elevi și ele
ve, procentajul de scutiți 
fiind extrem de scăzut.

...Pasiunea pentru sport și 
pentru profesia aleasă stă 
la temelia simbiozei în
tre activitatea de performan
ță și cea de pedagog pe care 
a realizat-o Ana Stănilă...

Telemac SIRIOPOL, coresp.
Foto : D. ALDEA

ATENȚIUNE, COPII! a ’
Un cartonaș cu o aseme

nea inscripție, cum au ma
șinile care-i duc pe copii la 
grădinițe, ar fi trebuit pus 
pe ușa secției de tenis de 
masă a asociației sportive 
Rovine Craiova. Poate că 
cei care au hotărit să-i în
credințeze lui Marin Roncea 
instruirea și educarea copii
lor din secție ar fi chibzuit 
mai îndelung asupra alege
rii. Așa însă, l-au numit 
instructor sportiv pe M. R.. 
care nu avea nici cine știe 
ce calificare (echipa nu a 
ciștigât nici un meci !), și, 
după cum avea să se vadă, 
nici profilul moral necesar. 
La prima parte a campio
natului republican de juniori 
pe echipe, de la Cluj-Napo- 
ca, Roncea a pus un jucător 
(mult mai bun) din altă e-

„VINOVAT...
Ne aflam, la Arad, într-o șe

dință de instruire a secretarilor 
consiliilor comunale pentru edu
cație fizică și sport unde, printre 
invitați, se aflau și mulți profesori 
de educație fizică din județ. Se
cretarul C.J.E.F.S. Arad, tovarășul 
Cornel Marian, le vorbea celor 
prezenți despre atenția ce trebuie 
să se acorde problemei educării 
sportivilor și spectatorilor, intru
cit în unele comune fuseseră 
semnalate abateri de la discipli
nă soldate cu eliminări de jucă
tori, terenuri suspendate ș.a. Si. 
bine’nțeles, dădea exemple con
crete : „...pentru abateri grave 
jucătorul Traian Neacșu, de la 
echipa din Hâlmagiu, a fost sus
pendat pe timp de 6 etape...”.

mișcării sportive, aprobat 
un loc distinct îl ocupă sarcinile 

și cultural-educative desfă- 
antrenori, profesori de edu- 
toate împrejurările, EXEM- 
pedagogii în fața elevilor

Nu este 
nimeni că 
ta performanță, spre afirma
re nu-j deloc ușor, că el 
cere muncă, multă muncă și 
dăruire. La orele de antre
nament, sub supravegherea 
specialistului, dar Și acasă, 
in ceasurile libere, unde a- 
iutorul părinților poate fide 
mare preț. Rindurile de față 
prezintă un exemplu in a- 
cest sens, după opinia noas
tră edificator : acela al 
handbalistului Cezar Drăgă- 
niță. „Pot spune că primul 
meu antrenor a fost tata — 
ne mărturisește Drăgăniță. 
El mi-a indrumat pașii spre 
handbal și, mai ales, m-a 
antrenat, zi de zi, an după 
an“.

Cum l-a ajutat Constantin 
Drăgănițâ pe fiul său să se 
afirme ? Ne-o spune chiar 
dinsul : „Am văzut că-i pla
ce handbalul. Și cum pă
rerea mea este că totul in 
viață trebuie făcut temeinic, 
am hotărit să-l ajut pentru 
a deveni un sportiv bun. 
Zilnic, după-amîază. făceam 
cu el mulți kilometri, eu pe 
bicicletă, el în fugă, după 
mine. Dimineața il sculam 
devreme și pină la plecarea 
la școală făceam gimnastică, 
flotări, exerciții cu extenso- 
rul. Ținind seama de faptul 
că le handbal este nevoie de 
multă precizie, i-am confec
ționat acasă o țintă la care 
făcea exerciții de aruncare".

Constantin Drăgăniță ne 
vorbește îndelung despre alte 
și alte metode folosite pen
tru pregătirea cunoscutului 
handbalist, despre evidența 
exactă a evoluției „elevului" 
Este o muncă demnă de ad
mirat. Și ea nu a rămas 
fără rezultate remarcabile...

Octavian VINTILĂ

veniți sâ le caute.

chipă, să joace în locul unui 
sportiv al său. Dar asta nu 
era totul. Seara, cele trei 
fileuri dispărute din sala 
de joc aveau să fie găsite 
în camera aceluiași Marin 
Roncea, în timp ce încerca 
să le ascundă de ochii cole
gilor

Vă imaginați în ce situa
ție s-au aflat copiii de la 
Rovine, cind unul dintre ei 
era dat la o parte de la masa 
de joc, și înlocuit cu un 
copil din altă parte, sau 
cind au aflat că fiicele cău
tate prin dulapurile lor 
erau... sub patul „pedagogu
lui".

Așadar, atențiune ! Gindi- 
ți-vă bine cui încredințați 
instruirea — și educarea — 
copiilor !

Mircea COSTEA

FARA VINA
re- 
din

__ _ __ __ a 
,,înainte de a mă referi 

  co
că 
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nu 
r’ * 

trecu i 
militar”.

Cei di 
eliminat 

au indus 
dindu-i nu- 
unui jucător 

mai era demult în co- 
firește, in echipa I

Modesto FERRARiNI

Numai câ. la discuții, după 
feratul prezentat, profesoara 
Hâlmagiu, Lenuta Neacțu, 
spus 
la problemele sportului din 
muna noastră, vreau sâ spun 
jucătorul T. Neacșu, de care 
vorbit, este băiatul meu ca.e 
poate fi acuzat de nici un fel 
abateri intrucit din va'a 
își satiface serviciul

Explicația ? Simolâ. 
Hâlmagiu, cind li s-a 
un jucător recalcitrant, 
in eroare arbitrul 
mele și legitimația 
care nu 
munâ ți,

COMPETIȚII OMAGIALE
DOTATE CU „CUPA INDEPENDENȚEI"
• Azi și inline, la Baia Marc — finalele pe țard

la gimnastică
Numeroase sînt competițiile 

prin care tineretul țării oma
giază centenarul independenței 
de stat a României. Redăm 
cîteva din informațiile primite 
la redacție.

Finala pe țară a „Festivalu
lui ansamblurilor de gimnastică 
ritmică-modernă" organizat de 
C.C. al U.T.C. și CNJ.FĂ va 
avea loc azi și mîine in Sala 
sporturilor din Baia Mare. în
trecerea va reuni 320 de spor
tive din școlile generale, licee 
și școli profesionale, câștigă
toare ale întrecerilor pe judeje. 
Programul finalelor : azi de la 
ora 15 — exercițiul cu obiect 
și ..impusele" ; de la ora 17 — 
festivitatea de deschidere, ur
mată de o demonstrație a com
ponentelor loturilor republicane 
de gimnastică artistică, după 
care vor continua întrecerile 
finalistelor ; mi ine. de la ora 
8 — exerciții liber alese, festi
vitatea de premiere și de în
chidere a competiției.

„Cupa Independenței" va fi 
atribuită celor mai bune echipe.

• Peste 100 de pionieri și 
școlari din orașele Uricani. Lu- 
peni. Vulcan și Petroșani au 
luat parte la etapa municipala 
a „Crosului Independenței". în
trecerile au fost ciștigate de 
Valentina Diaconu (L.R.U. Vul
can) și Emerik Gyorg (Șc. gen. 
3 Lupeni). (S. BALOI — coresp.)

• In cadrul întrecerilor spor
tive consacrate sărbătorilor pri
lejuite de împlinirea unui se
col de la obținerea indepen
denței de stat a României, la 
Tg. Ocna a avut loc pe aleile

„CROSUL TINERETULUI" 
ÎN PUNĂ DESFĂȘURARE

La întreprinderea de țigarete din Capitală activitatea sportivă 
de masă in aer liber este in toi. Recent, pe aleile din incinta 
unității s-a desfășurat etapa pe asociație a „Crosului tineretului".

Foto : V. BAGEAC
Nenumărate corespondențe din 

întreaga țară se referă la des
fășurarea competiției de m?-ă 
cu caracter republican „Ci - .ul 
tineretului", ediția a X-a, des
chisă tuturor categoriilor de 
tineri : elevi, studenți, r. jnci- 
tori, i itelectuali, țărani și mili
tari. latrucit finala acestei 
mari competiții ere loc la 2 
mai. in București, iată citeva 
scurte ști i, referitoare li fa
zele premergătoare :

BACĂU. La startul etapei 
municipale a „Crosului tinere
tului", desfășurată la complexul 
„23 August", s-au prezentat 
circa 500 de competitori și com
petitoare. din care 300 erau 
fete. (Ilie Iancu, ccresp.)

CRAIOVA. In municipiu, ca 
dealtfel și în întregul județ 
Dolj, se desfășoară în prezent 
întrecerile din cadrul „Crosului 
tineretului", etape pe asociații, 

ritmică moderna
din parcul „Măgura" un 
reușit cros, la care au parti
cipat aproape 500 de elevi și 
eleve de la școlile generale din 
oraș. (S. MĂTIAȘ — coresp.)

• Municipiul Timișoara a 
găzduit mai multe competiții 
consacrate aceluiași eveniment. 
Astfel, la gimnastică ritmică și 
modernă, locul întîi a . revenit 
Liceului nr. 1 Timișoara, iar 
la tenis de masă — întreceri 
la care au luat parte peste 
250 concurenți — pe primul loc 
s-au clasat Maria Poper (Lie. 
ind. nr. 6) și Mihai Loch (Lie. 
agroindustrial). (C. CREȚU — 
coresp.).

• Consiliul municipal al pio
nierilor, în colaborare cu comi
sia de atletism, a organizat pe 
aleile parcului municipal din 
Cluj-Napoca un mare cros re
zervat pionierilor. Peste 1200 
de copii s-au prezentat la 
startul celor patru probe, cîș- 
tigători fiind Erika Paer, Ioana 
Șerban, Mircea Antal, Iosif 
Szakacs. Pe echipe, victoria a 
revenit reprezentanților Lice
ului nr. 11. (P. NAGY —
coresp.)

• Comitetul județean U.T.C. 
Dîmbovița a organizat la Tîrgo- 
viște „Cupa Independenței" la 
tenis de masă, cu participarea 
a numeroși tineri din întreg 
județul. S-au evidențiat : Eli- 
sabeta Cirstea (Lie. mec. 3 Tir- 
goviște). Victoria Florea (Bâ- 
leni), Gheorghe Negrea (Lie. 
ind. Titu). Gheorghe Arsene 
(Bucșani), la capătul unor 
dirze dispute. (M. AVANU — 
coresp.).

școli, întreprinderi, orașe. După 
rezultatele de pînă acum, se 
pare că în etapa de masă a 

- acestei competiții vor fi atrași
circa 100 000 de tineri. în ca
drul asociației sportive „Rovi
ne" Craiova s-au întrecut peste 
1000 de tineri. (Ștefan Gurgui, 
coresp.)

AIUD. în parcul orașului 
circa 300 de tineri au luat parte 
la faza pe oraș a tradiționalei 
competiții. (I. Crăciun, coresp.)

GIURGIU. 1 500 de tineri — 
din școli, întreprinderi și in
stituții — s-au întrecut, pe sta
dionul Olimpia, în faza muni
cipală a „Crosului tineretului". 
(Traian ■ Barbălată, coresp.)

PITEȘTI. Etapa municipală, a 
avut la start 840 fete și băieți. 
Cei care și-au disputat întîie- 
tatea în Parcul Trivale au re
prezentat 15 000 de tineri care 
s-au întrecut în prima etapă. 
(Ilie Fețeanu, coresp.)

MOINEȘTI. La startul etapei 
pe oraș a ediției jubiliare a 
„Crosului tineretului", s-au pre
zentat 346 concurenți. (Eugen 
Sîmbotîn, coresp.) ,

JUDEȚUL TIMIȘ. Un număr 
de 282 tineri din Ciacova, Gă- 
taia, Deta, Jamul Mare, Voiteg, 
Jebel, Giera, Moravița. Lieb- 
ling, au participat, la Deta, în 
tradiționala întrecere „Crosul 
tineretului", etapa pe școli. (C. 
Crețu, coresp.)
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LOTUL NOSTRU ÎN ORELE DE DINAINTEA PARTIDEI
(Vrmare din pag. 1)

este cea de astăzi înseamnă și 
cîștigarea unei alte bătălii, îna
inte de lovitura de începere, 
aceea cu propria emotivitate. 
L-am găsit calm și plin de în
credere pe jucătorul care a 
crescut, demonstrind multă am
biție, in pepiniera lui F.C. Ar
geș, ciștigindu-și prin tenacita
te și ambiție un loc in prima 
formație și, mai apoi, in lotul 
de tineret. Acum, iată-1 titula
rizat in primul „unsprezece- al 
țării. „Sinț plin de încredere in 
forțele mele — spune el. Dealt
fel, am primit atitea infuzii de 
moral în ullimele zile incit nici 
n-aș pntea avea o altă stare. De 
la antrenorii mei de club pină 
la colegii de echipă și la cei de 
la lotul de tineret, toată lumea 
m-a încurajat. Dar, in principal, 
a existat dovada de ineredere 
arătată de conducerea lotului, 
care in permanență s-a ocupat 
de mine, m-a dirijat, m-a pre
gătit pentru acest moment al

debutului. Sigur că va mai fi 
greu... pînă la prima minge. 
Noi, portarii, știm că aceea e 
o clipă cu multe efecte pentru 
ceea ce urmează. Vreau să răs
pund cu o comportare bună, cu 
un debut care să-mi mențină 
creditul atîtor dovezi de apre
ciere și de încredere pe care 
le-am primit. După cum, sint 
sigur că spectatorii înțeleg 
foarte bine ce înseamnă acest 
joc, în special pentru mine, și 
vor fi alături de noi toți intr-o 
întrecere foarte grea".

Cri sa n. un „specialist" al 
partidelor cu Spania, dezinvolt 
și plin de vervă, așa cum îl 
dorim și in meci, ne mărturi
sea : -E drept că am făcut iarăși 
■ cursă rapidă de la echipa de 
club la națională. Pe un traseu 
pe care l-am mai parcurs in 
viteză și altă dată. Nu vreau să 
dezamăgesc nici acum și— nici 
să fae excepție de la regula 
apariției pe lista mareatnrilor 
sau a celor cxre an contribuit 
direct la faza de gol in futilni- 
rile eu reprezentativa spaniolă.

Sper ca fundașul Camacho să-și 
aducă aminte și de acest joc, 
așa cum le are bine fixate în 
memorie și pe cele în care am 
mai lost adversari direcți”. Zam
fir are o mare dorință : „Trebuie 
să fac și eu un meci la posibi
litățile mele maxime. Simt că 
acest meci va fi cel cu Spa
nia !“

Ieri după-amiază, întregul lot 
a avut program de odihnă. în 
această dimineață, o nouă șe
dință de pregătire, ^poi eiteva 
ore de repaus. îmbarcarea în 
autocar și pornirea spre stadio
nul Steaua, spre startul preli
minariilor C.M. 1978.

Le dorim reprezentanților 
fotbalului nostru un meci cit 
mai bun și VICTORIE !

ANTRENAMENTUL DE IERI AL OASPEȚILOR
Kubala a urmărit acomodarea jucătorilor săi

cu cimpul de joc
Ieri dimineață, fotbaliștii spa

nioli au efectuat singurul lor 
antrenament la București, pe 
stadionul Steaua, pe care astăzi 
după-amiază va avea loc im
portanta partidă România — 
Spania. Antrenorul oaspeților. 
Ladislau Kubala, a urmărit, in 
primul rind, ca jucătorii săi să 
se acomodeze cu cadrul general 
al cochetului stadion

merate. Intr-un colț al terenu
lui. jucătorii de rezervă au lu
crat. de voie, cu mingea. în 
continuarea antrenamentului a 
avut loc un joc pe întreaga su
prafață a terenului intre apără
tori si atacanți plus mijlocași. 
De data aceasta, accentul a fost 
pus pe mărirea vitezei de joc, 
antrenorul Kubala obligindu-și 
jucătorii să transmită balonul

Aspect de la antrenamentul de ieri al jucătorilor spanioli. 
Foto : Dragoș NEAGU

cîmpul de joc pe care ei vor 
evolua în „premieră". Tocmai 
din acest motiv, ședința de pre
gătire a avut un caracter oare
cum relaxator, fiind de durată 
și intensitate medie.

După o scurtă încălzire, pro
babilii titulari de azi. Camacho, 
Benito, Pirri, Capon, Villar, 
Leal, Asensi, Ruben Cano, Jua- 
nito și Churruca — mai puțin 
portarul Miguel Angel, care, 
între timp, a lucrat separat cu 
rezerva sa Arconada —, împăr- 
țiți în două miniechipe de cîte 
5 jucători, au participat la o 
scurtă „miuță", disputată pe te
ren redus. S-a urmărit desfășu
rarea acțiunilor în condițiile 
unor spații foarte mici și aglo-

direct, fără preluare. Cele două 
formații au' avut următoarea 
componență : Miguel Angel, 
Benito, Capon, Pirri, Camacho, 
Juanjo, Lanchas, Leal și Ramos 
(în tricouri roșii) și Arconada, 
Churruca, Villar, Satrustegui, 
Juanito, Ruben Cano, Maranon, 
Asensi și antrenorul Kubala (în 
tricouri albe). în încheiere cîte- 
va exerciții de gimnastică și o 
scurtă conversație între antre
norul Kubala și jucătorii săi 
au pus capăt ședinței de pre
gătire a fotbaliștilor spanioli.

Toți jucătorii au manifestat 
o bună dispoziție, astfel că an
trenorul Kubala va putea alinia 
astăzi cea mai bună forma
ție. (Gh. N.)
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fotbalului 
pozițiile 
intema-

In noua ediție
SELECȚIONATA NOA

ft*
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IN LEGĂTURĂ CU ACCESUL LA MECIUL DE AZI

Ghen-

txz fi 
toatd 
Mult

vor avea acces nu- 
legitimații roșii în 
de tichete.

PA VELESCU 
silvic

a „tricolori- 
de el intr-un 
desigur, foar- 
poate fi tre- 
aceasta, însă,

candidind la 
ale ierarhiei

tribuna oficiala.

Pentru meciul de fotbal ROMÂNIA 
— SPANIA, care va avea loc azi, la 
ora 16,30, pe stadionul Steaua, vor 
fi valabile legitimațiile eliberate de 
C.N.E.F.S. pentru 
„O” și tribuna I.

La masa presei 
mai posesorii de 
dermatin, însoțite

Legitimațiile roșii în piele vor a- 
vea acces la sectorul „O”, iar legi
timațiile pentru tribuna ,,O” și cele 
pentru tribuna I vor avea acces la 
tribuna I sectoarele 1 și 43.

In ziua meciului nu se vor mai vin-

J

ștefan Covaci, împreună cu cinci dintre componenfit lotului — 
Grigore, Troi, Iordănescu, Dumitru și Vigu — după terminarea 
antrenamentului de ieri Foto : Vasile BAGEAC

SPECTATORII SINT ALĂTURI DE ECHIPA NAȚIONALĂ
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„Numărătoarea inversă" a me
ciului de astăzi a prins in febra 
ei și sutele de mii de iubitori 
ai fotbalului din țara noastră 
care așteaptă de mult timp re
venirea echipei reprezentative in 
elita internațională. In toate col
țurile țării, oameni de vtrste și 
profesii diferite așteaptă ca de
butul naționalei noastre fn pre
liminariile C.M. să reprezinte, de 
fapt, „startul lansat' 
neul final din Argentina, 
sute de ginduri, am ales

Prof. Emanoil EN'GHEL 
liul Culturii și Educației 
liste) : „E un non sens să mai 
spun că aștept victoria 
rilor" în partida cu 
Toată lumea așteaptă 
jucători, antrenori, ir______
Cred. insă, că drumul spre iz bin- 
dă va fi destul de greu, poate 
chiar aspru. De aceea, aștept ca 
apărarea să fie mai exigentă cu 
sine, să renunțe la momentele de 
superficialitate relevate in ultima 
vreme. Mizez pe jocul colectiv în 
atac, unde cred că va fi pus 
mai bine in valoare „capul" lui 
Dudu Georgescu, chiar dacă a- 
cesta poartă o... gheată de aur !"

Gheorghe GHIDU (tehnician. 
Direcția generală de statistică 
București) : „Am auzit in ulti
mul timp rostindu-se multe for
mule de echipe, făcute de cei 
de pe margine, noi, spectatorii. 
Important este, insă, ca astăzi, 
din minutul 1 pină la ultimul 
fluier al arbitrului scoțian, toți 
cei care vor fi în tribune și cu 
sufletul lingă echipa națională 
să creadă că cea mai bună for
mație este cea care evoluează în 
teren. Calmul, luciditatea și dă
ruirea echipei trebuie să carac
terizeze și publicul, cel de-al 
12-lea jucător".

Gheorghe LIMONA (fost arbitru 
F.I.F.A.) : „Cunoaștem prea bine 
valoarea adversarului de astăzi. 
In fața puternicei echipe a Spa
niei reprezentativa noastră a 
reușit, însă, în ultimii ani re
zultate bune. Moral, deci, ea are 
un avantaj, mai ales că joacă 
acasă. Și, totuși, va fi uri meci 
dificil, pe care sper că „trico
lorii" îl vor ciștiga prin lucidi
tate și angajament total al fiecă
rui jucător !"

Livia PASCU (funcționară, 
,,Electrometal“ Timișoara) : „Pen
tru echipa noastră națională, pri
măvara trebuie să se numere 
punctele. înseamnă că trebuie să 
forțăm victoria, la București, cu 
Spania, pentru a ne întări mo
ralul în vederea partidei de la 
Zagreb, de la 8 mai. Deși aflat 
la peste 500 de km, publicul ti
mișorean — și ca el, sînt con
vinsă, și spectatorii și telespecta-

„E un

spre tur- 
Dintre 

eiteva :
(Consi- 
Socia-

.tricolo-
Spania 1 
victoria, 

spectatori.

Filialele întreprinderii de turism, hoteluri și restaurante București au pus in vinzare bilete pentru

„EXCURSIILE 
PRIMĂ VERII"

2 MAI
32 DE

trenul,

AU FOST 
PROGRA-

autocarul 
un pito-

torii din celelalte orașe — 
alături de „tricolori", cu 
emoția și toate speranțele, 
succes jucătorilor noștri 1"

Mircea TARNAUCEANU (medic 
specialist, policlinica „Alexandru 
Sahia“, București) : „Cred în 
victorie, cu condiția ca Dudu 
Georgescu să fie jucat cum tre
buie. Avem un avantaj al te
renului propriu, avantajul absen
ței citorva jucători spanioli de 
valoare (e drept, și din echipa 
noastră lipsesc Răducanu, Dinu, 
Lucescu), iar reintroducerea lui 
Crișan in echipă cred că repre
zintă un „complex psihologic" 
pentru spanioli, care, cu sigu
ranță, n-au uitat golul marcat de 
craiovean la Madrid. Pe un fond 
moral bun, trebuie ca jucătorii 
noștri sd cuteze foarte mult !"

Dumitru PASCU (inginer, I.T.A. 
Tg. Mureș) : „Am impresia că 
spaniolii, fără Del Bosque, Rojo 
și Santillana, sint mai puțin pe
riculoși decit in 1975. De acest 
lucru sint convinși, cred, și bă
ieții noștri, care trebuie să fie 
la conducerea jocului ! Această 
stare de spirit va fi hotăritoare 
in desfășurarea meciului. Hai, 
România !"

Nelu LEDEANU (inginer, 
D.G.D.A.L. Pajura, București) : 
„Intr-o grupă puternică și echi
librată ca a noastră, calificarea 
se decide, cred, în deplasare. Așa 
gindesc, probabil, și jucătorii 
spanioli și cu acest gînd vor 
juca la București. Va trebui, 
deci, să dejucăm acest plan, cu 
calm, dar nu fără elan, cu ma
turitate și un joc modern, ofen
siv. Vom ciștiga, cred, la două 
goluri diferență, suficiente pen
tru a aborda cu și mai multă 
încredere in forțele proprii par
tida de la Zagreb, de peste trei 
săptămâni".

Tache MACRI (fost internațio
nal) : „Se știe că întreaga mea 
carieră sportivă a fost caracte
rizată de o combativitate fără 
menajamente în teren. De aceea 
îmi permit să cer co-hiponențilOT 
echipei naționale, care se vor 
afla astăzi intr-o întrecere de 
mare solicitare, să dea totul în 
luptă, să manifeste acel înalt 
spirit de echipă care constituie 
prima condiție a victoriei."

Florin ISOFACHE (director al 
I.S.A.P. Tulcea) : „Vom fi ală
turi, astăzi, cu inima și cu do
rința de victorie, de echipa na
țională. Sînt sigur că purtătorii 
tricoului reprezentativei își vor 
face așa cum trebuie datoria. Am 
încredere in puterea lor de luptă, 
în măiestria lor sportivă, am de
plină încredere în competenta 
conducere tehnică a reprezenta
tivei, unde se află un reputat și 
experimentat tehnician, alături 
de unul dintre cei ................
reprezentanți ai noii 
antrenori. Din toată 
ces echipei naționale

Viorel NARAMZI 
întreprinderea mecanică 
iești) : „Acolo, pe stadion, sau în 
fața micului ecran, și noi, miile 
de ploieșteni, care iubim cu atîta 
pasiune fotbalul, dorim din tot 
sufletul o victorie 
lor". Vom fi alături 
joc care se anunță, 
te greu, dar care 
cut cu bine. Pentru ______  ... ...
așteptăm o mobilizare totală din 
partea lui Sătmăreanu II, Du
mitru, iordănescu, Zamfir, D.

Georgescu și a celorlalți, care au 
cinstea să reprezinte culorile 
țării. Sîmbătă seara vrem să săr
bătorim succesul „tricolorilor", 
pasul lor promițător in noua 
ediție a C.M.".

Ioan CHIVU (Director la școala 
specială din Focșani) : „Gindesc 
că meciul cu Spania trebuie să 
fie demonstrația practică a ceea 
ce s-a afirmat, cîndva, despre 
echipa națională : că reprezintă 
nucleul unui fotbal angajat să 
depășească faza calificativului 
„nesatisfăcător", că ea poate e- 
tala caracteristicile ’ ” ’
modern, 
fruntașe 
ționale".

Nicolae 
șef la 
„Sint 
care întotdeauna au fost 
de echipa națională. Am 
dere in „tricolori", pentru 
că in meciurile cu miză 
mobilizează la maximum, ___
resurse pentru a depăși un ad
versar atit de puternic cum este 
selecționata Spaniei".

Constantin PAPUC (șef de uni
tate la U.J.C.C. — Ilfov) : „Ju
cătorii noștri trebuie să facă to
tul pentru a deschide scorul cit 
se poate de repede. Atunci, ei 
vor " ‘
stnt 
vor 
toți 
tăm

(inginer 
Ocolul silvic Vidraru) : 

unul din acei spectatori 
alături 
incre- 

că știu 
ei se 
avind

____ ___  ___ Atunci, ei 
juca mult mai deconectați și 
convins că pină la sfîrșit 
obține victoria pe care noi 
iubitorii fotbalului o aștep- 
atăt de mult".

mai dotați 
generații de 
inima, suc- 

1“
(maistru la 

• ’ Plo-

MADRID, 15 (prin telefon). 
Aproximativ șapte ore a durat 
călătoria lotului de tineret al 
României, din momentul plecă
rii din București, pînă la Ma
drid, la Gran Hotel Colon, un
de a lost cantonat. La aeropor
tul din Madrid delegația româ
nă a fost întîmpinată călduros 
de vicepreședintele federației 
spaniole de specialitate, Rafael 
Caravantes, de reporteri ai ra- 
dioteleviziunii și ziarelor din 
capitala spaniolă, care au soli
citat informații despre echipa 
noastră. De fapt, ziarele de 
aici se ocupă pe larg de cele 
două evenimente sportive, me
ciul de la București din- preli
minariile C.M. (situat în cen
trul atenției) și întîlnirea de 
Ia Madrid din campionatul eu
ropean. Ziariștii acreditați la 
București au și trimis primele 
date despre echipa de tineret a 
României, subliniind faptul că 
aceasta are o bună formă spor
tivă din moment ce a reușit 
să învingă lotul A, la Brașov!

După o jumătate de oră de 
la instalarea la Gran Hotel Co
lon. antrenorii O. Popescu 
C. Deliu au și programat

PENTRU ZILELE DE 1 Șl 
PREGĂTITE ANUL ACESTA 
ME TENTANTE.

@ Se călătorește cu
sau microbuzul pe trasee a'e 
resc fascinant.
® Sejururi în unități de elită din rețeaua 

Ministerului Turismului.
@ Zece cabane de joasă sau mare alti

tudine sint reținute pentru excursioniștii 
bucureșteni.

Biletele pot fi procurate, pînă Ia 25 aprilie, de Ia 
filialele de turism din Bd. N. Bălcescu nr. 35, Bd. Re
publicii nr. 4 și 68, Cal. Griviței nr. 140. Plata se 
poate face și in rate.

Pclincfl din timp bilete, pentru a evita aglomerația ultimelor zile

de bilete leu casele stadionului, 
numai la casele obișnuite, pină 
ora 14,00.

Autoturismele vor avea acces 
stadion, astfel :

— dinspre oraș : pe B-dul 
cea ;

— dinspre Drumul Taberei 
la strada Compozitorilor și 
Alex. Moghîoroș. numai pînă 
lungirea Ghencea ;

— în incinta stadionului vor avea 
acces numai autoturismele autorizate.

Accesul publicului în stadion se va 
face începind de la ora 12,00.



Miine, la Timișoara, în „Cupa Balcanică “

POLITEHNICA-ALTAY ISMIR
^\\\\\\\\\\\\\\^^^^^ IENTARUL MECIULUI g

DE ASTĂZI reprezintă debutul reprezentativei țârii noas- 
□ riile C.M. 1978. Cum se știe, echipa noastră 

grupa a Vlll-a a preliminariilor. In această 
ură intîlnire, la 10 octombrie 1976. la Sevilla : 
1(0—0), unicul gol al partidei fiind marcat de 
ntinuare, programul grupei este următorul : 

[u re ști : România — Spania 
reb : Iugoslavia — România
I la Madrid : Spania — România 
la București : România 
la Belgrad : Iugoslavia

[ele anterioare ale 
Spaniei. De notat că 
|KO.*nâniei și Spaniei, s-au disputat în codrul unor corn- 
[respectiv in cadrul Campionatului european. Partida de 
La din istoria jocurilor dintre cele două formații. Bilan- 

este următorul :
II victorie ; SPANIA — 1 victorie ; celelalte doua me-
pat la egalitate. Prin urmare, o perfectă egalitate în 
Ir de pinâ acum. Sâ vâ reamintim, acum, și rezultatele 
p lungul anilor : în 1962 (în preliminariile C.E. 1964, 
| să fie cîștigată de echipa Spaniei) : 0-6 la Madrid 
Iești. Celelalte două meciuri au fost programate în anul 
lat pentru .............................................. “ ”
lire echipa 
Itatele : 17
(0-1).
ROMÂNIEI ,

I se intilnesc astăzi pe stadionul Steaua au următoarea 
leele finale ale probei mondiale : reprezentativa Romă- 
Lentă la turneele finale din edițiile 1930 (3—1 cu Peru 
Lay), 1934 (1—2 cu Cehoslovacia), 1938 (3—3 și 1—2 cu 
1-1 cu Anglia, 2-1 cu Cehoslovacia, 2-3 cu Brazilia) ; 
Ipaniei'a ajuns în turneul final în edițiile 1934 (3—1 cu 
Io—1 au Italia), 1950 (1—6 cu Brazilia și 2—2 cu Uruguay 
I, 1962 (eliminată după etapa optimilor de finală), 1966 
Llimînatâ în etapa optimilor de finală).
I, VIRSTA $1 NUMĂRUL DE SELECȚIONĂRI ALE COM- 
DTULUI NOSTRU reprezentativ pentru partida de 
Irgeș) 20 ani, debutant î Windt (F.C.M. Reșița) 20 ani, 
lan (Dinamo), 30 ani, 26 meciuri în echipa A ; **’ ” 
Ino), 25 ani, 18 A ,* Sameș (Steaua), 26 ani, iz n ; 
131 ani, 4 A ; Anghelini (Steaua), 23 ani. 21 A ; Tănâ- 
Studențesc), 28 ani, 1 A ; Grigore (Sportul studențesc), 
| ; Dumitru (Steaua), 27 ani, 46 A ; Bălăci (Universita- 
I ani, 15 A ; Boloni (A.S.A. Tg. Mureș), 24 anî, 13 A ; 
126 ani, 7 A ; Romilâ (Politehnica lași) , 27 ani, 2 A ; 
bs ani, 14 A ; Crișan (Universitatea Craiova), 22 ani, 
■eseu (Dinamo), 27 anî, 23 A ; Zamfir (Steaua), 26 ani, 
L (Steaua), 27 ani, 37 A ; Dănilă (Politehnica iași), 25

națională 
grupă s-a 
Spania — 
Pirri (din

— lugoslcrvia
— Spania
MECIURILOR DINTRE 
toate partidele de pînă acum.

Miine după-amiază, de la ora 
17, la Timișoara, se va disputa 
un meci în „Cupa Balcanică11 
inter-cluburi. Politehnica Timi
șoara primește vizita echipei 
Altay Izmir, formație clasată pe 
locul 3 în campionatul turc. A- 
cest meci tur este privit de 
fiecare echipă cu toată atenția, 
fiecare încercind să-și asigure 
„moralul” pentru revanșa de la 
4 mai, de la Izmir. în acest 
sens, echipa turcă a venit de 
săptămîna trecută în țara noas
tră, a susținut și un joc ami
cal la Arad (scor : 3—2 pentru

U.T.A.) „Sperăm să jucăm mult 
mai bine Ia Timișoara și să ob
ținem un egal !“ a declarat 
după „amicalul11 de la Arad an
trenorul echipei Altay, venită, 
totuși, fără 3 jucători selecțio
nați în prima reprezentativă.

Pregătiri intense și optimism 
și în rîndul echipei timișorene. 
După „amicalul" ciștigat cu 2—I 
la Oradea, formația antrenată 
de Costică și Pctrică Rădulescu 
a efectuat antrenamente zilnice 
și un joc-școală, miercuri, cu 
juniorii. „Sperăm să reușim un 
joc bun și un rezultat care să

ne angajeze în lupta pentru cîș- 
tigarea grupei11, ne declara, ieri, 
antrenorul Petrică Rădulescu.

La fluierul arbitrului grec 
Emanoil Petropoulos vor intra 
în teren următoarele formații 
probabile : POLITEHNICA TI
MIȘOARA : Bathori — Mioc, 
Păitinișan, Mehedințu, Vișan 
(Barna) — Lața, Cotec, Dem- 
brovschi — Anghel. Nucă, Pe
trescu. ALTAY IZMIR : Cetin
— Ismail, Zafer. Nihat, Zinnur
— Seref, Akif, Mustafa — Ah
med II (Kamil), Muzaffer, 
Urnit (M.M.I.).

ECHIPELE

preliminariile ediției din 1976 a C.E., ediție 
Cehoslovaciei. In aceste doua partide s-au 
aprilie, Madrid : 1—1 (1—0) ; 16 noiembrie.

Șl SPANIEI IN TURNEELE FINALE ALE C.M.

astăzi :

Sătmă-
12 A ;

ftEA TEHNICA a lotului nostru este asigurata de Ștefan 
iedinte ol F.R.F. și antrenor al echipelor naționale, și 
■ianu, antrenor federal.
ORUL F.I.F.A. la meciul de astăzi este Helmuth Kaser, 
bl al F.I.F.A.
MPLETÂ A JUCĂTORILOR SPANIOLI deplasați la Bu- 
Rîtotrrea : M. Angel (Real Madrid), 29 ani, 6 A ; Ar- 
ociedad), 22 ani, 1 A ; Capon (Atletico Madrid), 29 
ito (Real Madrid), 30 ani, 20 A ; Camacho (Real Mo
ft A ; Ramos (C.F. Barcelona), 26 ani, 3 A ; Lanchas 

ani, deb. ; Pirri (Real Madrid), 32 ani, 32 A ; Asensi 
L 27 ani, 18 A ; Villar (Athletic Bilbao), 27 anî, 10 A ; 
ladrid), 23 ani, deb. ; Churruca (Athletic Bilbao), 28 
tustegui (Real Sociedad), 23 ani, 4 A ; Maranon (Es-

1 A : Juanito (Burgos), 23 ani, 2 A ; Cano (Atletico 
, deb. ; Juanjo (Salamanca), 26 ani, deb.

i
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i
g

MADR/D

E TINERET VA DEBUTA
PIONATULUI EUROPEAN

refacere după 
tă în urma

(nj. azi). la 
nul unde se 
;Vallecas) va 

ședință de
HL-atit medi-
Irătilă, cit și 
» vor avea și
antribuție îrr 
acere a jucă-

care antreno- 
a comunicat-o 
riștilor spani- 
ihoi, Stancu, 
Augustin, Șo- 
pău. Radu II, 

ent al lotului 
a totul în’ a- 
are marchea- 
•eprezentativei 
ediție a eam- 
ean. (Echipa 
doilea joc in

această competiție, în toamnă 
ea fiind întrecută, în deplasa
re, cu 4—1 de selecționata Iu
goslaviei). în ceea ce-i privește 
pe spanioli, am aflat destul de 
puține lucruri. Doar că antre
norul Bioska Gustavo s-a re
zumat numai la obișnuitele an
trenamente și că a chemat în 
lot, în ultima clipă, pe extrema 
stingă Uf arte de la Sociedad 
San Sebastian. Tehnicianul 
spaniol nu s-a fixat încă asu
pra echipei, decizia urmînd s-o 
ia sîmbătă la prînz. Aici tem
peratura este foarte ridicată 
(25—28 grade), ceea ce reprezin
tă un handicap pentru echipa 
noastră, mai ales că partida a 
fost programată la ora 12. Ni 
s-a motivat că așa sînt obiș- 
nuiți spectatorii din zona ora
șului unde se află stadionul! 
Meciul va fi arbitrat de portu
ghezul Freitas Antunes Adelino.

Stelian TRANDAFIRESCU

fn D,y,z,'° E A SPORIT ÎN INTERES 
ÎNTRECEREA DIN FRUNTEA SERIEI A DOUA

ACTUALITĂȚI
• TURNEUL ECHIPEI BUCU- 

REȘTENE AUTOBUZUL. In pe
rioada 3—13 aprilie, la Invitația 
organizației ARCI—UISP din Ra
venna (Italia), echipa bucureș- 
teană Autobuzul, care activează 
în Divizia C, a susținut mai- 
multe jocuri în Iugoslavia șl 
Italia. La sfîrșitul turneului, bi
lanțul este remarcabil : 4 victorii 
și două meciuri egale. Iată re
zultatele, în ordinea obținerii lor: 
0—0 cu Olimpia Ljubljana (Divi
zia A) ; 0—0 cu A. C. Monfalcone 
(Liga a IlI-a a campionatului 
Italian) ; 2—0 eu C. S. Dolo din 
Veneția (Liga a IH-a) ; 4—1 cu 
U. S. Baracca Lugo (Liga a 
IlI-a) ; 6—0 cu A.C. Alfonsinese 
(Liga a iv-a) și 3—0 cu A. C. 
Montesangiusto (Liga a III-a).

e F. C. BRAILA — F.C.M. GA
LAȚI 6—z (1—1). Disputat joi la 
Brăila, meciul a permis să se 
ruleze > loturile ambelor echipe. 
Divizionara B s-a impus în re
priza secundă. Golurile au fost 
realizate de Bezman (3), Stroie 
(2), Ologu, respectiv R. Dan și 
Ploeșteanu. (N. COSTIN, coresp.).

• OLTUL SF. GHEORGHE — 
MINERUL BALAN 4—0 (2—0). Au 
marcat Bokor (min. 25), Lucaciu 
(min. so — autogol), Goga (min. 
4S) și Deneș (min. 80). (Gh. 
Briotă — corespondent)

• ETAPA a 22-a a diviziei 
secunde, disputată duminica 
trecută, a oferit destule fapte 
interesante • CEI TREI LI
DERI au obținut rezultate di
ferite : Petrolul Ploiești a ter
minat la egalitate la Plopeni, 
C.S. Tîrgoviște a pierdut la li
mită la Metalurgistul Cugir, in 
timp ce Olimpia Satu Mare a 
cîștigat în deplasare, la Cîmpia 
Turzii a GLORIA BUZĂU a 
confirmat evoluția bună din re
tur, învingînd cu 5—0 pe Por
tul Constanța a SURPRINZĂ
TOARE înfringerea echipei Vo
ința București în fața ultimei 
clasate, Tehnometal București, 
meci în care jucătorul Belodi 
(Voința) a fost eliminat pentru 
lovirea intenționată a adversa
rului. De unde la 
partidei unii dintre 
Voinței puneau doar 
unui scor-fluviu în 
formației lor, aceasta 
o neașteptată înfrîngere. 
pare că autoexagerata încredere 
și subestimarea adversarului 
și-au făcut loc în rîndurile ju
cătorilor și rezultatul unei ase
menea stări de spirit s-a văzut 
pe tabela de marcaj • GLO
RIA BISTRIȚA ȘI C.F.R. TI
MIȘOARA, urmăritoarele Olim
piei Satu Mare, au pierdut la 
Cavnic și, respectiv, Cluj-Na- 
poca. De asemenea, „U“ Cluj- 
Napoca a pierdut la Brad, din 
două lovituri de la 11 metri, 
coborînd pe locul 6. 
face că Olimpia 
puncte avans • 
EFORTURILE pe 
Gloria Buzău este

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE MIINE
SERIA I : • Oltul Sf. Gheorghe — Metalul Plopeni : Emu Poke (Devo) 

• Celuloza Călărași — C.S.M. Borzești : AL lonrță (București) < 
Portul Constanța — Prahova Ploiești : N. Povolugă (București) 0 F.C 
Brăila — Victorio Tecuci : P. Mârășescu (lași) • Relonul Săvinești — 
Gloria Buzău : T. Balanovici (lași) • C.S.M. Suceava — C.S.U. Galați : 
““ —* * ’ * W CF.R. Pașcani — Minerul Gura Humorului : R.

• Unirea Focșani — Olimpia 
Petrolul Ploiești — Ceahlăul P.

• MUREȘUL LUDUȘ — „U“ 
CLUJ NAPOCA 1—1 <o—0). Peste 
I W» spectatori au asStat Ia acest 
meci Au marcat : Karoly (min. 
«> r . ‘ '
ehescu (min. 
coresp.)

pentru gazde.
86)

respectiv Bi- 
(Al. Fulop —

Ai. Ghigea (Bacâu) 
Stîncan (București) 
Pescu (București) • 
(Brașov).

Rm. Sărat : M. Po-
Neamț : H. Nicoiau

Chimia Rm. Vi Ic ea — Voința

începutul 
suporterii 
problema 
favoarea 
a suferit 

Se

Așa se 
acum 8
TOATE 
le face,

are
CU

care 
despărțită de

SERIA A II-A : •____________ _____ . ________ __________
(Hunedoara) • Metalul București — Dinamo Slatina : I. Braun (Bu
zău) • C.S. Tîrgoviște — Chimica Tirnăveni : D. Munteanu (Vaslui)
• Ș.N. Oltenița — Tractorul Brașov : Gh. Manole (Constanța) • Uni
rea Alexandria — F.C.M. Giurgiu : V. Ivanovici (București) • Metalur
gistul Cugir — Șoimii Sibiu : O. Ștreng (Oradea) • Steagul roșu Bra
șov — Flacăra Automecanica Moreni : C. Niculescu (București) • Ni
tramonia Făgăraș — Chimia Tr. Măgurele .* VI. Trifu (Baia Mare) • 
Electroputere Craiova — Tehnometal București : E. Călinescu (Reșița).

SERIA A III-A : • Gloria Bistrița — Dacia Orăștie : L. Peto (Mediaș)
• C.F.R. Cluj-Napoca — „U" Cluj-Napoca : Gh. Retezan (București) • 
Olimpia Satu Mare — Minerul Cavnic : C. Dinulescu (București) •
U. M. Timișoara — C.F.R. Timișoara : Gh. lonescu (Brașov) £ Armătura 
Zalău - F.C. Baia Mare : Gh. Racz (Brașov) • Sticla Turda — Ind. 
sirmei C. Turzii : I. Chilibar (Pitești) • Mureșul Deva — Victoria Câlan:
V. Catană (Cărei) • Rapid Arad — Minerul Lupeni : FI. Pitiș (Ora
dea) 0 Aurul Brad — C.I.L. Sighet : V. Ciocilteu (Craiova),

București î V. Tătar

• JOCURILE 
TEHNICII IAȘI, 
rea campionatului, _________ ___
Oanâ a programat echipei ieșene cî- 
teva jocuri amicale. Miercuri, studen
ții au evoluat la Gura Humorului, în 
compania formației divizionare B 
Minerul, partidă pe care au cîș- 
tigat-o cu scorul de 3—1 (au marcat 
D. lonescu, D. Florian, promovat de 
la echipa de juniori, și Șerbănică). 
Sîmbătă, Politehnica va juca cu pro
pria formație de juniori, iar miercurea 
viitoare se va deplasa la Ploiești, 
unde va întîlni pe F.C. Petrolul, li
dera autoritară a seriei I a Divi
ziei B.

AMICALE ALE POU- 
Prolitind de întrerupe* 

antrenorul llie

Ședința Comisiei
de disciplină

11 puncte I 
după jocul 
se apropie 
Antrenorul

Petrolul Ploiești cu 
Se pare că liderul, 
prestat la Plopeni, 
de forma sa bună.
Valentin Stănescu ne spunea că 
în curînd, poate chiar dumini
că, îi va putea folosi pe jucă
torii indisponibili. patru l>a 
număr: portarul Constantin I, 
fundașul central Ene, fundașul 
stînga Constantin II și mijlo
cașul N. Florian

• FOARTE INTERESANTA 
a devenit la ora actuală între
cerea din fruntea seriei secun-

CAMPIONATUL REPUBLICAN AL JUNIORILOR
Rezultate din etapa a 18-a

18-a a 
de ju-

Cuza'

Rezultate din etapa a 
campionatului republican 
nlort :

SERIA l : Liceul ,Ă-I. 
Focșani — Unirea Focșani 3—0,
Rulmentul Birlad — Ceahlăul P. 
Neamț 1—9. C.F.R. Pașcani — 
Viitorul Vaslui 5—0, C.S.M. Su
ceava — Șc. sp. Tecuci 1—1, Șc. 
sp. Gheorghe Gheorghiu-Dej — 
C.S. Botoșani 1—2, S.C. Bacău — 
Liceul de fotbal Bacău 0—1 t 
SERIA A II-A : Șc. sp. Călărași
— Flacăra roșie București 0—1, 
F.C. Constanța — S.C. Tulcea 
2—0. Autobuzul București — Stea
ua 0—0. Sportul studențesc — 
F.C Brăila 0—3 ; SERIA A III-A: 
F.C.M. Giurgiu — Chimia Găești
1— 0, C.S. Tîrgoviște — Voința 
București 2—0, Flacăra Moreni
— Dlnamo București 0—1, Petro
lul Ploiești — Poiana Cimpina
2— 0 ; SERIA A IV-A : Chimia 
Rm. Vîlcea — Universitatea Cra
iova 0—1, Pandurii Tg. Jiu — 
Șc. sp. Drăgășani 5—0. Dinamo 
Slatina — Liceul nr 1 Caracal
3— 1 ; SERIA A V-A : Dlerna
Orșova — Șc. sp. Jimbolia 4—1, 
Rapid Arad — „Poli* Timișoara 
1—0, Șc. sp. Lugoj — F.C.M. Re
șița 0—1, C.F.R. Timișoara — 
Strungul Arad 4—0, Șc. sp. Ca
ransebeș — Liceul nr. 4 Timișoa

ra 2—0. UJ.A. — U.M. Timișoara
1— 0, Viitorul Timișoara — Glo
ria Arad 2—0 : SEKL1 A VI-A : 
Șc. sp. Baia Mare — F.C. Baia 
Mare 1—3, Industria Sirmei C. 
Turzii — Minerul Cavnic 1—1, 
Armătura Zalău — Sticla Turda
2— 1, Olimpia S. Mare — Șc. sp. 
Victoria Cărei 2—0, CJ.R. Cluj- 
Napoca — „U“ Cluj-Napoca 3—0; 
SERIA A VII-A : CJ.R. Sime- 
ria — Șc. sp. Șoimii Sibiu 0—6, 
Mureșul Deva — Metalul Aiud 
1—2, Metalurgistul Cugir — U- 
nirea Alba Iulia 2—2, Șc. sp. Me
diaș — Șc. sp. Sibiu 1—3, Cor- 
vinul Hunedoara — Liceul nr. 2 
Deva 2—0, Metalul Sighișoara — 
Șc. sp. Hunedoara 1—3 ; SERIA 
A VIII-A : Șc. sp. Brașovia — 
Șc. sp. Toplița C—1, A.S.A. Tg. 
Mureș — Șc. sp. Odorhei 4—1, 
Chimica Tirnăveni — Șc. sp. Tg. 
Mureș 5—0. Tractorul Brașov — 
Șc. sp. Cristur 3—1, Șc. sp. M. 
duc — Oltul Sf. Gheorghe 0—0. 
Șc. sp. Gheorghicm — Steagul 
roșu Brașov 1—2.

SÎMBĂTĂ

de. Să recapitulăm rezultatele 
de duminica trecută : Metalur
gistul Cugir — C.S. Tîrgoviște 
1—0, Chimia Tr. Măgurele — 
Chimia Rm. Vilcea 1—2, Șoimii 
Sibiu — Steagul roșu 2—0. Or
dinea actuală în clasament : 
1. C.S. Tîrgoviște 32 p (golave
raj 35—13), 2. Chimia Rm. Vîl
cea 29 p (46—28), 3. Steagul
roșu 27 p (31—20). Aici se a- 
nunță o luptă deosebit de atrac
tivă, situație în care programul 
viitoarelor partide ale celor trei 
formații merită a fi reamintit : 
C.S. TÎRGOVIȘTE are de jucat 
cu Chimica Tirnăveni (acasă), 
Flacăra Automecanica Moreni 
(deplasare), F.C.M. Giurgiu (d), 
Voința București (a), Tractorul 
Brașov (d), Metalul București 
(d). Chimia Tr. Măgurele (a), 
Dinamo Slatina (d). Steagul 
roșu (a), Nitramonia Făgăraș 
(d). Tehnometal București (a), 
Chimia Rm. Vîlcea (d) ; CHI
MIA RM. VÎLCEA cu Voința 
București (a). Steagul roșu (a), 
Nitramonia Făgăraș (d), F.C.M. 
Giurgiu (a), Ș.N. Oltenița (a), 
Unirea Alexandria (d), Dinamo 
Slatina (a), Tehnometal (d), 
Electroputere (a). Șoimii Sibiu 
(d), Chimica Tirnăveni (d), 
C.S. Tîrgoviște (a) ; STEAGUL 
ROȘU cu Flacăra Automecani
ca Moreni (a), Chimia Rm. Vîl
cea (d). Tehnometal (a). Trac
torul Brașov (d). Unirea Ale
xandria (d), Dinamo Slatina (a), 
Voința (d). Ș.N. Oltenița (a). 
C.S. Tîrgoviște (d). Metalul 
București (a). Electroputere (d), 
Metalurgistul Cugir (a).

• MÎINE are loc etapa a 
23-a, favorabilă de data aceasta 
liderilor, care ioacă acasă, ca 
și Chimia Rm. Vîlcea. (Al. V.).

ÎNCĂ UN TEREN
SUSPENDAT !

Din nou, Comisia de disci- 
ulină a trebuit să ia măsura 
suspendării unui teren, din ca
uza faptei condamnabile comise 
de un așa-zis suporter, care l-a 
lovit pe arbitru. Lucrurile s-au 
petrecut la Poarta Albă, la me
ciul din divizia C pe care for
mația locală. Gloria, l-a sus
ținut cu S.C. Tulcea. Cum cei 
din Poarta Albă n-au prezentat 
nici un act din care să reiasă 
că huliganul, Jianu Iancu, fost 
jucător al acestei echipe, a fost 
pedepsit intr-un fel, echipei 
din Poarta Albă i s-a ridicai 
dreptul de organizare pc teren 
propriu pe 6 etape. Ea trebuie 
să joace pe un alt teren, si
tuat la 
ță, dar 
găsirea 
trucît --------------------
NURI DIN ACEASTA REGIU 
NE SÎNT SUSPENDATE ACUM 
PENTRU FAPTE SIMILARE.

Eliminat din joc în meciul 
cu Chimia Găești, atunci cine 
scorul era 0—0, Georgescu 
(Constructorul Buzău) a contri
buit. practic, la înfringerea e- 
chipei sale (1—0). punînd-o ir 
situația de a continua partida 
în 10 oameni. în fata Comisiei, 
el a avut o poziție nesinceră 
Urmarea ? Nu va juca 5 etape 
O sancțiune mai mică — 2 e- 
tape — a primit Belodi (Voința 
București), care, comitind ut 
gest nesportiv, și-a cerut ime
diat scuze adversarului, avinc 
și o Doziție corectă in fața 
Comisiei de disciplină-

60 de kilometri distan- 
are dificultăți și 

acestui loc de joc, 
NUMEROASE —

cu 
în- 

TERE

k LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
1977, TRAGEREA 

EXPRES - BOX-

ne „Dacia 1300” 
tursii în U.R.S.S., 
l^ngară și Franța 
leo Loirei), pre- 
ini - fixe și va-

ASTĂZI, ULTIMA ZI CIND VĂ MAI 
PUTEȚI PROCURA BILETELE I

Tragerea specială Pronoexpres-Box- 
expres de miine va avea loc la sediul 
Centralei A.S. Loto Pronosport din 
Cal, Victoriei nr. 9 la ora 17,00.

fel : in Capitală îneepind de la 
25 aprilie la 15 iunie 1377 ; in 
țară, de la 29 aprilie la 15 iunie 
1977. Plata eiștigurilor prin man
date poștale se va face aproxi
mativ de la 29 aprilie 1977.

Rezultatele vor fi transmise la radio 
și televiziune în cursul serii.

île 'suplimentare 
trageri ale fazei 

FONDUL SPE- 
PRONOEXPRES.

la

ii multe bilete I 
le de a vâ pu- 
ntre marii ciști*

NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA LOTO DIN 15 APRI
LIE 1977 : FOND GENERAL DE 
ClȘTIGURI : 1.041.007 lei din care 
report 323.049 lei. Extragerea I : 
55 35 29 40 45 8 64 77 37 ; Extra
gerea a n-a : 51 14 43 9 67 20 
33 31 4. Plata eiștigurilor pentru 
această tragere se va face ast-

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 2 
DIN io aprilie 1377. Categoria 
1 : 1 variantă 100% autoturism
„Dacia 1 300“ : Cat.
11.772 ici ; Cat. 3 : 
lei ; Cat. 4 : 58,50 a 
5 : 248,50 a 200 lei și 
a 100 lei. REPORT
1 : 77.885 lei. Autoturismul „Da
cia 1 309“ a fost obținut de PRO- 
CA IOAN din București.

2 : 4,50 a
14,25 a 3.717 
90G lei î Cat. 
Cat. 6 î 1.571 
CATEGORIA

BOX. Sela I.S.B. (strada Ber- 
zei), de Io oro 17 : semifinalele 
campionatelor municipale pentru 
juniori.

FOTBAL. Stadion Steaua, oro 
16,30 : România — Spania, în 
preliminariile Campionatului mon- 
dioî.

HANDBAL Teren Universitatea, 
^2 ora 16,30: „U" București — Rapid 

(Div. A. feminin).
POPICE. Arena Voința, ora 15 : 

Voințo Buc. — Gloria Buc. (Div. 
A, feminin).

SĂRITURI IN APA. Bazinul aco- 
peril „23 August-, de la orele
10 șî 15 : campionatele naționale 
pentru iuniori și junioare.

RUGBY. Stadion Steaua, ora
11 : Steaua — Gloria : stadion 
Olimpia, ora 16,30 : Dinamo — 
Rapid (meciuri în „Cupa federa- 
ției").

VOLEI. Sala Floreasea, de la 
ora 16 : Dinamo — I.E.F.S., Farul 

S — Rapid, „U* Craiova — Penicili-

DUMINICĂ
ATLETISM. Stadionul Tineretului, 

de la ora 9 : „Cupa primăverii- 
la marș (etapa I).

CAIAC-CANOE. Lacul Herăstrău, 
de la ora 8 : „Cupa Dinamo" 
pentru juniori»

FOTBAL. Teren Metalul, ora 11: 
Metalul — Dinamo Slatina ; te
ren Triumf, ora 11 : Automecani- 
ca — Electronica ; teren T.M.B., 
ora 11 : T.M.B. — Unirea Tricolor, 
teren Sirena, ora 11 ; Sirena — 
Flacăra roșie ; teren I.C.S.I.M.,

oro 11 : I.GS.I.M. - I.O.R. ; te
ren Steaua, ora 11 : Șoimii Ta- 
rom — Viitorul Chirnogi ; teren 
Autobuzul, ora 11 : Autobuzul — 
Azetul Slobozia (meciuri în ca
drul Div. C).

HANDBAL. Teren Progresul, ora 
16,40 : Progresul — I.E.F.S. (Div. 
A., feminin).

POPICE. Arena Voința, ora 8 : 
Voința Buc. — Rulmentul Brașov 
(Div. A, masculin).

RUGBY. Stadion Parcul copi
lului, ora 9,30: R.C. Grivița Roșie— 
Sportul studențesc (meci în „Cu
pa federației"), ora 11 : Sel. di
vizionară — B.O.S.A. (Marea Bri- 
tanie) ; teren Tineretului IV, ora 
10,30 : Arhitectura — Aeronautica 
(Div. B).

VOLEI. Sala Inst. Pedagogic, 
ora 10 : Medicina — Olimpia O- 
radea (B. f) ; sala Flacăra roșie, 
ora 10 : C.P.B. — Drapelul roșu 
Sibiu (B, f) ; sala Olimpia, de 
la ora 9 : I.E.F.S. — Relonul Să
vinești, Calculatorul — Silvania Ș. 
Silvaniei, Electra — Dinamo Bră
ila (B. m).

I
I
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VACANfA, PUIIr.l BE INIENSIFICARE A PREGĂTIRII [ifViKIII-SPIIIIEIVI

Vacanța școlară de primăvară, care se 
apropie acum de sfîrșit, a constituit 
pentru elevii-sportivi o perioadă plină 

de pregătire. Ei au lucrat mai intens ca 
niciodată, folosind aceste zile pentru a acu* 
mula noi cunoștințe, pentru a-și ridica mă
iestria. Pentru toți elevii-sportivi a fost o 
vacanță activă, in care sportul s-a împletit 
cu diferite activități, iar zilele de muncă 
patriotică au fost insoțite de momentele de 
neuitat ale serbărilor, taberelor, întrecerilor.

Redactorii noștri și-au propus să vă ofere 
astăzi citeva aspecte din aceste zile de va
canță, surprinse in diferite colțuri ale țării, 
in unități sportive, în tabere și pe terenuri, 
acolo unde elevii care îndrăgesc sportul au 
fost prezenți in număr foarte mare.

Firește, nu am reușit să cuprindem toate 
secțiile și toate acțiunile, dar ceea ce re
flectă pagina noastră este comun tuturor 
școlilor sportive, tuturor unităților cu secții 
de juniori.

LA CABANA VOINA

ATLEȚII JUNIORI PREGĂTESC
PERFORMANȚELE VERII

LA ELEVII ȘCOLII SPORTIVE BUCUREȘTI
V

„Elevii noștri au un program 
deosebit de bogat in această 
vacanță" — ne spunea prof. Ni- 
colae Petrică, directorul Școlii 
sportive 2 București, in momen
tul plecării noastre pe itinera
rul unor tabere.

La București ploua, iar la 
intrarea în Sinaia ne-au întîm- 
pinat primii fulgi de zăpadă. 
Era aprilie, 11 aprilie, adică 
plină primăvară...

Am ajuns din urmă un plu
ton de cicliști care rulau pe 
șosea, flancați de o motocicletă 
cu ataș. Directorul școlii îi re
cunoscuse de departe pe mem
brii secției de ciclism, prezenți 
într-o tabără de pregătire a 
M.E.I., la ..Cuibul Dorului". 
Prof. Dan Budișteanu, antre
norul lor, se oprește un mo
ment. Ne salutăm și notăm în 
grabă că toți cei 12 rutieri des
fășoară o activitate susținută, 
parcurgînd zilnic zeci de kilo
metri, în orice condiții atmos
ferice...

Pornim mai departe. La Bra
șov facem un alt scurt popas 
pentru a-i vedea pe componen- 
ții echipei masculine de volei, 
care se pregăteau pentru star
tul în turneul final al campio
natului republican de juniori, 
unde erau prezenți pentru a 
șasea oară consecutiv. Sub con
ducerea profesorului Ion Șoacă, 
voleibaliștii Șc. sp. 2 se pre
gătiseră asiduu (două antrena
mente pe zi și meciuri de ve
rificare cu echipe brașovene), 
.vizînd un loc pe podiumul de 
premiere al campionatului.

Prin perdeaua de zăpadă me
reu mai deasă ajungem în Po
iana Brașov și urcăm apoi cu 
telecabina pînă la punctul ter
minus — Kantzer. Sus ne în- 
tîmpină o ceață groasă, care 
maschează munții. Ninge virtos, 
bate vîntul, iar picioarele se 
afundă pînă aproape de ge
nunchi în stratul abundent de 
nea. Urcăm cu greu citeva 
sute de metri și iată-ne în fața 
micuței cabane a Șc. sp. 2, 
cabana Kantzer — Postăvarul, 
în interior ne intîmpină o căl
dură plăcută, odihnitoare. Ele
vul de serviciu ne spune că 
toată lumea e pe pîrtie, la an
trenament. Privim în jur, re
marcăm ordinea care domnește 
peste tot și mîna de gospodar 
care a reușit să amenajeze aici, 
în vîrful muntelui. într-o caba
nă veche, cândva părăsită, un 
colțișor intim.

Totul a fost făcut de profe
sorii și elevii scolii. în frunte 
cu prof. Radu Ghiea, șeful ca
tedrei de schi și secretarul or
ganizației de bază P.C.R. El a 
adus și televizorul de acasă, și 
aparatul său de radio, și chiar... 
mașina de spălat rufe ! Copiii 
au apă caldă, de la un boiler 
amenajat ad-hoc și instalații 
sanitare în toată regula. E cald, 
plăcut, curat, agreabil... Ieșim 
pe pîrtie și îi găsim la lucru 
pe toți cei 40 de copii din seria 
a Il-a. Schi-liftul îi aduce pînă 
sus, de unde toți se lansează 
cu curaj în ceața lăptoasă.

Profesorul Ghiea a reușit să 
sădească în ei pasiunea pen
tru schi, pentru munte, să-i 
facă neînfricați. rezistenți la 
viscol și la ger. Ba, mai mult, 
a reușit să-i facă și schiori 
vrednici, cu certe perspective. 
Altfel ce să însemne succesul 
lui Claudiu Fumicov în „Cupa 
Liceului de schi din Predeal" (!) 
sau cele trei locuri pe podium 
la campionatele republicane ale 
copiilor și juniorilor de anul 
acesta ? ! Și, să nu uităm, toți 
sînt bucureșteni get-beget, în- 
vățînd schiul mai mult în „la
borator" și doar, din cînd în 
cînd, cînd e zăpadă în Capitală, 
pe... dealul Cocioc !

Antrenamentul se încheie și 
toată lumea coboară de la a- 
proape 1800 m, cu cîteva sute 
de metri mai jos, la cabana 
Cristianul Mare. Aici se ser
vește masa de prinz, iar caba
nierul Ion Pleșoiu pregătește în 
fiecare zi copiilor, prietenii săi, 
o mulțime de bunătăți.

în atmosfera plăcută a caba
nei vedem chipurile îmbujorate, 
pline de sănătate ale copiilor 
și discutăm pe îndelete cu pro
fesorii. Radu Ghiea este ajutat 
de inepuizabilul profesor Stelian 
Gheorghiu (care se ocupă de 
pregătirea celor 10... preșcolari 
din această serie), de profeso
rul Iloria Stan și de un fost 
elev al școlii, Tudor Vespre- 
meanu. Zilnic se desfășoară 
două antrenamente, de cîte 4 și, 
respectiv, 2 ore.

La cabana Postăvarul — unde 
facem ultimul popas — găsim 
22 de elevi din secția de caiac- 
canoe, împreună cu profesoare
le Adriana Vernescu și Ecateri- 
na Popescu. Copiii sînt din eșa
lonul II valoric, aflindu-se a- 
cum la ora acumulărilor de cu
noștințe și, implicit, de resurse 
fizice. Primul eșalon se găsește 
la București, unde se pregăteș
te intens, sub conducerea prof. 
Radu Dumitru, pentru apropia
tele întreceri republicane.

Toată lumea lucrează din 
plin !

Horia ALEXANDRESCU

Profesorul Stelian Gheorghiu 
primește raportul la grupa de 
schioare preșcolare a Șc. sp. 2 

București

Perioada vacanței școlare a 
prilejuit federației de atletism 
organizarea unei tabere de pre
gătire la cabana Voina, lingă 
Cîmpulung-Muscel la care au 
fost chemați 140 dintre cei pe 
care ne place să-i numim spe
ranțe ale atletismului nostru. 
După cum se știe, în acest an 
cei mai buni dintre juniorii 
noștri vor participa la trei con
cursuri importante : Campiona
tele europene, concursul Prie
tenia și Jocurile Balcanice. Or
ganizarea acestui stagiu de 
pregătire în comun se înscrie 
între măsurile luate pentru re- 
cîștigarea pozițiilor fruntașe în 
Balcani la nivelul juniorilor, cu 
care generațiile anterioare ne 
obișnuiseră — poziții pierdute 
insă anul trecut —. ca și pentru 
afirmarea la celelalte compe
tiții de importanță majoră.

Tabăra de la Voina a început 
cu un examen practic, trecerea 
probelor de control, care a re
levat foarte mulți atleți cu ca
lități native excelente, dar și 
atleți cu rezultate slabe, semn 
că „acasă" numărul de antre
namente și ore de efort se 
menține la o cotă nepermis de 
scăzută, departe de cerințe. 
Condițiile de la Voina au per
mis efectuarea unui număr 
sporit de antrenamente, chiar 
cîte 3 pe zi, în care accentul 
a fost pus pe îmbunătățirea 
pregătirii fizice, pe asigurarea 
unei dezvoltări multilaterale.

TINERII BOXERI DE LA RAPID
SE ANTRENEAZĂ €U SlROEINTĂ

Obiectivele pe care și le-au 
propus pentru Ja vară juniorii 
aflați în tabără sînt îndrăznețe, 
dar ele pot fi îndeplinite — ne 
asigură antrenorul federal Ni- 
colae Mărășescu — dacă talen
tul va fi susținut de o muncă 
asiduă, de un volum de lucru 
corespunzător, de o pregătire 
de calitate. Iată cîteva dintre 
promisiuni : decatlonistul plo
ieștean Constantin Halichias 
este capabil să atingă 7 700 p, 
performanță care i-ar asigura 
o poziție fruntașă în ierarhia 
continentală. Iulian Grumăzes- 
cu, juniorul mic de la Iași, 
poate sări peste 5 metri la pră
jină, Maria Radu, campioană 
balcanică la cros, și-a propus 
să alerge sub 2:05,0 la 800 m 
și 4:20,0 la 1 500 m. Otilia Șo- 
mănescu speră să alerge 100 m 
în 11,4—-11,5. N-ar trebui să 
surprindă dacă cei patru aler
gători de 110 mg, M. Bogdan, 
I. Olteanu, S. Floroiu și M. 
Șuteu, vor alerga în jur de 
14,2—14,3, sau dacă sulițașele 
Corina Gîrbea și Brigitte Bren
ner vor depăși 55 metri, sau 
una din cele patru aruncătoare 
— Steluța Duculescu, Elena An- 
ghel, Petruța Mustață, Doina 
Drăgan — va arunca greutatea 
dincolo de 15,50 m.

La Voina s-a lucrat cu gîn- 
dul la roadele verii. S-a lucrat 
mult, s-a lucrat bine dar. să 
nu uităm, vacanțele sînt puține 
iar rezultatele vor fi determi
nate în primul rînd de felul 
în care fiecare va munci acasă, 
în zilele și în săptămînile vii
toare.

VI. MORARU

Zilele vacanței școlare de pri
măvară sînt folosite din plin 
de majoritatea secțiilor de box. 
Tinerii pugiliști au participat cu 
o mai mare frecvență la antre
namente, căutînd să-și desăvir- 
șească pregătirea tehnică. A- 
ceasta cu atit mai mult, cu cit 
perioada vacanței coincide cu 
sezonul competițional de pri
măvară, cu campionatele indi
viduale ale juniorilor.

Cu puține zile în urmă, am 
vizitat secția de box a clubu
lui Rapid din Capitală. La lec
ția oandusă de antrenorul Ion 
Vasilov, în sala de sub tribuna 
stadionului Giulești, erau pre
zenți peste 25 de copii și juni
ori, noi practicanți ai „nobilei 
arte". în rîndul lor, talentații 
V. Nuțu, Gh. Costache, M. Do- 
brescu, Z. Ioniță, D. Mara, spor
tivi în care tehnicianul respec
tiv își pune mari speranțe pen
tru întrecerile viitoare.

Am observat dorința tuturor 
acestor tineri de a învăța cît 
mai multe din tainele sportului 
cu mănuși, disciplină care oțe
tește mușchii. întărește curajul, 
voința, bărbăția și educă stă- 
pinirea de sine. Mănușile, sacii 
de nisip, corzile și celelalte a- 
parate ajutătoare n-au avut ră
gaz timp de mai mult de două 
ore.

La sfîrșitul antrenamentului 
am avut o scurtă discuție cu 
antrenorul Ion Vasilov, care 
ne-a spus : „Ne aflăm in plin 
campionat și este bine că a- 
ceastă competiție a fost progra
mată in perioada de vacanță a

elevilor. Așa se și explică pre
zența in număr foarte mare a 
tinerilor la antrenament. Folo
sim din plin acest timp pentru 
a asigura juniorilor rapidiști o 
formă care să le permită afir
marea in concurs. De altfel, mai 
mulți dintre elevii mei au a- 
vut o comportare remarcabilă 
în campionatul municipal, cițiva 
dintre ei ajungind in etapele 
superioare ale competiției. De 
pildă, Z. Ioniță s-a calificat in 
finala fazei pe municipiul Bucu
rești (considerată ca fază de 
zonă) și are toate șansele să 
ciștige și acest meci. M. Do- 
brescu, Gh. Costache și D. Mu

ra urmează să-și dispute parti
dele din semifinale. Păcat că 
unul dintre cei mai talentați 
elevi ai mei, V. Nuțu, a fost 
declarat, in mod cu totul ero
nat, învins in întilnirea cu A. 
Vasile (Steaua), fiind oprit ast
fel din drumul către finala cam
pionatelor naționale. Trăiesc to
tuși cu satisfacția că evoluția 
lui a fost apreciată și de an
trenorul federal Al. Vladar. In 
același timp a „răsărit’ junio
rul V. Stancu (cat. muscă) — 
și el in faza semifinală și care 
din cele zece meciuri susținute 
a ciștigat nouă, anunținclu-se ca 
unul dintre principalii preten- 
denți la primul loc în categoria 
sa. Dar să vedem ce se va mai 
întimpla in galele viitoare. Noi 
ne pregătim, in continuare, fo
losind din plin perioada vacan
ței".

Mihai TRANCĂ

PERIOADĂ 
FERTILĂ 

DE SELECȚIE 
ÎN TIR

Antrenorii secției de tir de 
la C.S.U. Brașov, I. Andrei, D. 
Petre» și T. Bondea, au proce
dat în zilele vacanței de primă
vară la o susținută acțiune de 
selecție. Așa că aproape 300 de 
elevi de la liceele nr. 1 și 
Unire» au fost testați, mai în- 
tîi la pregătirea fizică, apoi la 
tragerile cu arma din poziția 
culcat rezemat. Dintre toți au 
reușit să se impună selecțione
rilor doar 20. Chiar din ultime
le zile ale vacanței de primă
vară au și început antrenamen
tele specifice pe diferite arme. 
Semnalăm cu această ocazie și 
o inițiativă a specialiștilor bra
șoveni. In colaborare cu insti
tutul de învățămînt superior din 
localitate, au fost organizate ore 
speciale, în diferite zile ale ul
timelor două săptămîni, de tes
tare . a studenților din anii în- 
tîi. Așadar, clubul C.S.U. Bra
șov, unde au fost crescuți, prin
tre alții, FI. Ieremia și S. De- 
leanu, componenți ai lotului o- 
limpic de perspectivă la pistol 
viteză, n-a avut, în zilele va
canței școlare și studențești, 
momente de răgaz. Un fapt po
zitiv, ale cărui urmări le aștep
tăm la vremea concursurilor 
din toamnă.

3 fete și 6 băieți au fost 
reținuți în secția de performan
ță a clubului Petrolul Ploiești, 
după vasta acțiune de selecție 
care s-a încheiat odată cu ulti
mele zile ale vacanței. Au fost 
invitați să participe la această 
acțiune 395 de elevi din clasa 
a IX-a a Liceului „I. L. Cara- 
giale". Antrenorul Laurian Cris- 
tescu, cel care l-a descoperit si 
i-a îndrumat primii pași în tir 
vicecampionului european Ilie 
Codreanu, ne semnala fructuoa
sa colaborare pe care a avui-o 
cu profesorul de psihologie L. 
Roșea, de la Liceul nr. 1, în 
depistarea celor care ar putea 
prezenta garanții fizice și psihi
ce în vederea obținerii de per
formanțe în tir.

INTENSĂ
drul campionatelor re
publicane de la Bucu
rești.

• Școala sportivă 1 
Constanța nu a organi
zat nici o tabără in a- 
ceastă vacanță dar, du
pă cum ne spunea di
rectorul adjunct, prof. 
Traian Bucovală. pregă
tirile au fost mai in
tense ca niciodată, des- 
fășurindu-se non-stop. 
In timp ce echipele de 
handbal (juniori II și 
III) au participat la 
concursurile republicane 
rezervate acestor cate
gorii, ca și voleibaliștii, 
atleții au luat startul în 
„Cupa Independenței",

bere, printre ei numi- 
rindu-se componența e- 
chipelor de fotbal, 
handbal și atletism. In 
aceste zile, gimnaștii au 
plecat la Bacău pentru 
întrecerile 
(rezervate 
mici), iar juniorii mari 
vor concura la Galați. 
Programul vacanței a 
cuprins și ore de mun
că patriotică la fini
sarea celor trei noi săli, 
la nivelarea terenului 
de fotbal și la semăna- 
rea gazonului. Directo
rul liceului, prof. Con
stantin Popa, ne spunea 
că in perioada vacanței 
prezența elevilor la pre
gătiri și la celelalte ac
tivități a fost de sută 
la sută !

ACTIVITATE
lane, la Cabana Vînăto- 
rul și la Mamaia), cei
lalți continuindu-și an
trenamentele in Bucu
rești. Astfel, echipa de 
handbal feminin, aflată 
in plin campionat, a e- 
fectuat cite două antre
namente zilnic, ca și e- 
chipa de rugby. De a- 
semenea, componența 
secțiilor de scrimă, po
lo, gimnastică (sportivă 
și ritmică), caiac-canoe 
și canotaj desfășoară o 
activitate intensă, în 
timp ce hocheiștii au 
fost prezenți la turneul 
de la Miercurea Ciuc, 
iar săritorii de la tram
bulină au evoluat in ca-

la maximum, 
serie de sportivi 
C. S. Școlar au 
in tabere de pre- 
(la Băile Hercu-

ZILE DE
• Elevii Școlii spor

tive Odorhei au efec
tuat pregătiri zilnice 
de-a lungul întregii va
canțe. Toate cele 7 sec
ții ale școlii (handbal, 
atletism, gimnastică, ho
chei. lupte, fotbal și te
nis de masă), insumind 
750 de elevi, sînt ani
mate de dorința de a 
obține anul acesta re
zultate superioare anu
lui precedent și. în a- 
ceastă idee, vacanța de 
primăvară a fost fructi
ficată

• O 
de la 
plecat 
gătire

organizată la Constanța 
de Consiliul județean al 
pionierilor. Restul sec
țiilor au avut un pro
gram cu cite două și 
chiar trei antrenamen
te pe zi. In fine, de no
tat că pentru perioada 
vacanței au fost 
zute și citeva 
culturale care 
bucurat de mare

• Liceul 3 Timișoara 
(fost liceul 4), cu pro
gram de educație fizi
că, a organizat pentru 
sportivii săi tabere de 
pregătire in școală, be
neficiind de baze spor
tive proprii și de 
un internat confortabil. 
Peste 100 de elevi au 
participat la aceste ta-

prevă- 
acțiuni 

s-au 
succes.

republicane 
juniorilor

Radu TIMOFfE



CAMPIONATE • COMPETIȚII După C. M. de scrimă tineret

ÎNTRECERILE de cano- 
TAJ-FOND PENTRU 

JUNIORI
TIMIȘOARA, 15 (prin telefon). 

Vineri, pe Bega, au luat sfîrșit 
campionatele republicane de ca- 
notaj-fond pentru juniori și ju
nioare. La aceste tradiționale în
treceri au luat startul 275 de 
concurenți, reprezentanți ai 21 de 
asociații și cluburi sportive din 
întreaga țară. în prima reuniune, 
rezervată juniorilor, canotorii de 
pe Bcga au reușit să realizeze 
două frumoase victorii în probele 
de 4 1 rame și 2 vîsle.

Rezultate : schif 4 visle : 1. 
Dinamo (V. Alexandru, Gh. Giu- 
rescu. V. Candet, C. Ostoiu) 
22133,7, 2. Școala sportivă nr. 1 
București 24:33,4, 3. Steaua 24:48; 
schif 4+1 rame : 1. Școala spor
tivă Timișoara (P. Simon, R. 
Naghi. D. Ienișca, V. Airinei + 
Gh. Deju) 25:17,6, 2. Șc. sp. 1 
Buc. 25:21, 3. Institutul de Mari
nă Constanța 25:35 ; schif 2 visle:
1. Școala sportivă Viitorul Timi
șoara (Lazăr Istode — Gheorghe 
Goia) 25:17,2, 2. Șc. sp. 1 Buc. 
25:36,5, 3. Voința Arad 25:56,1.

în întrecerile junioarelor desfă
șurate după amiază, pe o ploaie 
torențială, au fost notate rezul
tatele : 2 vîsle : 1. Șc. sp. Viito
rul Timișoara (Mihaela Marin, 
Ana-Maria Rieder) 18:01,2, 2. Șc. 
sp. i Buc. 18:22,4, 3. C.S. Școlar 
Buc. 18:24,5 ; 4 + 1 rame : 1. Lie. 
Șt. Plavăț Orșova (El. Pițu, El. 
Mihai, V. Baloșa, FI. Roșea și D. 
Ciobanu) 17:55,0, 2. Metalul Buc. 
18:13,3. 3. Șc. sp. Timiș. 18:26,9 ; 
4 + 1 vîsle ; 1. Lie. Șt. Plavăț (M. 
Udrescu, M. Bubă, M. Drăgulescu,
R. Berczi și D. Ciobanu) 17:32,5,
2. Metalul Buc. 18:05,6, 3. Șc. sp. 
Timiș. 18-:20,7.

P. ARCAN, coresp.

PRIMII CAMPIONI 
JUNIORI LA TENIS 

DE MASA
Ieri a început la Pitești Cam

pionatul republican individual de 
tenis de masă — juniori. In 
primele finale, la dublu-fete Ga
briela Cadar (Metalurgistul Cu- 
gir), Marina Ghe (C.S.M, Cluj- 
Napoca) — Eva Ferenczi. Monica 
Păun (Univ. Cv.) 2—1 (16, —19,
18) : dublu băieți, Iosif Bfihm, 
Simion Crișan (C.S.M. Cluj-Na
poca) — Denes Paal (Comerțul 
Tg. Mureș), Zsolt Bohm (C.S.M. 
Cluj-Napoca) 2—0 (23, 11). între* 
cerile continuă azi și mîine.

A ÎNCEPUT „CUPA 
INDEPENDENȚEI- LA 

CICLISM
Ieri a început, în București, o 

nouă cursă ciclistă pe etape : 
„Cupa Independenței4*. Competi
ția. organizată de Clubul sportiv 
Olimpia, reunește la start alergă
tori din Brașov, Ploiești, Tg. Mu
reș și București, precum și un 
lot de cicliști de la Dukla Praga. 
«o de sportivi au plecat să-și 
măsoare forțele intr-o primă 
secvență a întrecerii, o cursă 
pe 110 km, pe ruta București- 
Oltenița-București. Timpul răco
ros și cu vînt a reprezentat pen
tru rutieri un prim obstacol pe 
care, însă, aceștia l-au trecut 
fără prea mari dificultăți. Deși 
pe prima parte a cursei s-a ru
lat cu 40—42 Km/h, cu vînt din 
latcral-față, 90% dintre cei ple
cați au întors la Oltenița, aproa
pe în același interval de timp 
De aici înainte, lupta s-a întețit. 
Plutonul s-a întins, s-a fragmen
tat. au început vînătorile, înre
gistrăm regrupări și aceasta pînă 
la sosirea în București, cînd țîș- 
nește din pluton Frantisek Vasi- 
cek (Dukla Praga) care a cîști- 
gat etapa cu timpul de 2 h 31:27, 
urmat de 2 P. Dolofan (Steaua), 
3 N. Gavrilă (Steaua), 4. I. To- 
tora (Steaua), 5. Tr. Sîrbu (Di
namo), 6. I. Valentin (Dinamo), 
7. I. Butaru (Metalul Plopeni), 
« T. Cerny (Dukla Praga) — 
același timp. Astăzi are loc eta
pa a Tl-a pe soseaua Alexandria 
«start la ora 14,30 — 120 km), iar 
mîine etapa a ITI-a, pe șoseaua 
Călărași (start la ora 8,30 — 
140 km).

Ghearghe ȘTEFANESCU

ETAPA A XXV-a A
DIVIZIE! A DE HANDBAL

Astăzi și mîine, Divizia A de 
handbal programează jocurile 
etapei a XXV^a.

Partidele feminine se anunță — 
toate — deosebit de echilibrate, 
aducind față in față echipe dis
puse să lupte dîrz pentru cuce
rirea celor două puncte. Astfel, 
meciurile Teațtila Buhuși — 
Constructorul Timișoara și Vo
ința Odorhei — ..U*1 Cluj-Na- 
poca oferă ocupantelor ultime
lor două locuri o nouă șansă de 
a-și mări zestrea de puncte, 
ele evoluind pe teren propriu. 
O altă candidată la retrograda
re, Mureșul Tg. Mureș, susține 
un joc foarte dificil, în com
pania campioanei țării, „U“ Ti
mișoara, la... Mediaș, terenul 
mureșencelor fiind în continua
re suspendat. în fine, partidele 
Progresul — I.E.F.S., „U" Iași 
— Confecția și „U" București 
■— Rapid par că vor oferi și 
ele spectatorilor dispute intere
sante

La masculin, ca și în etapa 
precedentă, trei meciuri sint 
aminate : Poli. Timișoara — 
C.S.M. Borzești, Dinamo Bucu
rești — „U“ București și H.C. 
Minaur Baia Mare — Știința 

Bacău. Se vor disputa, deci, 
doar trei intîlniri : Relonul Să- 
vinești — Steaua, „U“ Cluj-Na- 
poca — Gloria Arad și C.S.U. 
Galați — Dinamo Brașov.

„CUPA SPERANȚELOR", 
LA HOCHEI

Pe patinoarul artificial acope
rit din Miercurea Ciuc s-a des
fășurat turneul final al tradițio
nalei competiții pentru echipe de 
copii (jucători pînă la 14 ani), 
„Cupa Speranțelor".

După o întrecere animată, tro
feul a revenit formației Liceului 
nr. 1 din Miercurea Ciuc (antre
nor, prof. I. Bașa) cu 10 p (go
laveraj 63—12). Iată clasamentul 
in continuare : 2. Steaua (A. Ka- 
lamar și I. Ganga) 9 p (41—10),
3. Sp. studențesc — A.S.E. (V. 
Boldescu) * p (23—21), 4. Dună
rea Galați ($. Radu) 7 p (18—10), 
5. Șc. sp. Gheorghieni (A. TSrok) 
6 p (26—33), 6. Șc. sp. Rădăuți 
(E. Antohie) 2 p (14—23), 7. Casa 
pionierilor Brașov (M. Gulik) 
6 p (2-81).

ECHIPA LICEULUI 1 
BUCUREȘTI - 

CAMPIOANĂ LA ÎNOT
CLUJ-NAPOCA, 15 (prin tele

fon). întrecerile campionatelor 
naționale pe echipe (copii) s-au 
tncheiat cu succesul tinerilor îno
tători de la Liceul nr. 1 Bucu
rești, pentru prima oară învin
gători în această competiție. Iată 
campionii din ultimele două zile:

1963 — 400 m liber (b) : Ținea 
(Cr.) 4:34,2 ; 400 m liber (f) : Ste- 
riu (Lie. 1 Buc.) 5:02,0 ; 100 m 
delfin (b) : Ținea 63,6 — rec ;
100 m delfin (f) : steriu 1:10,8 ; 
1964 — 400 m liber (b) : C. Ungu- 
reanu (Lie. 1 Buc.) 4:48,5 ; 400 m 
liber (I) : E. Kugliș (Cr.) 5:06,4 ; 
100 m delfin (b) : s. Plev (Reș.) 
1:11,8 — rec ; 100 m delfin (f) : 
Kugliș 1:14,4 — rec ; 1965 — 100 m 
bras (b) : Mihalcea (Șc. sp. 2 
C-ța) 1:21,3 ; 100 m bras (f) : D. 
Buțanu (Lie. 1 Buc.) 1:23,9 ; 1966
— 100 m bras (b) : H. Dumitru 
(Șc. sp. Br.) 1:33,0 — rec ; 100 m 
bras (f) : E. Vaslle (Șc. sp. Br.) 
1:30,3 — rec ; îoo m delfin (b) s 
Sorescu (Șc. sp. Br.) 1:20,4 — rec; 
100 m delfin (f) : G. Satnoian 
(Șc. sp. Br.) 1:22,7 — rec ; 1967
— 100 m bras (b) : M. Liptac (Șc. 
sp. Arad) 1:31,0 ; îoo m bras (f) : 
E. catană (Șc. sp. 1 C-ța) 1:34,6 ; 
100 m spate (b) : G. Tudose (Lie.
4 Gal.) 1:23,1 ; îoo m spate (f) s 
M. Teodorescu (Lie. 1 Buc.) 
1:22,6 ; 1968 — 100 m bras (b) :
S. Straton (Șc. sp. 1 C-ța) 1:38,5 ; 
100 m pras (i) : N. Lung (C.S.M.
B. Mare) 1:38,7 — ree ; 100 m 
spate (b) : J. Barth (C.S.M. B. 
Mare) 1:22,1 — rec ; îoo m spate 
(f) : A. Foran (Cr.) 1:23,5 — rec ;

1963 — 200 m mixt (f): B. Prass 
(Reș.) 2:37,0 ; 200 m mixt (b) : 
Ținea (Cr.) 2:20,4 — record ;
1964 — 200 m mixt (î) : D. An
gliei (Reș) 2:41,7 ; 200 m mixt
(b) : C. Ungureanu (Lie. 1 Buc.) 
2:34,4 — rec.; 1965 — 200 m mixt 
(f) ; O. Mladin (C.S.M. Cluj-Na- 
pocș) 2:43,6 ; 200 m mixt (b) :
D. Petrea (Șc. sp. Br.) 2:38,7 ; 
1966 — 200 ni mixt <f) : E. Vaslle 
(Șc. sp. Br.) 2:50,8 — rec. ; 200 
m mixt (b): H. Dumitru (Șc. sp. 
Br.) 2:52,0 ; 1967 — 200 m mixt 
(f) : G. Baca (Reș.) 2:56,6 —
rec. ; 200 m mixt (b) : o. Păcu- 
iesi (Reș.) 2:58,2 ; 1968 — 200 m 
mixt (f) : Y. Kacso (C.S.M. B. 
Mare) 3:07,1 — rec. ; 200 m mixt 
(b) : J. Barth (C.S.M. B. Mare) 
3:00,6 — rec.

Clasament final : 1. Liceul nr. 
1 București 3180 p — campioană 
națională ; 2. Șc. sp. Brăila 2 832 
p ; 3. Crișul Oradea 2 587 p ; 4.
C. S.M. Cluj-Napoca 2 267 p ; 5.
Șc. sp. Reșița 2 096 p ; 6. Lie. 4 
Galați 1 906 p.

CONCURS DE 
MOTOCROS LA 

VĂLENII DE MUNTE
Competiția de motocros dotată 

cu „Cupa F.R.M.", continuă mil- 
ne, pe traseul de la Vălenii de 
Munte, cu etapa a treia. Și-au 
anunțat participarea aproape M 
de alergători din 12 orașe. In 
clasamentele generale conduc du
pă două etape : Mihai Banu (Po
iana Cîmpina) cu 30 p la seni
ori. Romeo Diaconu (Flacăra-A- 
utomecanlca Moreni) cu 30 p la 
juniori. Alexandru nieș (Torpedo 
Zămești) cu 27 p la motoretele 
„Mobra" și echipa Torpedo Zăr- 
nești cu 76 p. Liderii suit urmați 
la mid diferențe de numeroși 
adversari, ceea ce ne Îndreptă
țește să sperăm că vom asista 
la întreceri aprig disputate. Pri
mul start se va da la ora 9.30.

eCartodromul Fundeni din Ca
pitală va găzdui duminică, de la 
ora 9,30. prima etapă a campio
natului municipal de indemînare, 
deschis tuturor posesorilor de 
motociclete înscrierile se fac șl 
la locul concursului, cu o oră 
înainte de start.

MECIURI RESTANTE IN 
DIVIZIA DE POPICE

în cursul săptăminii au avut 
loc citeva partide restante în 
campionatul masculin de popi
ce, Divizia A. Iată rezultatele : 
Voința Tg. Mureș — Progresul 
Oradea 5 164 — 5 025 p.d. (5—1), 
Tehnoutilaj Odorheiul Secuiesc
— Constructorul Galați 5149 —
5 214 (2—4), Unio Satu Mare — 
Aurul Baia Mare 5 052 — 5 045 
(4—2), Olimpia Reșița — Me
talul Hunedoara 5 199 — 5 017 
(4—2). Cele mai bune rezultate 
individuale au fost înregistrate 
de juniorul B. Fazekaș (Voința 
Tg. Mureș) — 939 p.d., L. Tis- 

mănar (Constr. Galați) — 927 
p.d., A. Bara (Tehnoutilaj) — 
920 p.d. și P. Preda (Olimpia 
Reșița) — 912 p.d. (Rezultatele 
ne-au fost transmise de cores
pondenții noștri I. Păuș, A. 
Pialoga, Z. Covaci și D. Plă- 
vițiu).

DOAR NOUĂ JUNIORI 
LA C.N. DE SĂRITURI 

IN APĂ I
îngrijorător de puțini partici

pant la finalele campionatelor 
naționale de sărituri de la tram
bulină găzduite în aceste zile de 
bazinul „23 August44 din Capita
lă. Aceasta este, din păcate, cea 
mai importantă constatare făcută 
după desfășurarea salturilor de 
la 1 m și 3 m. La trambulina de 
3 m, de pildă, au luat parte doar 
patru juniori mari și cinci juni
ori mici, cifre grăitoare despre 
activitatea nesatisfăcătoare a an
trenorilor în domeniul pregătirii 
juniorilor, puțini la număr și 
slabi ca valoare. Deoarece nu este 
pentru prima dată cînd semna
lăm acest fapt, apreciem că este 
cazul ca federația de natație, 
prin comisia ei centrală de sări
turi, să analizeze și să ia mă
suri pentru redresarea unei si
tuații pe care nu greșim dacă o 
categorisim alarmantă.

In rest, vom remarca disputa 
echilibrată în întrecerea la „3 m44 
a juniorilor mici, precum și fap
tul că la aceeași categorie, dar 
la „1 m“, Dan Oprean și-a adju
decat victoria la o diferență de 
numai 35 de sutimi de puncte, 
ceea ce se petrece extrem de rar 
la sărituri. (D. St.).

Rezultate. TRAMBULINA 3 M 
JUNIORI A : 1. V. Bastar (C.S. 
Școlar) 375,65 p, 2. E. Breban 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 343,45 p, 3. 
I. Jancsek (Crișul) 315,70 p ; 
JUNIORI B : 1. D. Oprean (Șc. 
sp. Sibiu) 317,25 p, 2. T. Bara- 
baș (C.S.M. Cluj-Napoca) 304,50 p, 
3. H. Beer (Șc. sp. Sibiu) 296,50 
p ; TRAMBULINA 1 m JUNIORI 
A : 1. V. Bastar 363,80 p, 2. E. 
Breban 325,95 p, 3. I. Jancsek 
324,30 p ; JUNIORI B : 1. D.
Oprean 324,55 p, 2. T. Barabaș 
324,20 p, 3. H. Beer 258 p.

HĂRĂDĂU Șl T. MARCU 
IN BUNĂ FORMĂ IN 
CAMPIONATUL DE TENIS 

PE ECHIPE
In etapa a IlI-a a primei Di

vizii de tenis a țării, vineri au 
început întrecerile dintre echipele 
Steaua (campioană națională) și 
Dinamo Brașov. Un rneci deo
sebit de atractiv l-au oferit Du
mitru Hărădău și Traian Marcu. 
Colegi de echipă pentru confrun
tarea apropiată dintre România 
și Belgia din cadrul „Cupei Da
vis44, cei doi jucători s-au în- 
tîlnit ca „adversari44 în meciul 
de vineri, fiecare dorind — lucru 
firesc — să cîștige. Atît primul, 
cît și al doilea set, au fost foar
te strînse, Hărădău adjudeeîn- 
du-și-le cu 9—7, 6—3. In alte con
fruntări ale celor două echipe 
s-au înregistrat rezultatele : C. 
Popovid — O. Vîlcioiu 6—3, 6—3; 
M. Rusu — I. Kerekeș 6—1, 0—6, 
6—4 ; M. Mîrza — D. Oprea 6—2, 
6—3. înaintea terminării meciului 
Steaua conduce cu 4—0. In con
fruntarea feminină dintre cele 
două echipe, Dinamo Brașov 
conduce cu 2—0 : iudit Gohn — 
Valeria Balaj 6—2, 6—4 ; Camelia 
Chir iac — Laura Griinberg 6—3, 
6—2.

In cadrul etapei a n-a echipa 
masculină a clubului Dinamo 
Brașov a dispus cu 7—3 de Di
namo București. Citeva rezultate:
T. Marcu — V. Marcu 6—1, 6—3;
O. Vflcioiu — S. Mureșan 6—3, 
6—3 ; L Kerekes — J. Bircu 
13—11, 4—6, 10—« ; D. Oprea — 
FI. Segărceanu 2—6, 4—6. Alte re
zultate din etapa a n-a : Dinamo 
Brașov — Progresul București 
4—1 (feminin) : Iudit Gohn — 
Elena Trifu 6—3. 6—3 ; Camelia 
Chinac — Simona Nunweiller 
6—2, 6—3 ; Camelia Chiriac — 
Elena Trifu 6—3, 3—6, 6—3 ;
U. T. Arad — C.S.U. Construcții
6—1 (f) : Mariana Socaciu —
Adriana Karaiosifoglu 3—6, T—5, 
6—2 ; Dorina Brăștin — Florica 
Butoi 6—2, 6—4 ; Brăștin, Adriana 
Moțica — Karaiosifogl u. Butoi 
4—C, 1—6. întrecerle continuă.

Ion GAVRM.ESCU

FINALA CAMPIONATULUI REPUBLICAN 
ȘCOLAR DE 01MNASE1CĂ

GALAȚI, 15 (prin telefon). Sub 
semnul unui mare interes și in- 
tr-o exceientâ ambianță de con
curs, joi a Început In Sala spor
turilor din localitate etapa 
finală a campionatului republican 
școlar de gimnastică, la care 
participă un mare număr de e- 
chipe, sportive și sportivi din în
treaga țară. In prima zi, s-au 
prezentat in fața brigăzilor de 
arbitre echipele de categoria a 
IV-a și a IlI-a feminin, întrece
rea fiind de un bun nivel cali
tativ. O impresie deosebită au 
lăsat gimnastele de la Școala 
sportivă din Oradea, Liceul nr. 4 
Galați și de la Liceul de gim
nastică din municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, clasate pe primele

BILETE PENTRU „CENTURA DE AUR" LA BOX
La agenția C.C.A., la ,,Loto-Pronosport” din pasajul Universității, la 

sediul C.N.E.F.S. și la casele de la Palatul sporturilor și culturii s-au 
pus in vînzare bilete pentru turneul internațional de box „Centura 
de aur”, 1

NE TREBUIE ELEMENTE 
CARE SĂ JUSTIFICE INTEGRAL' 

PREZENTA ÎN LOTUL REPREZENTATIV!
Pentru sportivii noștri actua

la ediție a C.M. de scrimă re
zervate tineretului a avut drept 
echivalent una din cele mai pa
lide prezențe la o competiție 
de o asemenea anvergură. Pen
tru că nici unul din cei 12 scri
meri n-au reușit să treacă de 
grupele eliminatorii, ceea ce a 
atras după sine clasificarea in 
corpore a tinerilor noștri spor
tivi sub locul ÎS. bilanț fără 
precedent pentru România.

Ca și in alte ocazii similare, 
a existat tendința unora de a 
motiva comportarea în ansam
blu a scrimerilor români prin 
unele vicii de arbitraj. Aseme
nea vicii s-au făcut simțite, e 
drept (ele sînt prezente aproa
pe în toate competițiile) influ- 
ențînd unele rezultate, dar fără 
a da peste cap ierarhiile firești. 
In ce ne privește, ar fi inco
rect să punem pe seama arbi
trajelor cele intîmplaie la mon
diale, ocolind cauzele reale ale 
acestei comportări ncsaiisfăcă- 
toare.

Adevărul necontestat de ni
meni este că delegația noastră 
a plecat la Viena intr-o formu
lă cu care nu se putea realiza 
un succes global sau măcar par
tial, in măsură să continue tra
diția bunelor rezultate. Pentru 
cei mai puțin avizați trebuie să 
amintim faptul că la C.M. de 
scrimă pentru tineret sportivii 
români au avut aproape la fie
care ediție (din 1956 de cînd 
participă) comportări meritorii, 
locuri în turneele finale, meda
lii și chiar titluri cucerite (Ad. 
Gurat, spadă — Leningrad, 
1960, Ana Pascu — Gând, 1963, 
Ecaterina Iencic-Stahl — Rot
terdam. 1965, Ștefan Ardeleanu, 
floretă — Viena, 1966, Anton 
Pongraț, spadă — Teheran, 1967, 
Ion Pop. sabie — Istanbul, 1974, 
Petru Kuki, floretă — Istanbul, 
1974 și Ciudad de Mexico, 1975). 
In ultimii ani, însă, o anumită 
penurie de valori se manifestă 
in general in scrima mondială, 
Ea se face simțită, din păcate, 
și la noi, in ciuda faptului că 
antrenorii români, recunoscuți 
prin capacitate și exigență, au 
făcut eforturi vizibile pentru 
a ne menține cit de cit in prim 
plan. Mai mult și condițiile 
create scrimerilor noștri au fost 
net superioare : o sală a fede
rației in Capitală, altele intr-o 
serie de centre din tară (Iași, 
Constanța. Satu Mare. Brașov, 
Tg. Mureș. Timișoara ele.). To
tuși, perspectiva menținerii re
zultatelor bune a scăzut in ul
timii doi ani. Nemaiapărind c- 
lemente de excepție, tehnicienii 
noștri au fost obligați să lucre
ze cu tineri mai puțin dotați 
și rezultatele n-au fost cele 
scontate.

Asalturile de pe planșele 
mondialelor de tineret au rele
vat faptul că, in ciuda penuriei 
de valori de care am amintit, 
dispunem totuși de citeva ele
mente capabile să ne ofere cit 
de curind satisfacțiile dorite : 
Felicia Trut — floretistă tena
ce. care anunță o viitoare-. 
Olga Szabo. George Oancea — 
floretist inteligent. dublat de 
excelente calități fizice. Teodor 
Bălăneseu — spadasinul cel mai 
apropiat de atuurile trăgători
lor de la această probă. Florin 
Pânnescu — sabrer cu un bun

locuri atit pe echipe, cît și la 
individual. Iată rezultatele : ca
tegoria a IV-a — echipe s Șc. sp. 
Oradea 179,25 p, Liceul nr. 4 Ga
lați 175,50 p, Liceul din munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej 175,30 p; 
individual compus : Eniko Kiss 
(Șc. sp. Oradea) 36,70 p, Daniela 
Vlad (Șc.sp. Oradea) 36,45 p, 
Angela Jurja (Șc. sp. Oradea) 
36,30 p ; categoria a IlI-a — e- 
chipe : Liceul nr. 4 Galați 
178,25 p, Liceul din municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej 175,55 p, Șc. 
sp. Reșița 159,90 p ; individual 
compus : Liliana Meșteru (Șc. sp. 
Oradea) 36,30 p, Liliana Talpău 
(Liceul nr. 4 Galați) 36,15 p, Lu
cia Mereuță (Liceul nr. 4 Galați) 
35,85 p. (T. SIRIOPOL, coresp.). 

simț al lamei. Numai stadiul 
de început, lipsa unei expe
riențe compctiționale i-au pus 
pe toți aceștia în situația de a 
nu-și valorifica mai convingă
tor talentul, lucru ce îl vor fa
ce, neîndoielnic, în viitorul a- 
propiat. în sprijinul acestei 
idei, forul de resort are obli
gația să continue acțiunea de 
încurajare a elementelor tine
re. să le ofere prilejul de a 
participa la cit mai multe con- 
cursuri-test, mai ales Ia cele la 
care iși anunță participarea ad
versari cu pretenții la locuri 
fruntașe.

N-am înțeles, in schimb, o 
anumită concesie făcută unor 
scrimeri aflați aproape de vîr- 
sta limită de participare la 
C.M. de tineret (20 de ani) și 
care nici anterior nu au dat 
satisfacțiile așteptate, oferin- 
du-le un fel de... excursie în 
capitala Austriei. Este cazul 
spadasinului Mihai Popa — scri- 
mer labil, dezordonat pe planșă, 
incapabil să se concentreze in 
frazele hotăritoare, al sabreru- 
lui Emiiian Nuță — trăgător 
lipsit de nerv, tocmai intr-o 
probă care implică spirit inci
siv, multă combativitate și dă
ruire, al floretistelor Adriana 
Bacioi și Marta Griga — tributa
re unei timidități nefirești în fa
ta unor adversare nutin cunoscu
te, al sabrerului Cristian Ilief 
— fără personalitate pe planșă,

Forul de resort ne-a dat o 
explicație : lipsa linei verificări 
substanțiale a tinerilor scrimeri 
susceptibili de selecționare, pe 
de o parte datorită nepartici- 
pării la competiții internaționa
le în luna martie, iar, pe de 
altă parte, intensității relative 
a antrenamentelor efectuate în 
luna premergătoare C.M.

Subliniind aceste aspecte; 
considerăm util să vedem ce 
este necesar să se întreprindă 
în viitor. înainte de toate, al
cătuirea unui lot din tineri care 
să justifice prezența în eșalonul 
speranțelor prin calități fizice» 
temperament, posibilitatea de a 
acumula cit mai mult și mai 
repede cunoștințe tehnice și 
tactice, gabarit la nivelul ce
rințelor mondiale. Deci, o re
considerare a lotului, în per
spectiva viitoarelor ediții ale 
C.M. (t) — să nu uităm că în 
1979 gazdă va fi România — si 
a J.O. din 1986 și paralel ur
mărirea și mai riguroasă a se
lecției și a procesului de in
struire în cluburi, acolo unde, 
de fapt, trebuie asigurată pre
gătirea reprezentanților tinerei 
generații.

Tiberiu STAMA

Mîine, la lași.

(AMPlOhiATLL NAȚIONAL 
INDIVIDUAL DE SABIE
Miine, la Iași, în Sala sportu

rilor, se va desfășura primul 
campionat național individual 
de scrimă al acestui an. Pe 
planșe vor evolua sabrerii. Vor 
fi prezenți, după estimarea fo
rului de resort, aproape 60 de 
concurenți din toate centrele 
din țară, nelipsind de la cea 
mai importantă competiție in
ternă nici unul din componenții 
lotului reprezentativ, in frunte 
ou deținătorii medaliilor de 
bronz de la J.O. 1976, în proba 
pe echipe, Ioan Pop, Dan Iri- 
miciuc, Corneliu Marin, Marin 
Mustață, Alexandru NUca. _ De
sigur că lupta pentru dobindi- 
rea titlului de campion va fi 
deosebit de acerbă ținind cont 
de echilibrul valoric existent în 
rîndul celor mai buni sabreri 
din țară, tinerii ,,out-sîderi“ în- 
cercînd și ei, la rîndul lor, sa 
se impună. Astfel îneît campio
nul ediției precedente, Corneliu 
Marin (Steaua), va avea de în
fruntat asaltul primului sabrer 
român la Montreal, finalistul 
olimpic Ioan Pop, al liderului 
echipei reprezentative, Dan Iri- 
miciuc (la primul său concurs 
după un accident care l-a ți
nut pe tușă 2 luni), a repre
zentanților „noului val". Ion 
Pantelimonescu și Mihai Frun
ză.



SPORTIVI ROMÂNI IN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE
HOCHEIȘTII NOȘTRI AU OBȚINUT O NOUĂ VICTORIE

IN INTILNIREA CU CEHOSLOVACIA-TINERET
In „C. C. E." la spadă

STEAUA BUCUREȘTI

INTERVIUL NOSTRU

Cl BJORN BORO „ALERGĂTORUL
DE (URSA LUNGĂ

Hocheiștii români au terminat 
învingători, 5—4 (0—2, 2—1, 3—1), 
și în cea de a doua partidă de 
verificare susținută în compania 
reprezentativei de tineret a Ceho
slovaciei. Spre deosebire însă de 
meciul din ajun, cînd a cîștigat 
net cu 5—1, echipa noastră a a- 
vut ieri o sarcină cu mult mai 
dificilă. Succesul ei s-a conturat 
greu, abia în ultima repriză cînd 

f or- 
în

Echilibrul existent în această 
doua partidă s-a datorat pe de

a reușit, grație unui frumos 
cing, să întoarcă rezultatul 
favoarea sa.

CAMPIONATUL EUROPEAN
DA ȘAH PE ECHIPE

sorți, efectuată 
a stabilit urmă-

Tragerea la 
miercuri seară, 
toarea ordine a celor opt echipe 
participante la finala campiona
tului european de șah :

1. Anglia, 2. Ungaria, 3. U.R.S.S., 
4. R. F. Germania, 5. Bulgaria, 
6. Cehoslovacia, 7. Iugoslavia, 8. 
România.

Ieri dimineața, în sala Palatu
lui sporturilor „Aripile Soviete
lor" din Moscova, au continuat 
întreruptele din meciurile primei 
runde.
. Echipa 
4—1 (3
nou) în 
masă Gheorghiu 
Hartston.

Alte rezultate : 
Ungaria 4*/2—3l/2 
— Cehoslovacia

a 
o 

parte faptului că jucătorii noștri 
au abordat întrecerea ceva mai 
lejer, în timp ce tinerii hocheiști 
cehoslovaci au intrat pe gheață 
deciși să-și ia revanșa. Ei au ju- 
qat foarte agresiv, cu multă am
biție și au reușit să conducă cu 
2—0 (min. 8), 3—2 (mln. 32) și
4—3 (min. 43) fiind depășiți însă, 
evident. în finalul 

Cele nouă goluri 
zate de : Tureanu, 
Pisaru șl Solyom 
zentativa României, Kalhous — 
Calder și Mușii pentru Cehoslo
vacia. Au condus Gh. Mureșeanu, 
M. Presneanu șl FI. Gubernu 
(România).

Duminică va avea loc un joc 
școală între cele două echipe, cu 
care Iau sfîrșit preparativele ho- 
cheiștilor români înaintea C.M. 
de la Viena. (C. ANTONESCU)

întîlnirii.
au fost reali- 
Costea, Antal, 
pentru repre- 
_ “ î,

IN SFERTURI DE FINALĂ
Prezentă la Heidenheim, la ac

tuala ediție a „C.C.E." de spadă, 
campioana țării noastre, formația 
Steaua București, a reușit să a- 
jungă în sferturi de finală, după 
victoriile la același scor (14—2) 
asupra echipelor campioane ale 
Austriei și Turciei. Celelalte 7 for
mații rămase în întrecere sînt : 
Sion — Elveția (8—1 la Heiden
heim — R.F.G.). Tallin — U.R.S.S. 
(9—3 la Karlsbad). Kattowice — 
Polonia (9—2 la Helsinki). Gote- 
borg — Suedia (9—3 la Rotter
dam), Paris (9—5 la Londra), Bu
dapesta (8—4 la Viena) și Tauber- 
bischofsheim — R.F.G.. calificată 
direct, la fel ca și Steaua, dato
rită victoriilor categorice obținute 
în grupă.

„INTERNAȚIONALELE11 DE TENIS ALE ROMÂNIEI

României conduce cu 
partide întrerupte din 
fața Angliei. La prima 

pel-a invins

Iugoslavia — 
(final), U.R.S.S. 

____________ 6—1 (1), Bulga
ria — R. F. Germania 4%—2*A (1).

Aseară. în runda a 2-a. echipa 
României a întîlni>o pe aceea a 
Bulgariei. Pînă la închiderea edi
ției nu ne-au parvenit rezultate.

Terenurile din parcul Pro
gresul vor fi gazda unei com
petiții pe care, sîntem siguri, 
iubitorii ,,sportului alb" din 
Capitală ‘o așteaptă cu interes: 
„Campionatele Internaționale" 
ale țării noastre. Startul în 
această întrecere va fi dat luni, 
la ora 13, același program fi
ind stabilit pentru fiecare zi, 
pînă duminica viitoare. Pentru 
Dumitru Hărădău si Traian 
Marcu — componenți ai lotului 
de „Cupa Davis" — confrun
tările din săptămîna care 
mează constituie, desigur,

ur-
un

N'EW YORK, 15 (Agerpres). 
ta sferturile de finală la Hous
ton. Hie Năstase l-a învins în 
trei seturi, cu 4—6. 6—1. 6—2,

Turneul de calificare pentru C.E.
haschet-junioare

pe Ross Case. în semifinale 
Ilie Năstase îl 
Vitas Gerulaitis.
țrecut cu 7—5, 
Roche.

în celelalte două 
Adriano Panatta va 
Ken Rosewall, iar Eddie Dibbs 
îl va întîlni pe Harold Solomon.

va întîlni pe 
care l-a

6—4
în- 

pe Tony

„sferturi", 
juca cu

test deosebit de util. Pe tablo
urile de concurs vor figura si 
numele Vîrginiei Ruzici și al 
Florenței Mihai, cotate printre 
favorite.

în ceea oe privește partici
pările sportivilor de peste ho
tare. la competiție și-au anun
țat prezența jucători din mai 
multe țări socialiste. Tenisul 
bulgar va fi reprezentat de 
frații Matei și Bojidar Pampu- 
lov, de Liuben Genov și Liu- 
ben Petrov, precum și de ju- 
cătoarea Diana Moskova ; cam
pionul R.D. Germane. Thomas 
Emmrich — care a mai fost 
prezent la multe turnee în tara 
noastră — împreună cu com
patriotul său A. John, alături 
de polonezii Jerzy Jasinski, 
Henryk Drzymalski, Malgorzata 
Pojdych și Danuta Szwain vor 
fi urmăriți cu interes de spec
tatori. Și-au mai anunțat par
ticiparea tenismanj din Ceho
slovacia (Pavel Slozil, Jan Sin- 
dera. Alena Kulhanikova, Ivona 
Brzakova) si Ungaria (Szabolcs. 
Baranyi, Peter Varga, Eva 
Szabo, Ilona Nemeth). (I. GV.)

ROMÂNIA - AUSTRIA 90-32
ORADEA, 15 (prin telefon). 

Meciurile etapei inaugurale a 
turneului de calificare pentru 
campionatul european de baschet 
— junioare s-au încheiat cu sco
ruri categorice. întîlnind repre
zentativa Austriei, echipa Româ
niei a repurtat victoria cu 90—32 
(39—13) datorită iocului modem 
practicat, mai precis acțiunilor o- 
fensive rapide si eficiente, precum 
și apărării agresive.

Au înscris : Cutov 20. Mareș 14, 
Fotescu 13. Gross 11. Cîubăncan 8. 
Szabo 8, Fiiip 6 Tănăsescu 4. 
Radu 4. Constantinescu 2 centru 
România, respectiv. Schneider 10, 
Mahlknecht 9, Petrakovinj 8, 
Giinzl 5. Au arbitrat I. Golosa- 
nov (Bulgaria) și T. Iacob (Is
rael).

în cealaltă Dartidă. Tsraei — 
Scoția 115—40 (57—23). Ceje mai
multe puncte : Orii 16. L’tani 15. 
Hirsh 15 pentru israel, .respectiv. 
Cunningham 11. Ferrv a. Au ar
bitrat E. Hottya FRomânia) și 
W. Gregor (Austria).

Ilie GHIȘA — coresp.

0 REUȘITĂ EVOLUȚIE A TINERILOR
RUG3YȘTI ROMÂNI: 30

TURNEUL OE POLO DE LA SOFIA
Rezultate înregistrate în compe

tiția internațională de polo pentru 
juniori ..Cupa Dîana" care se 
desfășoară la Sofia : Ungaria — 
România 10—7. Bulgaria — Polo
nia 11—7. U.R.S.S. — Grecia 6—5. 
In ziua a doua s-au disputat ur
mătoarele meciuri : România — 
Polonia 4—4. U.R.S.S. — Ungaria 
6—5 și Bulgaria — Grecia 7—6.

Rugbyștii englezi din selec
ționata Bath au debutat ieri în 
Capitală, întilnind în Parcul 
Copilului, în cadrul primului 
lor contact cu rugbyul româ
nesc, echipa de tineret a țârii 
noastre. Tinerii noștri sportivi 
nu au întimpinat o prea mare 
rezistență — din partea unei 
formații cu frumoase cunoștințe 
tehnice, dar, din păcate, nedu
blate și de posibilități fizice 
corespunzătoare — și s-au im
pus lesne, cîștigînd cu scorul 
rotund de 30—0 (16—0). în pri
ma repriză, s-a jucat mai mult 
în „sens-unic” (e drept, ai noș
tri au avut avantajul unui vint 
care a bătut destul de puter
nic) și, ca urmare. Bucan (cu 
sprijinul întregului pachet de 
înaintași). Hariton (care a fina
lizat o oportună „intrare" a lui 
Codoi) și Constantin (atac pe 
treisferturi) au punctat prin 
remarcabile încercări. A trans
format de două ori același Con
stantin și scorul reprizei s-a 
fixat la 16—0. După pauză, 
rugbyștii englezi au încercat 
cîteva atacuri mai susținute 
(nemaifiind handicapați de 
vint). dar le-au irosit din lipsă 
de forță. înaintarea lor acuzi nd 
presiunea superioară a grâm"rii 
noastre. Și. drept urmare, tot

- 0 CU B. 0. S. A.
românii sînt cei care înscriu 
la capătul unor contraatacuri 
lungi, spectaculoase. Mai întii 
a venit încercarea lui Constan
tin (după o combinație precisă 
cu Hariton) : 20—0. A fost apoi 
rindul ..uverturii" Codoi să în
scrie prin același procedeu : 
24—0. Pentru ca finalul parti
dei să ne aducă și cea mai 
frumoasă încercare, autor : Ha
riton (atac lung pe linia de 
treisferturi) ; a transformat 
Constantin și, 30—0 !

Selecționata noastră a aliniat 
formația : Benedek — Constan
tin, A. Hariton. I. Zafiescu, 
Aldea — Codoi, Suciu — 
Achim, Borș, Vlad — Malancu 
(Ștefiue), Stroe — Ioniță, Cor- 
neliu. Bucan. A arbitrat bine 
T. Witting. (D. C.)

★
Următorul meci al echipei 

B.O.S.A.. duminică, la ora 11. 
tot pe Parcul Copilului. cînd 
rugbyștii englezi vor întîlni lo
tul nostru A.

Pentru a doua oară în de
curs de un an ne vizitează cu
noscutul tenisman suedez Bjorn 
Borg. Unul din cei mai remar
cabili campioni ai rachetei, a- 
devărat fenomen de precocitate 
sportivă, la 17 ani învingea pe 
Ashe în 16-imi la Forest Hills, 
la 18 ani era laureat la Roma 
și Roland Garros, pentru ca la 
împlinirea vîrstei de 20 de ani 
să cucerească cel mai invidiat 
titlu, cel de la Wimbledon, în
tr-o finală de neuitat cu Ilie 
Năstase.

Cu „blondul" Bjdrn schimbăm 
cîteva cuvinte, în momente de 
relaxare, la o ceașcă de cafea.

— Așadar, avem ocazia 
să-l vedem acum nu numai 
pe „turistul" Borg, ci și pe 
tenismanul Borg...

— Da, am primit cu plăcere 
invitația Federației române de 
tenis, pentru a juca, în scurta 
mea ședere în capitala dv., o 
partidă amicală cu unul din ju
cătorii fruntași de aici — ne 
spune campionul Wimbledon- 
ului. Am profitat și de ocazia 
că eram aproape, revenind în 
Europa pentru turneul de la 
Monte Carlo (n.n. cîștigat de 
Borg, în finală cu Barazzutti). 
Acum, au fost simple meciuri 
de antrenament cu „Titi“ Hără
dău și Andrei Dîrzu, sper însă 
ca la proxima ocazie să iau și 
starturi oficiale pe frumoasele 
terenuri bucure? tene.

De fapt, ieri, pe „centralul 
mic" de la Progresul (Borg — 
Hărădău 6—1, 6—1 ; Borg — Dîr
zu 6—3) a fost numai una din a- 
parițiile sale publice, la noi. 
L-am văzut și în ziua prece
dentă, dar la Dinamo. Cu un 
adversar inedit, Radu Nun- 
weiller... Proaspătul hunedorean, 
în pauză de fotbal, a jucat trei 
seturi aprige cu Bjorn Borg. 
Dar era o clauză specială de 
joc : Bjom dă numai cu stin
gă... Și a dat destul de bine, 
pînă la 2—2 în set decisiv, cînd 
întunericul a întrerupt jocul și 
Cei doi parteneri au trebuit să 
amine desemnarea câștigătoru
lui.

— Ce proiecte aveți pen
tru viitorul apropiat 7

— Mai întii joc, chiar dumi
nică (n.n. miine),la Hannington. 
lingă Denver (Colorado) r uh

meci demonstrativ cu fostul 
campion australian Roy Emer
son. încasările din această reu
niune vor fi vărsate fondului 
de ajutorare a sinistraților cu
tremurului din România. Am 
fost deosebit de afectat, eu și 
prietenii mei sportivi, de de
zastrul care s-a abătut asupra 
țării dv și am vrut să-mi aduc 
și eu, în acest mod, o mică 
contribuție la opera de reface
re. Aci, la fața locului, am 
admirat efortul și entuziasmul 
cu care bucureștenii au trecut 
la înlăturarea consecințelor de
zastrului.

— Și apoi, ce aveți in 
program 7

— Voi continua cu turneele 
din calendarul oficial. Cele de 
la Denver, săptămîna viitoare, 
apoi Las Vegas, pentru premiul 
A.T.P. (n.n. Asociația tenisma- 
nilor profesioniști).

— Vă mai întîlniți cu 
Năstase, in aceste turnee 7

— Probabil, la Denver. Apoi, 
după cîte știu, Ilie joacă în 
„Cupa Davis", acasă.

— Ce șanse ne acordați, 
pentru 29 aprilie, in meciul 
cu Belgia 7 .

— După cum l-am văzut ju- 
cînd pe Năstase, ca și pe Țiriac, 
în ultimele turnee, cred că e- 
chipa română n-are probleme, 
cel puțin pentru prima ei a- 
pariție. Apoi, cu Cehoslovacia 
ar fi mai greu, chiar pe teren 
propriu. Pe cehoslovaci i-am 
învins acum un an, în finala 
„Cupei Davis". Dar numai cu 
3—2, deși jucam la noi, în 
sală. Ei sînt incă redutabili...

Am întrerupt aci convorbirea 
cu Bjdrn Borg. Trebuia să-și 
facă minutele de pregătire fi
zică, cele de fiecare zi, la care 
nu renunță niciodată. L-am 
văzut alergind 12 tururi de 
pistă, pe stadionul din Ștefan 
cel Mare. Cu fuleul său de au
tentic alergător de fond, în fapt 
de seară, parcă aducea cu si
lueta binecunoscută a unui alt 
celebru atlet suedez, neuitatul 
Gunder Haeg. Fiindcă și tenisul 
este un sport de cursă lungă...

Radu VOIA

MECIURI DE VERIFICARE
ÎNAINTEA C.M. DE HOCHEI

Peste 14 000 de spectatori au 
urmărit la Praga întUftG'ea 
dintre echipele Cehoslovaciei 
și S.U.A. Selecționata ceho
slovacă. una dintre favoritele 
apropiatului campionat mondi
al (grupa A) de la Viena, a 
obtinut victoria cu scorul de 
7—1 (3—0, 1—0, 3—1), prin
punctele înscrise de Hlinka (2), 
Machac. Pouzar, J. Holik, M. 
Stastny și Kaberle. Golul for
mației americane a fost mar
cat de Williams.

La Garmisch Partenkirchen

s-a disputat cel de-al doilea 
meci dintre selecționatele R.F. 
Germania și Canadei, echipe 
participante la campionatul 
mondial (grupa A). Spre deo
sebire de primul joc. în care 
hocheiștii canadieni terminase
ră învingători cu categoricul 
scor de 8—1, această partidă a 
fost echilibrată, oaspeții obti- 
nînd o victorie la limită : 3—2 
(1—0, 1—1. 1—1). Au marcat : 
Vail, Sharpley și McKechnie, 
respectiv Vacatko și Hinter- 
stocker.

TELEX • TELEX «TELEX
W BUDAPESTA, P9LIHR0NIADE

în prima rundă a turneului 
international feminin de șab 
de la. Budapesta. Veroczy (Un
garia) a cîștigat la Asharumova 
(U R.S.S.). Goțeva (Bulgaria) 
la Ivanka (Ungaria), iar Grosch

A ÎNTRERUPT cu eretova
(Ungaria) a invins-o pe co
echipiera sa Porubski. Celelalte 
partide. printre care și cea 
dintre maestra româncă Eiisa- 
beta Polihroniade și Ereiova 
(Cehoslovacia), s-au întrerupt.

C. M. DE HANDBAL TINERET
STOCKHOLM, 15 (Agerpres). 

La Goteborg au început între
cerile turneelor finale ale cam
pionatului mondial masculin de 
handbal rezervat echipelor de 
tineret în turneu! pentru locu
rile 9—12. echipa României a 
întîlnit selecționata R D Ger
mane cu care a terminat la e- 
galitate : 21—21 (10—10). Alte
rezultate : Austria — Olanda 
13—1$ (6—4) ; Cehoslovacia —

Franța 24—20 (12-9) : Elveția
— Kuweit 40—15 (23—7).

Meciurile disputate în tur
neul pentru locurile 1—3 s-au 
încheiat cu următoarele rezul 
tate : U.R-S.S. — Danemarca
34—18 (19—8) ; Iugoslavia — 
Suedia 23—20 (10 -11) ; Unga
ria — Spania 14—14 (6—9) R.F 
Germania — Polonia 16—16 
(9—9).

BASCHET • La Mannheim 
(R. F. Germania) in cele două 
grupe preliminare ale trofeului 
„Albert Schweitzer* s-au înre
gistrat rezultatele : Italia — Fran
ța 87—58 ; Spania — Belgia
74— 64 ; S.U.A. — Cehoslovacia 
123—73 ; Turcia — Luxemburg
75— 59 ; Polonia — Suedia 72—€0 ;
R. F. Germania — Iugoslavia 
8B—82. Pentru semifinale s-au ca
lificat : Turcia. R. F. Germania.
S. U.A. și Spania • La Dimitrov- 
grad a început un turneu de ca
lificare pentru C.E. de juniori. 
Iată primele rezultate : Ceho
slovacia — Turcia 66—59 : Bulga
ria — Elveția 89—47 ; Portugalia
— Siria 67—51. Un alt turneu se 
desfășoară la Viena. unde în pri
mele două partide s-au înregistrat 
rezultatele : Austria — Scotia 
80—38 ; Belgia — Polonia 71—59.

CICLISM • Turul Belgiei a 
fost cîștigat de belgianul Walter 
Planckaert Ultima etapă (Fleron
— Jambes) a revenit italianului 
Vittorio Algeri (213 km în 
5h57:22XD. • Cursa de la Lorient 
s-a încheiat cu victoria lui Eddy

Merckx, care l-a întrecut la 
sprint pe francezul Hinault.

GIMNASTICA • Concursul fe
minin de la Kosice a fost cîști
gat de cehoslovaca Holovikova —’ 
37.65 p. Pe locul secund s-a si
tuat compatrioata sa Cernousova 
— 36,80 p.

FOTBAL • în meciurile tur ale 
semifinalelor „Cupei R. D. Ger
mane- : F. C. Carl Zeiss Jena — 
Dynamo Dresda 0—2 (0—1) ; F. C. 
Chemie Halle — Lokomotiv Leip
zig 1—3 (1—0). Returul la 22 a-
prilie. • Turneul pentru juniori 
de la St. Malo a fost cîștigat de 
selecționata Franței care a dis
pus in finală cu 4—3 (după exe
cutarea loviturilor de la 11 m) 
de formația Suediei.

HOCHEI PE IARBA » La Poz
nan s-a încheiat una din grupele 
de calificare pentru „Cupa cam
pionilor europeni". Clasată pe 
primul loc, echipa locală Warta 
s-a calificat pentru turneul final 
al competiției. Sportivii polonezi 
au terminat învingători în ambele

partide susținute : 2—1 (0—0) cu 
formația austriacă Arminen și 
7—1 (4—0) cu echipa finlandeza
Houvit Helsinki.

SCHI • La Andalakșa (în a- 
propiere de Murmansk) s-a dis
putat campionatul sovietic în 
proba de 70 km. La capătul unei 
întreceri pasionante, victoria a 
revenit lui Ivan Garanin — 
3h43:36,0. care l-a întrecut cu nu
mai o secundă pe Serghei Save
liev. Pe locul trei s-a clasat Vla
dimir Venkov — 3h44:20,0.

TENIS DE MASA • La Hagen 
s-a desfășurat o nouă întîlnire 
între selecționatele feminine și 
masculine ale R. P. Chineze și 
R. F. Germania. Și de data a- 
ceasta, în ambele meciuri victo
ria a revenit sportivilor din R. P. 
Chineză : la masculin cu 5—1. iar 
la feminin cu 3—0.

VOLEI • în turneul de califi
care pentru C.E. masculin de la 
Ternat (Belgia) : Ungaria — Bel
gia 3—2 (15—17. 4—15. 16—14. 15—4. 
15—13) si Cehoslovacia — Spania 
3-0 (15—9, 15—7, 18—16).
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