
TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 
A INAUGURAT IERI COMPLEXUL

COMERCIAL 8UCUR-OBOR ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a inaugurat, vineri dimineața, 
complexul comercial Bucur-O- 
bor din Capitală, cel mai mare 
magazin universal din țară.

împreună cu secretarul gene
ral al partidului s-au aflat to
varășa Elena Ceaușescu, tovară
șii Paul Niculescu și Ilie Verdeț.

La sosire, in piața din fața 
complexului, secretarul gene
ral al partidului a fost salutat 
de tovarășii Ion Dincă, Lina 
Ciobanu, Janos Fazekas, Ange
lo Miculescu, viceprim-minîstru 
al guvernului, reprezentanți ai 
organelor municipale de partid 
.și de stat, membri ai conduce
rii unor ministere economice 
producătoare de bunuri de con
sum.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost intimpinat cu multă căl
dură de numeroși bucurețteni, 
care și-au manifestat cu entu
ziasm bucuria de a-1 vedea din 
nou în mijlocul lor pe secre
tarul general al partidului, re
cunoștința profundă pe care i-o 
poartă pentru grija sa perma
nentă față de dezvoltarea ar
monioasă și înflorirea Capita
lei, îmbunătățirea continuă a 
aprovizionării populației și creș
terea nivelului de trai al po
porului.

Exprimînd glodurile tuturor 
celor prezenți, ale locuitorilor 
Bucureștiului, tovarășul Ion 
Dincă, primarul general al Ca
pitalei, l-a salutat cu deosebi
tă căldură pe secretarul gene
ral al partidului.

La rugămintea gazdelor, in 
aplauzele însuflețite ale întregii 
asistențe, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu taie panglica inau
gurală a acestui mare complex 
comerciaL

Rod al inițiativei secretarului 
general al partidului, al indi
cațiilor pe care le-a dat cu pri
lejul vizitelor sale de lucru, 
privind sistematizarea și dez
voltarea urbanistică a Capitalei 
și asigurarea unor condiții mai 
bune de aprovizionare a popu
lației, acest complex reprezintă 
unul dintre cele mai prestigioa
se realizări in acest domeniu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu. îm
preună cu ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat, 
au vizitat principalele raioane 
ale magazinului, oprindu-se în 
fața standurilor și vitrinelor cu 
mărfuri, examinind calitatea 
produselor, modul lor de pre
zentare.

In discuția cu factorii de răs
pundere prezenți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat 
această importantă realizare, 
reușita celor care au contribuit 
la înfăptuirea acestui mare o- 
biectiv al rețelei comerciale a 
Bucureștiului. Secretarul gene
ral al partidului a atras atenția 
că, pentru a îndeplini așa cum 
se cuvine funcțiunile sale, com
plexul de maga-âne trebuie să 
fie aprovizionat in permanen
ță cu aceeași abundență de 
mărfuri bune și frumoase ca și 
in momentul deschiderii sale.

La plecare a avut loc din 
nou o caldă manifestare prin 
care oamenii muncii din Capi
tală, prezenți aici in mare nu
măr. și-au exprimat vibrant 
sentimentele de profundă recu
noștință față de partid, față de 
secretarul său general, pentru 
întreaga sa activitate consacrată 
înfăptuirii in cele mai bune 
condiții a botăririlor Congresu
lui al Xl-lea, sporirii avuției 
naționale și a bunăstării popu
lației, creșterii rapide a nivelu
lui de viață material și spiri
tual al întregului popor.
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UN SUCCES PRESTIGIOS AL SPORTULUI ROMÂNESC

STEAUA - PENTRU A DOUA OARĂ CÎSTJCĂTOARE 
A CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI LA HANDBAL
Aseară, la Siidelfugei (R.F.G.), ca^iuia țârii noastre a întrecut pe Ț.S. K A. Moscova cu 21-20 (14-9)

Lotul formației Steaua : de la stingă la dreapta — s-us — Otto Telman (antrenor), Radu Voina, 
Gabriel Kicsid, Cezar Drăgăniță, Den Petru, Ștefan Birtalan. Constantin Tudosie, Cornel Oțelea 
(antrenor) ; jot — Lauren uu Roșu, Grișa Cheli, Ion Vărgălui, Virgil Marchidan, Nicolae Muntea- 

nu, Victor Neagii, Werner Stockl și Cristian Gețu

TURNEUL INTERNATIONAL DE BOX, PALATUL SPORTURILOR, ORA 10

MÎINE, FINALELE ÎN XLMITTA DE AIR

SINDELFINGEN, 22 (prin telex). In Palatul sporturilor din 
loeal-.'.ate, peste 2 500 de spectatori au aplaudat vineri seara 
cea de a doua victorie a campioanei de handbal a României 
in tradiționala fi prestigioasa competiție „Cupa campionilor 
europeni". Ca ți in 1968, Steaua a dobîndit victoria finală și 
aceasta datorită unui joc deosebit de spectaculos, de un ridicat 
nivel tehnic. Se cuvine, deci, să adresăm jucătorilor și antre
norilor lor, Camei Oțelea și Otto Telman, un sincer bravo I

Duminică dimineață, cu începere de Ia ora 10, Palatul sporturi
lor din Capitală va găzdui reuniunea finală a eelei de a S-a ediții 
a turneului internațional de box „Centura de *or“- L* ultima fază 
a competiției vor urca in ring 
lonia și România.

Vineri, în două gale, s-au dis
putat meciurile din cadrul se
mifinalelor. Numeroșii specta
tori prezenți au asistat și de 
data aceasta la partide intere
sante, deosebit de dîrze. Unul 
dintre performerii zilei a fost, 
fără îndoială, brăileanul Niță 
Robu, învingător în fața cuba
nezului Hector Ramirez. Avan
tajul net al alonjei și garda 
inversă a adversarului l-au 
incomodat pe Robu doar în pri
mele două minute de luptă. în 
continuare, el s-a orientat tac
tic excelent. Din repriza secun
dă, îndeosebi, Ramirez nu l-a 
mai putut ține la distanță pe 
Robu care, cu eschive, , s-a apro
piat și a lovit rapid și variat, 
la față și corp. Sfîrșitul meciu
lui ne arată un Niță Robu dez
lănțuit și stăpîn pe situație. 
Cubanezul a fost numărat o da
tă in rundul 2 și de două ori 
în ultimele minute, terminînd 
în dificultate. în cealaltă semi
finală a categoriei muscă, cam
pionul nostru Faredin Ibrahim

pugiliști din UJLSB, Cuba, Po-

a primit greu o decizie la li
mită, in
Armando Guevara, un

fața venezuelanuM 
foarte

PROG RAMUL

fața campionului țării noastre. 
Marian T-avAr Buzduceanu și-a 
pus in valoare cunoștințele teh
nice, ridicind intre el și OU un 
baraj de directe peste care ad
versarul nu a putut trece. Ce
lalalt Bnalist al categoriei pa
nă, constănțeanul Titi Tudor, 
și-a datorat calificarea fn fina-

FINALELOR 3
SetnlmunA l 
Musci i
Cocoț 
Pana : 
Semiuțoanâ i 
Ușoară : 
Semimijloci* 
Mijlocie mica i 
Mijlocie : 
Semigrea j 
Grea :

TURS (RaateM 
ROBU (RomMo)
PAR (UJLS.S.) 
TUDOR (România) 
VLAD (Românie) 
BUDUȘAN (Românie) 
VLADIMIR (România) 
MIRON (Românie) 
RADUCU (România) 
GYORFH (România) 
SIMON (România)

bun tehnician, 
inferior.

Un succes de prestigiu a ob
ținut elevul antrenorului eme
rit Ion Chiriac, Constantin Buz- 
duceanu, In partida cu vest- 
germanul Klaus OH, creditat 
cu două victorii consecutive In

care nu i-a fost lă. modului cum a acționat tac
tic in meciul său cu puternicul 
Mihai Ploieșteanu.

Paul IOVAN 
Petre HENJ

(Continuare in pag. a 8-a)

Finala cela* de a XVI-a edi
ții a C.C.E. s-a disputat intre 
Steaua ș{ J-S.ICA. Moscova. 
Sportivii români au început în 
trombă medul, reușind încă 
înainte de finele prima reprize 
să-și asigure un avantaj sub
stanțial : in m'm. 20, scorul era 
de 14-7 in favoarea lor I Fac
torul decisiv și - am spune 
eroul acestei finale — a fost 
Birtalan, secondat cu brio de 
Voina și Drăgăniță. Birtalan a 
șutat năpraznic, reușind să în
scrie nu mai puțin de 9 goluri I 
A fost o repriză splendidă, o 
veritabilă demonstrație de vir
tuozitate a campionilor români.

In partea a doua a meciului, 
fie pentru faptul că Steaua s-a 
crezut prea repede stăpină pe 
s’tuație. fie pentru că portarul 
Tomin a apărat excelent, de
viind peste poartă șuturi ce pă
reau goluri sigure, jocul s-a 
echilibrat. Campionii U.R.S.S. au 
refăcut pas cu pas și, spre su- 
prinderea tuturor celor prezenți 
in sală, in min. 44 tabela de 
marcaj arăta egalitate : 15-15. 
A urmat o perioadă de joc de

o rară dirzenie, in care aproape 
fiecare minge a fost disputată 
cu o ardoare puțin întîlnită. 
Maturitatea și valoarea handExi- 
liștilor români și-a spus insă 
cuvintul. Ei au luat din nou con
ducerea și cu 7 minute înainte 
de finalul meciului aveau două 
goluri avans (20—18), astfel că 
puteau jongla în voie. Victoria 
era ca și pecetluită și ultimul 
fluier al arbitrilor a consfin
țit-o, Spectatorii i-au ovaționat 
pe învingători, recunoscîndu-le 
astfel meritele incontestabile 
care le-au asigurat această 
strălucită victorie. Așadar : 
Steaua - Ț.S.K.A. 21-20 (14-9).

Au evoluat formațiile
STEAUA : Munteanu, Marchi

dan - Kicsid 1, Gațu, Birtalan 
9, Stbckl 1, Voina 4, Drăgăniță 
4, Roșu 1, Dan Petru, Tudosie 
1, Neagu :

Ț.S.K.A. : Tomin, Plujko - 
Cikolaev 7, Vuk 4, Cernîșev 1, 
La so vi k, Kolotov 2, Cerneaev 1, 
Gulbis, Kidiaev 2. Dracev 2, 
Kulev 1.

Au arbitrat : Karl Olof Nil
sson și Gunnar Lundin (Suedia).

După acest „pas înapoi", C. Buzduceanu (stingă) va contra-ataca 
din nou, descumpănindu-l pe vest-germanul Ott, mereu derutat de 
tactica boxerului nostru Foto : Ion MIHĂICĂ

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE GIMNASTICĂ ALE ROMÂNIEI
• DAN GRECU PE LOCUL DOI IN ÎNTRECEREA MAS

CULINĂ 1 • ASTĂZI, CONCURSUL FETELOR

CLUJ-NAPOCA, 22 (prin te
lefon). Ediția a XX_a, jubilia
ră. a Campionatelor internațio
nale de gimnastică ale Româ
niei „Gheorghe Moceanu" a 
debutat vineri după-amiază in 
Sala sporturilor din localitate, 
în prezența unui public nume
ros. venit să urmărească evolu
țiile reprezentanților a 11 țări 
din Europa și America de Nord. 
La întreceri sint prezenți gim- 
naști și gimnaste din U.R-S.S., 
R. D. Germană, Ungaria, Polo
nia. Iugoslavia, Canada. S.UA., 
Belgia, R. F. Germania, Italia 
și, firește. România.

In prima zi a competiției — 

excelent organizată de gazde — 
au evoluat băieții, care au pre
zentat programul liber ales- în 
centrul atenției s-a aflat duelul 
dintre liderul gimnaștilor noș
tri. Dan Grecu, și — surprin
zător — americanul Kurth Tho
mas. A fost o dispută intere
santă. încheiată cu o neaștep
tată victorie a sportivului oas- 
pe. care l-a întrecut pe repre
zentantul nostru cu o zecime ! 
E drept. Dan Grecu nu se gă
sește încă în forma sa de vîrf, 
care este planificată pentru 
„europenele" de luna viitoare, 
dar chiar și fn aceste condiții 
ne-am fi așteptat ca victoria să 
fie de partea sa ! Iată. In pa

ralel. notele obținute ae Dan 
Grecu și, respectiv, Kurth Tho
mas la cele șase aparate : sol 
9,25—9,40 ; cal 9,25—9,40 (gim
nastul american a prezentat o 
combinație în premieră mondia
lă) ; inele 9,20 — 9,05 ; sărituri 
9,15—9.15 ; paralele 9.20—9.40 ; 
bară 9,40—9,15.

Iată clasamentul ; 1. Kurth 
Thomas (S.U A.) 55,55 ; 2. 
Dan Grecu 55.45 ; 3. Sorin
Cepoi 54,45 : 4. Nicolae Oprescu 
53,45 : 5. Pavel Szabo 53,25 ; 6. 
Ion Checicheș 53.20 — toți din 
România.

Competiția continuă sîmbătă 
cu programul liber ales al fe
telor. urmînd ca duminică să se 
desfășoare finalele De aparate.

Constantin MACOVE1

S.UA
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LA MĂREȚUL ACT AL INDEPENDENTEI

PETE PE PISTELE UNUI SPORT ALB

în unanimul efort național 
din 1877, sportivii țării, membri 
în peste 100 de societăți și clu- 

s-au 
forțele 
luptei

ales tineri, 
cu toate 

dispuneau, 
a întregului popor

buri, mai 
alăturat, 
de care 
armatei și . .
pentru cucerirea independenței. 
Sportivi, instructori, maeștri — 
militari și civili — de tir 
(„dare la semnu"), scrimă („ar
me"), călărie, sporturi pe apă 
etc. și-au dat aportul, prin pre
gătire și instruire, prin luptă 
și jertfe, la nimicirea domina
ției străine, la apărarea și con
sfințirea independenței.

Poligoanele, armele muni
ția societăților de tir fiin
țau în destule orașe) și 
în primul rînd ale „Socie
tății Centrale Române de Ar
me, Gimnastică și Dare la 
Semn", ce își avea sediul în 
Capitală, bazele sportive, am- 
barcațiile, caii și manejurile 
cluburilor ecvestre, dar mai cu 
seamă floarea tinerimii sporti
ve a epocii, aflătoare în aceste 
societăți și cluburi — toate, 
fără excepție, au tost trecute 
în sprijinul armatei române 
prin mobilizarea generală din 
aprilie 1877

într-un efort unic, masele 
populare din România, dar și 
din provinciile subjugate, în
tregul popor român, animat de 
înalta conștiință națională, de 
dorința nestrămutată de a lupta 
pînă Ia capăt împotriva stăpi- 
nirii străine, a luat parte, prin 
cele mai variate mijloace, la 
cucerirea și apărarea indepen
denței țării. Pierderi mari — 
4300 de vieți (dintre care 4 000 
erau țărani) și aproape 5 000 
de răniți — au însoțit războiul 
de independență pînă la înce
tarea ostilităților (4 februarie 
1878).

Pentru 
sprijinul 
au căzut 
grupările

recuperarea tor și în 
familiilor celor care 
pe timpul de luptă, 
sportive din tara

noastră au contribuit cu fonduri 
și materiale, procurate prin 
liste de subscripție, prin „pro- 
ducțiuni sportive" organizate în 
acest scop, prin cotizații și do
nații ale unor membri activi 
ai cluburilor și societăților 
sportive etc. Arhiva Muzeului 
Sportului — și nu numai ea — 
păstrează și azi o serie de do
cumente importante care măr
turisesc despre această contri
buție : afișe, bilete de intrare, 
rapoarte și dări de seamă ale 
unor cluburi și societăți 
sportive din București, Plo
iești, Iași, Giurgiu, Pitești, Că
lărași. dar și din Cluj, Brașov, 
Bistrița etc. Dacă pentru 
cluburile sportive ce ființau în 
Capitală și în celelalte localități 
ale României anului ’77 a lua 
parte intr-im fel sau altul la 
lupta pentru cucerirea indepen
denței și apoi la eradicarea ră
nilor războiului, însemna un 
act patriotic firesc, cu atît mai 
grăitor apar azi in ochii noștri 
gesturile — cu valoare de sim
bol "I . '
din Cluj, Sibiu, Arad, 
etc. 
nei

— ale sportivilor români 
; - - Lugoj

Ne oprim asupra u- 
singure societăți sportive 

„Reuniunea Română 
Gimnastică din Brașov". 
Raportul anual al acestei Reu
niuni, prezentat la 17 martie 
1878, aflăm de pildă că „în 
favoarea ostașilor români, că- 
zuți sau răniți, s-a strîns (in 
anul precedent, n.n.), suma de 
240 de florini, care a fost tri
misă Crucii Roșii din Bucu
rești". Sume importante au fost 
strinse prin liste de subscripție 
organizate de Reuniune prin
tre membrii ei, prin cumpăra
rea unor insemne emise de a- 
ceastă societate de gimnastică 
(mai tirziu și de „cințări"),
prin organizarea în acest scop 
a unor manifestări de gimnas
tică. O asemenea „producțiune 
cu esserciții gimnasticale" a or
ganizat Reuniunea încă de la

de 
Din

Note de lectură LONG-SET
Nu e nevoie sâ pledâm pentru o convinge cititorul despre statornica dra

goste de sport a poetului Dan Deșliu. Dincolo de rodnica sa activitate publi
cistică in domeniul sportului (și in special al ciclismului), s-a distins prin vo
lumele de proză sportivă publicate. Astăzi, ne-am oprit Io versul jucăuș In
titulat „Long-set" din culegerea de poezii „Cetatea de pe aer", in care-l re
cunoaștem pe sensibilul jongler cu vorbele, lată, așadar, drive-ul șl backhand-ul 
lui Dan Deșliu :

Ce joc jucați
De-a uite nu-i
Dar voi
De-a viceversa
Bine
Rău
Așa
Cu ce se joacă
Vrei sâ joci
Avem
nevoie de o minge 
Tu
sau tu
Sau altceva în formă 
de Pămînt
All Right

Serviți
Servește
Returnați
Ratat
Și Gurâ-Spartâ
Și trișor 
și Punct 
pe-o pagina goală 
Un zero
la zero
Deci totul 
pornește sau stâ 
ca șl cum 
nimic

nu s-ar fi întîmplat 
Jucăm
mai departe începem 
sâ continuăm
Unde-i mingea 
Lovita 
prea tare 
se-nalfă 
foarte sus 
foarte peste putintâ 
Ce jucam 
Se întuneca 
lată
Mingea 
sau luna 
sau tu

CAVALERII... VOLEIULUI

data de 4 iunie 1877. Arhivele 
Brașovului păstrează și un bi
let de intrare la această mani
festare „organizată pentru sol
dați! răniți din România", azi 
cu valoare de document istoric.

Asemenea documente, cit și' 
altele, vorbesc de la sine des
pre conștiința patriotică a ro
mânilor de pretutindeni, fiind 
grăitoare dovezi ale contribu
ției mișcării sportive la măre
țul act istoric înfăptuit acum 
un secol de poporul român : 
cucerirea independenței.

Nicolce POSTOLACHE

Hotărîrea conducerii Federa
ției internaționale de patinaj 
(I.S.U.) de a admite la cam
pionatele mondiale pentru ju
niori (la patinaj viteză și ar
tistic) pe reprezentanții Repu
blicii Sud Africane a provocat 
o justificată revoltă a opiniei 
publice sportive din Norvegia.

Unul din ziarele de cel mai 
mare tiraj, care apare la Oslo, 
„Arbeiderbladet", remarcă — 
în legătură cu aceasta — că 
„la ora actuală au rămas foar
te puține federații internațio
nale care admit colaborarea cu 
regimurile rasiste din Africa 
australă. Din păcate, I.S.U. se 
numără printre ele".

Ziarul socotește inadmisibilă 
admiterea în competiții inter
naționale a sportivilor din ță
rile unde există practica inu
mană și profund repudiată a 
apartheidului. în acest context, 
„Arbeiderbladet" a salutat de
cizia federațiilor de patinaj din 
U.R.S.S., Polonia, Cehoslovacia 
și altele, care și-au retras 
concurenții de la competițiile 
amintite și a criticat vehement

poziția echivocă a Uniunii 
vegiene de patinaj.

„A NU-I COMBATE 
TOATA HOTARIREA PE 
SIȘTI ȘI A NU-I IZOLA 
RESTUL LUMII, conchide 
rul, ÎNSEAMNĂ A PACTIZA 
CU EI !“

Iată un punct de vedere cu 
care, evident, orice om de bună 
credință poate fi numai de 
acord.

CU 
RA

DE 
zia-

Campioana condamnă rasismul
Nu peste mult timp urma 

să aibă loc o întîlnire in
tre reprezentativele femi
nine de gimnastică ale Afri
cii de Sud și Danemarcei. 
Federația daneză de specialita
te nu a anunțat încă dacă ac
ceptă sau nu această întîlnire, 
în schimb campioana Danemar
cei, Ewa Wulf-Hansen a comu
nicat in scris că, in nici un caz, 
ea nu va lua parte la reuniu
nea proiectată. Ea și-a argu
mentat hotărîrea declarîndu-se 
împotriva segregației rasiale.

Orizontal: 1. Arbi
tri suspendați. 2. In 
atenția arbitrilor 
din colț — veche 
cetate... turcească. 
3. A trage in plasă
— Două la princi
pal I 4. Numele mic 
al lui Dinicu (muz.)
— Joc pe teren 
propriu. 5. Atac fi
nalizat I — Acțiune 
a arbitrului după 
dublă greșeală. 6. 
La pășire! — Cupăl 
1. Ieșiri în partea 
a doual — Ținută 
(mase.). 8. După ca
lități — Pasă scur
tă I 9. Pus în circu
lație — Scaun Înalt. 
10. tn taină! — Flu
ier lung. 11. Mingi 
de volei... văzute de 
matematicieni 
Permis numai
timpurile de odihnă.

Vertical : 1. Punct
dere pentru arbitri — Situa
ție dificilă. 2. Acțiune pregă
titoare pentru atac — In lift! 3. 
In degete — Fluieră cu regulari
tate. 4. A lovi ținta — în timpi 
5. Finale la mijlociei — Bloc de 
unul singur (pl.). 6. Rădăcină co
mestibilă — Transmiterea mingii. 
7. Are cunoștințe — Vas goli 8.

tn

1 % 3 4 5 6 7 a 9 1O

2

3 -=F ■
4

5 ■ Jh
■ ■ • ■
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8

9
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Dublă la pasăl — Acțiune ofensi
vă — Atac care se penalizează.
9. Greșeală — A se adresa cuiva.
10. Dă repetare — Tablou la ser
viciu.

Sportul

km ȘUȘELESCU

ultimului joc : Ori- 
Sprlnt — Las; 2. 
----- ------------- Nai:

Sa 
Virare; 7. Depășire 

■ A — Od — Sf — Su ; 9.
Acum; 10. Vint — L 

11. Ani — Pinten ; 12. 
Sutalasuta.

Dezlegarea 
zontal — 1. 
Elan — Roata; 3. Repede — 
4. Ici — Enescu; 5. lades —
— T; «. R — — ~ ~
— L ; 8 — 
Rarau —
— Uni ; :

““1

DUMITRU PASCU — Tg. Mureș. „Vă mul
țumesc pentru publicarea rîndurilor mele de 
încurajare adresate „tricolorilor" in ajunul 
meciului cu Spania. Îmi pare bine că mo
destele mele anticipații s-au împlinit. Rămin 
la convingerea că înlocuitorii lui Del Bosque, 
Santillana și Rojo au fost mai puțin valoroși. 
In ceea ce privește jocul ou Spania, un prie
ten al meu susține că victoria reprezintă o 
performanță tactică, deoarece am învins o 
echipă cu individualități, totuși, superioare. 
Eu cred că aceasta este o părere greșită. Noi 
nu avem jucători mai slabi, ci jucători care 
ajung in situația de a juca mai slab. Dacă 
ii punem față in față pe jucătorii noștri și 
pe cei spanioli, nu ieșim rău. Iată, de pildă, 
Cristian este un portar mai bun dealt Angel, 
Cheran îi este superior lui Capon, stoperii se 
apropie — ținînd seama de faptul că Benito 
și Pirri sînt în mare scădere de formă —, 
Dumitru e mai bun decît oricare dim linia 
de mijloc ș.a.m.d. Se spune că înaintașii noș
tri au jucat foarte slab și că asta a fost cheia 
jocului. Eu nu sînt de această părere. Con
junctura i-a făcut să 
permiteți, voi încerca 
exemplu. Acesta esțe 
Georgescu, un jucător 
servești. Cum e posibil să te aștepți la un 
lucru bun de la acest jucător cu simțul por
ții, cînd servantul lui, 
jucător pe cont propriu și nu un om altruist, 
hotărit să te servească. In orașul nostru tră
iește Ștefan Dobai. El a fost un jucător servit 
toată viața de interul Schwartz. Și randa
mentul lui a fost formidabil. Pentru Dudu 
Georgescu joacă întreaga echipă Dinamo, in 
frunte cu Lucescu și Dinu, tn schimb, la e- 
chipa națională, Dudu Georgescu nu este ju
cat. In aceste condiții, locul lui nu mai este 
justificat in echipă. Asta despre Dudu Geor
gescu. Dar Zamfir ? Zamfir, pe care-l consi
der o extremă foarte talentată, n-are nici 
el inter pe partea lui. Iordănescu rămîne 
Iordănescu, ceea ce face ca Zamfir să încerce 
pătrunderi personale, care se pot anihila eu 
ușurință de o apărare

joace slab. Dacă îmi 
să dau un singur 
exemplul lui Dudu 
pe care trebuie să-l

Iordănescu, este un

grupată".

Vă mulțumim pen
tru această nouă scri
soare, care demon
strează că iubiți foar
te mult 
Spuneți că sînteți la 
o virată la care prac
ticați mai mult teni
sul cu piciorul, care 
este „fotbalul tuturor 
viratelor". Ideea dv. 
referitoare la evoluția

fotbalul.

slabă a înaintașilor ca 
urmare a lipsei unei 
legături 
componenții 
propriu-zis și

reale între 
atacului 

cei ai 
liniei de mijloc este 
deosebit de interesan
tă și va da de gin- 
dit, sîntem siguri, ju
cătorilor și, în primul 
rînd, antrenorilor.

Ioni), meciul cu Iugoslavia poate fi abordat 
doar cu o linie de mijloc puternică, deose
bit de puternică, in care absolut toți compo
nenții, patru sau chiar cinci (in fazele de 
apărare), să știe să se bată. Vă rog să mă 
iertați dacă îndrăznesc o sugestie. La Zagreb 
nu se poate face mare lucru cu jucători sub
țiri sau prea lenți. Contra Iugoslaviei trebuie 
să avem jucători puternici, care să pună osul, 
cum se spune la fotbal. Asemenea jucători 
tint, zic eu, Romilă, Dobrău. Iar dacă Dinu 
nu mai are forma de odinioară, cred că s-ar 
mai găsi niște băieți care „să moară" pe 
teren și să furnizeze mingi de contraatac. 
Cine va conduce contraatacul ? Poate că spun 
o prostie, după jocul cu Spania, dar, după pă
rerea mea, cel mai calificat pentru treaba 
asta este Iordănescu. Mie mi se pare mult 
mai normal ca mijlocașii Dumitru, Romilă, 
Dobrău sau chiar Dudu Georgescu să alerge 
după Iordănescu, ca să-i susțină acțiunea, de- 
cit ca Iordănescu să alerge după Dudu Geor
gescu. Vă rog, încă o dată, să scuzați suges
tiile mele. Probabil că cele mai bune sugestii 
le va face meciul amical cu R. D. Germană, 
care va fi mai plin de învățăminte decît toa
te sugestiile „chibiților".

Nu înțelegem mo
tivul pentru care vă 
scuzați atît de mult. 
Scrisoarea dv. ni se 
pare plină de bun 
simț, chiar dacă solu
țiile tehnice sînt dis
cutabile. în orice caz, 
ideea că echipa noas-

tră pentru Zagreb 
trebuie să se bazeze 
pe oameni puternici, 
cu o capacitate de e- 
fort aptă să facă fa
ță ambelor faze ale 
jocului, este cum nu 
se poate mai firească.

VICTORIȚA PĂUN
să-mi spuneți, înainte de începerea campiona
tului mondial de hochei, grupa A, care ar fi 
rezultatele normale ale echipei 
compania celor mai bune echipe din
Vreau să am o părere 
ca să știu la ce să mă

— Giurgiu. „Aș vrea

noastre in 
lume, 

mai autorizată, pentru 
aștept".

£

s

productive, în per
spectivă, decît unele 
victorii de rutină în 
grupa B.

întrebarea dv. este 
mai puțin obișnuită. 
Ne-am adresat spe
cialiștilor care vor
besc, de asemenea, în 
termeni generali. Da
că raportăm recentele 
rezultate ale echipei 
naționale cu două e- 
chipe din liga a doua 
(din Cehoslovacia și 
U.R.S.S.), rezultatele 
nu pot fi din cate
goria celor onorabile. 
Nouă, însă, ni se 
pare că această pre
zență prea puțin scon
tată a echipei noastre 
în grupa A a cam
pionatului mondial va 
avea consecințe fa
vorabile în timp, in
diferent de severita
tea posibilă a scoru
rilor de la Viena. în 
orice caz, credem că 
lnfrîngerile din grupa 
A vor fi mult mai

dv., pe 
sistemului 

Fede- 
fot- 
dv. 
Di- 

serii 
și pa-

I

C. UNGUREANU — 
Craiova. Vom înainta 
scrisoarea 
marginea 
competițional,
rației române de 
bal. Propunerea 
cu 16 echipe în 
vizia A, două 
de 16 în „B“ 
tru (sau șase) serii de 
cite 14 echipe în Di
vizia C nu este ine
dită. Interesantă ni 
se pare, însă, ideea 
unui sondaj de opinii 
în legătură cu formu
la cea mai adecvată 
pentru concentrarea 
valorilor din fotbalul 
nostru.

> DUMITRU ZAGU — 
J chipa României pentru .
i să apere avantajul obținut in minutul 6. Din 
[ acest punct de vedere, cred că „tricolorii" 
■ au avut, mai ales, in prima repriză, impresia 
J că joacă la Zagreb, lucru care nu e rău, de- 
i oarece au putut intra, au trei săptămâni 
[ înainte de meoiul cu Iugoslavia, in stilul con- 
i traatacului. Nu uit faptul că am avut două- 
[ trei contraatacurireușite, mai ales pe partea 
i lui Zamfir. Dar pentru că meciul cu: Spania 
' a trecut, iar cel cu Iugoslavia se apropie, 
i sper ca Ștefan Covaci să întărească mijlocul 
! terenului. Dacă în meciul cu Spania am ju- 
[ cat cu numai doi mijlocași (Dumitru și B6- 
i i

București. „Felicit e- 
jelul in oare a știut

loan CHIRILĂ

a- 
foarte 
șarjă

Caricaturistul 
sovietic NIKO
LAI KAPUS- 
TA, din Donețk, 
ne trimite 
ceastă 
reușită
(vizind nu nu
mai domeniul 
spartului...) pe 
către o intitu
lează sugestiv 1 
8+1 ți... 1+8.



ÎN TIMPUL LIBER-EXERCIȚII FIZICE, SPORT, TURISM

ACTIVITĂȚI RECREATIVE, LARG ACCESIBILE
PENTRU TINERETUL STUDENȚESC

Interviu cu proL dr. infi. fiOREA DUDIJĂ, 
rectorul universității din Brașov

Indiferent de specialitate, 
timpul unui cadru didactic uni
versitar este întotdeauna ex
trem de drămuit. Activitate 
la catedră, muncă de cercetare 
în laborator sau clinică, ore 
intense de studiu. Dificultățile 
sporesc, firește, cînd cel în 
cauză este învestit și cu o 
funcție care presupune multi
ple responsabilități cotidiene, 
ca în cazul prof. dr. ing. FIo- 
rea DUDIȚĂ, rectorul Univer
sității din Brașov. în pofida 
variatelor sale preocupări, a- 
cesta a avut amabilitatea să 
ne acorde prezentul interviu. 
Tema propusă : „Prezența stu
denților în activitatea sportivă 
de masă, în acțiunile cu carac
ter recreativ".

— Este o temă Importantă, 
de mare actualitate, cu multe 
implicații sociale, ține să re
marce din capul locului inter-' 
locutorul nostru. Tocmai de a- 
ceea abordarea ei și, mai ales, 
rezolvările ce se impun trebuie 
să atragă atenția factorilor de 
resort Fiindcă sănătatea și vi
goarea tineretului studios de
pind și de modul cum acesta 
este ajutat să înțeleagă și să 
participe la fenomenul sportiv, 
să practice exercițiul fizic. Nu, 
însă, oricum, ci înainte de 
toate din convingere.

— Formulînd acest deziderat 
înțelegem că el este izvorît 
dintr-o experiență proprie uni
versității brașovene...

— Dorind să ne facem cu- 
noscuți șij prin modul cum în
țelegem să promovăm fenome-

nul sportiv de masă, am lăsat 
cîmp liber inițiativei celor care 
activează nemijlocit în acest 
domeniu, colectivului catedrei 
de educație fizică și sport, ac
tivului Clubului sportiv uni
versitar. Există, de bună sea
mă, unele reușite, dar ne a- 
flăm. încă departe de ceea ce 
ne-am propus. Pfentru că și la 
noi. în pofida posibilităților
create, tineretul studios nu
practică exercițiile fizice și ac
tivitățile sportive de 
tr-o proporție care 
reze un sentiment 
facție unanimă.

masă în
să gene- 
de satis-

SPORT 
UNIVERSITAR

,,CROSUL TINERETULUI"
lN DRUM SPRE FINALE,

® MÎINE, AMPLE ÎNTRE
CERI IN 32 DE JUDEȚE

Cea de a X-a ediție
.Crosului tineretului".

a 
„vrusuiui tineretului", com
petiție tradițională cu largă 
audiență în rîndurile iubi
torilor de sport, organizată 
de C.C. al U.T.C. și 
C.N.E-F-S., s-a înscris în a- 
cest an printre cele mai im
portante și eficiente acțiuni 
cu caracter central menite 
să contribuie la îndeplinirea 
exemplară a obiectivelor sta
bilite prin Programul de 
dezvoltare a mișcării spor
tive, aprobat de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

în drumul său spre finale, 
„Crosul tineretului" are, a- 
cum, programat un nou o- 
biectiv important, pe care-1 
consemnăm cu deplina con
vingere că el va însemna 
încă o frumoasă reușită în 
asigurarea succesului de
plin al acestei ediții jubi
liare. Miine, în 32 de ju
dețe, vor avea loc penulti
mele întreceri ale competi
ției. Cele cîteva etape ju
dețene care s-au disputat 
anterior, ca și faza pe mu
nicipiul București (desfășu
rată joi) au reliefat, nu nu
mai Interesul pentru 
cursurile de 
ploare, cl și 
a celor mai 
participant!- 
așteptăm și _ ___ ____ ____
județene programate miine, 
pentru ca într-adevăr, fina
lele „Crosului tineretului" 
(București, la 2 mai) să în
semne o sărbătoare a spor
tului de masă, a cărei va
loare să crească și prin de
pistarea cit mai multor ele
mente cu aptitudini pentru 
activitatea de performanță. 
Ia atletism îndeosebi, dar și 
la alte ramuri.

Tot miine. în cadrul pro
gramelor prilejuite de eta
pele județene ale „Crosului 
tineretului" 
numeroase 
sportive dotate cu 
55-a aniversare 
U T.C." excursii, 
cultural-educative 
muncă patriotică pentru a- 
menajarea și înfrumuseța
rea bazelor sportive din în
treaga tară.

— Dacă vreți să faceți cîte
va referiri concrete...

— Consider, de pildă, că se 
realizează prea puțin în direc
ția practicării gimnasticii, di
mineața in cămine. Ne îndoim, 
totodată, că studenții care lo
cuiesc cu părinții sînt în tota
litate adepții acestei activități 
atît de utile pentru organism.

— Am asistat. în cîteva că
mine aparținind Universității 
din Brașov, la foarte reușite 
inițiative de promovare a gim
nasticii de înviorare.„

— Nu contestăm existența ri
nei astfel de preocupări, dar 
ea reprezintă — ca să respec
tăm adevărul 
limitat. Sînt, mai mult, 
intenții ale cîtorva grupe 
studenți.

— Ce propuneți ?
— Pentru ca studenții să fie 

convinși de necesitatea practi
cării exercițiului fizic zilnic — 
nu este vorba numai de gim
nastica de înviorare — se fa
ce simțită nevoia ca nu numai 
cadrele didactice din colectivul 
catedrei de specialitate să ple
deze, prin exemplu propriu, 
pentru mișcare. ci și ceilalți 
profesori să dovedească re
ceptivitate față de o asemenea 
activitate. Or, cadrele didacti
ce de la noi nu prea fac miș
care, cu toate că au nevoie I 
Contează foarte mult pentru 
student felul cum apare un 
profesor la cursuri, prospeți
mea, buna sa dispoziție.

— Cîțiva dintre profesorii 
reprezentativi din Universitate 
fac, totuși, parte din activul u- 
aor secții sportive ale clubu-

un fenomen 
bune 

de

— Da, este un lucru foarte 
bun ! Avem cadre didactice 
care se întîlnesc cu studenții, 
îi urmăresc în activitatea lor 
sportivă. Este un fapt rele
vant pentru care aduc mulțu
miri unor cadre didactice pre
ședinți de secții sportive, prof, 
dr. Gh. Bobescu, decanul Fa
cultății de mecanică (fotbal), 
conf. dr. M. Marcu, decanul 
Facultății de silvicultură (alpi
nism), conf. dr. Gh. Atanasiu, 
șeful catedrei de matematică 
(baschet), prof. dr. ing. L Dră- 
ghicl, șeful catedrei de organe 
de mașini (automobilism și car
turi), conf. dr. Aurel Negru- 
țiu, șeful direcției de vînătoare 
a Facultății de silvicultură (tir) 
și alții. Ne gîndim, însă, la 
inițierea unor ample acțiuni 
turistice, de pildă, în care stu
denții să-i aibă alături și pe 
profesorii lor. Ne gîndim, 
totodată, chiar la unele compe
tiții în care relația student-pro- 
fesor să constituie o realitate 
viabilă ; în tenis, volei, te
nis de masă, la șah.

— Studenții Universității din 
Brașov sînt beneficiarii unei 
baze materiale de invidiat, in
cit nu vedem de ce n-ar da 
curs unor inițiative care să se 
înscrie în această sferă...

— Cu sprijinul direct al Co
mitetului județean de partid 
am reușit, intr-adevăr, să asi
gurăm o bună bază materială 
activității sportive : un sta
dion (fostul municipal) care se 
prezintă astăzi cu o înfățișare 
modernă, foarte atrăgătoare, 
zone verzi (numai în acest an 
au fost plantați peste 2 000 de 
puieți). S-a dat în folosință, 
de asemenea, sala de sport 
din cadrul complexului T, s-a 
reamenajat terenul de sport de 
la Complexul studențesc, 
amenajat un spațiu — 
minat — pentru tenis și 
minton, vor fi instalate 
ticuri pentru gimnastică
Sînt realizări recente destinate 

activitatea 
așa cum s-a 
plenară, din 
de educație

s-a 
bitu- 
bad- 
por- 
etc.

să impulsioneze 
sportivă de masă, 
stabilit la ultima 
martie a catedrei 
fizică și sport Planul de mă
suri precizat atunci, aprobat de 
conducerea Universității, de 
comitetul de partid și de sena
tul universitar, vrem să prin
dă viață zi de zi.

— Cu alte cuvinte.»
— „.căutăm ca, asigurind 

turor studenților condiții 
mal bune pentru practicarea 
exercițiului fizic și sportului, 
să anticipăm acel moment aț 
cuprinderii întregii mase în 
activități de mișcare. Fiindcă 
astăzi nu mai este de conceput 
un tinăr care să se afle in 
afara fenomenului sportiv, în- 
telegind prin această partici
pare directă la activități recrea
tive larg accesibile pentru tine
retul studențesc.

Tiberru STAMA

tu— 
tot

PRIETENII 6IMNASLICII
LA LOCUL DE MUNCA

con- 
asemenea am- 
buna pregătire 

multi dintre 
Este ceea ce 
de la etapele

Un drum des străbătut de numeroși elevi bucuseșteni : 
Scinteii — Pădurea Băneasa. Aceasta, firește, pe biciclete.

In tot mai multe 
unități — întreprin
deri și instituții — 
continuă să se ex
tindă gimnastica la 
locul de muncă, ac
țiune la organizarea 
căreia își adue con
tribuția at it directori 
și ingineri șefi, cit 
și profesori de edu
cație fizică, medici 
și studenți de la 
secțiile de speciali
tate ale institutelor 
de invățămînt supe
rior.

în colaborare cu 
studioul de radio, 
Consiliul județean 
Iași al sindicatelor a 
imprimat pe bandă 
magnetică comen
zile exercițlilor, fapt 
care, prin difuzare, 
după cum am con
statat, facilitează în 
mare măsură buna 
lor însușire de către 
cei care le practică. 
Nu cu mult 
urmă, peste 
angajați de 
noton Iași 
dintre cele 
nere unități 
triale — au 
să practice 
timp de 6 
gimnastică, 
cițiile — afirmă Ion 
Ianoș, președintele 
comitetului sindica
tului — au fost ale
se în funcție de po
ziția in timpul lu
crului a muncitori
lor. In cele patru 
secții unde ele se e- 
xecută, și anume la 
condensare, montaj, 
finisaj și galvaniza
re, s-au îmbunătățit 
simțitor, după con
statările medicilor și 
ale oamenilor înșiși, 
starea de sănătate 
și randamentul în 
producție". Tot în 
perioada care a tre
cut din acest an s-a 
extins gimnastica 
la locul de muncă 
în toate secțiile un
de sînt condiții de 
la întreprinderea de 
confecții din Iași, 
precum și la între
prinderea de trico
taje din Hîrlău. G. 
Craus, șeful comi
siei sport și turism 
La consiliul județean 
al sindicatelor, a 
întocmit un ampla 
și documentat sta
diu în. problema 
practicării gimnast!-

timp în 
1 800 de 
la Teh-
— una 
mal ti- 

indus- 
început 

zilnic, 
minute, 
„Exer-

vor avea loc și 
alte manifestări 

Cupa ,.A 
a creării 

acțiuni 
Si de

cii la locul de mun
că, lucrare foarte 
bine primită de 
conducerea Școlii 
interjudețene de par
tid, unde a fost pre
zentată.

Discutam, la în
treprinderea de tri
cotaje „Miorița" din 
Oradea, cu munci
toarea Lucreția Nan 
de la atelierul de 
confecții. Aceasta 
ne spunea : „Este 
foarte bine că se 
practică gimnastica 
în pauza pe care o 
avem după patru

locul de muncă l-a 
oferit în unități un
de aceasta se prac
tică de mai multă 
vreme, în județul 
Cluj acțiunea s-a 
extins considerabil 
în ultimele săptă- 
mîni. în municipiul 
Cluj-Napoca, la în
treprinderea „Uni
rea" (secțiile pro
iectare și mecanic- 
întreținere) 560 de 
angajați execută zil
nic 5—6 minute de 
gimnastică ; același 
lucru se petrece la 
institutul județean

„Repriză" de 
dimineață, la 
din Iași.

gimnastică, in schimbul de 
întreprinderea „Țesătura* 

Foto : Dragoș NEAGU

Per-ore de muncă, 
sonal, mă simt foar
te bine după aceste 
exerciții. Aș sugera, 
insă, ca exercițiile 
să fie schimbate la 
fiecare trei-patru 
luni pentru ca, de-a 
lungul unui an ele 
să ne activizeze toa
te grupele muscula
re". Opinie expri
mată și de instruc
toarele Viorica Doczi 
și Margareta Pojar 
și pe care specialiș
tii de la secția de 
educație fizică a In
stitutului pedagogic 
din Oradea — care 
patronează gimnas
tica la locul de 
muncă In această 
întreprindere —și-au 
însușit-o.

Datorită „randa
mentului" maxim pe 
care gimnastica la

de cercetări și pro
iectări și la Labora
torul policlinicii de 
adulți. La Turda 
(întreprinderea de 
sticlă și Electrocera
mica), la Dej (între
prinderea de mobi
lă) și la Gherla (în
treprinderea de sti
clă) alți peste 2 000 
de angajați practică 
gimnastica la locul 
de muncă. In sfîr
șit, reținem faptul 
că gimnastica la lo
cul de muncă a fost 
introdusă, la
putui acestui an, cu 
bune rezultate, la 
Institutul de proiec
tări din Brașov, la 
Electroprecizia Să- 
cele și la întreprin
derea „Republica’ 
din Dîrste.

Ion GAVRILESCU

înce-

pe și de mașini unelte, elevi 
de la Școala generală nr. 7. 
Odată ajunși, a fost organizat 
un atractiv concurs de orien
tare sportivă, sub conducerea 
instructorilor Gh. Manciu, M. 
Sălișteanu și prof. L. Milea. • 
La baza sportivă Străulești a 
fost organizat de către Consi
liul sectorului 8, în colaborare 
cu B.T.T., un centru de ciclo
turism. Aici se află în pregă
tire o primă serie de 50 de in
structori pentru această activi
tate. De notat că centrul dispu
ne de 60 de biciclete care vor 
fl închiriate celor care var par
ticipa la acțiunile organizate. 
Merită subliniată preocuparea 
depusă în acest domeniu de 
președintele comisiei sectorului 
8, tor. Constantin Vta. • Peste 
100 de elevi <fln școlile gene
rale ale sectorului 5 «u parti
cipat in zilele vacanței la d-

ria, cu tematica „Pe urmele do
robanților". Vor participa pes
te 80 de tineri, ta zilele pre
mergătoare aniversării Centena
rului Independentei.

Viorel TONCEANU

LA SFIRȘIT Dt SAPTAMINA, EXCURSII PE BICICLETA
Printre acțiunile sportive de 

masă, organizate la sfîrșit de 
săptămînă în tot mai multe 
școli, întreprinderi, instituții, în 
mediul rural, și care se bucură 
de o popularitate deosebită, se 
numără și excursiile pe bici
clete.

în rubrica noastră de astăzi, 
cîteva inițiative din București, 
Ialomița și Bihor.

BUCUREȘTI. • La Consiliul 
municipal pentru educație fizi
că și sport din Capitală stăm 
de vorbă cu secretarul acestu
ia, tovarășul Ion Nae, care ne 
spunea : „Ținind seama de efi
ciența cicloturismului, în toate

sectoarele funcționează comisii 
de specialitate, care grupează 
în jurul lor un mare număr de 
activiști obștești, oameni în
drăgostiți de mișcare și sport 
in aer liber. Intr-o recentă in
struire s-a stabilii ca sarcină a 
acestora : «NICI O DUMINI
CĂ FĂRĂ ACȚIUNI CICLO
TURISTICE IN BUCUREȘTI 
ȘI IN ÎMPREJURIMILE SA
LE*". • Duminica trecută, pă
durile Pustnicul și Cernica au 
constituit puncte de întîlnire 
pentru iubitorii de turism pe 
bicicletă din sectoarele 1 și 3, 
îndeosebi' tineri de la întreprin
derile „23 August", „Republica", 
F.R.B, întreprinderile de pom-

• ••

clocrosurile organizate in Par
cul tineretului. • La Școala ge
nerală nr. 42 din comuna sub
urbană Voluntari excursiile pe 
bicicletă se numără printre ce
le mai populare acțiuni. Și a- 
ceasta datorită pasiunii profe
sorului Ion Pascu. La data vi
zitei noastre profesorul Pascu 
era plecat cu elevii la... antre
namente pentru un circuit al 
județelor țării, pe care îl pre
gătesc pentru vacanța mare. 
Prilej de mișcare dar și de lec
ții de geografie, istorie, bota
nică... • Comisia de turism a 
sectorului 3, pregătește, cu spri
jinul Comisiei municipale, o 
excursie pe biciclete în Bulga-

IALOMIȚA. Startul în a- 
tractivele acțiuni cicloturistice 
de masă l-au dat pionierii din 
Slobozia, Călărași și Fetești. De 
la acestea, într-o etapă supe
rioară s-a ajuns la inițiative de 
amploare crescută : un tur al 
județului, organizat pe par
cursul a mai multor zile.

Inedite și mereu diversifica
te sînt și acțiunile cicloturistice 
de masă organizate sub gene
ricul sugestiv „Prietenie** de 
către membrii cooperativelor a- 
gricole de producție din județ.

BIHOR. La întreprinderea 
„Bihoreana" din Harghita a- 
proape 200 de angajați — tineri 
și tinere — sînt posesori de 
biciclete. Situația este aceeași 
și la întreprinderea „Metalul** 
din Salonta. Receptivă, comi
sia de sport și turism a Con
siliului județean Bihor al sin
dicatelor a inclus în propriul 
calendar organizarea, în aceas
tă primăvară, a primei ediții a 
„Turului ciclist" al județului. 
Firește, s-a început cu etapele 
pe asociații sportive. în ulti
mele două duminici peste 500 
de cicliști de la asociațiile a- 
mlntite, precum și de la Olim
pia și Rapid Oradea au luat 
parte la etapa premergătoare 
fazei județene.
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CAMPIONATUL ' O ETAPA IMPORTANTA IN PERSPECTIVA UN DEBUT APLAUDAT

DIVIZIEI A
SE REIA AST AZI ( APROPIATELOR ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE

iN „UNSPREZECELE“

După o întrerupere de aproa
pe trei săptămîni, cauzată de 
pregătirile lotului reprezentativ 
pentru meciul cu Spania, cam
pionatul Diviziei A se reia as
tăzi cu jocurile etapei a XXII-a 
(unul dintre ele, F.C. Bihor — 
U T A., se va disputa mîine). 
Așteptată cu justificat interes 
de către iubitorii fotbalului, a- 
ceastă etapă este foarte impor
tantă mai ales prin faptul că 
precede noi și dificile confrun
tări internaționale, amicale și 
oficiale, ale diferitelor noastre 
formații reprezentative, in frun
tea cărora se situează cele pe 
care prima echipă a țării le 
va susține cu selecționatele 
R.D. Germane (miercuri 27 a- 
prilie, la București, pe stadionul 
Steaua) și Iugoslaviei (dumini
că 8 mai, la Zagreb).

După debutul victorios (1—0 
cu Spania) din preliminariile 
campionatului mondial, meciul 
de la Zagreb devine decisiv 
pentru menținerea și (sperăm) 
chiar consolidarea perspectivei 
de calificare a „tricolorilor" in 
turneu] final al C.M. din Ar
gentina — 1978. De aceea, 
acest meci trebuie pregătit cu

PROGRAMUL MECIURILOR DE ASTĂZI CLASAMENTUL
REPREZENTATIV

Pitești : 
Hunedoara 
Galați : 
Reșița : 
București :

F.C. ARGEȘ 
CORVINUL 
F.C.M. 
F.CM. 
STEAUA

POLITEHNICA TIMIȘOARA
S.C. BACĂU
RAPID 
JIUL 
A.S.A. TG. MUREȘ

(stadionul Steaua)
Craiova : UNIVERSITATEA - SPORTUL STUDENȚESC
(meciul va începe Io oro 14,30, repriza secundă fiind televizată în direct) 
București

Constanța

PROGRESUL - POLITEHNICA LAȘI 
(stadionul Republicii)

FOTBAL CLUB - DINAMO

„.Șl MIINE
F.C. BIHOR - U.T.A.

(se disputa la ora 11)
__ ____r>-~ meciului de astăzi, de Io Craiova, și_ a celui

j i de Ic Oradea, toate celelalte partide 

deosebită grijă și responsabili
tate, iar etapa de campionat de 
astăzi, — din care se detașează 
partidele de la Craiova și Con
stanța — poate contribui in bună 
măsură la îndeplinirea acestui 
deziderat. Ea oferă prilejul 
unei foarte utile verificări a 
jucătorilor selecționați în lotul 
A (ca și a componențîlor celor
lalte loturi), precum și al ur-

Oradea

Cu excepția
ale etapei vor începe Ia

măririi altora care ar putea

de mîlne, 
ora 16.30.

•WWWWWWVWVVWV'WWWW

1. DINAMO 20 11 6 3 47-22 28
2. Univ. Craiova 21 11 4 6 39-23 26
3. Steaua 21 11 3 7 39-27 25
4. Jiul 21 11 3 7 36-26 25
5. Polit. Tim. 20 11 1 8 25-20 23
6. F.C. Argeș 21 9 5 7 29-32 23
7. A.S.A. Tg. M. 21 9 4 8 20-18 22
8. U.T.A. 21 8 6 7 30-38 22
9. Sp. studențesc 20 8 5 7 21-16 21

10. F.C. Bihor 21 7 7 7 30-29 21
11. Progresul 21 8 5 8 28-39 21
12. F.C.M. Reșița 21 8 4 9 28-31 20
13. S.C. Bacău 21 7 5 9 23-24 19
14. Corvinul 20 6 6 8 21-28 18
15. Rapid 21 7 4 10 24-33 18
16. Politehn. lași 21 6 5 10 26-23 17
17. F.C. Constanța 21 6 2 13 21-31 14
18. F.C.M. Galați 21 3 5 13 19-46 11

__________________ . fi 
ulterior cooptați. Este, deci, de 
așteptat ca îndeosebi acești 
fotbaliști fruntași să evolueze 
astăzi la înălțimea creditului 
care li se acordă, contribuind 
substanțial la creșterea calității 
jocurilor, a spectaculozității lor, 
la desfășurarea acestora in
tr-un climat de deplină sporti
vitate.

CRISTIAN VREA SA
UN TITULAR DE CURSA

VESTI DE a
• F.C. ARGEȘ. Antrenamente 

de rutină, întrerupte miercuri, 
cind pe stadionul propriu a dis
putat un meci de verificare in 
compania divizionarei C Flacăra 
roșie din București. Scorul întîl- 
nirii: 3—1 pentru piteșteni, auto
rii golurilor fiind Radu II (2) și 
Dobrin * „POLI" TIMIȘOARA 
a plecat ieri dimineață cu avi
onul pină la București, de unde 
și-a continuat drumul cu auto
carul. Joi a jucat în deplasare, 
la Lugoj, cu Vulturii Textila din 
localitate, realizînd un rezultat 
egal (0—0). La acest meci s-a ac
cidentat Vișan, incert pentru în- 
tîlnirea de astăzi, se scontează, 
în schimb, pe reintrarea lui Co- 
valcic.

ARBITRUL PARTIDEI : N. Ge
orgescu (București).

LA CELE 18

a

trerupere a campionatului, sub 
forma antrenamentelor și a unor 
jocuri amicale, ultimul fiind sus
ținut în compania divizionarei C 
brăilene Unirea Tricolor (scor : 
6—2). Tot lotul este valid, singu
rul absent de azi fiind jucătorul 
Nedelcu I, suspendat pentru trei 
cartonașe galbene • rapid
jucat miercuri la Focșani cu dl- 
vizionarea B locală Unirea, 
care a terminat la egalitate: 0—0. 
Formația folosită: Ioniță — Pop, 
Zalupca, Pirvu, Ad. Dumitru — 
Șutru, Bișniță (popa), Cojocaru 
— D. Popescu- (Caragea), Neagu, 
Manea. Rostea este șl el suspen
dat pentru acumularea a trei 
cartonașe galbene.

ARBITRUL PARTIDEI: I. RUS 
(Tg. Mureș).

cu

FORMA ȚII
obișnuite. Miercuri a jucat cu 
Tehnometal, in „Cupa Indepen
dentei" (scor: 6—3, după execu
tarea loviturilor de la 11 metri). 
Iordache, Sameș, Nițu, Ion Ion și 
Florea sînt indisponibili —— 
fiind, recent, operat de 
In schimb, M. Răducanu 
de joc. • A.S.A. a sosit 
pă-amiază în Capitală, 
de la Tg. Mureș cu

(ultimul 
menise), 
este apt 
ieri du- 

venind 
_____ _o. _ autocarul. 
Din formația de astăzi va lipsi 
Gligore, care a acumulat trei 
cartonașe galbene. în rest, echipa 
obișnuită, din care nu vor lipsi 
proaspeții maeștri ai sportului 
Boloni și Hajnal.

ARBITRUL PARTIDEI: Al. Ghi- 
gea (Bacău).

• CORVINUL a efectuat pregă- 
ttri susținute. Miercuri a disputat 
un meci de verificare cu Me
talul Oțelu roșu (&— 1). Formația 
probabilă: Bologan — Gruber,
Vlad, Tonca. Miculescu — An- 
gelescu, Economu, NunweiUer — 
Șumulanschi, Agud, Văetuș. Ju
cătorul Albu, care are trei carto
nașe galbene, nu va putea fi uti
lizat. • S.C. BACĂU a plecat 
joi la amiază, cu autocarul, spre 
Hunedoara. Miercuri, întregul lot 
U efectuat un joc-școală. Sînt in
disponibili, din cauza unor mai 
Vechi sau mai recente accidentări, 
T. Zamfir și Sinăuceanu.

ARBITRUL PARTIDEI : C. Di- 
nulescu (București).

• F.C.M. REȘIȚA s-a pregătit 
cu multă seriozitate pentru par
tida cu revelația actualului cam
pionat, Jiul. Marți» echipa antre
nată de Ioan Reinhardt a susți
nut un Joc amical cu U.M.T. 
(scor: 1—0). In cadrul lotului 
reșițean există un singur semn 
de întrebare: Atodiresei, care a 
avut o întindere. • JIUL a ple
cat marți în Iugoslavia, pentru 
un meci amical cu Timoc Zaje- 
kar și, firesc, pentru pregătiri, 
urmind să revină aseară direct 
la Reșița. Antrenorul Gh. Ene se 
va stabili în această dimineață 
asupra „ll"-ului care va începe 
partida.

ARBITRUL PARTIDEI: C. Ni- 
culescu (București).

• F.C.M. GALAȚI și-a continu
at pregătirile, în perioada de în-

• STEAUA a efectuat în cursul 
acestei săptăminl antrenamente

• UNIVERSITATEA CRAIOVA 
a avut mai mulțl jucători în lo
turile reprezentative, dar unii 
dintre ei au figurat doar ca re
zerve. Fără acești selecționabili, 
echipa craioveană a jucat săptă- 
mina trecută la Vidin, cu forma
ția locală din prima divizie a 
campionatului bulgar, cu care a 
terminat la egalitate : 1—1. Ber- 
neanu, care este suspect de me
nise, nu va juca în meciul de as
tăzi. Improbabilă este șl folosi
rea lui Bălăci, accidentat din me
ciul cu Spania. • SPORTUL 
STUDENȚESC are, de asemenea, 
pe lîngă Rădulescu, care lipsește 
de mai multă vreme din forma
ție, un alt jucător indisponibil: 
Cassai. Astăzi nu va juca nici 
M. Sandu, care este suspendat 
pentru trei cartonașe galbene, 
studenții bucureștenl au plecat 
ieri, cu autocarul, la Craiova.

ARBITRUL PARTIDEI: L Chl- 
libar (Pitești).

de întrerupere a campionatului, 
duminica trecută jucînd în cadrul 
„Cupei Independenței", cu Dina
mo. Pentru azi se anunță forma
ția obișnuită, mai puțin Dragu, 
care a făcut o entorsă la antrena
ment și se află cu piciorul în 
ghips. • POLITEHNICA IAȘI a 
plecat de cîteva zile din orașul 
său și a jucat joi la Plopeni, cu 
Metalul. Antrenorul Ilie Oană 
are dificultăți în alcătuirea for
mației: după cum ni s-a comuni
cat de la clubul ieșean, jucătorii 
Costea, Trandafilon, Ciobanu, 
Toacă și Costaș au rămas acasă.

ARBITRUL PARTIDEI : C. Szi- 
laghi (Baia Mare).

• F.C. BIHOR a revenit aseară 
tirziu dintr-un turneu de pregă
tire efectuat în Orientul Apro
piat, astfel îneît echipa va avea 
astăzi un program de refacere. 
Așa se explică, de altfel, progra
marea meciului cu U.T.A. pentru 
duminică dimineață, la ora 11. 
• U.T.A., care a jucat Întotdea
una bine la Oradea, ar vrea să 
„valorifice" situația specială a 
gazdelor. Arădenii au jucat joi la 
Brad, cu Aurul, pierzînd cu 1—2. 
Golul divizionarei A a fost în
scris de Nedelcu II, care este în- 
tr-o continuă creștere. în cursul 
dimineții de sîmbătă, U.T.A. va 
face un ultim antrenament, după 
care se va efectua deplasarea la 
Oradea. Nu există indisponibili
tăți. Cicerone Manolache speră 
să alinieze cea mai bună for
mație.

ARBITRUL PARTIDEI: 
Popescu (București).

Cristian nu este un ilustru 
necunoscut. A apărat de 24 de 
ori poarta echipei naționale de 
juniori, de 8 ori a îmbrăcat 
tricoul cu nr. 1 al reprezenta
tivei de tineret. El nu a fost 
titularizat peste noapte In 
„ll“-le tricolor, figurînd în lo
tul care. în februarie, a luat 
startul sezonului internațional, 
pe pămînt francez. Șocantă a 
fost doar alura sa, la debut, în 
poarta echipei naționale. în în- 
tilnirea cu Spania din prelimi
nariile C.M. : siguranță depli
nă, curaj, liniște interioară a- 
fișată neostentativ. O asemenea 
ispravă reclamă, oricum, pen
tru iubitorii fotbalului un su
pliment la biografia sa sportivă.

Va împlini 21 de ani la 10 
septembrie^ Este înalt (1,91 m) 
și suplu 
negri ca 
verzi ca 
doare și 
ori de fulgerele unei ambiții 
tinerești. Acum 10 ani. visînd 
să-l imite pe Hajdu. idolul lui. 
a intrat pe poarta centrului de 
copii și juniori ,,Steaua-23 Au
gust", fiind cooptat ca portar 
în grupa lui Francisc Fabian, 
în 1970, mutîndu-se în alt car
tier, s-a transferat la „Auto-

(87 kg). Sub cirlionții 
pana corbului, ochii 
frunza trădează can- 
modestie. tăiate une-

buzul", sub In 
norului Radu 2 
ani. o nouă lei 
Argeș, unde « 
meră în echipj 
pravegheat de 
Apoi, promote 
prima echipă 
scurtă, dar în 
nificații. prov 
Covaci în vara 
tiane, dacă te 
rămîi o simplă 
fi luat Ia nați 
mă străduiesc < 
mele, nea Pișt

16 aprilie 1 
tonează imnuri 
Româniej și S 
rmți. .fluier al 
runcarca bărbi 
rea luptei. Ur 
Boloni îl incv 
plonjon deciși 
paradă reușiți 
teva minute. 1 
Mingea este 
Vrea s-o repi 
la dreapta, sp 
la stingă. s 
angajat Chera 
ber pe Vigu

Max.

JOCURI LOTI
INDEPENDENȚII"

ACTUALITĂȚI
• PROGRESUL s-a pregătit eu 

atenție in toată această perioadă

• F.C. CONSTANȚA. După cele 
două partide amicale susținute 
cu Gloria Buzău și F.CdW. Galați, 
ambele in deplasare și terminate 
cu același scor (1—1), fotbaliștii 
din Constanța și-au continuat 
pregătirile acasă, unde miercuri 
au întîlnit intr-un joc-școală pe 
Portul. Hoffmaister și-a reluat 
antrenamentele, dar, probabil, nu 
va juca. • DINAMO. Antrena
mentele din ciclul obișnuit șl un 
joc-școală cu echipa de juniori 
au constituit, in mare, progra
mul de pregătire a liderului in 
această săptămînă. Ghiță (tendi- 
nită) este indisponibil, iar Do- 
brău, accidentat, este și el incert. 
De reținut că meciul de juniori 
de la Constanța va începe la 
ora 14.

ARBITRUL partidei: m. Fe- 
diuc (Suceava).

IN „CUPA
Săptămîna 

gramate noi 
„Cupei Independenței' 
tiție organizată de Consiliul mu
nicipal București pentru educa
ție fizică și sport. Astfel, marți 
26 aprilie se vor disputa par
tidele Steaua — Sportul studen
țesc (stadionul Republicii, ora 
16,30) și Rapid — Sticla (stadio
nul Flacăra roșie, la aceeași oră). 
Divizionara A Progresul, care 
s-a calificat și ea mai departe 
în competiție, eliminînd pe Di
namo, nu este programată in a- 
ceastă etapă.

Tot marți 26 aprilie vor avea 
loc și partidele de juniori Ra
pid — L portul studențesc și 
Steaua — Autobuzul, în cadrul 
aceleiași competiții „Cupa Inde
pendenței". Este probabil ca a- 
ceste jocuri să se dispute în 
deschidere la partidele echipe
lor de seniori.

viitoare sînt pro- 
jocuri în cadrul 

1“, compe-

si1

• LOTUL A, pentru meciul amical cu reprezentativa 
Va reuni duminică dimineața, la București, și nu luni, 
|ial.

• PLENARA ANTRENORILOR BUCUREȘTENI. In codrul ciclului de lectorate 
Cu antrenorii din Capitală, luni 25 aprilie, la ora 16,30, pe terenul II al sta
dionului Dinamo, se va desfășura o lecție practică. Antrenorii Timar și Fră-

R. D. Germane, se 
cum s-a anunțat ini- REZULTATE DIN ETAPA A XX-a A CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE JUNIORI

filă vor prezenta o suită de exerciții pe tema perfecționării trasului ia poarta. 
La această lecție practică sînt convocați toți antrenorii și instructorii de fot-
bal din Capitală.
• MECIURILE DIN 'BUCUREȘTI, DIN ETAPA A XXIII-a (duminică 1 Mai), 

nu se vor mei disputa la aceeași oră, cum fuseseră inițial programate. In 
cursul zilei de ieri, forul de specialitate ne-a comunicat că partida Rapid 
— Dinamo (care va fi televizată) se va disputa pe stadionul Republicii, cu 
începere de Io ora 16, iar rntilnireo Progresul — Steaua, pe stadionul Steaua, 
Io oro 17.

• ARBITRI ROMANI PESTE HOTARE. Duminică, 24 aprilie, va avea loc la 
Atena partida dintre selecționatele de tineret ale Greciei și Uniunii Sovietice. 
Această partidă vo fi condusă de o brigadă de arbitri romani, avindu-l în 
centru pe C. Bărbulescu. iar Io linie pe C. Petrea ,1 M. Buzoa. Cei trei arbitri 
*or pleeo In dimineața zilei de azi la Atena. . .

Rezultate din cadrul etapei a XX-a 
(disputată duminică 17 aprilie) a 
campionatului republican de juniori. 
SERIA I : Politehnica lași — Ceahlăul 
P. Neamț 3—2, C.F.R. Pașcani — Li
ceul nr. 2 lași 1-2, Șc. sp. Tecuci — 
Liceul A.l. Cuza Focșani 1—0, Unirea 

tFocșoni — Rulmentul Bîrlad 0-0, 
C.S.M. Suceava — Viitorul Vaslui 7—1, 
Liceul de fotbal Bacău — C.S. Boto
șani 5-1 ; SERIA A ll-A : F.C.M. Ga
lați — S.C. Tulcea 4-2, Celuloza Că
lărași — F.C. Constanța 2—12, F.C. 
Brăila — C.S.U. Galați 2—0, Autobu
zul București — Metalul București 1—2, 
Șc. sp. nr. 2 București — Șc. sp. Că
lărași 6-1 ; SERIA A III-A : Chimia 
Găești — Liceul Pajura București 2—1, 
C.S. Tîrgoviște — Șc. sp. Alexandria

3-1, Gloria Buzău — Petrolul Ploiești 
0—1, Flacăra Moreni — Ș.N. Oltenița 
2-1 ; SERIA A IV-A : Pandurii Tg. 
Jiu — Minerul Lupeni 2—0, Univ. Cra
iova — Șc. sp. Curtea de Argeș 6-0, 
Chimia Rm. Vîlcea — Știința Petroșani 
5-0, C.S.M. Drobeta Tr. Severin — 
Liceul nr. 1 Caracal 0—1, Șc. sp. 
Craiova — Dinamo Slatina 1—2, Elec- 
troputere Craiova — F.C. Argeș 0—1 ; 
SERIA A V-A : Strungul Arad - U.T.A. 
0-4, Liceul nr. 4 Timișoara — Șc. sp. 
Jimbolia 5—0, Rapid Arad — Gloria 
Arad 1-3, F.C.M. Reșița — Dierna 
Orșova 3-0 ; SERIA A VLA : Gloria 
Bistrița — C.F.R. Cluj-Napoca 0-0, 
F.C. Bihor — Minerul Cavnic 3—1, Șc. 
sp. Victoria Cărei — Șc. sp. Baia 
Mare 1—1, F.C. Baia Mare — Industria

sîrmeî C. Turzii 4-1, Olimpic S. 
Mare — Sticlo Turda 1—0, „U" Cluj- 
Napoca — C.I.L. Sîghet 4—1 ; SERIA 
A VII-A : Mureșul Deva — Unireo Al
ba lulio 5—0, Metalul Aiud — Me
talurgistul Cugîr 9—0, Șc. sp. Hune
doara — Liceul nr. 2 Deva 4—0, Șc. 
sp. Sibiu — Metalul Sighișoara 3—2, 
Șc. sp. Mediaș — Corvinul Hunedoa
ra 1—2, Gaz metan Mediaș - C.F.R. 
Simerio 4-1 ; SERIA A Vtll-A : Chi
mica Tîrnăveni — Șc. sp. Tg. Secuiesc 
5—0, Tractorul Brașov — Șc. sp. Gheor- 
ghieni 1—0, Nitramonia Făgăraș — Șc. 
sp. M. Ciuc 3—0, Steagul roșu Bra
șov — Șc. sp. Brașovia 0—1, Oltul Sf. 
Gheorghe — Șc. sp. Odorhei 6—0, Șc. 
sp. Cristur — A.S.A. Tg. Mureș 2—1,

Șc. sp. Tg. Mureș — Șc. sp. Toplița 2—0.

panți

Șl DV. VĂ VEȚI PUTEA

numeroși pârtiei

loz in plic
LOZUL ÎN PLIC OFERĂ POSIBILITATEA

OBȚINERII DE AUTOTURISME 
Șl IMPORTANTE CIȘTIGUR1 IN BANI I

Zilnic pe lista marilor ciștigători la LOZ IN 
PLIC iți înscriu numele

NU UITAȚI

O
NUMĂRA PRINTRE 
CONDIȚIE: SĂ JUCAȚI !

ACEȘTIA CU O SINGURĂ

NUMAI CINE JOACĂ, POATE CÎȘTICA!
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ATLETISM. Stadionul 
lui, de la 
municipiu 
resc ; ora 
țească.

FOTBAL, 
ora 14,45 : 
nica lași „ ____ __
Progresul — Politehnica lași (Div. 
A) ; stadion Steaua, ora 14,45 : 
Steaua — A.S.A. Tg. Mureș (ju
niori), ora 16,30 : Steaua — A.S.A. 
Tg. Mureș ; teren Triumf, ora
15.30 : Abatorul — Automecanica 
(Div. C)

HANDBAL. Teren Tineretului, 
ora 17 : I.E.F.S. — Universitateo 
Buc. (Div. A, feminin)

POPICE. Arona Laromet, 
15 : Laromet — Nicolino 
arena de la clubul întreprinderii 
Republica, ora 15 : Gloria — Ce
tatea Giurgiu (Divizia A» femi
nin)

SĂRITURI IN APA. Bazinul „23 
August", de la orele 9,30 și
16.30 : campionatele internațio
nale

VOLEI. Sala Olimpia, ora 17 : 
Olimpia — Voința Buc. (B, f,)

Stadionul Republicii,
Progresul — Politeh- 

(juniori), ora 16,30 :
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ATLETISM. Stadionul Tineretu
lui, de la ora 9 : etapa pe mu
nicipiu a triatlonului pionieresc 
și divizia studențească ; stadio
nul Dinamo, de Io ora 9,30 : con
curs municipal de probe necla-

sice (alergări) pentru seniori și 
juniori II4 circuitul din str. Maior 
Coravu, de la ora 9 : „Cupo
primăverii" io marș

BOX. Palatul sporturilor și cul
turii, de la oro 10 : finalele tur
neului internațional „Centuro de 
aur"

CICLISM. Strada Cîmpinei (Pia
ța ,,7 Noiembrie"), oro 8,30 : 
campionatul municipal de semi- 
fond (toate categoriile)

FOTBAL. Teren Voința, ora 11: 
Voința — Unireo Alexandria (Div. 
B), teren Laromet, oro 11 : Teh
nometal — F. C. Giurgiu (Div.

B) ; teren Po 
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SECȚIONATA Dl JUNIORI A ROMÂNIȚI 
ÎNTÎLNEȘTE, ASTĂZI, LA IHWIIIDL 
ECHIPA SIMILARĂ A R.D. GERMANE

Corespondentă din Berlin

ECHIPELE R. D. GERMANE (A și tineret)

area antre-
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Ionul, fără să-1 observe pe Jua- 
nito, mascat de „pătrarul" 
nostru. înaintașul advers țîș- 
nește si Cristian simte că totul 
se poate nărui într-o secundă. 
După meci, cînd emoțiile, răz- 
bunîndu-se, 
său coboară 
acasă, unde 
cu lacrimile

Printr-o ciudată coincidență, 
Cristian Gheorghe, ca și Rădu- 
canu Necula. s-a lansat în pre
să cu numele mic- Cristian 
ne-a mărturisit că vrea să 
prelungească această coinci
dentă. devenind și el titular de 
cursă lungă în poarta echipei 
naționale.

îl inundă. tatăl 
din tribună și-1 ia 
mama îl așteaptă 
pe obraz.

k»n CU PEN

• 7 jucători de perspectivă 

deplasarea • formația gazdă
a evoluat in preliminariile

LEINEFELDE, 22 (prin tele
fon). Simbătă, în această loca
litate se dispută întîlnirea ami
cală dintre selecționatele de ju
niori ale Republicii Democrate 
Germane și României. Este o 
revanșă a intilnirii din primă
vara anului trecut, de la Pi
tești, cind tinerii noștri jucători 
au obținut victoria cu 1—0, 
prin golul marcat de Cernescu 
in min. 8. Antrenorii Constan
tin Ardeleanu și Eugen Banciu 
intenționează să folosească în 
meciul de mîine (n.r. azi) o 
formație foarte tînără. de pers
pectivă. „Deoarece am ratat, 
din păcate, calificarea pentru 
Turneul final U.E.F.A. — sub
linia antrenorul Ardeleanu — 
ne vedem obligati să începem, 
de pe acum, pregătirile cu e- 
chipa ce va aborda viitoarea 
ediție a tradiționalei competi
ții. la startul căreia se aliniază 
toate reprezentativele naționale 
de juniori din Europa. De ace
ea, în lotul pe care l-am de
plasat pentru meciul cu puter
nica formație a R.D. Germane 
am inclus nu mai puțin de 7 
jucători de perspectivă, porta
rul Istrate, fundașii Pop, Ivă-

REPREZENTATIV DE TINERET
0 FORMULĂ MODIFICATĂ

a Radu II, Lupău, Lucuță și Custov — Ce sperați în întîlnirea cu 
echipa R.D. Germane ?

in lotul care a făcut

mir o formulă care
Turneului U. I. f. A.

nescu și Tornoreanu. mijloca
șul Coman și atacantii D. Popa 
și Ciobanu".

Cit privește echipa pe care 
cei doi antrenori intenționează 
să o alinieze la Leinefelde, ea 
va fi următoarea : Istrate — 
Pop, Hirmler, Ivănescu, Torno
reanu — Petcu, Ignat, Coman — 
D. Popa, Mușat, Ciobanu. Ime
diat după sosirea in micuța lo
calitate (12 000 locuitori) din 
partea de sud a Republicii De
mocrate Germane, juniorii noș
tri au și efectuat un antrena
ment de acomodare pe stadionul 
pe care se va juca meciul.

Gazdele vor alinia în această 
partidă aceeași formație care 
a evoluat în preliminariile Tur
neului U.E.F.A.. alcătuită din 
jucători care, cu acest prilej, 
iși vor lua rămas bun de la 
juniorat : R. Mueller și Koehler
— portari ; Hendel, Ziese, Den- 
nstaedt, Goldstein. Arnold și 
Troppa — fundași ; Schulz, 
Liebers, Rustler și Trautmann
— mijlocași ; Brueckner, Raab, 
A. Mueller și Helms — ata- 
canți. Dintre aceștia, doar Lutz 
Hendel evoluează în prima di
vizie a fotbalului din R.D. Ger
mană, el fiind component al 
echipei F.C. Union Berlin.

Gheorghe NERTEA

SOSESC LUNI
Continuîndu-și pregătirile pen

tru preliminariile Campionatului 
mondial, echipa R.D. Germane va 
evolua miercuri la București cu 
reprezentativa României. In ace
eași zi se vor întîlni, la Craiova, 
selecționatele de tineret ale ce
lor două țări, angrenate șl ele 
într-o altă competiție internațio
nală: Campionatul Europei.

Ce am putea spune despre pri
ma reprezentativă a R.D. Germa
ne? In primul rînd că ea se pre
zintă in capitala României cu o 
frumoasă carte de vizită, cîști- 
gatâ în ultimii ani. După ce a 
obținut calificarea in turneul fi
nal al C.M. în 1974, anul trecut a 
obținut medalia de aur la Jocurile 
Olimpice. Dar, din pâcate, cum 
recunoștea antrenorul Georg 
Buschner, comportarea jucătorilor 
a fost după aceea inegală în ci- 
teva partide. După ce unii dintre 
ei au strălucit în anumite me
ciuri, în altele au decepționat. 
Nu de mult, partida din preli
minariile C.M.. cu echipa Tur
ciei, desfășurată pe teren pro
priu, s-a încheiat cu un rezultat 
surprinzător de egalitate: 1—1. 
Apoi, selecționata noastră s-a re
abilitat în oarecare măsură prin 
victoria obținută la limită in de
plasare (1—0 cu Malta), relansîn- 
du-se în lupta pentru calificarea 
în turneul final din Argentina, 
principalul adversar fiind acum 
selecționata Austriei.

Am mâi putea spune că antre
norul federal Georg Buschner a 
făcut foarte puține modificări în 
loturi, declarând că nu este cazul 
să procedeze la schimbări esen
țiale atâta timp cît jucătorii nu 
sînt „bătrîni4*, au mai multă ex
periență și sînt mai buni decît 
alții, tineri, dar insuficient ro
dați. Rămîne de văzut dacă prin
cipiul lui Buschner va da roa
dele scontate în preliminariile 
C.M.

In Divizia B

vocați Bucurescu, Pîrvu, Barna
ică și Paraschivescu

Ipă meciul 
re gazdele 
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Iști. tinerii 
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L de tine- 
I (marți 26 
I un exce- 
■re a for- 
lerspectiva 
loc pentru 
Ln. pro- 
b Craiova, 
kimilare a 
loua acți- 
I de tine- 
larea dis- 
I acesteia.

instalările 
i Madrid, 
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>gul meu, 
lecînd la 
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treagă de jucători, pentru a a- 
coperi posturile reieșite ca de
ficitare după greul examen de 
duminica trecută. Pentru că 
dincolo de valoarea adversaru
lui pe care l-am întilnit la Ma
drid, de îndirjirea cu care el 
a abordat jocul, dincolo de ma
rile erori care au dus la fixa
rea scorului și contrar apre
cierilor pe care ni le formu
lasem asupra randamentului 
reprezentativei, am ajuns la 
concluzia că unii dintre jucă
tori ne-au cam înșelat așteptă
rile.

— Care sînt aceștia ?

— Radu II. Lupău, Lucuță și 
Custov. fiecare cu atribuții 
foarte precise în angrenajul e- 
chipei. constituind chiar piesele 
grele ale reprezentativei. De la 
ultimii doi, care au depășit li
mita de vîrstă, așa cum per
mite regulamentul competiției, 
așteptam mai mult datorită 
unei mai mari experiențe in
ternaționale. Nici unul din cei 
patru nu și-a pus in valoare 
realele posibilități și pentru a- 
cest lucru am și renunțat Ia 
serviciile lor.

— Să reconsiderăm jocul re
prezentativei sub toate aspec
tele, să-i dăm echipei acea ne
cesară mișcare în teren, acea 
consistentă și eficientă a acți
unilor ofensive. In acest sens 
se explică noua componență a 
lotului. în care noii chemați 
sînt Bucurescu, Pîrvu. Barna, 
Șerbănică și Paraschivescu. In- 
troduclndu-l pe Bărbulescu 
fundaș stînga, pe Irimescu in 
linia de mijloc, pe Bucurescu 
și Cămătaru în linia de atac, 
sperăm ca reprezentativa de 
tineret să aibă o altă fată. Am 
vrut să apelăm și la Marcel 
Răducanu, mijlocaș de con
strucție ideal, care a mai jucat 
în reprezentativă, dar încă nu-i 
refăcut total. După operația de 
menise, el a apărut în echipa 
Steaua doar la meciurile ami
cale. Să așteptăm. Insă, și etapa 
de simbătă... Sperăm că la 
Craiova, unde slntem siguri că 
publicul va încuraja pe „trico
lori". mai ales că în reprezen
tativa de tineret vor evolua și 
patru jucători localnici, echipa 
se va regăsi și ne va da de
plină satisfacție si încredere 
înaintea meciului cu puternica 
formație a Iugoslaviei, în cadrul 
campionatului european.
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LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NU UITAȚI : ASTAZI, ulti

ma zi cind vă mai puteți pro
cura biletele cu numerele dv- 
preferate pentru tragerea 
„LOTO-2" !

Tragerea „LOTO-2" de mîine 
24 aprilie, va avea Ioc la se
diul Centralei AS. Loto Pro
nosport din Cal. Victoriei nr. 9 
la ora 17,00.

Rezultatele vor fi transmise 
Ia radio și televiziune In cursul 
serii.

„LOZUL PRIMĂVERII» o- 
feră mari posibilități de cistig. 
Se acordă, autoturisme* ..Mosk- 
vici 408'412“ și ..Skoda S 100“, 
peste 800.000 cistiguri in bani, 
precum 'si cistiguri suplimen
tare — din FOND SPECIAL — 
in valoare de 1.6’0.000 iei-

Vă prezentăm citiva dintre 
marii ciștigâtori din ultima pe
rioadă :

Stoica Dragomir din Techir- 
ghiol, jud. Constanta — auto
turism „Skoita S 100" ; Motoc 
Ion din com. Recea, jud. Bra

șov — autoturism JSkoda S 
IM" ; Aldea Georgeta, din 
Brăila jud. Brăila — autoturism 
-Skoda S 100" ; Mikloși Karob 
din Miercurea Niraj. jud. Mu
reș — 18.000 lei ; Roth Mihail 
din com- Avrig. jud. Sibiu — 
10.000 lei ; Gido Fran rise din 
com. Berzovia. sat Fizes. jud. 
Caras Severin — 10.000 lei ;
Rulai Ioan din Focsani, jud. 
Vrancea — 10.000 lei.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 
DtN 22 APRILIE 1375

FOND GENERAL DE CÎȘTI- 
GURI: 1.186.127 lei din care 
458.046 lei report.

EXTRAGEREA I: 47 14 74 12 
3 21 51 57 43.

EXTRAGEREA a H-at 1# 76 
38 60 31 5 27 44 29.

Plata cîștigurilor se va face 
in Capitală incepind din 3 mai 
pină la 22 iunie, in țară apro
ximativ din 7 mai pină la 22 
iunie 1977 inclusiv.

BILANȚ PUTIN OBIȘNUITJ > J

FAVOAREA GAZDELOR
Șerbăncscu : „Menționez în mod 
deosebit comportarea arbitrului 
de centru Emerich Foka, care 
a viciat rezultatul jocului, acor- 
dînd cu totul nejustificat o lo
vitură de pedeapsă cu 6 minute 
înainte de sfîrșitul partidei. La 
o centrare lungă a gazdelor, în 
întîmpinarea balonului au venit 
portarul echipei din Plopeni și 
jucătorul Bokor (Oltul). Porta
rul a plonjat, reținînd balonul 
la piept eu ambele miini, in 
timp ce atacantul a alunecat și 
a căzut. Arbitrul de linie D. 
Ghenciulescu a ridicat steagul 
— cu de la el putere, intrucit 
regulamentul nu-i permitea — 
și arbitrul de centru, care se 
afla departe de fază, aproape 
de mijlocul terenului, a oprit 
jocul, dictind lovitura de la 11 
metri. A urmat o busculadă, 
meciul s-a întrerupt 6 minute, 
timp in care arbitrul era tras 
intr-o parte și alta de către ju
cătorii celor două echipe, fără 
ca el să ia vreo măsură". Așa
dar, scene regretabile, petrecute 
ca urmare a unui arbitraj păr
tinitor.

In ceea ce privește discipli
na, să menționăm că in etapa 
a 23-a au fost acordate 42 de 
cartonașe galbene și 2 roșii 
(Ceacn — Relonul Săvinești, și 
Ludușan — Sticla Turda). Prea 
multe abateri într-o etapă. Con
cluziile vin de la sine. Aștep
tăm măsurile. (AL V.)

Datele statistice ne-au arătat 
că duminica trecută in Divizia 
B a fost o etapă a gazdelor. 
Din 27 de meciuri, 25 s-au în
cheiat cu victoria echipelor lo
cale, în timp ce oaspeții au 
reușit doar două remize (Pra
hova 2—2 la Constanța, cu Por
tul — în seria I ; Șoimii Sibiu 
1—1 cu Metalurgistul, la Cugir 
— în seria a Il-a). Se știa că 
în divizia secundă terenul pro
priu constituie un argument 
puternic pentru obținerea vic
toriei, dar un asemenea bilanț 
nu s-a realizat de multă vre
me. Mergind mai departe, vom 
constata că și in privința lovi
turilor de pedeapsă raportul 
gazde-oaspeți este la fel de co- 
virșitor : 12—1 ! Există, desigur, 
o explicație, aceea că multe 
echipe care se deplasează se a- 
pără supranumeric pentru obți
nerea unui punct, sint uneori 
dominate categoric și apărătorii 
lor. în disperare de cauză, in 
mod voluntar sau involuntar, 
comit infracțiuni și în supra
fața de pedeapsă. Problema ni 
se pare insă mult mai delicată 
și ea merită privită cu toată 
atenția de către forurile in 
drept. în primul rind de către 
Colegiul central al arbitrilor și 
comisia sa de delegări. De la 
o etapă la alta, abundă loxito
ri le de la 11 metri ia favoarea 
gazdelor, așa cum a fost și in 
clapa a 23-a. Asemenea decizii 
au fost luate de către unii ar
bitri in momentele cind gazde
le erau conduse sau se apropia 
sCrșitul partidei și localnicii nu 
aveau asigurată victoria. Să a- 
pelăm la citeva exemple. Stea
gul roșu Brașov și Rapid Arad 
au egalat scorul in meciurile 
cu Flacăra Automecanica Mo
roni și, respectiv. Minerul Lu- 
peni prin lovituri de la 11 me
tri. după care au ciștigat la 
limită. Dar multe meciuri au 
fost decise de lovituri de pe
deapsă. Intr-un singur caz oas
peții au egalat dintr-o aseme
nea situație (Prahova, la Con
stanța. unde arbitrul bucureș- 
tean N. Păvălugă a dictat pe
nalty in favoarea ploieștenilor). 
Deci, un caz de excepție !

Cel mai neplăcut caz s-a pe
trecut la Sf. Gheorghe. unde 
Oltul a ciștigat meciul eu Me
talul Plopeni eu 1—# pțintr-un 
gol marcat din 11 metri, dictat 
de arbitrul E. Poka (Deva) în 
finalul partidei. Dar iată ce 
scrie observatorul federal Traian

LA BUCUREȘTI
lată, însă, Iotul A, care va fa

ce deplasarea la București: Jiir- 
gen Croy (Sachsenring Zwickau) 
30 de ani, de 75 de ori interna
țional ; Hans Grapenthin (F.C. 
Carl Zetss Jena) 33, 4 ; Werner 
Freise (Lokomotive Leipzig) 31, 
debutant — portari; Hans Jurgen 
Dorn er (Dynamo Dresda) 26, 32 ; 
Gerd Kische (Hansa Rostock) 
25, 28 ; Lothar Kurbjuweit (Carl 
Zeiss Jena) 26, 57 ; Konrad Weise 
(Jena) 25, 52 — fundași ; Reinhard 
Hafner (Dresda) 25, 20 ; Reinhard 
Lauck (Dynamo Berlin) 30 , 32 ; 
Hartmut Schade (Dresda) 22, 9 ; 
Rddiger Schnuphase (Jana) 23, 9 ; 
Joachim Muller (F.C. Karl-Marx- 
Stadt) 24, debutant — mijlocași; 
Martin Hoffmann (F.C. Magde
burg) 22, 29 ; Joachim Streich 
(Magdeburg 25, 50 ; Hans-Jurgen 
Riediger (Dynamo Berlin) 21, 11 ; 
Rainer Sachse (Dresda) 2$, debu
tant — înaintași.

Echipa probabilă: Croy (Gra
penthin) — Dorn er. Kische, Weise, 
Kurbjuweit — Hafner. Lauck, 
Muller — Riediger, Streich, Sachse 
(Hoffmann).

Și Iotul de tineret, care va 
evolua la Craiova, are o valoa
re recunoscută, datorită faptului 
că toți componenții lui sînt jucă
tori din prima ligă. Iată lotul: 
Schwerdtner, Rudwaleit (ambii 
de la Dynamo Berlin) — portari: 
Brauer, Overmann, Noack (toți 
de la Jena), Hause (Vorwărts 
Frankfurt pe Oder), Roth (Loko
motive Leipzig) — fundași; Jun- 
gling, Terletzki, (ambii Dynamo 
Berlin), Mischinger (Rostock), 
Lindemann (Erfurt) — mijlocași; 
Strasser (Dynamo Berlin), Kiihn 
(Lokomotive Leipzig), Jarosch 
(Rostock), Iffarth (Erfurt) — 
înaintași.

Loturile (A și de tineret) ale 
R.D. Germane vor sosi luni la 
amiază, cu avionul, la București.

HORST F1EDEMANN
Deutsches Sportecho — Berlin

PROGRAMUL SI ARBITRII 
ETAPEI DE MÎINE

SERIA I : • Unirea Focșani —
Relonul Săvinești : V. Navroschi
(București) * Prohova Ploiești — Me- 
talul Plopeni : M. Feciorescu (Bacău)
• C.S.M. Suceava — F.C. Brăila :
I. Joldoș (Cluj-Napoca) • Ceahlăul 
P. Neamț — Celuloza Călărași : V. 
Gheorghe (Craiova) * C.S.M. Bor- 
zești — Portul Constanța : C. Rai ca 
(București) • Olimpia Rm. Sărat — 
Petrolul Ploiești : D. Radulescu
(București) • Gloria Buzău —' Oltul 
Sf. Gheorghe : C. lonițâ I (București)
• Minerul Gura Humorului — C.S.U. 
Galați : N. Gheorghe (București) • 
Victoria Tecuci — C.F.R. Pașcani : C. 
Jurja (București) — se dispută ia 
Galați, de la ora 11.

SERIA A ll-A : • Dinamo Slatina
— Metalurgistul Cugir : P. Silvestru 
(Focșani) • Flacăra Automecanica 
Moreni — C.S. Tîrgoviște : C. Manu- 
șaride (București) • Șoimii Sibiu — 
Electroputere Craiova : G. Retezan
(București) • Chimia Rm.Vîlcea — Stea

gul roșu Brașov : F. Coloși (București)
• Tractorul Brașov — Nitramonia Fă
găraș : D. Diminescu (P. Neamț) • 
Voința București — Unirea Alexan
dria : T. Podaru (Brăila) • Ș. N. Ol
tenița — Chimia Tr. Măgurele : P. 
Căpriță (Brăila) • Tehnometal Bucu
rești — F.C.M. Giurgiu : C. Petrov 
(Focșani) • Chimica Tîrnăveni — 
Metalul București : T. Vass (Ora
dea).

SERIA A IH-A : A C.I.L Sighet - 
C.F.R. Cluj-Napoca : V. Popovici (Bo
toșani) • Olimpia Satu Mare — 
Armătura Zalău : I. Banciu (Sibiu)
• ,»U“ Cluj-Napoca — U.M. Timi
șoara : E. Munteanu (Reșița) « Vic
toria Călan — Aurul Brad : Al. Voi- 
nea (București) • C.F.R. Timișoara
— Ind. sirmei C. Turzii : Al. Donciu 
(Caracal) • Minerul Lupeni — Glo- 
rio Bistrița : L. Vescan (Aiud) • 
F. C. Baia Mare — Rapid Arad : 
A. lonuș (București) a Dacia Orâștie
— Mureșul Deva : D. Ghenciulescu 
(Tîrgoviște) • Sticla Turda — Mine
rul Cavnic : T. Moisescu (Drobeto 
Tr. Severin).

Ședința Comisiei de disciplină

INSULTA UNUI COECHIPIER - 3 ETAPE SUSPENDARE
Un caz aproape fără prece

dent in activitatea fotbalistică 
oficială a fost luat în discuție 
joi seara de către Comisia de 
disciplină : supărată pe arbitru, 
pe adversari și, poate, și pe 
rezultatul înscris in acel mo
ment pe tabela de marcaj, echi
pa Danubiana Roman, din Di
vizia C. s-a retras de pe teren 
in repriza a II-a a meciului cu 
Dorna Vatra Dornei.- Un gest 
necugetat, pentru care Danu
biana a fost suspendată pe 4 
etape din campionat.

Din nou, un teren a fost sus
pendat. Suporterii Textilei Se
beș nu-și vor mai vedea echipa

favorită (care activează in Di
vizia C) evoluind pe teren pro
priu timp de 3 etape, din cau
ză că unul dintre ei a aruncat 
cu o piatră în teren la meciul 
cu IM1X Agnita.

Pentru injurii aduse arbitru
lui. jucătorul Sasu (Lamino
rul Roman) a fost suspendat 
pe 4 etape.

Atitudinea necuviincioasă fa
ță de un coechipier nu este nici 
ea o abatere peste care se poa
te trece cu vederea. Jucătorul 
Crăciun (Abatorul București) 
nu va juca 3 etape, din cauză 
că 6i-a insultat un coechipieri



CE VA PUTEA SPUNE „MÎINE 

TiNĂRUL PERFORMER DE ASTĂZI 
ÎN LOC DE SELECȚIE, COMPLETĂRI...

TINERII LUPTĂTORI URCĂ 
NOI TREPTE VALORICE

Departe de a fi un scop în 
sine. întinerirea loturilor re
prezentative trebuie să consti
tuie o acțiune urmărită in timp, 
cu consecventă, pentru ca nici 
o valoare potențială să nu se 
irosească. în acest cadru, pre
supus a fi organizat, se pot 
ivi. insă, si perioade acute, in 
care unele mari competiții scot 
în evidență, ca printr-o lupă 
ce mărește, necesitatea întineri
rii unor echipe reprezentative- 
Fapt intîmplat cu scrima noas
tră la „ora Montrealului ’76".

La această oră. însă, osatura 
echipelor reprezentative la cele 
patru arme, vizind perspectiva 
viitoarei ediții a J.O., este ur
mătoarea : floretă feminin — 
Marcela Moldovan, 21 ani, Au
rora Dan, 22. Viorica Țurcan și 
Magdalena Chezan. 23 ; sabie — 
Ion Pantelimonescu si Mihai 
Frunză. 21, Ioan Pop si Marin 
Mustață, 23, Corncliu Marin, 
24 ; spadă — Liviu Angelescu 
$i Octavian Zidaru, 23, Ion 
Popa, 24 ; floretă masculin —

FETELE DA,
Am subliniat la vremea 

respectivă performanțele a- 
lergătorilor și alergătoarelor 
la Crosul Balcanic, unde 
sportivii noștri s-au impus 
pentru a 5-a oară consecutiv 
în clasamentul pe națiuni. 
Poziția fruntașă în Balcani 
ne bucură, desigur, dar este 
interesant de văzut și cum a 
fost obținută. în cele cinci 
probe ale crosului atleții 
noștri au realizat trei victobii 
duble (individual și pe echi
pe) : seniori, senioare și ju
nioare, cîștigînd șase din cele 
10 titluri decernate. La tine
ret Eugen Ionete s-a clasat 
pe locul doi la individual, ca 
și echipa, căreia i-a lipsit 
puțin pentru a ocupa primul 
loc. In schimb, la juniori în 
clasamentul individual cel 
mai bun loc al unui sportiv 
român a fost 5 (Viorel Co- 
jan), ceilalți situîndu-se de
parte de fruntași (P. Levițchi 
— 12, C. Iancu — 13, V. Cos- 
tea — 20). în clasamentul pe 
echipe juniorii noștri nici nu 
au urcat pe podium, fiind în- 
trecuți de cei greci, bulgari 
și turci (!).

Am putea așeza eșecul ju-

ADEVĂRATELE CAUZE ALE UNUI INSUCCES
La Goteborg, handbalul nos

tru a înregistrat — după ne- 
numărați ani de succese si vic
torii de mare prestigiu — pri
ma înfrîngere grea. Echipa de 
tineret, participantă la primul 
campionat mondial rezervat a- 
cestei categorii, s-a clasat pe 
locul XI. Rezultatul, dezamă
gitor, creează celor neaflați in 
intimitatea acestui sport, sen
zația unei surprize, a unui ac
cident. Firește, ar putea fi ali
mentată această optică. S-ar 
putea spune că tragerea la sorți 
n-a ținut seama de forța reală 
a handbalului din diferite țări 
(într-o serie s-au aflat, de pil
dă, U.R.S S. și R.D. Germană, 
iar în alta Iugoslavia și Ku
weit...), că — de fapt — echipa 
noastră a pierdut la limită un 
meci (15—16 cu Danemarca) și 
a terminat unul la egalitate 
(21—21 cu R.D. Germană), In 
rest înregistrînd victorii la scor, 
în mod sigur, în aceste argu
mente exisță o anume doză de 
adevăr.

Dar este nevoie ca, înainte 
de toate, să discutăm adevăra
tele motive ale acestui eșec. 
Aceasta pentru că unele dintre 
cauze grevează direct progre
sul handbalului românesc. au 
Si pot avea și mai tîrziu înrîu- 

Sportul

Petre Kuki și Petre Buricea. 
22 ani.

Care este, atunci, problema 
nr. 1 cu care este confruntată 
federația, in ceea ce privește 
schimbul de generații ? Dacă 
în țările unde scrima are deja 
o școală — prin tradiție, bază 
materială si număr de practi- 
canți — selecția constituie o 
operație dificilă prin numărul 
mare de candidați valoroși pen
tru titularizare în cvartetul re
prezentativ, la noi — acum mai 
mult decît în anii din urmă — 
nucleul trăgătoarelor și trăgă
torilor fruntași, capabili să se 
impună în arena internațională, 
își găsește anevoie elementele 
complementare pentru echipele 
naționale. Și dacă la sabie pe
nuria de talente nu se face 
simțită (trioul juniorilor de la 
Progresul București ; FI. Pău- 
nescu. FI. Stănescu. Al. Chicu- 
liță si-a depus de acum candi
datura pentru C.M. de tineret 
din 1979, de la București !), la 
celelalte arme, însă, actuala 
garnitură de tineret nu oferă

BĂIEȚII BA!
n iorilor în rîndul accidente
lor, dacă s-ar produce acum 
pentru prima dată. Ne amin
tim însă că și anul trecut, la 
Sumen, comportarea cea mai 
slabă din tot lotul a avut-o 
tot echipa de juniori. De 
fapt, din 1973, cînd la Atena 
Gheorghe Ghipu cîștiga la 
individual conducînd și echi-_ 
pa spre victorie, la următoa
rele patru ediții am putut 
consemna un singur succes 
al juniorilor români, pe echi
pe, în 1975 la Felix.

Slăbiciunea cronică a gene
rațiilor „post Ghipu" contras
tează cu performanțele juni
oarelor, care din 1972 încoa
ce s-au impus de fiecare 
dată la Crosul Balcanic, atît 
la individual cît și pe echipe. 

Explicația acestei stări de 
lucruri nu se poate afla decît 
în felul în care tehnicienii 
angrenați în activitatea cu 
juniorii se preocupă de des
coperirea elementelor talen
tate și de pregătirea lor. Este 
greu de crezut că există fete 
cu aptitudini iar băieți nu!

VI. M.

riri negative asupra performan
țelor reprezentanților noștri 
în marile competiții internațio
nale-

Să vorbim mai intîi despre 
lipsa de disciplină a unora din
tre tinerii handbaliști (ultimele 
manifestări de acest gen au dua 
la eliminarea lui Folker, Solo
mon și Bako, ceea ce a contri
buit efectiv la diminuarea va
lorii reprezentativei noastre 
pentru C.M.), de faptul că mulți 
dintre ei nu consimt să mun
cească fără menajamente la an
trenamente. Sint astfel promo
vați o seamă de jucători nu
mai pe baza faptului că sint 
tineri, pregătirea urmînd să 
și-o efectueze în cadrul... lotu
rilor l Multe echipe divizionare 
includ In loturi jucători tineri, 
dar nu-i folosesc în meciurile 
oficiale, astfel că unii dintre ei 
— Solomon, Dan Petru, Flan- 
gea. Bedivan ș.a. — n-au avut 
experiență competițională în 
momentul abordării întreceri
lor internaționale.

Firește, nu pot fi omise 
nici lipsurile din activitatea 
unora dintre antrenorii forma
țiilor de juniori, care nu rea
lizează o selecție conformă cu 
noile cerințe și care — in loc 
să facă eforturi pentru o pre
gătire fizică și tehnică la cel 
mai înalt nivel — aleargă după 
victorii cu orice preț în cam
pionate. Instruirea precară a 
acestui eșalon își pune ampren
ta asupra întregului nostru 
handbal, iar concesiile făcute la 

motive de satisfacție (vezi re
centele „mondiale" de la 
Viena), nu lasă să se întrevadă 
candidații la selecție pentru 
primele garnituri- Forul de re
sort nu are de ales in acest 
context, ci doar de-., completat 
și din această cauză sintem ne- 
voiți să consemnăm eșecuri în 
loc de confirmări pe plan in
ternațional.

Rezolvarea ? Aportul consis
tent al tuturor secțiilor de 
scrimă din țară, ceea ce presu
pune însă o bază materială a- 
decvată (în special număr su
ficient de arme), afirmarea prin 
cunoștințe temeinice și volum 
de muncă (nu numai prin 
elan !) a tinerilor antrenori (an
trenorul federal Tănase Mure- 
șan ne spunea că schimbul de 
generații se face și in rîndul 
tehnicienilor...), o pătrundere 
mai mare a scrimei în mediul 
școlar.

Paul SLAVESCU

NICI UN
IN 8 LUNI DE ZILE!

Practic, pregătirea ștafetei de 
4x100 m mixt a înotătoarelor 
noastre pentru J.O. de la Mos
cova a început din luna sep
tembrie a anului trecut Antre- 
noarea Cristina Șoptereanu, de 
la clubul Dinamo București, in 
a cărui secție activează majo
ritatea candidatelor, a alcătuit 
un plan amplu de pregătire, cu 
perioade de antrenament intens 
și altele rezervate concursurilor 
de verificare.

în linii mari, lucrurile au 
decurs normal în lunile de 
toamnă, cînd sportivele au fă
cut cite două și chiar trei an
trenamente zilnice, accentul fi
ind pus într-o măsură mai ma
re pe intensitatea în repetări. 
Participarea directă la aceste 
ședințe a cercetătorului științi
fic Aurel Urmuzescu, unul din
tre cei mai valoroși tehnicieni 
ai natației noastre, a influențat 
în mod pozitiv adaptarea antre
namentelor la cerințele marii 
performanțe.

Rezultatele acestei pregătiri 
mult superioare față de cea din 
sezoanele precedente le-am pu
tut constata recent, la campio
natele naționale de la Hune
doara. Fără excepție, toate can
didatele la un loc în ștafeta 
mixtă au realizat progrese spec
taculoase : D. Georgescu de la 
63,0 (In aprilie 1976) la 59,9 (in 

această virstă se repercutează 
negativ asupra performanțelor 
din competițiile internaționale. 
In concluziile anchetei ziarului 
„Sportul" cu privire la unele 
cauze ale rămânerii în urmă a 
handbalului nostru, se scria la 
capitolul privind tinăra genera
ție : „Sugerăm federației și fo
rului de resort din Ministerul 
Educației si Invățămintului să 
facă o complexă analiză * pro
ducției și eficientei centrelor de 
juniori si. firește, să ia măsu
rile de rigoare acolo unde si
tuația o cere". Intîrzierea, după 
cum se vede, are consecințe 
grave-

Forul de conducere a hand
balului nostru nu poate râmlne 
pasiv la exemplele pe care i le 
oferă activitatea internațională, 
învățind uneori chiar din ex
periența noastră, o serie de fe
derații — cele din Uniunea So
vietică și R.D. Germană, dar 
și altele — și-au îndreptat aten
ția cu prioritate spre asigurarea 
unor generații de handbaliști cu 
gabarit dar și cu mare mobili
tate. cu viteză de acțiune, au 
pregătit mai multe reprezenta
tive. pe care le-au lansat în 
întreceri cu scopul de a le roda. 
Forța jucătorilor de handbal a 
crescut considerabil. iar apă
rările — prin gabarit și mobi
litate — sint din ce în ce mai 
greu de trecut. în acest timp, 
secțiile noastre de juniori con
tinuă să ofere sportivi cu talie 
redusă, lipsiți de forță, de pre
gătire fizică generală, deficitari

Tehnicienii federației de 
lupte au manifestat tn ultimii 
ani preocupare pentru crește
rea tinerelor talente, pentru 
asigurarea „schimbului de 
mîlne-. In loturile naționale 
de lupte greco-romane sau li
bere au fost prezențl de fie
care dată, alături de sportivi 
consacrațl. tineri talentațl 
care-șl desăvirșeau pregătirea 
tehnică tn condiții mult mai 
bune decît tn secțiile din care 
proveneau. în acest an am 
constatat sporirea preocupări
lor federației tn acest sens. 
Firesc, după fiecare ciclu olim
pic se poate observa o eviden
tă schimbare de generații în 
mal toate loturile naționale. 
Dar, niciodată n-am fost mar
torii unei atît de pronunțate 
remanieri a lotului ca la sti
lul greco-romane. Este sufi
cient să amintim că tn rindul 
elevilor maestrului Ion Cor- 
neanu, din cei aproape *0 de 
sportivi care luau parte la un 
scurt stagiu de pregătire, nu
mai 9 erau seniori t

Chiar la începutul anului, 
așa cum se întîmplă de obicei, 
federația a organizat un con
curs de selecție pentru alcă
tuirea lotului național. Numai 
că, spre deosebire de alți ani, 
regulamentul a limitat drep
tul de participare (nu au fost 
admiși sportivii consacrațl șl 
cei virstnlcl). oferindu-se ast
fel posibilitatea de afirmare 
tinerilor luptători. Rezultatele 
au fost cele scontate. In rîn
dul cîștigătorilor concursului

CONCURS

aprilie 1977), V. Dragomir 
64,6—61,8 și I. Pănulescu 66,5— 
62,4 la 100 m liber, C. Bunaciu 
69,8—64,5 Ia 100 m spate, L. 
Anastasescu 1:21,0—1:15,7, C. 
Hoțescu 1:19,4—1:16,7 și B. 
Prass 1:23,5—1:16,7 la 100 m 
bras, A. Miclăuș 67,5—64,8 și 
L Pănulescu 72,2—68,0 la 100 
m delfin.

Avînd în vedere cele arătate 
mai sus, logic s-ar părea că 
ștafeta țării noastre (anul tre
cut locul X în Europa) a mai 
urcat cîteva trepte în ierarhia 
continentală, deoarece prin 
simpla cumulare a timpilor in
dividuali am înregistra, per to
tal, un salt de aproape 10 se
cunde. Practic însă nu putem 
avea nici o certitudine, deoa
rece în cele 8 luni care s-au 
scurs cvartetul reprezentativ nu 
a participat la NICI UN CON
CURS intern sau internațional 1 
Cu alte cuvinte, aceste sporti
ve (Bunaciu și Miclăuș au con
curat cu succes la Amersfoort 
— Olanda doar în probe indi
viduale) nu au avut în toată 
această perioadă măcar o sin
gură dată posibilitatea unei 
singure testări a muncii lor. 
Vom mal adăuga si faptul că 
de trei ani echipa feminină a 
țării nu a participat la vreo în
trecere bilaterală (sau triun
ghiulară) amicală (a.v.).

și la capitolul tehnică. Pe bună 
dreptate se întreabă astăzi an
trenorul emerit Nicolae Nedef : 
„Pe cine să selecționăm în pri
ma reprezentativă ?“ Situația 
impune revenirea la vechea e- 
chipă- Dar cit va mal putea ea 
corespunde exigențelor mereu 
crescute T Ce va mai putea face 
tn fața unui eșalon mărit de 
echipe tinere, bine clădite $1 
bine pregătite, care se vor pre
zenta la începutul anului viitor 
la turneul final al campionatu
lui mondial ? Iată întrebări 
care nu pot si nu trebuie lăsate 
fără răspuns.

Am discutat în acest articol 
o parte din cauzele gravului in
succes de la C.M. de tineret de 
la Goteborg. Numărul lor este, 
firește, mai mare și vor trebui 
să fie dezbătute grabnic de că
tre federația de resort Dacă 
nici acest semnal de alarmă nu 
va fi auzit dacă atenția și e- 
forturile nu se vor îndrepta cu 
prioritate asupra acestui eșalon, 
dacă nu se vor lua măsurile 
cele mai eficiente șirul insucce
selor va continua, iar misiunea 
primelor reprezentative, de a 
apăra un prestigiu creat de-a 
lungul anilor prin muncă, va fi 
tot mai dificilă, dacă nu chiar 
imposibilă. Handbalul este un 
sport care a adus mișcării noas
tre sportive succese de mare 
rezonantă si nu-și poate îngădui 
nimeni să asiste pasiv la decli
nul său.

(sau remarcaților) au apărut 
juniori excelent dotați pentru 
această disciplină sportivă, ca 
C. Seu tur ici și N. lordache 
(48 kg). N. Zamfir (52 kg), M. 
Balaur (57 kg). Șt. Negrișan 
(62 kg), L. Tipa și Gh. Minea 
(74 kg), I. Dralca (82 kg), I. 
Răduțescu (90 kg) etc. După 
depistare, pregătirea acestor 
tineri a fost urmărită ou mai 
multă atenție de către tehni
cieni, tn cadrul lotului alcâ- 
tuindu-se o grupă specială a 
tineretului, cu un program de 
antrenament adecvat.

o astfel de concepție des
pre modul cum trebuie privită 
problema creșterii tineretului 
nu poate să nu dea roadele 
așteptate. De altfel, ștefan 
Negrișan (cat. 62 kg) a cîști- 
gat turneul internațional de 
la Karlovo (Bulgaria). Ntcolae 
Zamfir și Ion Dralca s-au cla
sat pe locul doi la aceeași 
competiție. T’articiplnd la un 
turneu în Turcia, ion Draica 
și-a învins toți adversarii (se
niori), lăsînd o frumoasă im
presie. Din partea lor se aș
teaptă și alte succese, calen
darul lor competițional fiind 
astfel alcătuit îneît să le per
mită o ascensiune continuă. 
Chiar In aceste zile, lordache, 
Zamfir, Negrișan, Draica. Ră
duțescu, Ivan etc. participă la 
un turneu în Polonia, tar în
tre 5 și 8 mal. cel mal buni 
dintre ei vor fi prezențl la 
Balcaniada de la Atena rezer
vată tineretului.

Mihai TRANCA

TESTAREA 
TALENTELOR 

CICLISTE 
CONTINUĂ

Misiunea încredințată sportu
lui nostru cu pedale — de a 
atinge nivelul olimpic și de a 
participa la J.O. din 1980 — a 
mobilizat întreg activul ciclis
mului pentru depistarea și se
lecționarea talentelor capabile 
să dobîndească, prin pregătire 
asiduă, un înalt nivel compe
titiv.

Prima acțiune, la care au luat 
parte toți tehnicienii, a fost a- 
ceea de a stabili care dintre ti
nerii rutieri și pistarzi cores
pund actualelor cerințe- Din- 
tr-o listă lungă, de aproape 
200 de candidați, au fost aleși 
50, criteriile fiind vîrsta (ple- 
cînd de la constatarea că un 
rutier ajunge la nivelul maxim 
al potențialului cam la 24—25 
de ani) și gabaritul (pentru o 
echipă de contratimp este ne
cesar ca toți rutierii să aibă 
aproximativ aceeași înălțime, 
de preferință peste L85 m). Su
puși periodic unor examene 
medicale complexe — Centrul 
de medicină sportivă și medicul 
lotului, dr. Mircea Răzuș, au 
dat un permanent și deosebit 
de prețios ajutor — și unei 
pregătiri de specialitate pe baza 
unui Dlan alcătuit de profeso
rii Nicolae Oțeleanu, Nicolae 
Voicu și Ion Stoica, cicliștii au 
trebuit să facă față unei suite 
de teste eliminatorii. La capătul 
unei prime perioade, încheiată 
la 20 aprilie, s-a ajuns la con
cluzia că nouă corespund în 
general cerințelor si doar doi 
sau trei sint la nivelul cel mai 
înalt al pretențiilor. Nicolae 
Savu, Ladislau Filip, Florian 
Vlașcu, Endre Sipoș, Ion Pa- 
raschiv, Const. Căruțașu, Dan 
Bonciu, Vasile Chifor și Nanciu 
Sîrbu sint. deocamdată, oamenii 
spre care se îndreaptă speran
țele.

Federația își continuă munca 
de selecție și pregătire. Recu
perarea unora dintre sportivii 
care nu corespund în momentul 
de fată din diferite motive si 
o nouă acțiune de testare a 
generației tinere formează o- 
biectivele prioritare ale activi
tății sale. Se pornește de la 
ideea de a asigură lui Mirceă 
Romașcanu și Ion Cojocaru, 
oamenii de bază ai ciclismului 
nostru In probele de contra
timp. un colectiv talentat, ca
pabil să-i susțină în temerara 
încercare de a cuceri Un loc 
fruntaș în ierarhia olimpică a 
formațiilor participante !a 
greaua cursă de 100 km con
tratimp. Un program competi
țional dens, cîteva teste de spe
cialitate in probe de contratimp 
individual și pe echipe și o 
pregătire non-stop vor asigura 

progresul valoric al tinerei ge
nerații de rutieri.



Campionatele internaționale de tenis Azi, in sala Floreasca

VIRGINIA RUZICI Șl FLORENȚA MIHAI 
ÎȘI VOR DISPUTA FINALA

• în semifinale, la masculin: Hărădău*—Slozil și Barany.— Kerekeș

ÎNCEPE „TURNEUL ARMATELOR PRIETENE" 
EA VOLEI

Meciuri frumoase și deosebit 
de dirze s-au disputat în pre
mia primelor finale, care vor 
desemna pe campionii interna
ționali de tenis ai țării noastre. 
Se cuvine să începem cronica 
reuniunii de ieri, cu cele două 
semifinale ale fetelor, care au 
oferit un spectacol de calitate 
numerosului public prezent la 
arena Progresul

Mai intii, au ieșit pe teren a 
două noastră jucătoare florența 
Mibai și multipla campioană 
maghiară Eva Szabo. Aceasta 
este dominată la Începutul par
tidei, dar revine pe parcursul 
setului doi, când conduce cu 
4—2 și 40—0. Este rîndul Flo
renței Mihai să refacă și setul 
intră în prelungiri, aprig dispu
tate. Cel mai interesant ghem 
a fost ultimul, cînd egalitatea 
la 40 s-a repetat de șapte ori, 
avantajul altemînd de ambele 
părți, pînă a putea fi valorificat 
de învingătoare. Florența Mihai 
cistigă cu 6—2, 8—6.

A doua semifinală feminină, 
mai clară în evoluția scorului, 
dar oel puțin tot atit de fru
moasă. Virginia Ruzici s-a dis
tanțat prin break-uri de la în
ceputul ambelor seturi, dar a 
trebuit să-și pună în acțiune 
puternicele ei „drepte" și veni

„EUROPENELE DE TENIS 1978
LA BUCUREȘTI..." 

>..ne declară L. GORODI (Ungaria), 
membru al E 1.1. Ț.

— Ca bun cunoscător al 
tenisului și vechi prieten al 
tenismanilor români, ce pă
rere aveți despre „interna
ționalele* noastre la date 
noi, în zilele de primăvară ?

— Consider o idee bună ca 
Bucureștiul, mai timpuriu în
mugurit decit alte capitale eu
ropene, să fie unul din locuirile 
de start ale sezonului in aer 
Uber. In general, lucrăm la a- 
•amblarea unui nou calendar 
competițtonal pe continent, care 
să fie viabil și să poată reuni 
rachete fruntașe din țările 
noastre. Intre „indoor14 ți pri
mele mari turnee din mai — 
Roma ți Roland Garros — este 
o perioadă propice pentru alte 
competiții ți aceste campionate 
ale României sini binevenite.

— Știm că plecați Ja Fra
ga pentru a arbitra medul 
Cehoslovacia — Irlanda din 
„Cupa Davis". Ce ne puteți 
apune despre probabilii în
vingători ?

— Nu este în uzanțe, pentru 
un arbitru, de a face pro
nosticuri. Dar lucrurile «rrt 
prea limpezi pentru ca să ne 
mai formalizăm— Cehoslovacii 
pot face doar un galop de să
nătate in meciul de la sfirșitul 
acestei săptămini. Cum nu 
mă îndoiesc că veți dștiga îm
potriva belgienilor, săptămîna 
viitoare, se profilează o semi
finală a grupei A europene 
România — Cehoslovacia, joc 
de mare atracție. O spun s- 
ceasta au plăcere, fiindcă-i cu
nosc pe bucweșteni ea foarte 
doritori de a vedea tenis de 
calitate.

— Dacă este așa, ce le o- 
feră in viitor acestor pasio-

PREGĂTIRILE LOTULUI ROMÂN 
PENTRU BALCANIADA DE TIR

Astăzi se încheie pregătirile 
Ioturilor reprezentative, care 
vor lua startul, de marți, in 
capitala Greciei, la cea de a 
Xl-a ediție a Balcaniadei de tir. 
După cum am mai anunțat, a- 
nul acesta, programul compe
tiției este mai încărcat prin in
troducerea probei de pușcă 
10 m seniori. Din acest mo
tiv, antrenorii loturilor au pro
cedat la antrenamente alterna
tive, cu arme cu glonț și cu 
arme cu aer comprimat. Ulti
mele au fost ședințe de pre
gătire comune, găzduite de sala 
poligonului bucureștean Di
namo. In rest, antrenamentele 
cu glonț au fost efectuate fie 
la Dinamo. fie la Domnești, 
unde se află poligonul clubului 
Steaua. O noutate în structura 
planului general de pregătire : 

rile la fileu, pentru a Infringe 
rezistența Yvonei Brzakova 
(Cehoslovacia), care a contra
atacat deseori cu succes. Cam
pioana noastră își adjudecă vic
toria CU 6—4, 6—3. Finala Ru
zici — Mibai, de azi după a- 
miază, se anunță foarte intere
santă și echilibrată.

La băieți, au fost desemnați 
semifinaliștii. Printre aceștia, 
doi reprezentanți ai țării noas
tre. Iosif Kerekes, în aceeași 
notă bună a evoluțiilor sale din 
ultimul timp, a trecut peste 
momentele dificile ale partidei 
sale cu polonezul Maciej Do- 
browolski, ciștigind cu 3—6,
7— 5. 6—3. Mai greu decît s-ar 
fi putut prevedea s-a calificat 
Dumitru Hărădău, primul favo
rit al probei. El a fost condus 
de Mihai Rusu, s-a desprins 
greu in setul doi, dar a termi
nat convingător. Scorul: 2—6,
8— 6, 6—3 pentru Hărădău.

Faze de mare tenis s-au pu
tut vedea în „mica finală" pe 
care și-au disputat-o doi din
tre oaspeți, Thomas Emmrich 
(R.D.G.) și Pavel Slozil (Ceho
slovacia). Primul, cu un joc de 
serviciu-vole în stil clasic, al 
doilea cu un bogat arsenal de 
hiptă. reușind puncte nesperate 
la capătul unor spectaculoase

Laszlo Gorodi este membru 
marcant al federației de tenis 
din Ungaria, arbitru interna
țional și secretarul comisiei 
de organizare a campionate
lor europene de tenis. A fost 
arbitrul finalei România — 
U.R.S.S. (3—2) de la Tbilisi, 
din cadrul ediției 1S72 a «Cu
pei Davis". Conduce delega
ția tenismanilor maghiari la 
campionatele Internaționale 
ale României.

nați ai tenisului de la noi 
forul internațional de spe
cialitate ?

— Le oferim o surpriză ți 
dintre cele mai frumoase, sper. 
Pentru anul viitor este pro
gramată in România cea de a 
zecea ediție a campionatelor eu
ropene de amatori. Această 
competiție, care a început la 
Torino, in 1969 ți ultima oară 
s-a desfășurat la Prerov, in 
Cehoslovacia, începe să capete 
anvergură. Sper ca la ediția sa 
viitoare, pe frumoasele dv. te
renuri, să avem la start pe cei 
mai reprezentativi tenismani 
din Europa, pentru a sărbători 
cum se cuvine acest prim jubi
leu, al unui deceniu de între
ceri.

Rd. V.

fată de alte perioade comune, 
de astă dată, exercițiile fizice 
și chiar trecerea unor norme 
de alergare, rezistență si forță 
au făcut parte. în mod obișnuit, 
din programul zilnic. Așadar, 
condiții optime de lucru, antre
namente variate, care au ex
clus posibilitatea saturației. 
Alte argumente ? Numele cu 
„firmă" din cadrul loturilor 
noastre : Corneliu Ion, Marin 
Stan (la pistol viteză). Ilie Co- 
dreanu, Romulus Nicolescu, Eu
gen Satală (la pușcă seniori), 
Mariana Feodot și Veronica 
Tripșa (la pușcă senioare), ca 
să selectăm doar pe cițiva din
tre cei care ne vor reprezenta 
la Balcaniada de tir ’77.

Lotul. însoțit de antrenorii 
T. CoIdea și O. Galea, va pleca 
spre Atena astăzi după-amiază. 

schimburi de mingi. In prelun
girile setului întâi, Emmrich a 
ratat de două ori șansa unui 
break, ca apoi rezistența sa să se 
diminueze treptat, pînă la con
semnarea înfrângerii. Slozil cîș- 
tigă cu 11—9, 6—2. în ultimul 
sfert de finală, maghiarul Sza- 
bolcs Barany, cu același joc 
elegant și precis, a dispus de 
jucătorul bulgar Bojidar Pampu- 
lov cu 6—3, 7—5.

Rezultate din probele de du
blu, ia masculin (semifinale): 
Simbera, Slozil — Petrov. Tă
băraș 6—2, 6—0. La mixt (sfer
turi de finală): Szabo. Barany 
— Reidich. Dobrowolski 7—5, 
6—2; Brzakova. Slozil — L. 
Romanov, Mureșan 7—5, 6—2;
Kulhankova. Simbera — Ne
meth, Varga 6—1. 6—3: Mihai. 
Emmrich — Jarosz, Jasinski 
6—4, 6—3.

Azi. de la ora 13, se dispută 
semifinalele de simplu bărbați, 
urmate de finalele de simplu 
fete șl dublu bărbați. Dumini
că (ora 10). ultimele trei finale.

Rade VOIA 
Ion GAVRfLESCU

CAMPIONATE • COMPETIȚII
Automobilism de viteză 
în coastă, la Păltiniș

După campionatele republicane 
de automobilism — de raliuri și 
de viteză pe circuit — iată că 
miine se dă startul și în campio
natul de viteză în coastă. Locul 
de desfășurare a primei etape, 
din cinci, a amintitei întreceri, va fi 
șoseaua ce duce spre Păltiniș-Sibiu.

Concurenții, cei mai buni auto- 
mobiliști ai țării, au și sosit la 
Sibiu și, astăzi, între orele 15 
și 19 (după revista tehnică) are 
loc antrenamentul oficial. Con
cursul propriu-zis, organizat de 
către F.R.A.K. și Comisia locală 
de automobilism și karting Sibiu, 
se desfășoară miine, duminică, 
între 8,30 și 13.

Final în Divizia B 
la baschet

In urma desfășurării meciurilor 
turului 4 (ultimul) al Diviziei B 
la baschet, clasamentele seriilor 
se prezintă astfel : MASCULIN — 
SERIA I : Constructorul Arad
33 p, Comerțul Tg. Mureș 31 p, 
Universitatea II Cluj-Napoca 31 p. 
Gloria Dej 29 p, sănătatea Satu 
Mare 28 p, Rapid' Oradea 27 p ; 
SERIA A n-A : A.S. Universitară 
Sibiu 34 p, C.S.U. Pitești 33 p, 
Știința Mediaș 32 p, Voința Timi
șoara 29 p. Universitatea Craiova 
27 p, Știința Petroșani 25 p ; SE
RIA A III-A : Lelea Bacău 36 p, 
A.S. Armata Bacău 34 p. Știința 
Ploiești 30 p, Electrica Fienl 29 p. 
Marina Constanța 29 p. Victoria 
M.T.TC. Botoșani 16 p : FEMININ
— SERIA I : C.S.U. Tg. Mureș 
33 p. Metalul Salonta 26 p. Me
dicina Timișoara 23 p. Construc
torul Arad 22 p. Voința Oradea 
16 p ; SERLA A n-A : Carpați Sf. 
Gbeorghe 30 P, Comerțul Tg. Mu
reș 27 p, Universitatea Craiova 
24 p. știința Tr. Măgurele 22 p. 
Știința Sf. Gbeorghe 16 p ; SERIA 
A III-A : Universitatea Iași 31 p, 
Știința Constanta 29 p. Lumina 
Botoșani 36 p. Confecția Călărași 
!• p, ROVA Roșiori de Vede — re
trasă. In seria a rv-a (a forma
țiilor bucureștene) Întrecerile nu 
s-au încheiat, dar echipele Lie. 
nr. 1 (masculin) și Progresul (fe
minin) sint virtual ciștigătoare.

învingătoarele in cele patru se
rii vor lua parte la turneele de 
calificare pentru Divizia A care 
vor avea loc Intre 6 și 3 mai la 
St Gbeorghe — pentru formațiile 
masculine — și la Pitești — pen
tru cele feminine (la fete va par
ticipa și sănătatea Ploiești). Pri
mele două clasate vor promova 
in Divizia A. Retrogradează din 
Divizia B clasatele pe locurile 3 
ți 6 in seriile I, a n-a $1 a m-a ; 
din seriile bucureștene rămîn in 
Divizia B primele 6 clasate, res
tul retrogradind.

„Cupa Independenței* 
la ciclism

Joi după-amiază a avut loc pe 
circuitul din str. Cîmpinei „Cupa 
Independenței- la ciclism, compe
tiție organizată de clubul sportiv 
Voința drept prolog La campiona
tele municipale de semifond, a- 
lergări ce se vor desfășura du
minică dimineața, pe același tra
seu. Iată cîștigătorii probelor. Se
niori, 40 ture cu sprint la 5 ture
— N. Savu (Dinamo) 18 p ; ju
niori mari, 26 ture cu sprint la 2 
ture — Gh. Lăutaru (Șc. sp. 1) 
54 p ; juniori mici, 16 ture cu 
sprint la 2 ture — T. Stoian (O- 
limpia) 20 p ; semicurse, 6 ture — 
D. Ioniță (Șc. sp. 1) 11:35.

Etapa a XXVI-a 
din Divizia A de handbal

Astăzi și mîine, întrecerile pri
mei divizii de handbal continuă 
cu partidele etapei a XXVI-a.

La feminin, runda se deschide 
astăzi, cu o partidă tradițională :

Atenția, iubitorilor voleiului 
din Capitală este reținută în 
aceste zile de competiția mas
culină internațională pe care, 
începînd de astăzi, o găzduiește 
sala Floreasca. Este vorba de 
tradiționalul „Turneu al arma
telor prietene, la care participă 
formațiile Ț.S.K.A. Moscova, 
Honved Budapesta, T.S.K-A. 
Sepiemvrisko Zname Sofia. Du-
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PROGRAMUL JOCURILOR 
DE AZI Șl MIINE

Azi, de Io ora 16 : Steaua - 
Honved Budapesta ; Ț.S.K.A. 
Moscova — Dukla Trencin.

Miine, de la ora 10 : Honved 
— Duldo ; Steaua — Ț.S.K.A. 
Sofia.

s\\\\\\\\\\\\\\\\'l
kla Trencin și Steaua București.

Cele patru formații de peste 
hotare au sosit In Capitală și 
au făcut acomodarea cu sala in 
care vor evolua de astăzi pînă 
miercuri. Campioana europeană 
a cluburilor. Ț.S.K.A. Moscova, 
prezintă un lot tînăr. dar va
loros- O echipă puternică. cu 
multi component! ai reprezen

I.E.F.S. — Universitatea București 
(teren Tineretului, de la ora 17).

Miine sint programate următoa
rele jocuri : Confecția — Textila 
Buhusi (teren Steaua, de la ora 
9), Rapid — Universitatea lași 
(teren Giulești, de la ora 10), 
Constructorul Timișoara — Mure
șul Tg. Mureș, Universitatea Ti
mișoara — Voința Odorhei.

La masculin, bucureștenii vor 
putea urmări jocul „U“ București 
-r C.S.U. Galați (teren Universita
tea, de la ora 11,30), meci cu Im
plicații directe în zona retrogra
dării. Celelalte partide : C.S.M. 
Borzești — H.C. Minaur Baia 
Mare, Știința Bacău — Dinamo 
București, Dinamo Brașov — „U- 
Cluj-Napoca și Gloria Arad — Re- 
lonul Săvinești.

La Baia Mare, meciul 
de înot România — 

Bulgaria (copii)
Bazinul acoperit (50 m) din Ba

ia Mare va găzdui astăzi și mii
ne prima întrecere internațională 
de înot. Este vorba de tradițio
nala întîlnire dintre selecționatele 
de copii ale României și Bulgariei.

Concursul este programat in 
trei reuniuni (simbătă după-amia
ză. duminică dimineața șl după- 
amiază) probele desfășurindu-se pe 
două categorii de virstă <1963 și 
1965). Cele două echipe vor avea 
dreptul de a alinia la start cite 
un singur sportiv și, firește, cite 
o ștafetă la fiecare categorie de 
virstă.

Formația țării noastre a fost 
selecționată pe baza rezultatelor 
Înregistrate la recentele campio
nate naționale de copil de la 
Cluj-Napoca. Nu vor lipsi, prin
tre alții. Dan Ținea, Cristian 
Bariu. Flavius Vișan și Brigitte 
Prass.

Bogată activitate 
competițională a oinițtilor

Sezonul competițional în aer 
liber a marcat și pentru oină 
debutul în acțiunile incluse în 
calendarul pe acest an. O primă 
întrecere — încheiată cu victoria 
echipei Dinamo București — a 
fost „Cupa Independenței-, orga
nizată de comisia de resort a 
C.M.E.F.S. București. In toate ju
dețele sint in plină desfășurare 
întilnirile per.tru calificarea la 
fazele de zonă ale campionatului 
liceelor și școlilor agricole. La 
această întrecere — care a mar
cat un mare pas In relansarea în 
rîndul elevilor a sportului nos
tru național — participă peste 
130 de echipe, etapa finală ui
mind a avea loc in zilele de 
20—22 mai la Salonta (județul 
Bihor). Azi și miine la Călărași, 
Caracal, Cărei, Făgăraș și Podul 
Boaiei (județul Iași) sint progra
mate „zonele- Campionatului li
ceelor și școlilor agricole.

Se află In plină desfășurare și 
etapele de masă ale celei mai 
importante competiții republica
ne — „Cupa României-. în jude
țele Neamț, Suceava, Botoșani, 
Bihor, Ialomița s-au înregistrat 
participări a numeroase echipe 
nou Înființate. In Capitală — la 
etapa municipală — au luat par
te 8 echipe, califieîndu-se pentru 
faza superioară formațiile Uni
versitatea și Dinamo. „Zonele- 
sînt programate în următoarele 
localități : Sibiu, Hunedoara, Dro- 
beta Tr. Severin și Vaslui, jar 
finala pe țară se va desfășura la 
Mangalia între 3—5 iunie.

Campionatele 
internaționale 

de sărituri in apă
Reprezentanți ai șase țări — 

Bulgaria, R.D. Germană, Polonia, 
Ungaria, U.R.S.S. și România — 
se întrec azi și mîine (în fiecare 
zi de la orele 9,30 și 16,30) la ba
zinul „23 August- din Capitală 

tativei bulgare (Trenev, Si- 
meonov, Gospodinov, Seferinov 
etc) aliniază Ț.S.K.A. Septem- 
vrisko Zname Sofia, una dintre 
candidatele îndreptățite la cis- 
tigarea competiției. Ca și echi
pa sovietică (lipsită aici de a- 
portul celor mai buni jucători), 
campioana Bulgariei s-a nu
mărat printre finalistele ediției 
din acest an a C-C.E. în aceste 
formații voleibaliștii de la 
Steaua vor avea, după părerea 
noastră, cele mai puternice con
curente la locul I, deși nu sint 
de neglijat nici Honved Buda
pesta (finalistă în ediția recent 
încheiată a Cupei cupelor) sau 
Dukla Trencin.

Steaua, care a marcat un 
simțitor progres în ultima vre
me, are posibilitatea să con
firme acest salt într-o conjunc
tură internațională selectă și, 
la sărbătorirea a 30 de ani de 
la înființarea clubului, să se 
prezinte cu un prețios trofeu, 
în vederea turneului jucătorii 
lui Aurel Drăgan și Octavian 
Crețu s-au pregătit cu atenție.

Meciurile vor fi conduse de 
arbitrii români I. Covaci. A. 
Dinicu. V, Dumitru și V. Ran- 
ghel, precum și de cei care în
soțesc fiecare echipă oaspete 
(cite unul).

în cadrul Campionatelor interna
ționale de sărituri, competiție a- 
junsă la o ediție jubiliară, a 10-a. 
Printre concurenți mulți tineri, 
speranțe ale țărilor participante, 
unii dintre el avînd însă de pe 
acum în palmares performanțe 
remarcabile în dispute internațio
nale. Este vorba de Galina Pija- 
nova (U.R.S.S.) și Martina Jăs- 
chke (R.D. Germană), ambele 
medaliate la ediția 1976 a cam
pionatelor europene de junioare.

Echipa țării noastre, formată 
din Ion Ganea, Vasile Nedelcu, 
Alexandru Bagiu, Victor Bastar, 
Georgiana Săcăleanu, Magdalena 
Toth, Anca Făgețean, Mihaela 
Atanasiu. Mariana Marc, Sorana 
Iacob și Rnxandra Hociotă, are o 
misiune dificilă, dar avem convin
gerea că va ști să lupte pentru re
zultate cit mai bune.

Turneele finale (locurile 
7—12) ale Campionatelor 

de volei
BACAU. în Sala sporturilor din 

localitate s-a încheiat turneul 
campionatului masculin Oocurile 
7—12). în primul meci au evoluat 
formațiile Delta Tulcea șl Petro
lul Ploiești. Au cîștlgat cu 3—2 
(—14, 4. 1, —9, 6) voleibaliștii
tulceni. S-au evidențiat Iacoblev 
(D) și Trlculescu (P). Au arbi
trat I. Stoica — P. Zoe. C.S.U, 
Galați a realizat o nouă victorie, 
de data aceasta in fata echipei 
Universitatea Craiova, cu 3—1 (9, 
11, —2, 12). Remarcări : Antones
cu. Zugravu, Teodorev (C.S.U.), 
Braun (U). Arbitri : M. Marian
— C. Șovăilă. In ultima partidă 
a zilei, Viitorul Bacău — Rapid 
3—2 (—4, —10, 7, 6, 9). în urma 
rezultatelor din campionat, forma
țiile C.S.U.' Galați și Petrolul 
Ploiești au retrogradat în divizia 
secundă. (S. NENIȚA — coresp.)

GALAȚI. După o zi de pauză, 
au fost reluate întrecerile din 
turneul feminin. O partidă inte
resantă, mai mult prin prisma 
evoluției scorului, au furnizat-o 
Ceahlăul P. Neamț șl c.s.M. si
biu. A Învins cu 3—2 (8, —13, —10,
5, 13) echipa Ceahlăul. Re
marcări: Georgeta Tănase (C), Ma
nuela Țurlea (C.S.M.). Arbitri : 
V. Tilcă — D. Delcea. Știința 
Bacău a dispus, tot la capătul 
unui meci maraton, de Univer
sitatea Timișoara 3—2 (—8, —7,
8, 3, 12). Remarcări : Marinela
Grigoraș, Leontina Mateș (S). 
Arbitri : E. Mendel — I. Covaci, 
în ultima întîlnire. C.S.U. Galați
— Maratex B. Mare 3—0 (13.
6, 10) Turneul se încheie azi. 
CT. SÎRIOPOL — coresp.).

ANUNȚ
Universitatea cui.„iai-ști- 

ințifică București, in cola
borare cu Consiliul munici
pal pentru educație fizică și 
sport și Centrul de cerce
tări pentru educație fizică și 
sport al C.N.E.F.S.. anunță 
ținerea cursului de reciclare 
cu tema : „SARCINILE O- 
LIMPICE ALE CLUBULUI 
RAPID ȘI MODUL DE 
REALIZARE".

Masa rotundă, condusă de 
tovarășii Nicolae Stancu, prim 
vicepreședinte al C.M.B- 
E.F.S., și de Florea Tănă- 
sescu, președintele clubului 
Rapid, va avea loc în sala 
S.R.C.S., din str. Biserica 
Amzei 5—7, luni 25 aprilie 
1977, ora 12,30.

Va urma un film artistic.



All: SPANIA ROMANIA C. M. de hochei pe gheață

IN CAMPIONATUL EUROPEAN DE RUGBY
BARCELONA 22 (prin tele

fon). Sosită joi seara în frumo
sul oraș de pe litoralul Medite- 
ranei. echipa de rugby a 
României este înconjurată aici 
cu multă simpatie. Ziarele a- 
cordă spații largi meciului pe 
care tricolorii noștri îl vor sus
ține sîmbătă cu reprezentativa 
Spaniei în cadrul Campionatului 
european F.I.R.A. Se vorbește 
și se scrie elogios despre jocul 
modern al rugbyștilor români. 
Deosebit de edificator este si 
unul din titlurile apărute în „El 
Mundo Deportivo" care aprecia
ză meciul drept „o veritabilă 
sărbătoare rugbystică".

Partida se va juca pe stadio
nul Baudini Aleu din stațiunea 
Sânt Boi de Llobregat situată 
în vecinătatea Barcelonei. Un 
amănunt care își are semnifi-

cația sa : aici se aniversează 
55 de ani de la introducerea 
sportului cu balonul oval de 
către un pasionat al cărui nu
me îl poartă stadionul...

Cele două tabere au un „car
tier general" comun. Ia hotelul 
„Cristal". Antrenorul francez 
Gerard Murillo, responsabilul 
tehnic al formației Spaniei, se 
dovedește în declarații același 
adept al jocului deschis pe 
care îl știam, fiind convins că 
„va fi un spectacol reușit".

în tabăra tricolorilor cuvîntul 
de ordine este unul singur — 
victorie! Dar nu atît o victorie ca 
scor (care ar fi a 6-a din tot 
atîtea întîlniri directe, inclusiv 
cea de sîmbătă) cît mal ales 
— așa cum afirma conducăto
rul delegației noastre, Jean 
Oncescu, „un nou pas pe dru-

Un rezultat prestigios al sabrerilor noștri

IN „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"77

mul rugbyului de clasă, o evo
luție ce se dorește peste aștep
tări".

Vineri după-amiază antreno
rii V. Irimescu și P. Cosmănes- 
cu au susținut cu echipa ce in
tenționează să o trimită în te
ren și cu rezervele O. Corneliu, 
Borș, Achim, Suciu și Constan
tin, un antrenament de acomo
dare cu... temperatura destul 
de ridicată. Remarcăm debutul 
pilierului Bucan din Iași pre
cum și reintrarea în echipă a 
lui Dumitru.

Meciul va începe la orele 
17,30 și va fi condus la centru 
de G. Chevrier Franța (la tușe 
Fr. Sanoristan și AI. Lemnea- 
nu) căruia i se vor alinia for
mațiile :

SPANIA: Apraiz — Christin. 
Torres. Feijoo, Gijon — Mori- 
che, Zuluet — Noriega, Bueno, 
Romero — Ciunfuegos, Garcia 
(Errandonea) — Mocoroa, Za- 
piain. Martin. Rezerve : Cano- 
sa, Moreno. Usabiaga, Arrive- 
ras, Foms.

ROMANIA : Bucos — lanu- 
sevici, Nica. Varga. Motrescu — 
Alexandru. Paraschiv 
Dumitru, 
Pintea —
nu.

Meciul 
rect de 
Repriza a doua (de la 
18.15) va putea fi urmărită și 
pe posturile românești de tele
viziune.

Stoica, 
Murariu — Dărăban, 
Bucan, Ortelecan, Di-

va fi transmis în di- 
televiziunea spaniolă, 

orele

ROMÂNIA, 2-7 CU S.U.A. 
DUPĂ UN DEBUT PROMIȚĂTOR

mai mare
Huțan st

cu echipa
9 jucători

BUDAPESTA, 22 (prin tele
fon). Actuala ediție a „C.C.E." 
la sabie a fost cîștigată de 
formația Ț.S.K.A. Moscova cu 
3 victorii în turneul final. Ea a 
fost urmată de Ujpest-Dozsa 
Budapesta cu 1 victorie (22 
asalturi cîștigate), Steaua Bucu
rești — 1 victorie (21) si Vasas 
Budapesta 1 victorie (18).

Așadar, campioana României 
a ocupat un prestigios loc 3, 
fiind însă foarte aproape de 
posibilitatea de a ajunge chiar 
pe locul secund. In partida de
cisivă. însă, cu Vasas, campi
oana tării noastre a avut ini
țiativa, îndeosebi în primele 
trei părți ale întîlnirii, cînd a și 
condus cu 3—1. 5—3 și 8—4, 
încit rămăseseră puține speran
țe pentru sabrerii de la Vasas 
de a mai întoarce rezultatul. 
Dar. spre surprinderea genera
lă Vasas a avut o puternică re
venire. ajungînd pînă la scorul 
de 7—8. Rămînea pe seama Iui 
Marin. în ultimul asalț, cu Gel
lert, de a forța victoria în fa
voarea echipei bucureștene. 
Marin s-a comportat bine, în 
partea a doua a asaltului, reu
șind să egaleze la 4. Apoi se 
înregistrează trei simultane. Cei 
doi sportivi n-au putut fi de
partajați nici la priorități. Pînă 
la urmă, pe un atac al lui 
Marin, arbitrul Korrens i-a dat 
tușe lui Gellert ! Vasas a e- 
galat. în acest fel, și avînd o 
situație mai bună la tușaveraj 
și-a apropriat și victoria...

Oricum performanța sabreri- 
lor de la Steaua București este 
remarcabilă. Ea confirmă va
loarea continentală a sportivilor 
noștri la această probă și ne o- 
feră speranțe pentru C.M. din 
iulie din Argentina.

Iată și celelalte rezultate înre
gistrate de sabrerii echipei noas
tre campioane.

In grupa D, din care a făcut 
parte inițial, Steaua a dispus de 
A.Z.S. Varșovia cu 9—<5 și apoi 
de A.S. Belgrad cu 9—0. Fiind 
fruntașă a grupei, ea a tras pen
tru locurile 1—4 cu liderele ce
lorlalte grupe, după cum urmea
ză : cu Ujpest Dozsa 8—8 (63— 
62 tușe date), cu 
cova 5—9 și, în 
mai înainte, 8—8 

.date) cu Vasas.
De notat că la 

luat parte 12 echipe. Dintre for
mațiile care participau în mod 
curent la întrecere a forfaitat 
campioana Italiei, Carabinieri. 
Motivul ? Considerînd că nu are 
șanse la primele locuri s-a re
zervat pentru... turneul indivi
dual din cadrul „Cupei Hunga- 
ria“ care începe sîmbătă dimi
neața. Participă 152 de sabrerL 
Finala acestui tradițional con
curs de sabie — unul dintre 
cele mai puternice de pe conti
nent este programată duminică 
după amiază.

T.S.K.A. Mos- 
meciul descris 

(62—66 tușe

competiție au

Paul SLAVESCU

Geo RAEȚCHI

VIENA 22 (prin telefon). Și în 
al doilea meci disputat în gru
pa de elită a campionatului 
mondial hocheiștii români au 
plătit un greu tribut lipsei de 
experiență în primul rînd, iar 
în al doilea rînd, gravelor erori 
în apărare, vina cea 
purtînd-o portarii V. 
mai ales, Netedu.

începutul jocului 
S-U.A. (avînd in lot
din liga profesionistă canadia- 
no-americană) a fost favorabil 
formației noastre, care a abor
dat partida foarte curajos. In 
min. 9. Tureanu a deschis sco
rul iar în min. 22, FI- Sgîncă 
l-a majorat la 2—0. multi fiind 
tentați să creadă că se va pro
duce marea surpriză a campio
natului.

în continuare, însă, două 
inferiorități numerice ale echi
pei noastre (FI. Sgîncă și Cos- 
tea, eliminați 2 minute) sînt 
fructificate de adversari : Mc 
Elmury (min. 26) și Miller 
(min. 28). Românii revin în 
atac și rînd pe rînd Nistor, 
Costea și Gheorghiu ratează 
mari ocazii, ultimul singur cu 
portarul ! Și. cum des se în- 
tîmplă In hochei, înscrie 
versarul : Debol (min. 33) 
Miller (min- 
rul reprizei.

tn ultima 
americană, 
mărește avansul : Debol (min.

Rezultate : Canada — S.U.A. 
4—1 (2—1, 1—0, 1—0), meci
disputat joi noaptea ; U.R.S.S.
— Finlanda U—6 (2—0, 6—2,
3—4), S.U.A. — România 7—2 
(0—1, 4—1, 3—0). Cehoslovacia
— R.F. Germania 9—3 (4—2,
2—1, 3—0), Suedia — Canada, 
rezultatul nu ne-a parvenit 
pînă la închiderea ediției.

Programul meciurilor : as
tăzi este zi de pauză ; dumi
nică : ora 11 (ora 10 la viena) 
Cehoslovacia — România, ora 
15 (ora 14) Finlanda — Sue
dia, ora 18 (ora 17) R.F. Ger
mania — S.U.A., ora 21 (ora 
20) Canada — U.R.S.S.

41), Miller (min- 43) și Krie
ger (min. 45)

Au arbitrat t I. Kompalla 
(R.F.G.) — la centru, H. Wies- 
ser și J. Wogerer (ambii Aus
tria) — la linie-

Călin ANTONESCU

39) stabilesc

ad-
Si 

sco-

treime formația 
superioară fizic,

C. E. de șah pe echipe

U. R. S. S. - VIRTUALĂ CÎȘTIGĂTOARE
Celelalte locuri fruntașe sc deem astâzi dimineața

ILIE NÂSTASE,- CAIIFICU
PENTRU FINALELE W. C. T.

înaintea ultimului turneu din 
cadrul circuitului internațional 
de tenis W.C.T.. care se desfă
șoară în aceste zile la Charlotte 
(Carolina de nord), pe prime
le opt locuri ale clasamentului 
se află : D. Stockton 520 p. J. 
Connors 460 p, I. Năstase 440 p, 
W. Fibak 430 p. E. Dibbs și V. 
Gerulaitis — 420 p, C. Drysdale 
380 p, K. Rosewall 300 p. Tur
neul final este programat între 
10 și 15 mai, la Dallas (Texas), 
cu participarea primilor opt 
clasați. Stockton, Connors, Năs
tase și Fibak și-au asigurat de 
pe acum calificarea.

TURNEE DE TENIS

înaintea ultimei runde a tur
neului final al Campionatului 
european de șah pe echipe, 
cîștigătqarea competiției era 
cunoscută. Formația U.R.S-S. 
acumulase un avans mai mare 
(9) decît numărul maxim al 
punctelor ce se pot obține în
tr-un meci (8). In schimb, lupta 
pentru următoarele trei locuri 
(și în special celelalte două de 
pe podium) rămînea deschisă, 
avînd un caracter foarte intere
sant. acerb. în ea fiind angajată 
direct și formația ROMÂNIEI, 
revelația actualei ediții a marii 
întreceri.

Două au fost întîlnirile cen
trale ale ultimei runde : IUGO
SLAVIA — ROMÂNIA și CE
HOSLOVACIA — UNGARIA. 
Pentru a avea asigurat locul III 
(care ar fi reprezentat, oricum, 
o foarte-bună performanță), e-

MIINE, FINALELE IN „CENTURA DE AUR“
(Urmare din pag. 1)

Finală de mare interes ur
mează la categoria semiușoară, 
datorită victoriilor realizate de 
Gheorghe Vlad în fața lui Ion 
Mantu și de Vladimir Sorokin 
(U.R.S.S.) cîștigător prin aban
don în meciul cu Petre Leo- 
veanu.

La categoria mijlocie mică, a 
fost neașteptată înfrîngerea gă- 
lățeanului Sandu Tîrîlă de către 
Ion Miron, care, mai activ, în 
ultimele 3 minute, a smuls vic
toria in extremis cu 3—2. Ale
xandru Tîrboi a dovedit încă 
o dată că știe să cîștige un meci 
desfășurat într-un ritm susținut, 
învinsul său, Gheorghe Mura- 

, ru, a luptat bine, dar nu a reu
șit să depășească experiența e- 
levului lui Adrian Teodorescu.

Semigreul Ion Gyorffi a evo
luat din nou foarte bine și cu 
lovituri la ficat l-a obligat pe 
Dumitru Micu să abandoneze în 
repriza secundă. In celălalt 
meci al semigreilor cubanezul

La finale sînt valabile nu
mai legitimațiile eliberate de 
C.N.E.F.S. (cu mențiunea va
labile și în săli), care dau 
acces la sectoarele de la 
parter.

Giraldo Despaigne s-a acciden
tat la arcadă și a fost oprit de 
medic să continue lupta, astfel 
că polonezul Janusz Czerni- 
szewski va boxa în finală.

Cea de-a doua gală a debu
tat cu partidele „semimuște- 
lor". Așteptată cu deosebit in
teres. confruntarea dintre Re
mus Cozma și cubanezul Sa
muel Belford a fost o adevă
rată cursă de urmărire. In 
continuu atac, Cozma și-a fu
gărit adversarul timp de trei 
reprize. Belford a căutat să 
contreze decisiv dar nereușind 
a trebuit să părăsească ringul 
în postură

Cocoșul 
tot ce i-a 
a-1 depăși 
Pak. dar tehnica superioară a 
ultimului și-a 
mă cuvîntul, 
cizia cu 3—2.

Campionul ________ ______
Cuțov și Florian Ghiță au ofe
rit o partidă memorabilă la 
cat. ușoară. Timp de două re
prize stelistul a luptat de la 
egal la egal cu valorosul său 
adversar. In ultimele minute 
însă, Simion Cuțov s-a dezlăn
țuit, aducîndu-1 pe Ghiță în si
tuație de groggy și obținînd pe 
merit verdictul.

Un recital pugilistic au furni
zat și semimijlocii Ion Vladi
mir și Cornel Hoduț. Meciul 
lor a ținut încordată atenția

de învins.
Nicu Popa a făcut 
stat In puteri pentru 

pe sovieticul Felix

spus pînă la ur- 
Pak obținînd de-

eu r one an Simlon

REZULTATE TEHNICE

b.p. 
b.p. 
Cat.

GALA I. Cat. musca : Roba 
b.p. Ramirez (Cuba) ; Ibra
him b.p. Guevara (Vene
zuela). Cat. pana : Tudor b.p. 
Ploiețteanu ; Buzduceanu b.p. 
Ott (R. F. Germania). Cat. 
semi ușoară : Vlad b.p. Mantu; 
Sorokin (U.R.S.S.) b.ab.2 Leo- 
veonu. Cat mijlocie mică : 
Miron b.p. S. Tîrîlă ; Tîrboi 
b.p. Muraru. Cat semigrea : 
Gyorffi b.ab.2 Micu ; Czer- 
niszewski (Polonia) b.ab.1 
Despaigne (Cuba).

GALA II. Cat semimuscâ : 
Turei b.p. Ștefânescu : Cozma 
b.p. Belford (Cuba). Cat co* 
coț : Pak (U.R.S.S.) 
Popa ; Horta (Cuba) 
Trujillo (Venezuela), 
ușoara : Budușan b.p. Paisan 
(Venezuela) ; S. Cutov b.p. 
Ghițâ. Cat semimijlocie : 
Vladimir b.p. Hoduț ; Ci cu
b.p. Ungureanu. Cat. miHocie: 
Martinez (Cuba) b.p. S”aahl; 
Râducu b. neorez. Florea.
Cat. grea j S’mon b.ab.1
Axente ; VîsoțW (U.R.S.S.) 
b.p. Milian (Cuba).

spectatorilor pînă la 
nai. cînd victoria i-a 
dată — just — lui 
întîlnirea vedetă a serii a fost 
cea dintre greii Igor V’soțkl și 
Angel Milian, în care Visoțki a 
obținut victoria la puncte după 
o partidă echilibrată.

gonul fi- 
fost acor- 
Vlad'mir.
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chipa noastră trebuia să nu 
piardă la mai mult de un punct 
diferență meciul cu Iugoslavia.

Aseară, tîrziu, ne-au parvenit 
rezultatele parțiale ale meciu
rilor ultimei runde.

In întîlnirea Iugoslavia — 
România, primii conduc cu 4—2, 
două partide fiind întrerupte. 
(Liubojevici — Gheorghiu, în
treruptă într-o poziție complica
tă, Ciocâltea — Gligorici */»—*/>, 
Matanovicl — Șubă 1—0, Ghi- 
țescu — Velimirovici, întrerup
tă cu ușor avantaj pentru ne
gru, Parma — Ghindă l/i—*/,• 
Ungureanu —• Ivkov 0—1. Hu- 
lak — Pavlov V,—Vi, Stoica — 
Knezevici */i—*/i).

In celelalte: Ungaria — Ceho
slovacia 4'/i—IV2 (2), U.R.S.S. — 
Bulgaria 4—2 (2), R.F. Germa
nia — Anglia l1/,—*/i (6).

Partidele întrerupte vor fi re
luate astăzi dimineață, 
tund, clasamentul este 
torul:

1. U.R.S.S. 39*/i (2) — 
ciștigătoare a campionatului, 2. 
Ungaria 30 (2), 3—4. România și 
Iugoslavia 28*.'i (2), 5. Bulgaria 25 
(2), 6. R.F. Germania 21*/, (6), 7. 
Cehoslovacia 211/, (2), 8. Anglia 
18’A (6).

da 
cu 
de 
cu

Pînă a- 
urmă-

virtuali

NEW YORK, 22 (Agerpres). 
Turneul Internațional de tenîs 
la Virginia Beach a continuat 
sferturile de finala ale probei 
simplu. Ilie Nâstase l-a învins
7—6, 6-2 pe Ray Moore, iar Guillermo 
Vilas a dispus cu 6—4, 6-3 de Ray 
Ruffels. In celelalte douâ partide : 
Gerulaitis — Taroczy 6—3, 6—2 ; Mc 
Enroe — Lutz 7-6, 7-6. în semifinale, 
Nâstase îl întîlnește pe McEnroe, Iar 
Vilas pe Gerulaitis.
• Rezultate din turneul de ia 

Charlotte : Dibbs — Roche 7—6, 6—3 ; 
Alexander — Solomon 6-3, 7—6 ; Pa- 
natta — Wilhinson 6-3, 6-3.
• La Denver (Colorado) s Borg

— Mayer 6—4, 6-3 ; Gottfried — Do- 
cherty 6-3, 7—6 ; Bertram — Tanner 
6-7, 6-4, 6-3.

„Cupa Davis“
Vineri a Început meciul de te
nis dintre echipele Cehoslova
ciei și Irlandei din cadrul „Cu
pei Davis". După prima zi sco
rul este de 2—0 în favoarea te- 
nismanilor cehoslovaci. Rezul
tate tehnice : Tomas Smid — 
Peter Ledbetter 6—0, 6—0. 6—2; 
Jiri Hrebec — James Mcardle 
6—0, 6—0, 6—1.

Alte rezultate (după prima zi)s 
Austria — Republica Arabă E- 
gipt 2—0 ; Polonia — R.F. Ger
mania 1—1 (Pinner — Niedz- 
wiedzki 11—9, 6—2, 6—1 ; Fibak
— Meiler 6—0, 6—1, 6—1); Olan
da — Iugoslavia 0—2.

TELEX • TELEX • TELEX
BUCUREȘTI - BUDAPESTA 

89-89 LA BASCHET
în ziua a doua a competiției 

internaționale masculine de bas
chet „Marele Premiu al orașu
lui Sofia", selecționata orașului 
București a întrecut cu scorul 
de 89—69 (42—46) echipa ora
șului Budapesta.

în celelalte partide disputate 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : Havana — Sofia (B) 
78—65 (39—34) ; Paris — Sofia 
(A) 97—91 (53—56) ; Varșovia — 
Moscova 86—71 (44 -43).

SOX • Turneu la Boraas (Sue
dia) meci Cuba contra unei se
lecționate combinate : cocoș : La
zaro b.p. Antonen (Suedia) ; se
miușoară : Aguilar b.k.o. Sipila 
(Fini.) : ușoară : Lazo b.p. Joha- 
ningmeier (R.F.G.) ; semigrea : 
Soria b.p. Wilson (Suedia) ; grea: 
Uguedo b.p. Cederquist (Suedia). 
• Turneu la Zaragoza (Spania) : 
muscă 
Allkan , . .
nango (Venez.) b.k.o. 
(Sp.) ;
b.k.o. Saud (Maroc).

CICLISM 0 Prima etapă a ..Cir
cuitului Sarthe" a fost cîștigată 
la sprint de sovieticul Vlatllm'r 
Osokin (110 km în 2h 39.0). a 
Cursa internațională „Premiul

- Rodriguez (Sp.) b n. 
(Turcia) ; cocoș — Ti- 

, * * ' Calderon
semigrea — Casrto (Ven.)

Annaba", desfășurată pe șoselele 
Algeriei, a revenit rutierului ce
hoslovac Bartolsic.

FOTBAL • ia Miskolc, Intîlnl- 
rea amicală dintre selectionatela 
de tineret ale Ungariei șl U.R.S.S. 
s-a terminat la egalitate : * “ 
Cu două zile tn 
al echipelor de 
pesta, Ungaria 
0—1 (0—1).

HANDBAL a 
Vorwârts Frankfurt 
(R. D. Germană) a dispus la So
fia de formația Institutului de 
cultură fizică șl sport din sofia 
cu 21—19 (13—11).

ȘAH • Cea de-a 2-a partidă 
dintre Nana Aleksandria șl Maia 
Ciburdanidze. care se dispută la 
Tbilisi tn sferturile de finală pen
tru titlul mondial feminin, a fost 
cîștigată la mutarea a 38-a de 
Maia Ciburdanidze. în vîrstă de 
14 ani, care conduce cu scorul 
de lVj—*/,. • După șase runde în 
turneul feminin de șah de la 
Bydgoszcz. conduce poloneza 
Szmacinska cu 5 puncte, urmată 
de Jurclnska 3'fa puncte. Șahista 
româncă Emilia Chiș, care în 
rtv’da a 6-a a remizat cu Sztinka 
(Ungaria), se află pe locul 4 cu 
3 puncte și o partidă întreruptă.

VOLEI • în turneul 
de la Atena : Grecia — Dane
marca 3—0 : Finlanda — E've«.a 
3—0 ; Olanda — Luxemburg 3—0 ; 
Belgia — Anglia 3—0.

. __ 0—0. 
urmă (tot în med 
tineret), la Buda-

— Cehoslovacia

Echipa masculină 
pe Oder
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