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INTERNAȚIONALE 
A CELOR CE MUNCESC!
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Desen de GHEORGHE MARINESCU

MAREA SARBATOARE
A MUNCII ȘI PRIMĂVERII
Sărbătoarea muncii, a solidari- 

tații creatorilor de valori de 
pretutindeni — manifestare care 

împodobește de mai bine de nouă 
decenii fiecare primăvară, ca un sim
bol ai treimi conștiinței celor ce mun
cesc - este intimpinată de întregul 
nostru popor, omagiată după o tra
diție core poartă in ea etape sem
nificative ale afirmării pe scena isto
riei a clasei muncitoare, ale iibînzi- 
lor sole in bătăliile date pentru o 
viață mai bună, pentru dreptate, liber
tate și demnitate, pentru transfor
marea radicală a societății, pentru de
mocrație și socialism.

Sub faldurile sărbătorești ale în
tâiului de mai 1977, avem azi — în ța
ra noastră - imaginea unui popor liber, 
stăpîn pe destinul său, viguros, har
nic, angajat ferm și cu entuziasm în 
opera de făurire a unei vieți tot mai 
îmbelșugate, de propășire a patriei so
cialiste. Marea sărbătoare de miine 
este cu deosebire semnificativă în via
ța tuturor cetățenilor țării, care cin
stesc ziua de 1 Mai prin noi și noi 
succese în toate domeniile activității 
ecanomico-sociale, prin importante 
sporuri de producție peste angaja
mentele asumate, prin hotărîrea fer
mă de a grăbi mersul jnainte al țării 
pe drumul făuririi bunăstării și civili
zației, al îndeplinirii tuturor obiective
lor prefigurate in Programul partidului 
de edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism, obiective în 
cadrul cărora cincinalul actual, al re
voluției tehnico-științifice, reprezintă 
una dintre treptele cele mai solide.

Poporul nostru intîmpină ziua in
ternațională a celor ce muncesc cu 
sentimentul de înaltă mîndrie patrio
tică pentru tot ce a înfăptuit in anii 

socialismului, pentru unitatea trainică 
și solidaritatea umană dovedite de 
toți cetățenii patriei, fără deosebire 
de naționalitate, în împrejurările grele 
ale acestui început de primăvară, în
tunecat de groaznicul seism din 4 
martie, cu hotărîrea fermă de a-și 
spori eforturile în vederea eliminării 
din mers a daunelor provocate de si
nistru. hi acest context, capătă o sem
nificație specială faptele de muncă, 
remarcabilele succese cu care oamenii 
muncii se prezintă la marea lor săr
bătoare și la celelalte evenimente de 
importanță istorică care urmează a fi 
celebrate in acest an.

Participant activ și entuziast la îm
plinirile și succesele generale, tine
retul sportiv al țării a dovedit, ca în
totdeauna, devotamentul său profund, 
activitatea creatoare, înțelegerea 
deplină a imperativelor vremii, a po
liticii partidului și statului nostru, dis- 
tingîndu-se prin importante contribu
ții la sporirea avuției naționale, la 
opera de reconstrucție prin numeroase 
acțiuni de muncă patriotică și, tot
odată, la creșterea prestigiului sportiv 
al țării in lume. El a adus in aceste 
zile un fierbinte omagiu sărbătorii oa
menilor muncii prin rezultate va
loroase pe plan internațional pre
cum și prin numeroase competiții de
dicate zilei de 1 Mai, la care sporti
vii de performanță au luat parte, 
alături de sute de mii de tineri ama
tori de spart din întreaga țară. Toate 
aceste manifestări sînt mărturia dra
gostei nemărginite, a recunoștinței și 
gratitudinii pe care tineretul sportiv le 
nutrește față de oamenii muncii, față 
de intregul popor, condus de partidul 
nostru comunist pe drumul înfloririi 
patriei socialiste, un fierbinte omagiu 
odus sărbătorii internaționale a celor 
ce muncesc.

Virtuală campioană europeană de rugby

românia întîlneste italia
ÎN ULTIMUL JOC AL TURNEULUI F.l.R.A.
© Partida se dispută miine, de la ora 11, pe stadionul Ciulești 
@ A 16-a întâlnire dintre echipele reprezentative ale celor două 
țări @ Sportivii noștri, sînt hotăriți să încheie turneul cu o victorie 

© Oaspeții au sosit ieri după-amiază in Capitală

! MANIFESTĂRI SPORTIVE DE MASĂ
J ÎN ZILELE DE 1 ȘI 2 MAI
• în zilele de 1 și 2 Mai în Capitală și în întreaga țară vor avea loc am- •
Iple manifestări sportive de masă, prin care mii de țineri și tinere vor omagia ■ 

ziua de 1 Mar, „Ziua tineretului" și „Centenarul Independenței".
| (Amănunte privind programul acestor acțiuni — în pag a 3-a) ■

Miine, pe stadionul Ciulești, 
incepind de la ora 11, arbitrul 
englez M. Quintenton va condu
ce cea de-a 115-a partidă din 
palmaresul echipei noastre re

Azi, la Brașov

SPADASINII
ÎȘI VOR DESEMNA 

CAMPIONUL NAȚIONAL
După ce la sfîrșitul săptămînii 

trecute a organizat competiția in
ternațională de sabie „Cupa Car- 
pați“, Brașovul este astăzi gazda 
campionatului național de spadă, 
proba individuală. în sala „Trac- 
torul“ își vor disputa titlul de 
cel mai bun spadasin român pe 
anul 1977, aproximativ 70 de tră
gători, reprezentînd toate centre
le de scrimă din țară. Nu vor 
lipsi, desigur, spadasinii clubului 
bucureștean Steaua» cei care re
cent. în „Cupa Europei" au obți
nut medaliile de argint : Ion Popa 
(campionul ediției precedente), 
Nicolae Iorgu, Constantin Bărăgan, 
Octavian Zidaru, ca și colegii 
acestora din lotul reprezentativ : 
Liviu Angelescu (Farul Constan
ța,) Constantin Duțu (T.EF.S. 
București) sau tinerii Erwin Ke- 
rekeș (Steaua), Ion Bărbosu (Elec- 
troputere Craiova), Tudor Bălă- 
nescu (Progresul București). Con
cursul începe la ora 8,30, finala 
urmînd să aibă loc de la ora 18. 

prezentative, România — Italia, 
a 16-a dintre selecționatele ce
lor două țări. Meciul constituie 
ultima evoluție a tricolorilor 
noștri în actuala ediție a Cam
pionatului european F.I.R.A., in 
care ei au trăit satisfacția unor 
frumoase victorii asupra echi
pelor Franței, Spaniei, Polo
niei și Marocului- Aceste suc
cese meritate, rod al muncii 
perseverente de pregătire, al 
entuziasmului și al responsabi
lității tuturor jucătorilor, oferă 
XV-lui antrenat de Petre Cos- 
mănescu și Valeriu Irimescu 
posibilitatea de a aborda jocul 
de miine din postura de virtual 
cîștigător al titlului de campion 
al Europei. într-adevăr. chiar 
și în cazul unei puțin probabile 
înfrîngeri. combinată cu mai 
mult ca sigura victorie a Fran
ței asupra Poloniei (echipe care 
se întilnesc tot miine. la Albi), 
reprezentativa României nu mai 
poate pierde poziția de lideră 
a competiției organizată de 
F.l.R.A. Aceasta pentru că for-

(Continuare în pag. a 7-a)
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; AVANCRONICA ETAPEI DIVIZIEI A LA FOTBAL, !■ 
! ULTIMELE VEȘTI DE LA ECHIPE, CLASAMENTE, I;

DATE STATISTICE ETC. !;

RO MÂN IA — BELGIA, ÎN „CUPA DAVIS"

TENISMANII NOȘTRI CONDUC CU 2-0
Reprezentativa de tenis a ță

rii noastre a luat un consistent 
avans după prima zi a întâl
nirii cu echipa Belgiei Tenis- 
manii români au câștigat amin- 
două partidele de simplu, de 
ieri după-amiază și mai au ne
voie de un singur punct pen
tru a fi calificați in faza ur
mătoare, sferturile de finală ale 
grupei A europene din -Cupa 
Davis“. A fost o reușită ridi
care de cortină, salutată cu a- 
plauze de cei aproape 4 000 de 
spectatori prezenți în tribunele 
terenului central al parcului 
sportiv Progresul. Un timp 
ideal pentru tenis, jocuri fru
moase, intr-un cuvînt un spec
tacol care a plăcut și care pro
mite noi satisfacții pentru ur
mătoarele două zile de între
cere.

L NÂSTASE - B. BOILEAU 
6-1, 6-4, 6-1

Partida de „uvertură" ne-a 
prilejuit o mult așteptată rein- 
tilnire cu Hie N ăst ase, primul 
nostru jucător. Cu dezinvoltura 
care ii este caracteristică, cu 
precizie in lovituri și fantezie 
in joc, el a incintat adesea 
privirile tuturor. Firește, re
plica oferită de tânărul jucător (Continuare in pag. a 8-a)

Ilie Năstape pregătind o minge câștigătoare, in partida sa de ieri
Foto : V. BAGEAC

belgian nu i-a solicitat folosi
rea tuturor resurselor. Bernard 
Boileau n-a reușit să puncteze 
decît la al șaselea ghem, cînd 
a redus scorul cu două cu
rajoase veniri la fileu. El a ju
cat mai bine în debutul setului

Radu VOIA 
Ion GAVRILESCU



Din amintirile unui veteran oi turismului de masa

AȘA A FOST DE 1 MA11945.
Sînt mai bine de 30 de ani de 

atunci... 1 Mai 1945 a însemnat 
primul 1 Mai liber și prima 
excursie muncitorească organiza
tă pentru angajații unor între
prinderi bucureștene. Mal bine de 
1500 de muncitori de la Vulcan 
și F.R.B., Metaloglobus și I.O.R.. 
ViscofU și Wolff, Lemaitre și 
Malaxa au plecat, din piața Uni
versității, către Brașov, Sibiu, 
Curtea de Argeș și Bran. Mijloa
ce de transport, autocamioane — 
majoritatea hirbuite — in care 
au fost instalate bănci, pe o- 
bloanele laterale avind ghirlande 
de verdeață, flamuri purpurii și 
lozinci pe care era scris „Aer, 
soare și Ittmind pentru munci
tori". Pină la locurile de desti
nație, pene cu nemiluita. Dar 
cum printre participanta la ex-

DACĂ TINERII N-AJUNG
IN FINALĂ

Ca un intermezzo la sutele 
de asalturi din cadrul recent 
Încheiatei ediții a campionate
lor mondiale de scrimă pentru 
tineret de la Viena, spectatorii 
de la „Siidstadt" au avut prile
jul să asiste la un moment 
inedit prilejuit de întrecerea 
de spadă a ziariștilor sportivi 
acreditați la această competi-

cursie erau mulți mecanici, acest 
impediment a fost repede înlătu
rat. Important pentru noi toți era 
faptul că puteam gusta frumu
sețile naturii, puteam cunoaște o 
parte din cele mai agreate așe
zări montane ale țării și lega noi 
prietenii cu muncitorii din cen
trele vizitate.

Intr-adevăr, peste tot, delegații 
de muncitori ne-au asigurat o 
primire cu adevărat sărbătoreas
ca, ne-au însoțit și ne-au încon
jurat cu o sinceră prietenie. Ca
zarea și masa ne-au fost asigu
rate fie in internatele unor școli, 
fie la cantinele unor întreprin
deri. Nimeni nu se gindea la con
fort, dimpotrivă, toată lumea ma
nifesta multă voie bună, chiar 
dacă condițiile nu erau peste tot 
prea lesnicioase.

Așa au trecut cele trei zile 
ale excursiei, care au însemnat 
primii pași in turismul de masă 
bucureștean. Fiindcă de aici au 
pornit multe alte inițiative susți
nute de participanta la această 
excursie organizată de 1 Mai 1945, 
care au prefigurat o activitate tu
ristică muncitorească tot mai 
puternică, cu mii și chiar cu zeci 
de mii de partieipanți, cum este 
ea astăzi.

CONSTANTIN GRUESCU SE ÎNTOARCE LA BOCȘA COPILĂRIEI SALE
MINUTUL 89 De ce se întorc oamenii la locu

rile copilăriei ? Ar trebui să-1 în
trebăm pe Constantin Gruescu, un 

fel de bănățean născut în... județul Mehedinți (în comuna Go- 
deanu), dar de la virsta de 4 ani deschizînd ochii spre lume în 
orășelul Bocșa, la umbra cuptoarelor, a halelor industriale, a 
atelierelor au zgomot metalic. Ar trebui să-1 întrebăm pe cel 
care, după o strălucită carieră sportivă, după ce a călătorit în 
4 continente și doar medalie olimpică nu a cucerit (regretul lui 
cel mare !), se înapoiază — cu bucurie și fruntea sus — prin
tre ai lui, ia Bocșa, acolo unde tatăl (țăranul de altădată) a 
fost forjor, acolo unde el însuși a lucrat 5 ani ca lăcătuș-matri- 
țer, acolo unde la virsta pubertății a văzut prima oară o pere
che de mănuși de box și a ascultat comenzile, cînd blânde, cînd 
aspre, ale antrenorilor Dumitru Rujen sau Geza Toth.aspre, ale antrenorilor Dumitru

Cînd a venit ora bilanțului, 
nici n-a mai fost nevoie să se 
uite spre vitrina plină de me
dalii și cupe. Știe — cum n-ar 
ști ? — că a fost campion eu
ropean în 1973, la Belgrad, că 
mai are o medalie europeană 
de argint (1975, Katowice) și 
una de bronz (1971, Madrid), 
precum tot de bronz e medalia 
de la campionatele mondiale 
(1974, Havana). A fost campion 
balcanic in 1969, a cîștigat de 
3 ori (1972, 1973, 1975) „Centu
ra de aur“ la București, a fost 
de 3 ori campion național (1967, 
1970, 1971) și a participat de 
două ori (1972 și 1976) — fără 
noroc — la turneu] olimpic. 
S-ar părea că le-a obținut toa
te astea tîrziu. La 24 iunie îm
plinește 32 de ani. 
singur spune : 
am fost barat 
rința mea de 
ful categoriei 
într-o zi așa

împlinește potrivit calităților 
sale (inteligență în ring, re
flexe, mobilitate etc) decît în 
anii ’70, sub îndrumarea antre
norului de la „Steaua 
Chiriac.

Și-a întemeiat timpuriu o fa
milie. Cu Elena Gruescu, <fac- 
tilografă de profesie, au doi 
copii : Georgeta (13 ani) și
Camelia (9 ani). După un sta
giu mai lung la București, se 
întorc cu toțij la Bocșa : Con
stantin ar vrea nu numai să-și 
valorifice carnetul de antrenor 
de categoria a treia, pe lingă 
maestrul Stoian, la clubul lo. 
cal Metalul, ci și să lucreze 
din nou, poate chiar in echipa 
fratelui său Gheorghe, în sec
ția de construcții metalice, pe 
care o cunoaște atît de bine 
încă din tinerețe ! Și sîntem 
siguri că va fi primit, acasă 
și la fabrică, așa cum se cu
vine unui mare campion, unui 
maestru emerit al sportului-

Victor BANCIULESCU

ing. Cr. ILIESCU

Dar cum 
„Multă vreme 

de Ciucă în do- 
a ajunge în vîr- 
muscă. Poate că 
va pretinde și 

Faredin Ibrahim despre mine..." 
Cu adevărat, senior încă din 
1963, Constantin Gruescu nu se

tie !
Spre satisfacția delegației ță

rii noastre, în finala acestei 
reușite demonstrații s-a numă
rat și un gazetar român, Octa
vian Vintilă, trimis al Radio- 
televiziunii. Vintilă, handicapat 
de faptul că pină nu de mult 
a practicat... sabia, s-a situat 
totuși pe locul 4, împreună cu 
Săndor David de la Radiotele- 
viziunea ungară și Jean 
Francois Renault, de la ,,1’E- 
quipe" — Paris, în timp ce 
concursul — urmărit de sute 
de spectatori — a fost cîștigat 
de un ziarist din țara gazdă, 
Lutz Maurer.

într-un fel, Octavian Vintilă 
l-a... reabilitat pe tinerii noș
tri scrimeri care, din păcate, 
la actuala ediție a campionate
lor mondiale n-au avut satis
facția să se califice în nici o 
finală... (i. șt.).

Comitelui de organizare a Jocurilor Olimpice de vară de la 
Moscova, din 1980, publică in primul număr al revistei „Pano
rama odimpică" versurile ocazionale pe care ț le-au inspirat 
celebrului poet sovietic Robert Rojdestvenski jocurile trecutei 
ediții, versuri publicate In ziarul „Izvestia", al cărei trimis spe
cial la Munchen a fost.

Iată poezia, intitulată „Mulțumesc, flacără olimpică 1“
E clipa I 

începe I
Cer și pămint,
de a serbării flacără Incendiate. 
Plin de armonie, 
olimpicul refren
a și prins viață printre noi, 
înainte de a-șî struni 
acordurile.
De lung răgaz dorit, 
revârsind in inimi bucurie, 
ca o luminoasă grea halteră 
deasuprâ-ți plutește,
Pămîntule I
De aceea, poate, 
palidele fișii de cer 
îndepărtat 
atît de vibrant albastre le simțim.
Azi.

nenumăratele lui Babei limbi 
în cea
a secundelor și punctelor 
se vor topi.
E clipa * 

începe I
Izbucnire de viață I 
Ca pulberea, 
în suflet nu mai încape 
așteptarea.
Prea devreme pentru urale. 
Pentru teamă, prea tîrziu. 
Năvalnic, 
aripile timpului 
se zbat.
In vînt răsună 
fără seamăn înlănțuire 
a celor cinci inele 
olimpice 
de aur.

Aveam insă o teri-

, •fu

Sincer, iartă-mă J 
sete de gol!

unul dintre voi să-mi repete Ș
exact aliniatul cu ofsaidul pasiv ? 0

ȘI TOTUȘI SPORT
ORIZONTAL : i. Scrisoarea ur

gentă a curierului (Înv.) — Scoa
te fum. 2. Oricit s-ar strădui nu 
reușesc să se întllnească — La 
intrarea In București ! 3. Ieșire 
forțată — N-are nimic în inte
rior. 4. Botgros I — Cap de ne
gru ! — A trece eu grijă. 5. Agre
siune — N-are valoare — Unit I 
6. A se surpa — A se forma 7. 
începe epopeea 1 — Drum de ur
mat. 8. în Bega ! — Răstoarnă 
solul — Alfa și omega. 9. Mone
dă romană — Eșalon prim ! — 
Te trage la somn. 10. Păsări că
lătoare. 11. Măsurătoare (pl.) — 
Intre.

VERTICAL. 1. Nădejdi — Acuml 
2. Recuzită actoricească — Ex
crescențe pe frunzele stejarului.

3. Precizare 
„Duo" vestimentar.
4. Fără strălucire 
— Vas — Bir l 5. 
însuflețire — Suve
rani. 6. Domeniu de 
activitate — Condu
cător otoman. 
Corp de balet !
A lega — în rație 1 
8. A investi bani... 
—... în cont ! 9. Pă
sărească — Țesut 
fin. 10. Nu mal are 
putere — Nu-i mal 
trebuie. 11. înțepă
turi... polemice 
Atmosferă.

Sjportul

Ion ȘUȘELESCU
Dezlegarea jocului 

precedent, „Cavale
rii... voleiului". O- 
RIZONTAL: 1. prin
cipali. 2. Linii — Raia. 3. Ade
meni — Pr. 4. Sile — Acasa. 
Ac — Repeta 6. Asir — pa

7.

Apucat. 8. Meritat —
5. Pa. 9. P Emis — Jet. 10. Ain 
— — Caval. 11. Sfere — Sfat.

AFORISME
• Cel mai frumos gind al unui sportiv despre altul ar fi : 

victoria ta este și victoria mea !
• Napoleon Bonaparte : „Victoria este rezultatul unul lung 

șir de înfrângeri". Iată cum un mare strateg, involuntar, face 
și ideologie sportivă !

9 Cu sabia, Roma a stăpînit lumea o frîntură de timp. Grecia 
a cucerit-o pentru totdeauna cu arta sa și cu spiritul olimpic.
• De cite ori înving sînt doar pe jumătate fericit. O parte 

din inima mea este alături de tristețea celui învins.
• Războiul este arta morții, precum sportul este arta vieții, 

pentru a vui stadioanele, tunurile trebuie să tacă.
• Forța de a suporta cu demnitate înfrîngerea poate fi cea 

mai mare victorie.
• Marea performanță, ca orice situație limită, sublimează, 

cerne, triază. E greu să reziști ca învingător. Pe culmi sînt 
rafale puternice, vînturi năpraznice, pentru care e nevoie de 
rădăcini morale trainice.
• Deviza lui Nansen : „Ai reușit — continuă, n~ai reușit — 

continuă !“ se aplică perfect in sport : ești învingător — antre- 
nează-te, ai fost învins — antrenează-te !

Dorin ALMAȘAN

GHEORGHE ROȘCA, BRAȘOV. Nu 
este singurul caz, acesta la care vă 
referiți dv., cînd transmisiile la tele
viziune ale meciurilor de fotbal nu 
pot fi urmărite în cele mai bune 
condiții, din cauza câ echipamentele 
fiu sînt prea diferite unul de altul, 
mai ales în condițiile micului ecran, 
care nu reda decît două culori : olb 
șl negru. Televiziunea n-are nici o 
vină în această privință. Ceea ce nu 
înțelegem este indiferența echipelor 
față de această problemă, lipsa lor 
de solicitudine, reproșurile trebuind 
să fie adresate în special echipelor 
gazdă. Cînd galbenul, de pildă, se 
confundă cu albul la televizor, este 
inadmisibil ca măcar culorile chiloți- 
lor să nu ofere contrastul necesar. 
Punctul dv. de vedere exprimă, fără 
îndoială, opinia a sute de mii de 
telespectatori.

înot, iar iarno lua parte la campiona
tele naționale de schi.

A. SCUTARU, IAȘI. 1. Ilie Năstase 
a pierdut la V. Amritraj, dar a cîș- 
tigat în fața primului tenisman al a- 
nului 1976, J. Connors. Rezultatele 
contradictorii abundă mal mult ca 
oricînd, în ultimul timp, la tenis.

fiindcă valorile s-au apropiat. Azi nu 
se mai poate vorbi, ca acum cițiva 
ani, de un Ilie Năstase sau Stan 
Smith, care nu puteau pierde decit... 
unul in fața celuilalt. 2. Progresul 
tenisului nostru feminin e atestat de 
simpla prezență a jucătoarelor noastre 
in atîtea turnee internaționale, despre 
care altă dată aflau din... ziare, 
în plus, ele au avut comportări foarte 
bune în unele dintre aceste turnee. Și 
este vorba doar de începutul unul 
drum...

IONEL VLAD, BUCUREȘTI. II voi 
transmite scrisoarea lui Mircea Luces- 
cu, unul dintre cei mai buni jucători 
pe care l-a avut fotbalul nostru, 
după război, li va face plăcere. De

altfel, parcă v-ar fi ghicit glodurile 
(ale dv. și ale altora I) căci a reve
nit in națională I

NICOLAE BAICUS, DROBETA TUR- 
NU SEVERIN. „Am citit intr-un număr 
al ziarului „Sportul" că elvețianul Clay 
Regazzoni, după ce participase la o 
cursă de automobilism, a jucat fotbal 
la o echipă din liga a ll-a elveția
nă, fără a întrerupe automobilismul. 
Este voie ca un sportiv să participe 
la mai multe discipline, in concursuri 
oficiale De ce nu, dacă-l țin 
puterile ? Vă putem da nenumărate 
exemple din țara noastră. Intr-un timp 
Ion Țiriac practica cu egal succes, 
la nivel de performanță, hocheiul și 
tenisul, iar M. Flamaropol cucerea 
și el lauri în același timp la hochei 
și ia fotbal. Un alt exemplu care 
mi-a venit imediat în minte este acel 
al cunoscutului fotbalist Mircea Drl- 
dea. Ei reprezenta culorile Petrolului, 
atît ca fotbalist, cît și ca șahist, a- 
vînd o notă de candidat maestru I 
Dar trebuie amintit, in special, de 
regretata Edith Treybol, care, vara, 
participa — și cîștiga titluri — la 
campionatele naționale de atletism șl

VASILE MOTEI, MOINEȘTI. Anul 
trecut, la campionatele naționale de 
box, Mircea Simon l-o învins pe 
Iile Dascâlu prin abandon în cea 
de a doua repriză. In mod obișnuit 
insa, Sknon este mai... expeditiv I

IOAN LAZAR, ARAD. Șchistulul 
Florin Gheorghiu îi puteți scrie pe

adresa : Bulevardul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej nr. 101, București, sectorul 6. 
Vreți să-i cereți sau să-i dați sfaturi î

Ilustrații : N. CLAUDIU



SPORTIVII PATRIEI OMAGIAZĂ MARILE SĂRBĂTORI ALE POPORULUI
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Tradițional, tineretul sportiv al țării întîmpină marea 
sărbătoare a muncii, ziua de 1 Mai, cu remarcabile 
succese în producție și la învățătură, precum și, cu 

realizări deosebite in activitatea sportivă.
In această primăvară s-au organizat în toate județele 

numeroase acțiuni și competiții omagiale, cu larg caracter 
de masă, care au angrenat sute de mii de participanți.

In cinstea zilei de 1 Mai ca și a „Zilei tineretului** și a 
sărbătorii „Centenarului Independenței** sînt programate, în 
zilele următoare, finalele unor asemenea întreceri de masă 
cu caracter republican, prilej pentru toți participanții, pen
tru mișcarea noastră sportivă în general, de a aduce 
un nou omagiu acestor mari și importante evenimente din 
viața poporului și țării noastre.

^wwwwwwwww ^\\\\\\\\\\\\\\^

ÎNTRECERI FINALE ÎN COMPETIȚIA 
MILIOANELOR DE

Inițiat de Uniunea Tineretului 
Comunist și organizat în cola
borare cu Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
„Crosul tineretului” a ajuns a- 
nul acesta la cea de a X-a edi
ție. De-a lungul anilor, această 
populară și mult îndrăgită acțiu
ne sportivă de masă a antrenat, 
în cea mai accesibilă dintre pro
bele atletice, un număr tot mai 
mare de tineri și tinere, din rîn- 
dul cărora au fost depistați și 
îndrumați către activitatea spor
tivă de performanță numeroase 
talente.

Actuala ediție, jubiliară, a 
„Crosului tineretului", organiza
tă ca de obicei la nivelul școli
lor, facultăților, întreprinderilor, 
instituțiilor, satelor și comune
lor, unităților militare, s-a 
bucurat de un succes cu totul 
deosebit, la etapa de masă a a- 
cestei entuziaste întreceri luind 
parte mai bine de trei milioane 
de tineri și tinere. Cei mai buni 
dintre cei buni, campionii jude
țelor și ai municipiului Bucu
rești. aproape 500 de sportivi 
vor fi prezenți. LUNI 2 MAI 
la finala competiției, programa
tă în Capitală. Un fapt notabil: 
finala pe țară a „Crosului tine
retului" se desfășoară concomi
tent cu sărbătorirea a 55 de 
ani de la crearea Uniunii Tine
retului Comunist din România, 
precum și a 20 de ani de Ia 
crearea Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România.

Reține totodată atenția faptul 
că în deschidere la acest ultim 
act al întrecerii sus-amintite va 
avea loc și finala republicană a

COPII ȘI TINERI.
„Crosului Independenței", 
țiune sportivă de masă rezerva
tă pionierilor din toate detașa
mentele și unitățile existente 
pe întregul teritoriu al țării. La 
finală vor fi prezenți peste 150 
de pionieri, campionii județe
lor- și ai municipiului București, 
fruntașii acestei largi competiții 
de masă care a reunit la pri
ma etapă aproape 1 200 000 de 
copii. Această lăudabilă inițiati
vă a Consiliului Național al Or-

BOGAT PROGRAM POLISPORTIV

ALBASTRE

faza pe Capitala a „Crosului tineretului"Imagtne
gătorii altor competiții omagiale 
organizate in aceasta perioadă.

★
Pentru cei dornici să urmă

rească această veritabilă suită 
de întreceri atletice, publicăm

.Trec detașamentele cîntind", urmat de o 
concursurile sportive organizate.

• PESTE 1 500 DE PARTICIPANT!
în ziua de 2 moi, la Pavilionul expozițional „Casa Scinteii", în ca

drul acțiunilor care marchează sărbătorirea „Zilei tineretului** și cea de 
a 55-a aniversare a creării Uniunii Tineretului Comunist, cei prezenți 
vor putea urmări un bogat program polisportiv, cu peste 1500 de par
ticipant!.

După cele două finale ale competițiilor de masa cu caracter repu
blican „Crosul tineretului** fi .Crosul Independenței", va avea loc un 
tradițional .Cros al veteranilor".

In continuare, pe aleile din preajma pavilionului central, se vor des
fășură douâ curse — ciclistâ și motociclistă — dotate cu „Cupa a 55-a 
aniversare a U.T.C.**, la care vor lua parte circa 130 de tineri, mulți 
dintre ei fruntași în cele două discipline. ................._

In final, concursul cultural WT.„ — * — —
festivitate de premiere pentru toate

ganizației Pionierilor este dedi
cată atit sărbătoririi a 55 de ani 

Și de
cată atit sărbătoririi a 55 de 
de la crearea U.T.C., cit 
Centenarului independenței 
stat a României.

Ținem să menționăm că 
festivitatea de premiere a cam
pionilor celor două mari com
petiții de cros, care se va des
fășura intr-un cadru cu totul 
special, vor lua parte și cîști-

la

Invitație la școala curajului

și programul complet al finale
lor :
• CROSUL INDEPENDENȚEI
De Ia orele 9,30. Categoria 

11—12 ani — 600 m fete, 800 m 
băieți ; categ. 13—14 ani — 800 
m f., 1 000 m b.
• CROSUL TINERETULUI
De la orele 10,15. Categ. 15— 

16 ani — 800 m.f.. 1 500 m.b. ; 
categ. 17—19 ani — 1 000 m f„ 
2 000 m b. ; categ. peste 19 ani 
— 1 000 m f., 3 000 m b.

Cele două finale se vor des
fășura la Pavilionul Expozițio- 
nal din Piața Scinteii.

„UNIFORME
La poligonul Tunari, pre

cum și într-o zonă învecinată 
acestuia, din pădurea Bănea- 
sa, încep astăzi întrecerile din 
cadrul Complexului aplicativ 
„Pentru apărarea patriei", e- 
tapa finală, competiție care se 
înscrie în suita manifestărilor 
organizate in cinstea celei de 
a 55-a aniversări a creării or
ganizației U.T.C. și împlinirii 
a 20 de ani de la crearea 
U.A.S.C.R. 480 de tineri în u- 
niforme albastre, din întrea
ga țară, selecționați în etapele 
anterioare sînt prezenți pen
tru a-și demonstra măiestria 
cîștigată la antrenamente, în 
cadrul detașamentelor „Pen
tru apărarea patriei". Sînt e- 
levi și eleve din școli genera
le și licee, tineri muncitori 
din întreprinderi, băieți și fe
te, iubitori ai sportului.

Programul întrecerilor (or
ganizatori : C.C. al U.T.C. în 
colaborare cu C.N.E.F.S.) — 
defalcat pe două cicluri de 
pregătire : 16—17 ani și 18—20 
ani — constă din trageri la 
țintă, cu pușca, trecerea unei 
piste cu obstacole și executa
rea unui traseu aplicativ, pe

parcursul căruia participanții 
vor 
me 
Slnt 
atit 
tate 
perspicacitatea
După cum aflăm, de la mai 
mulfi conducători de echipe, 
etapele județene au cunoscut 
un nivel tehnic ridicat astfel 
incit întrecerile din finală vor 
fi foarte dîrze.

De notat că fiecare județ 
participă cu cite 12 reprezen
tanți, 4 echipe a cite 3 spor
tivi, băieți și fete.

întrecerile se vor desfășura 
azi și mîine, iar cîștigătorilor 
le vor fi înmînate numeroase 
premii : diplome, cupe, mate
riale. sportive.

avea de rezolvat proble- 
dintre cele mai dificile, 
puse, astfel, la încercare 
cunoștințele de speciali- 
cit și forța, rezistența, 

și curajul.

TURISM

EXCURSII
IN ÎMPREJURIMILE

CAPITALEI
sărbăto- 

spectacol
Cadru 

resc, 
sportiv atractiv și 
inedit 
de parașutism din 
parcul „23 August". 
De citeva zile se 
desfășoară aici con
cursul republican 
de lansări cu pa
rașuta, organizat 
de către C.C. al 
U.T.C., în colabo
rare cu federația 
de specialitate, in 
cinstea apropiate
lor evenimente din 
viața tineretului și 
a țării: a 55-a a- 
niversare a U.T.C. 
și Centenarul In
dependenței.

întrecerile, ade
vărate demonstra
ții de măiestrie, 
prezentate de ele
vii „școlii curaju
lui" — cum este 
denumit parașutis
mul — au a- 
tras și atrag nu
meroși spectatori. 
Cine sînt acești ti
neri urcați, unul 
cite unul, pină la 
aproape 80 m înăl
țime pentru ca, a- 
poi, de acolo să se 
lanseze in gol, sub 
cupola multicoloră 
a parașutei și pen
tru a ateriza 
mai perfect și 
mai aproape 
punctul fix ?

Sint peste 80 
ve din întreaga țară (cite doi 
de județ, un băiat și o fată). 
Toți posedă brevetul de para- 
șutist de turn, mulți au efec
tuat saltul cu parașuta și din 
aeronave, au participat la di
ferite întreceri. Dar, pentru pri
ma dată se întilnesc intr-o con
fruntare de asemenea anvergură. 
Și, după cum ne spunea Va- 
sile Sebe, maestru emerit al 
sportului, care răspunde de con
ducerea tehnică a competiției

la turnul

cit 
cit 
de

de

în aceste zile la turnul de parașutism: 
zboruri sub cupola multicoloră...

PE LACUL TEI Șl LA HERĂSTRĂU...
Miine, în cadrul bogatului

1 Mai, sînt programate și o 
la Complexul 
Herăstrău.

Incepînd de 
concursuri și 
timp, sporturi . .

Ample manifestări sportiv, dotate cu__ _
asemenea, în toate cele S sectoare ale Capitalei.

cultural de la

terenurile

elevi și ele- „cu toții luptă cu dirzenie pen
tru un loc pe podium".

Ceea ce ni se pare demn de 
subliniat este faptul că la se
lecționarea reprezentanților ju
dețelor pentru această acțiune 
o condiție a fost și aceea ca ei 
să aibă o situație foarte bună 
la învățătură. Le urăm și aici 
numai calificative de „bine" și 
„foarte bine" !

Azi și miine, întrecerile în
cep la ara S, probe de ateri
zare la punct fix.

sportiv bucureștoan dedicat zilei de 
atractive întreceri care vor avea loc 
și la Baza Clubului sportiv de la

sportive respective se vor desfășura 
volei, baschet, fotbal, tenis de 

rotrte, trotinete și triciclete.

la ora 9, pe 
demonstrații de handbal, 
nautice, întreceri pe patine cu 

' - - Cupa I Mai- se vor disputa. d«

CARNET JUDEȚEAN...
• Ample manifestâri cultural-sportive ț Drumeții și 
concursuri de orientare 9 Demonstrații ale sportivilor 

fruntași

în întreaga țară, 
cu prilejul sărbători
rii zilelor de 1 și 2 
Mai au loc numeroa
se competiții și în
treceri sportive de 
masă in care vor fi 
angrenați zeci de mii 
de tineri și tinere. 
Iată citeva dintre a- 
cestea. cuprinse în 
programul sportiv 
care se va desfășu
ra în diferite județe : 

IAȘI: A fost al
cătuit un plan de 
măsuri, care vizea
ză cuprinderea in 
activități cultural-e
ducative și sportive 
a întregului tineret 
din județ. Astfel, în 
ziua de 1 Mai, la 
stadionul „23 Au
gust", în pauza me
ciului de Divizia A 
Politehnica Iași — 
Politehnica Timișoa
ra, vor avea loc de
monstrații de călărie 
și întreceri de atle
tism. De asemenea, 
în comunele Podul 
Iloaiei, Movileni, 
Ruginoasa, Brătești, 
Todirești, Lunca și 
altele, sînt progra
mate partide de fot-

bal și handbal. între
ceri de atletism și 
popice etc. Elevii 
tuturor școlilor gene
rale și liceelor iși 
dispută inxiietatea in 
competiții de fox bal, 
rugby, volei, dotate 
cu „Cupa 1 Mau". în 
ziua de 2 Mai se va 
organiza o drumeție 
(pentru pionieri și 
elevi) la pădurea 
Repedea, urmată de 
un concurs de o- 
rientare sportivă. A- 
semenea întreceri 
vor mai avea toc și 
la Buciu, Pașcani, 
Birlova etc. Sporti
vii din secțiile de 
performanță vor face 
demonstrații la baza 
sportivă și de agre
ment „Ciric" — lup
te, box. haltere etc.

RÎMNICU VÎL- 
CEA : De la Consi
liul județean pentru 
educație fizică și 
sport Vi'.cea am aflat 
că in zilele de 1 și 2 
Mai vor avea loc nu
meroase manifestații 
sportive de masă, 
dotate cu cupe oma
giale. Serbările cul
tural-sportive. com-

pletate cu manifes
tări sportive vor fi 
la aromea zriei. Ma
joritatea dintre ele 
se vor desfășura in 
aer liber, iar de
monstrațiile sportivi
lor din secțiile de 
performanță vor a- 
vea o pondere deo
sebită.

REȘIȚA : împreu
nă cu Comitetul ju
dețean al U.T.C. s-a 
întocmit un plan de 
măsuri in legătură 
cu manifestările 
sportive care vor a- 
vea loc in zilele de 
1 și 2 Mai. Atit in 
municipiu, cit și in 
comunele și orașele 
județului, vor avea 
loc numeroase com
petiții de atletism, 
box, lupte. înot, fot
bal, handbal, oină, 
șah etc. Toate cele 
62 de Consilii comu
nale pentru educație 
fizică și sport vor 
organiza manifesta
ții cultural-sportive 
în care vor fi angre
nați mii de tineri și 
oameni ai muncii de 
pe ogoare.

• informații de ia Î.T.B.
Ca in 

bifori oi 
Capitală 
de 1 și 
zone de -------------- _----------
rlmi : Cerni ca, Pustnicul, Mogoșoa- 
ia, Băneasa, baza sportiva Strău- 
lești și altele. Vor fi organizate 
excursii pe jos și pe biciclete dar, 
desigur, cei mai multi vor folosi 
mijloacele de transport în comun.

Pentru o satisface cerințele în 
condiții cit mai bune I.T.B. a luat 
toate măsurile necesare.

Vor fi puse, astfel, în circulație 
autobuze speciale : 31 N specia
lă, Pța. Romană-Pța. Scinteii ; 48 
Intr. Granitul-Cernica ; 4S Pța. 
Scinteii-Boneasa ; 60 Intr. Laro- 
met-Mogoțooio ; 77 Pța. Romană- 
Străulești ; S3 Pța. Romană-He- 
râstrău (prin Nordului).

In ofară de acestea, vor fi puse 
în circulație autobuze speciale 
in următoarele cartiere : Titan 
(intersecția Bd. I. Șulea, Bd. L 
Sâlojan) spre Băneasa (orele 10 
ți 11), Cemica (10), Mogoțooia 
(10). Străulești (9) : Barajul Du
nării — Băneasa (9, 10, 11), Cer
nita (10), Mogoșoaia (10) ; Aleea 
I.O.R. — Băneasa (9. 10), Cemi
ca (1Q), Mogoșoaia (10) ; Ho
rească, str. Verdi — Cemica (10), 
Mogoșoaia (10) : Dr. Taberei, 
str. Al. Moghioroș — Băneasa (9, 
10, 11). Cemica (10), Mogoșoaia 
(10) ; Dr. Taberei, str. Valea 
Oltului — Băneasa (10), Cernica 
(10). Mogoșoaia (10) ; Colentina, 
C.F.R. — Băneasa (9. 10), Cerni
ca (10), Mogoșoaia (10), Militari, 
str. Apusului-Băneasa (9, 10, 11), 
Cemica (10), Mogoșoaia (10) : 
Berceni, str. D. Petrescu-Boneasa 
(9. 10, 11), Cemica (10), Mogo
șoaia (10), Străulești (9) ; Giu- 
lești, Bd. Constructorilor-Băneasa 
(10). Mogoșoaia (10), Străulești
(9) ; Giulești, Bd. Constructorilor- 
Băneasa (10), Cemica (10), Mo
goșoaia (10) și Buc. Noi, str. 
Pajurei-Băneasa (10). Cernica
(10) , Mogoșoaia (10).

întoarcerile vor avea loc după- 
amiaza, pe aceleași trasee. După 
cum sintem informați de la dis
peceratul I.T.B., numărul mașinilor 
va fi suplimentat, după necesități.

fiecare an, numerați iu- 
mișcării in aer liber din 
se vor deplasa, in zilele 
2 mai, spre pitoreștile 
agrement din impreju-
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Astăzi și miiner etapa a 23-a a Diviziei A

PARTIDA RAPID - DINAMO
DEOSEBIT

WWWWVVW*

PROGRAMUL MECIURILOR |

ASTAZI

MIINE

SPORTUL STUDENȚESC - F. G BIHOR 
(Stadionul Republicii)

PREZINTĂ UN INTERES

București

lași : 
Tg. Mureș : 
Craiova : 
Bacău : 
Petroșani : 
Arad :

Cu excepție partidei Rapid — Dinamo, toate celelalte meciuri. Inclu
de cel de astăzi, vor începe la ora

POLITEHNICA TIM, 
CORVINUL 
F.CM. REȘIȚA 
F. C. CONSTANȚA 
F.C. ARGEȘ 
F.CH. GALAȚI 

Meciul PROGRESUL - STEAUA a fost amînat

RAPID - DINAMO
(Stadionul Republicii, ora 15, meci televizat) 

POLITEHNICA 
A.SA.
UNIVERSITATEA
SPORT CLUB
JIUL 
U.TA.

n.

*ntre două partide ale e- 
I chipei reprezentative, una 
£ amicală, care a avut loc 

miercuri în compania se
lecționatei R. D. Germane, si 
cealaltă oficială, cu formația 
Iugoslaviei, programată dumi
nică 8 mai la Zagreb, mîine se 
dispută etapa a 23-a a Diviziei

A. Această etapă are, de fapt, 
un prolog, oare se va consuma 
astăzi pe stadionul Republicii 
din Capitală, si care va opune 
echipei bucureștene Sportul stu
dențesc formația orădeană F.C. 
Bihor.

Din programul etapei, din ca
re lipsește meciul Progresul —

Steaua (amînat datorită faptului 
că echipa Steaua are acciden
tați cîțiva jucători titulari, com
ponent! ai lotului reprezentativ, 
pentru a căror recuperare în 
vederea Intîlnirii cu Iugoslavia 
se depun eforturi), se desprin
de ca interes partida Rapid — 
Dinamo. Pentru ambele echi
pe. confruntarea lor directă de 
mîine are o miză foarte impor
tantă, chiar dacă ea este dic
tată de considerente cu totul 
diferite (Rapid pentru a-și mai 
adăuga ceva puncte la zestrea 
sa săracă, Dinamo pentru a se 
menține si după etapa de mîi
ne în fruntea clasamentului). în 
ciuda distantei care le separă 
în clasament, a diferenței va
lorice și de randament dintre 
ele. cele două formații bucu
reștene pot furniza, totuși, un 
joc echilibrat si atractiv ca 
spectacol- Mai presus de ori
ce. se impune. însă, ca ambele 
echipe să-și apere șansele cu 
sportivitate, fără durități care 
ar putea avea urmări nedorite 
asupra componentilor loturilor 
reprezentative. Importante si în 
general echilibrate se anunță si 
celelalte meciuri ale etapei, cu 
excepția celui de la Arad, unde 
U.Ț.A. pornește ca favorită în 
fata codașei clasamentului.

Secvență din meciul Progresul — Politehnica Iași, disputat in 
etapa trecută la București, in care ieșenii au obținut o victorie 
prețioasă. Miine, de astă-dată pe teren propriu, ei vor susține 
o nouă partidă dificilă, cu Politehnica Timișoara

CLASAMENTE CLASAMENTE
GENERAL RETUR

1. DINAMO 21 11 6 4 48-24 23 1. UNIV. CRAIOVA 5 4 0 1 11-4 8
2. Univ. Craiova 22 12 4 6 40-23 28 2. Steaua 5 3 1 1 12-6 7
3. Steaua 22 12 3 7 44-27 27 3. F.C. Bihor 5 3 1 1 9-6 7
4. Jiul 22 11 3 8 37-28 25 4. S.C. Bacău 5 2 3 0 5-3 7
5. Politehnica Tim. 21 11 2 8 25-20 24 5. F.C. Argeș 5 2 2 1 4-2 6
6. F.C. Argeș 22 9 6 7 29-32 24 6. Jiul 5 2 1 2 13-8 5
7. F.C. Bihor 22 8 7 7 33-30 23 7. Politehnica Tim. 4 2 1 1 3-1 5
8. F.GM. Reșița 22 9 4 9 30-32 22 8. Politehnica lași 5 2 1 2 6-6 5
9. A.S.A. 22 9 4 9 20-23 22 9. F.C.M. Reșița 5 2 1 2 6-7 5

10. U.T.A. 22 8 6 8 31-41 22 10. F.C.M. Galați 5 2 1 2 6-9 5
11. Sportul stud. 21 8 5 8 21-17 21 11. Dinamo 4 1 2 1 10-7 4
12. Progresul 22 8 5 9 28-40 21 12. Corvinul 4 1 2 1 7-7 4
13. S.C. Bacău 22 7 6 9 25-26 20 13. Progresul 5 2 0 3 3-8 4
14. Politehnica lași 22 7 5 10 27-23 19 14. A.S.A. 5 1 2 2 3-8 4
15. Corvinul 21 6 7 8 23-30 19 15. U.T.A. 5 1 1 3 8-9 3
16. Rapid 22 7 4 11 24-34 18 16. Rapid 5 1 1 3 2-9 3
17. F.C. Constanța 22 7 2 13 23-32 16 17. Sportul stud. 4 1 0 3 2-5 2
18. F.C.M. Galați 22 4 5 13 20-46 13 18. F.C. Constanța 5 1 0 4 3-8 2

ACASĂPROTAGONISTELE ÎNAINTEA OREI DE ÎNCEPERE A MECIURILOR
• SPORTUL STUDENȚESC a 

jucat, așa cum am anunțat, 
în „Cupa Independentei" cu 
Steaua ; după acest meci, an
trenamentele s-au desfășurat 
conform programului. Lista in
disponibilităților continuă să fie 
lungă : Cassai, M. Sandu. Gro- 
su. Kădulescu, Cătoi, Ciugarin 
— de mai de mult sau mai re
cent accidentați — nu sînt apți 
pentru joc, ceea ce face difi
cilă alcătuirea formației • F.C. 
BIHOR a sosit ieri la amiază, 
cu avionul, la București. Elevii 
Iui Robert Cosmoc au făcut du- 
pă-amiază un antrenament- Nu 
ee anunță absențe in lot. 
preconizează „ll“-Ie aliniat 
etapa trecută.

ARBITRII PARTIDEI : 
Rainca (Bîrlad) — Gh. Jucan 
L. Peto (ambii din Mediaș).

nilă, ușor accidentat în partida 
cu selecționata secundă a R D. 
Germane • POLITEHNICA TI
MIȘOARA a urmat și ea pro
gramul planificat, joi sustinind 
o partidă în... familie, cu pro
pria echipă de juniori. Portarul 
Bathorî este accidentat. Anghel 
are si el un ușor traumatism. 
Echipa sosește la Iași în cursul 
acestei dimineți cu avionul.

ARBITRII PARTIDEI : O. An- 
derco — I. Taar (ambii din Sa- 
tu Mare) și V. Catană (Cărei).

se 
in
N.
Și

• RAPID a analizat cu aten
ție comportarea jucătorilor săi 
in meciul (disputat marți) cu 
Sticla, din campionatul muni
cipal, pregătindu-se in zilele 
care au urmat cu mai multă se
riozitate. Miine nu va juca Pop 
(trei cartonașe galbene), antre
norii urmînd să se fixeze îna
inte de meci asupra înlocuito
rului, ca și asupra întregii com
ponențe a formației. • DINA
MO a susținut joi după-amiază 
un joc amical în compania for
mației bucureștene Chimistul, 
care activează in campionatul 
municipal. Dinamoviștii au în- 
viws cu scorul de 6—0. Dobrău, 
în continuare accidentat, va 
lipsi din formație.

ARBITRII PARTIDEI : C. Di- 
nulescu — D. Ghețu și M. Stan 
(toți din București).

• A.S. ARMATA TG. MUREȘ 
privește cu toată seriozitatea 
partida de mîine- înfringerea 
categorică 
Steaua i-a 
gîndurl pe ______  ____„__
în meciul susținut joi. cu Vi
itorul Gheorghieni, bun prilej 
de verificare a potențialului de 
joc. A-S.A. i-a utilizat si pe 
Gligore (el avusese de efectuat 
o suspendare) și Szollosi (re
făcut după un accident mai 
vechi), ultimul înlocuindu-l pe 
Onuțan, accidentat • F.C. COR
VINUL s-a pregătit cu toată se
riozitatea pentru 
Tg. Mureș, unde 
bine- Antrenorul 
va putea folosi 
și Dumitriu IV, 
accidentați.

ARBITRII PARTIDEI : R. 
Stincan (București) — T- Vass 
și O. Ujhely (ambii din Ora
dea).

din tntilnirea cu 
avertizat si pus pe 
jucătorii mureșeni.

meciul de la 
speră șp joace
L. Vlad nu-i 
pe Georgescu 
In continuare

spre Craiova, la Drobeta Tr. Se
verin, cu divizionara C locală, 
C.S.M., pe care a întrecut-o cu 
1—0. Atodiresei, nerestabilit, nu 
va apărea în „ll“-le pe care an
trenorul I. Reinhardt îl va o- 
pune formației studenților cra- 
ioveni.

ARBITRII PARTIDEI : I. Ig- 
na — I. Iăcătis (ambii din A- 
rad) si I. Rus (Tg. Mureș).

• S.C. BACĂU s-a pregătit 
în cursul săptămînii in mod 
normal. Miercuri a susținut un 
joc „în familie" cu o formație 
alcătuită din juniori si rezer
vele primei echipe. Duminică 
nu vor putea ti utilizați T. 
Zamfir si Sinăuccanu, care 
și-au reluat antrenamentele, dar 
nu sînt anti de joc ; Munteanu, 
accidentat in partida de la Hu
nedoara. va fi probabil recupe
rat. • F. C. CONSTANȚA a 
jucat joi la Piatra Neamț, cu 
Ceahlăul, si a terminat la ega
litate : 1—1. în meciul de la 
Bacău nu vor putea fi folosiți 
Turcu (suspendat pe 4 etape) 
și Hofmeister (încă nerefăcut).

ARBITRII PARTIDEI : C. 
Bărbulescu — M. Buzea ei N. 
Gheorghe (toți din București).

pi
• Ia eeta 

etapei a 22-a 
marcat O. ce 
ajungind ia 
138 oaspețu.

• Dta cel. 
disputau pis 
au revenit 
încheiat la < 
victoria a f< 
pețitor.

• Gherghei 
Jucător carr- 
3 goluri in 
deanul a rn. 
performanță

» In etape 
lovituri de 
in favoarea 
formate f 
Ghergheli),

• Cele 18 
utilizat in 
disputate pi 
de jucători, 
pariții: Ce 
Iași) Țp Gal

• La mec 
au asistat 
spectatori ; 
25 000 — au 
niversitatea 
studențesc, 
3 000 
tilnirea Pr 
nica Iași.

DUPĂ CRITERIUL

1. STEAUA 14 10 2 2 36-16 22
2. Politehnica Tim. 11 10 1 0 22- 7 21
3. Dinamo 12 9 2 1 38-12 20
4. F.C.M. Reșița 11 9 2 0 24- 9 20
5. Jiu! 11 9 1 1 26- 6 19
6-7. F.C. Argeș 12 8 3 1 20- 8 19

U.T.A. 11 8 3 0 23-11 19
8. Univ. Craiova 11 8 2 1 21- 6 18
9. F.C. Bihor 11 8 2 1 18- 7 18

10. Rapid 13 7 4 2 23-13 18
11. A.S.A. 10 7 3 0 16- 4 17
12. S.C. Bacău 10 7 2 1 18- 6 16
13. F.C. Constanța 12 7 2 3 21-10 16
14. Sportul stud. 12 6 4 2 16- 6 16
15. Corvinul 12 6 4 2 19-11 16
16. Progresul 14 6 3 5 19-23 15
17. F.C.M. Galați 11 4 5 2 14-12 13
18. Politehnico iași 10 5 2 3 18- 7 12

DEPLASARE
1. UNIV. CRAIOVA 11 4 2 5 19-17 10
2. Dinamo 9 2 4 3 10-12 8
3. Politehnica Iași 12 2 3 7 9-16 7
4. Progresul 1 2 2 4 9-17 6
5. Jiul 11 227 11-22 6
6. Steaua 8 2 1 5 8-11 5
7. Sportul stud. 9 2 1 6 5-11 5
8. F.C. Bihor 11 0 5 6 15-23 5
9. A.S.A. 12 2 1 9 4-19 5

10. F.C. Argeș 10 1 3 6 9-24 5
11. S.C. Bacău 12 0 4 8 7-20 4
12. Politehnica Tim. 10 11 8 3-13 3
13. Corvinul 9 0 3 6 4-19 3
14. U.T.A. 11 0 3 8 8-30 3
15. F.C.M. Reșița 11 0 2 9 6-23 2
16-17. F.C. C.-ța 10 0 0 10 2-22 0

Rapid 9 0 0 9 1-21 0
18. F.C.M. Galați 11 0 0 11 6-34 0

NOTELOR

ACTdeosebite în alcătuirea ei. Vor 
lipsi în mod sigur Dumitrache 
și Bucurescu, care au acumulat 
cite trei cartonase galbene. • 
F, C. ARGEȘ. Piteștenii au ple
cat de acasă joi dimineață, iar 
în după-amiaza aceleiași zile 
au susținut un meci de verifi
care la Alba Iulia, cu divizio
nară C, Unirea. Toți jucătorii 
sînt apți pentru meciul de mîi
ne.

ARBITRII PARTIDEI : N. Pe- 
iriceanu — C. Petrea si I. Dan- 
cu (toti din București).

• U.T.A. a pregătit cu toată 
seriozitatea acest joc, care la 
prima vedere pare ușor. Antre
namente zilnice și un meci de 
pregătire cu Indagrara, din 
campionatul județean. Din cele 
11 goluri marcate de echipa an
trenată de Cicerone Manolache, 
7 au fost opera lui Nedelcu II. 
în privința formației, nu există 
nici un semn de întrebare. • 
F.C.M, GALAȚI a luat drumul 
Aradului cu intenția de a rea
liza un joc bun. Pregătiri zil
nice. clasicul meci de verificare 
la mijlocul 
apariție în 
I, care a 
suspendare ________ _____ ..
se galbene. în privința forma
ției cu care va începe meciul, 
antrenorul Viorel Tîlinaciu se 
va decide la Arad.

ARBITRII PARTIDEI : I. 
Urdea — C. Manusaride (ambii 
din București) și G. Farkaș (Be- 
clean).

• REUNI 
ȘI DE TIN 
CIURILE 
TELE IU 
seară se v
lotul A. ca 
în pregătir 
duminică 8 
din prelimi 
chipa Iugos 
fixată pem 
F.R.F. 
vocat la B 
„23 August 
(21 ani), c 
nică (ora 1 
drul campi 
chipa de ti 
slaviei-

• JOCU 
PENDENȚ 
mînii viit 
timele me 
pei îndop 
mai. pe s

SEDI>

Teren

săptămînij si o re- 
formatie : Nedclcu 

efectuat o etapă de 
pentru trei cartona

lată cum se prezintă un clasament 
ol celor 18 divizionare A, alcătuit pe 
baza mediei notelor obținute de fie
care echipă in cele 22 de etape dis
putate ' " ‘ 
Craiova
6,71, 4. roirzennica timișoara 0.0, 
Șiș. Jiul și F.C. Bihor 6,59, 7. Corvinul 
6,53, 
studențesc 6.50, 10.
6.47, 11. A.S.A. Tg. 
F.C.M. Reșița 6,38, 
ta 6.36, 14. U.T.A.
Bacău ( ~~

• JIUL. Fotbaliștii din Pe
troșani, după ce au 
amicalul cu Gloria 
și-au continuat pregătirile în 
cadrul ciclului normal de an
trenamente. în ceea ce privește 
formația pentru meciul de du
minică. antrenorii au probleme

susținut 
Bistrița, pînă in prezent : 1. Uni». 

6,82, 2. Steaua 6,74, 3. Dinamo 
Politehnica Timișoara 6,61

F.C. Argeș

A fost 
1 000 de 1 
lent Nico 
aruncat-eu 
timpul m 
Constanta 
de discibli 
cru, n-a 
țiune clu 
cauză că, 
mai prod 
prea mult

In conel 
organizato 
la pătrun 
în terenul 
narea me 
Constanta 
două ctap 
cătorui T

6,52, 9. Sportul 
Politehnica lași 
Mureș 6,45, 12.

13. F.C. Constan- 
_____ 6,35, 15. S.C.

-Jcâu 6,31, 16. Rapid 6,30, 17. Pro
gresul 6,15, 18. F.C.M. Galați 5,95.

„INTERBUCUREȘTEAN"

• UNIVERSITATEA CRAIO
VA s-a antrenat joi în familie, 
rulind întreg lotul de jucători. 
Formația pentru meciul cu 
F.CM. Reșița va fi definitivată 
după antrenamentul de azi. Bă
lăci, ușor acridentat. va fi re
cuperat. totuși, pînă la ora 
partidei de miine- în schimb, 
din echipă va lipsi Beldeanu, 
care a acumulat trei cartonase 
galbene. • F.C.M. REȘIȚA a 
jucat joj după-amiază. in drum

ECHIPA CAMPIONATULUI
Alcătuită pe baza adiționării notelor obținute de jucători, 
echipa campionotului Diviziei A. după 22 de etape, se pre

zintă astfel :
lontțâ (155)

Cheron (146) Antonescu (157) Ștefănescu 
Angelescu (155) Bălăci (153)

Trei (130) Dumitrache (145)

(157) Vigu (164) 
Boloni (151)

L Floreo (153)

I : 85 73 11

28

a

a

5-a : 281 a 200a

a

perioadă : 
din Bucur
Maria din

a II-a :
42 30

3-a: 10 a 5.980

1 : 1,50 variante
„Dacia 1300“ ;
a 2-a: 4,50 a 13.289

REPORT CATEGO 
32.686 lei.

Autoturismul „Da 
a fost obținut de 
IOZSEF din Oradea.

6-a : 1.601,25 a

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZI

4-a: 54,75 a

I
• POLITEHNICA IAȘI a e- 

fcctuat zilnic antrenamente, in
tercalate. joi. cu un „joc-școa- 
]ă" în compania divizionarei C 
Nicolina din localitate. Toți fot
baliștii sîni valizi, singurul semn 
de întrebare constituindu-1 Dă-

înaintea partidei Rapid — Dinamo, 
clasamentul interbucureștean se pre
zintă astfel :
1. Dinamo 5 2 2 1 12- 8 6
2. Progresul 5 2 2 1 7-9 6
3. Sportul stud. 5 1 2 2 6-44
4. Rapid 4 1 2 1 7-7 4
5. Steaua 5 1 2 2 6-10 4

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 29 

APRILIE 1977
FOND GENERAL DE CÎȘ- 

TIGURI : 1.087.568 lei din ca
re 316.590 lei report

EXTRAGEREA
35 86 49 56 78 51

EXTRAGEREA
39 70 62 20 48 67

ClȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO 2 DIN 24 APRILIE 1977

Categoria
autoturism

Categoria
lei ;

Categoria
lei ;

Categoria
1.092 lei ;

Categoria
lei ;

Categoria
100 lei.

Rețineți : „lozul 
Rii" se poate cumpăr 
toate agențiile Loto Pro 
de la vînzătoril volanți 

„LOZUL PRIMĂVERII 
mari posibilități de ci 
acordă autoturisme, pi 
clștiguri in bani precu 
guri suplimentare — d 
SPECIAL — in valoare 
iei.

Numeroși participau 
trat in posesia unui 
sau unui premiu de 10. 
prezentăm citiva dinu 
panții care au clștig 
lei in ultima

Badea Ion 
Constantin 

județul Olt :
Man Ventura din B 

dețul Bistrița-Nâsăud.
ASTAZI, ultima zi pe 

punerea buletinelor la 
Pronosport din 1 mai



Din activitatea juniorilor

O CALIFICARE PIERDUTĂ, 
ÎNCĂ UN SEMNAI DE ALARMĂ

DISPUTA PENTRU EVITAREA
ULTIMELOR LOCURI IN DIVIZIA B

In centrul atenției
A ÎN CIFRE...
ale 

A s-au 
aiul lor 
gazdele,

meciuri 
ml, 134 
<2 s-au 
r ta 20 
ea oas-
tingurul 
-înscrie 
a. Oră- 
această 
a 15-a. 
dictat 4 

I (toate 
5 trans- 
ionescu, 
.adu II). 
: A au 

etape, 
mt, 375 
loud a- 
itehnica

talul aproximativ al spec
tatorilor a ajuns la 2 647 700.
• Clasamentul orașelor, alcă

tuit pe baza mediei de specta
tori, după 22 de etape, se pre
zintă astfel: 1. CRAIOVA 23 600, 
2. Timișoara 17 700, 3. București 
16 900, 4. Hunedoara 14 600, 5. 
Oradea 13300, 6. Arad 12 700, 7. 
Galati 12 600, 8. Bacău 12 000, 9. 
Reșița 11000, 10. Iași 9100, 11. 
Constanța 8 500, 12. Tg. Mureș 
8 000, 13. Pitești 7 900, 14. Petro
șani 6 500.

• Cei 9 arbitri care au condus
partidele etapei a 22-a au pri
mit 29 de stele (cel mai mic 
total de la începutul campiona
tului) : de 3 ori cite patru, de 
5............................................. "ori cite trei ji o dată două,

„TROFEUL PETSCHOVSCH1"

In fiecare an, selecționata de |u- 
nlori are înscris pe agenda sa un 
obiectiv de prim ordin .* calificarea 
pentru Turneul final U.E.F.A.. un ve
ritabil campionat european rezervat 
Jucâtorilor care n-au împlinit vîrsta 
de 19 ani. Și trebuie tă afirmăm de 
la început că. In ultimii zece ani, 
puține au fost motivele de satisfacție

a 22-a
101 000 

.uiți — 
tida U- 
Sportul 
■uțini — 

la ta- 
Politeh- 
ape, to-

Situația în „Trofeul Petschov- 
schi“ (decernat anual de ziarul 
nostru celui mai sportiv pu
blic), după 22 de etape, este 
următoarea: 1. Arad 9,18, 2.
București 8,90, 3. Craiova 8,63, 
4. Tg. Mureș 8,60, 5. Timișoara 
8,54. 6—7. Hunedoara și Con
stanța 8,41, 8. Pitești 8,33. 9—10. 
Iași și Bacău 8,30. 11—13. Pe
troșani, Oradea si Reșița 8,18, 
14. Galați 8,09.

ȚI • ACTUALITĂȚI
II.OR A 
U ME- 
riONA- 
| Mîine 
ucurești 
că intre 
ciul de 
Zagreb, 

cu e- 
ea este 
p-gediul
Ite con- 
|Centrul 
tineret

I dumi- 
| In ca- 
pean,e- 
la Iugo-

INDE- 
săptă- 

puta ul
ii „Cu- 
hrți 3 
Elicii, de

la ora 17, este programată se
mifinala dintre divizionarele A 
Progresul și Steaua (în. deschi
dere va avea loc semifinala 
competiției similare pentru ju
niori, care va opune echipele 
Rapid și Sportul studențesc).

• F.C. CORVINUL HUNE
DOARA IN R.P. CHINEZA ȘI 
R.P.D. COREEANA. Formația 
de Divizia A, F. C. Corvinul 
Hunedoara va efectua un tur
neu de mai multe jocuri în 
R.P. Chineză si R.P.D. Coreea
nă, în perioada 1—18 august.

e FEDERAȚIA DE SPECIA
LITATE DIN ITALIA a invitat 
o echipă de Divizia B din țara 
noastră, să participe la „Săp- 
tămîna internațională a spor
tului", în perioada 8—15 iunie, 
la Milano. F.R.F. urmează să 
stabilească formația care va 
participa la această manifestare.

privind evoluția tinerilor noștri fotba
liști in aceasta competiție. 1968 — 
eliminată în preliminarii, 1969 - lo
cul 2 în grupa A a turneului finol, 
1970 - locul 3 în grupa D a turneu
lui final, 1971 - eliminată în preli
minarii, 1972 — locul 3 în grupa D 
a turneului final, 1973 - locul 3 in 
grupa A a turneului final, 1974 — 
locul 2 în grupa A a turneului fi
nal, 1975 — eliminata în preliminarii, 
1976 - eliminată în preliminarii, 1977 
— eliminată în preliminarii. Echipa a 
susținut 35 de meciuri, a cîștigot 13, 
a pierdut 11, alte 11 încheindu-se la 
egalitate. Analizînd mai atent acest 
bilanț, ajungem la concluzia câ e- 
chipa noastră de juniori nu o mai 
jucat în ultimii 10-12 ani rolul din 
perioada 1955-1965, cînd s-a numă
rat printre protagonistele întrecerii.

De-a lungul celor 23 de ediții la 
țâre a participat, juniorii noștri au 
întilnit aproape toate selecționatele si
milare de pe continent, ultimele fiind 
U.R.S.S., R. F. Germania, Cehoslo
vacia, Iugoslavia, Scoția, Italia etc. 
Așadar, nu poate fi vorba de odver- 
sari slabi. Cit privește valoarea uneia 
sau alteia dintre promoții lucrurile se 
prezintă diferit de la o ediție la 
alta o competiției. Și - trebuie sâ 
recunoaștem — aproape cu fiecare an 
numărul Jucătorilor de valoare care 
au_ îmbrăcat tricoul reprezentativei se 
află în scădere. Dacă Jucătorii care 
ou alcătuit echipele promoțiilor 1969 
(Hojnol, Broșovschl, Beldeonu. Șîe- 
fanescu, Atodiresei etc), 1970 (Boloni. 
M. Sandu, Donase, Aeleneî, Sătmă- 
reanu II, Sameș), 1971 (Dobrău, G. 
Sandu, Năstase, Ciocirlon), 1972 (An- 
ghellni. Purimo, ton Ion, M. Rădu- 
canu) au promovat aproape cu totii 
in prima divizie a tării, nu Ia fel 
se prezintă lucrurile cu virfurite ulti
melor promoții, cu cei care ou evo
luat în echipa reprezentativă de ju
niori in anii 1974, 1975, 1976. Pe cei 
mai multi dintre aceștia ii găsim 
acum în eșaloanele secunde ale fot
balului nostru, sou ca rezerve in lo
turile divizionarelor A.

Cu mici excepții, excepțiile------ - ------ „,— de 
rigoare, nici echipa care a ratat de 
curind calificarea cu Iugoslavia (4-2 
Și 0—2) nu se prezintă mai bine decît 
cele din anii precedenți. Foarte pu
tini dintre jucătorii ei au șanse să 
fie promovați cu sorți do Izbîndă în 
Divizia A Care sint cauzele ce ou 
generat o astfel de situație supără
toare ? „Lotul de juniori — afirmă 
antrenorul Constantin Ardeleanu — 
preia jucători formați pe parcursul o

ISIEI DE DISCIPLINA
anța — flouâ etape suspendare
idat cu 
turbu-

care printr-un atac dur l-a ac
cidentat pe Al- Moldovan (Di
namo), a fost suspendat pe 4 
etape.

lomisia 
est lu- 
! sanc- 
n, din 
I. s-au 
nu cu 
mă.
lipsuri 
dus si 
:c ta tori 
termi- 
ul din 
dat pe 
mn. ju- 
tanța),

Numeroși jucători din Divi
ziile B și C au fost sancționați 
pentru proteste si injurii la a- 
dresa arbitrilor. Printre cei ca
re au comis astfel de abateri 
se află Amariei (Progresul Făl
ticeni), care abia si-a reluat 
activitatea fotbalistică după o 
suspendare de 6 etape. El va 
sta din nou pe tușă, de data 
aceasta 8 etape. In aceeași si
tuație se află și Stanciu (Re
colta Săhăteni), care fiind și el 
recidivist, a fost suspendat pe 8 
etape.

5—6 ani la asociații |i cluburi ți ln> 
tr-un timp foarte, foarte scurt ei tre
buie sâ fie omogenizați intr-un „11* 
puternic. Este o muncă foarte grea, 
pentru câ cei mai mulți dintre acești 
jucători vin la lot cu deprinderi gre
șite — conducerea excesiva a mingii, 
joc individual, marcaj pasiv, stereoti
pie în modul de a acționa — care 
nu pot fi înlăturate decit după un 
mare număr de ore de muncă*.

Cu alte cuvinte, ajungem Io pro
blema.,. problemelor eșalonului copii* 
junîori : MODUL CUM SE FACE SE
LECȚIA $l (opoi) INSTRUIREA IN 
CENTRELE DE COPII $l JUNIORI. 
Atîta timp cit pepinierele fotbalului 
nu vor fi încadrate cu tehnicieni har
nici ți pricepuți in activitatea cu co
piii, atîta timp cit tuturor acestor uni- 
tăți nu li se vor crea cele mai bune 
condiții de către toți factorii cu atri
buții, nu vor apărea decit foarte greu 
jucătorii tineri de care reprezentativa 
de juniori — fotbalul nostru — ore 
atîta nevoie pentru a-ți susține cu 
succes șansele în confruntările inter
naționale oficiale.

Laurențiu DUMITRESCU

DIVIZIA NAȚIONALA
ETAPA A 23-a

Cel mai important meci al eta
pei de mîine (a 23-a) se va dispu
ta la Bacău, unde Sport Club 
va intimi pe F. C. Constanța. Un 
eventual eșec l-ar îndepărta și 
mai mult pe juniorii băcăuani de 
primele două clasate, deși ei al
cătuiesc una dintre cele mai 
bune echipe ale actualului cam
pionat. Partida de la Bacău 
mine, însă, deschisă oricărui 
zultat.

Clasamentul

ră- 
re-

1. F.C. C-ța. 22 13 5 4 42-18 31
2. Univ. Craiova 22 13 4 5 40-19 30
3. F.C. Corvinul 21 11 7 3 42-24 29
4. S.C. Bacău 22 12 3 7 38-14 27
5. Steaua 22 10 6 6 30-22 26
6. A.S.A. Tg.M 22 11 4 7 27-21 26
7. Polit. Iași 22 10 5 7 37-39 25
8. F.C. Bihor 22 10 3 9 39-30 23
9. Dinamo 21 8 7 6 19-15 23

10. „Poli“ Tim. 21 9 5 7 22-22 23
11. Rapid 22 7 8 7 24-27 22
12. F.C. Argeș 22 7 7 8 28-27 21
13. F.C.M. Galați 22 7 6 9 11-21 20
14. U.T.A. 22 7 5 10 25-25 19
15. F.C.M. Reșița 22 5 8 9 15-22 18
16. Progresul 22 6 4 12 23-36 16
17. Sportul stud. 21 3 4 14 22-40 10
18. Jiul 22 1 1 20 9-71 3

Așadar, după surprinzătoarea 
victorie de la Rm. Vîlcee, în 
care Steagul roșu Brasov, fostă 
divizionară A, a arătat că este 
capabilă încă de rezultate bu
ne, si în seria a H-a situația 
din fruntea clasamentului, 
puțin . ...__ ___
pezit. CS. Tîrgoviște (învingă
toare 
cinci 
mărește considerabil șansele ca, 
împreună cu Petrolul Ploieșii 
si Olimpia Satu Mare, să re
vină- in prima divizie a țării.

Deci, cum... apele stat lim
pezi in ceea ce privește situa
ția liderilor, în rindurile care 
urmează ne vom ocupa de în
trecerea din partea inferioară a 
clasamentelor, marcată de re- 
zultate-surpriză si de angajarea 
multor echipe în lupta pentru 
evitarea ultimelor locuri. Dacă 
Olimpia Rm. Sărat (seria D și 
Tehnometal București (seria a 
n-a) se află după etapa a 24-a 
la sase puncte distantă de ocu- 
pantele locurilor 17 (în speță, 
Minerul Gura Humorului si, 
respectiv. Ș- N. Oltenița), ce
lelalte formații sint departajate 
de diferențe minime de puncte 
și chiar de golaveraj. în seria 
I 8. in seria a Il-a 10, iar în 
seria a IH-a 9 echipe sint înși
rate doar pe distanța a patru 
puncte- Această situație ne do
vedește cît de echilibrată este 
întrecerea, dar șj că în urmă
toarele 10 etape disputa va fi 
deosebit de aprigă. E de dorit 
însă ca partidele, indiferent de 
situația în clasament a com
petitoarelor, să se desfășoare în 
limitele regulamentului. Spu
nem acest lucru, pentru că. în 
continuare, frecvența lovituri
lor de Ia 11 metri este destul 
de mare, că numărul cartona
șelor galbene se menține și el 
ridicat.

cel 
pentru moment, s-a lim-
la Moreni) are acum 

puncte avans, ceea ce ii

Cit privește evoluția unor e- 
chipe. surprinde căderea verti
ginoasă a formațiilor F.C.M- 
Giurgiu (locul 15), învinsă du
minica trecută de Tehnometal 
la un scor neașteptat de sever 
(0—4). și „U“ Cluj-Napoca. De 
unde la un moment dat forma
ția studenților clujeni părea să 
fie un concurent serios pentru 
Olimpia Satu Mare, iat-o acum 
coborind spre periferia clasa
mentului. unde se află, de alt
fel, și concitadina sa C-F.R. (lo
cul 14). Așa stind lucrurile, cre
dem că la 
te nevoia 
lize și a 
mai ales 
două formații-

Merită să amintim 
fapt petrecut la meciul 
Brad — C.I.L, Sigbet. 
rul 
faultat de către Ghiță (Aurul), 
In disputa pentru balon- Era 
vorba de un fault involuntar, 
poate mai tare, dar conducătorii 
echipei C.I.L. au amplificat si
tuația. prezentind-o eronat con
ducerii federației, spunînd că 
jucătorul Grindeanu este acci
dentat foarte grav. In conse
cință. Comisia de disciplină a 
ridicat dreptul de joc lui Ghi- 
ță. Dar, în timp ce acesta stă
tea în tribună duminica trecută, 
Grindeanu, cel „grav rănit", a 
apărut (a se retine. în tot 
timpul meciului) în echipa sa 
în partida cu C-F.R- Cluj-Na
poca ! Normal, săptămina a- 
ceasta Comisia de disciplină i-a 
redat dreptul de joc lui Ghiță, 
dar cei care au exagerat în ca
zul acesta, nu merită, oare, nici 
o sancțiune ? Pentru că a fost 
vorba de o inducere in eroare. 
Iată un caz care trebuie să dea 
de gindit unor conducători de 
echipe, cit și medicilor delegați 
Ia partide. (Al. V.)

Cluj-Napoca se sim- 
unei temeinice ana- 
unor măsuri 
perspectivele

privind 
celor

de un
I Aurul
Jucâto-

Grindeanu (C.I-L.) a fost

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI A 25 a

CAMPIONATUL REPUBLICAN: REZULTATE DIN „RUNDA"
Duminică 24 aprilie s-au disputat 

jocurile etapei a 21-a a campionatu
lui republican de juniori, lată citeva 
dintre rezultatele înregistrate : SERIA 
I ; Unirea Focșani — Liceul de fot
bal Bacău 0—5, S.C. Bacău — C.S.M. 
Suceava 1—2, Ceahlăul P. Neamț — 
C.F.R. Pașcani 5-1, Liceul nr. 2 lași 
— Liceul ,,A. I. Cuza* Focșani 1-0, 
Rulmentul Birlcd — Șc. sp. Tecuci
1— 1 ; SERIA A II-A : F.C. Brăila - 
Flacăra roșie București 3-0, F. C. 
Constanța - Șc. sp. nr. 2 București
2- 0, Sportul studențesc — F.C.M. Ga
lați 2-1, Metalul .București — Celulo
za Călărași 6-0, S.C. Tulcea — 
Steaua 3—2 ; SERIA A III-A : Petrolul 
Ploiești — Flacăra Moreni 4-0, Liceul 
Pajura București — Poiana Cîmpino 
2-0, Gloria Buzău - Voința București 
1-0, Șc. sp. Alexandria — Dinamo 
București 1—2 ; SERIA A IV-A : Șc. 
sp. Drâgoșani — Electroputere Craio
va 2-3, Liceu! nr. 1 Caracal - Șc. 
sp. Craiova 1-3, Științo Petroșani - 
Minerul Motru 1-0, Dinamo Slatina - 
F.C. Argeș 3-0, Șc. sp. Curtea de 
Argeș — Chimia Rm. Vîkea 0—2, 
Pandurii Tg. Jiu - C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin 4—3, Minerul Lupen: — 
Univ. Craiova 0-2 ; SERIA A V-A : 
Rapid Arad - Șc. sp. Caransebeș 
1—0, C.F.R. Timișoara — Viitorul Timi
șoara 0—0, „Poli* Timișoara — Glo
ria Arad 2-1, Șc. sp. Jimbolia - 
U.M. Timișoara 0—4, Liceul nr. 4 Ti
mișoara — F.C.M. Reșița 3-0, Dierna

DUMINICĂS1MBĂTA
tTLETISM. Stadionul Tineretului, de Ia 

concursul pentru juniori II și 
concursul 

atletism

F 9 : .
F cl C.S. Școlar, ora 16 : 
e primăvară al Șc. sp. de 
juniori).
FOTBAL. Stadionul Republicii, 

bortul studențesc — F.C. Bihor 
ra 17 : Sportul studențesc — 
Divizia A) ; teren I.C.S.I.M.,

ora 15 : 
(juniori), 

F.C. Bihor 
divizia f\j ; teren ora 16,30 :
P.S.I.M. — Sirena (Div. C) ; teren Au- 
fouzul, ora 15,30 : Autobuzul — Flacăra 
hre (Div. C).
PARAȘUTISM : Turnul de parașutism din 
srcul „23 August**, de la oro 8 : Con- 
Or republican.
*UGBY. Stadionul Olimpia, ora 17,30 : 
«ouo — Sportul studențesc (finala „Cu- 
Bi Federației").
TENIS DE CIMP. Arena Progresul, de 

oro 15 : România — Belgia in „Cupa 
pvis" (partida de dublu).

CĂLĂRIE. Baza hipică din Calea 
nei, de la ora 9 : concurs de obstacole 
organizat de clubul Steaua.

FOTBAL. Stadionul Republicii, 
13,15 : Rapid — Dinamo (juniori), 
15 : Rapid — Dinamo (Div. A) ; 
Metalul, ora 11 î Metalul - 
Brașov (Div. B) ; teren T.M.B., 
T.M.B. — Automatica ; teren 
ora 11 : Șoimii TAROM 
giu ; teren Electronica, _ 
nica — Unirea Tricolor ; teren Policolor, 
ora 11 : I.O.R. — Abatorul (meciuri în 
cadrul Div. C).

PARAȘUTISM. Turnul de parașutism din 
Parcul „23 August", de la ora 8 : Con
curs republican.

RUGBY. Stadion Giulești, ora 11 : Ro
mânia — Italia (partida in cadrul cam
pionatului european).

TENIS DE CIMP. Arena Progresul, de 
la ora 14 : România — Belgia (partide 
de simplu)' în cadrul „Cupei Davis*.

oro 
ora 

. . teren 
- Tractorul 
., ora 11 : 

Ghencea, 
— Olimpia Giur- 
ora 11 : Electro-

A 21-a
Orșova — Strungul Arad 0—1, U.T.A. 
— Șc. sp. Lugoj 3—1 ; SERIA A VI-A: 
F.C. Baia More — „U" Cluj-Napoca
3- 0, C.F.R. Cluj-Napoca — Olimpia 
Satu Mare 1—1, Șc. sp. Oradea — 
Șc. sp. Baia Mare 2—1, Ind. sîrmei 
C. Turtii — Șc. sp.
4— 1, “ "

Cărei 
Turda 

, _ ,_____ __________ _______nr. 2
Deva — Șc. sp. Mediaș 4-1, Șc. sp. 
Hunedoara — Șc. sp. Șoimii Sibiu 
2—0, F.C. Șoimii Sibiu — C.F.R. Sime- 
ria 4—0. Metalurgistul Cugir — Gaz 
metan Mediaș 2—2. Corvinul Hune- 
docra — Metalul Arud 1-O. Unirea 
Alba lulia — Șc. sp.
SERIA A VHI-A : Șc. sp. Cristur - 
Steagul roșu Brașov 1-0, Șc. sp. Tg. 
Secuiesc — Șc. sp. Tg. Mureș 2—1, 
Șc. sp. Brașovia — Oftul Sf. Gheor
ghe 0-2, A.S.A. Tg. Mureș — Nitro- 
monic Făgăraș S-O.

___  , . __ Victoria
Gloria Bistrița — Sticla 

1-0 : SERIA A VII-A : Liceul

Sibiu

SERIA I : • F.C. Brăila — Ceahlăul P Neamț : D. Arndt (Iași)
• Gloria Buzău — C.S.M. Suceava : T. Oniga (Iași) • Victoria
Tecuci — Oltul Sf. Gheorghe : D. Isăcescu (București) — se 
dispută la Galați, de la ora 13 • Olimpia Rm. Sărat — C.F.R. 
Pașcani : G. Fodor (București) • Minerul Gura Humorului — 
Unirea Focșani : Gh. Manta (București) e C.S.U. Galați — 
Prahova Ploiești : I. Ciolan (Iași) • Petrolul Ploiești — Portul 
Constanța: D. Dima (Rm. Vîlcea) • Metalul. Plopeni — Celu
loza Călărași : ~~
16 • Relonul 
(București).

SERIA A II-A : • Metalul București — Tractorul Brașov : 
N. Moroianu (Ploiești) • Unirea Alexandria — Chimica Tirnă- 
veni : V. Dumitru (Oltenița) • Dinamo Slatina — Voința Bucu
rești : I. Ștefânițâ (Hunedoara) • F.C.M. Giurgiu — C.S. Tîr- 
goviște : Gh. Ispas (Constanța) • Chimia Tr. Măgurele — 
Șoimii Sibiu : M. Popescu (București) • Steagul roșu Brașov — 
Tehnometal București : Gh. Avram (P. Neamț) * Nitramonia 
Făgăraș — Chimia Rm. Vilcea : C. Niculescu (București) • Fla
căra Automecanica Moreni — Electroputere Craiova : I. Barbu 
(Deva) • Metalurgistul Cugir — ș. N. Oltenița : F. Coloși 
(București).

SERIA A UT-A : • Rapid Arad — Sticla Turda : V. Ciocilteu 
(Craiova) • Aurul Brad — Minerul Lupeni : Gh. Racz (Bra
șov) • C.F.R. Cluj-Napoca — Olimpia Satu Mare : T. 
novici (Iași) • Minerul Cavnic — F. C. Baia Mare : C. 
lescu CVaslui) • Armătura Zalău — Dacia Orăștie : G. Anghe- 
luță (București) a C.I.L. S.ghet — Victoria Călan : O. ~ ~
(Oradea) • U.M. Timișoara — Gloria Bistrița : D. Dopp
• Ind. sîrmei C. Turzii — „U*

N, Raab (C. Turzii) — se dispută azi, de la ora 
Săvinești — C.S.M. Borzești : N. Georgescu

. Bata- 
Săndu-

Ștreng
_____ ______ _ ._______, (Sibiu) 

_ _____ _________________ „ Cluj-Napoca: A. Tudor (Sibiu) 
• Mureșul Deva — C.F.R. Timișoara : M. Moraru (Ploiești).

în compania reprezentativei R.F. Germania

SELECȚIONATA IUGOSLAVIEI EFECTUEAZĂ ASTĂZI ULTIMA
REPETIȚIE" ÎNAINTEA JOCULUI CU ECHIPA ROMÂNIEI

BELGRAD. 29 (prin telefon), 
înaintea meciului cu reprezen
tativa României din cadrul cali
ficărilor pentru C.M. Argentina 
*78, naționala Iugoslaviei va în- 
tîlni sîmbătă (n.r. astăzi) 
meci amical, la Belgrad, 
campioana mondială — echipa 
R.F. Germania. Cele două re
prezentative s-au mai întilnit 
de multe ori, în special în tur
neele finale ale campionatului 
mondial. Sorții au vrut ca la 
trei asemenea competiții — El
veția 1954, Suedia 1958 și Chile 
1962 — ele să joace în „sfer
turi". De două ori au învins 
fotbaliștii vest-germani, iar o 
dată — în Chile — Iugoslavia. 
Ultima oară, cele două echipe 
s-au întîlnit la Belgrad, în se
mifinala Cupei Europei, în anul 
1976. Au învins fotbaliștii vest- 
germani cu 4—2, după ce iugo
slavii au condus cu 2—0.

Meciul cu echipa R.F.G. este 
așteptat aici cu nerăbdare. Se 
știe că primul joc din cadrul 
preliminariilor C.M. fotbaliștii 
iugoslavi l-au pierdut (0—1) în 
deplasare, cu Spania. Spaniolii

in 
pe

au pierdut cu același scor la 
București și o eventuală victo
rie a iugoslavilor la 8 mai. in 
intîlnirea cu România, ar re
lansa lupta pentru calificare. 
După cum un egal sau o in- 
fringere ar diminua considerabil 
șansele gazdelor.

Pentru aceasta, selecționerul 
Toplak va alinia in meciul cu 
R.F.G. — repetiția generală 
înaintea întîlnirii cu România — 
tot ce are mai bun fotbalul 
iugoslav la această oră, atit în 
țară, cit și in cluburile străine 
unde joacă o serie de valoroși 
fotbaliști iugoslavi.

La 25 aprilie, într-o confe
rință de presă — după ce s-a 
întors din turneul său 
Franța și R.F.G., unde a 
tratative cu. cluburile în 
joacă candidați! pentru 
zentativa Iugoslaviei —, Toplak 
a comunicat că a obținut per
misiunea respectivelor cluburi 
ca Popivoda și Oblak să joace 
în ambele meciuri, cu R.F.G. și 
România, iar Katalinski și ■ 
Geaici să joace în mod sigur 
in meciul de la 8 mai, de la

Zagreb, și probabil în cel cu 
R.F.G., de la Belgrad. Ca atare, 
echipa probabilă pe care o va 
alinia Toplak in meciul cu 
R.F.G. va fi următoarea : Kata- 
linici — Buljan, Bogdan — 
Peruzovici, Mujinici (Kalalins- 
ki), Boghicevici — Popivoda, 
Oblak, Bajevici. Filipoviei, O- 
bradoviei (Geaici). Rezerve : 
Svilar, Ielikici. Muslin, Nicolici, 
Savici și Georgevici. Surjak. se
rios accidentat, este indisponibil 
o lungă perioadă de

1VO

timp.

GORAN

de fotbal

prin 
dus 

care 
repre-

Federația iugoslavă
a comunicat la F.I.F.A. lista ce
lor 22 de jucători reținuți pen
tru meciul cu echipa României 
de la 8 mai.. Iată numele aces
tor jucători : Katâluiici, Svilar, 
Borola (portari), Buljan, Peru- 
zovici, Bogdan, Muzinîei, Obra- 
dovici, Boghicevici, Katalinski, 
Jelikici, Muslin (apărători). O- 
blak, Jerkovici, Nikolici, Baje- 
vîei, Popivoda, Filipoviei, Savici, 
Georgevici. Surjak, Geaici (ata- 
canți și mijlocași).



SEL1CȚIA, ELEMfflT DtTfl T ÎN DRUMUL SPBt WOMIĂ
PREOCUPARE PERMANENTA, NU ACȚIUNI IZOLATE!

pentru că, să nu uităm, selecția este 
primul pas - e drept, adesea de cea 

mare importanță — pe drumul spre cui- 
măiestriei.
fi greșit, de aceea, să se creadă că

„ci-
1“ în sportul românesc 

vastă campanie de selecție, al 
fost descoperirea de elemente 

deosebite, capabile să urce ra- 
afirmării sportive, apte să fie 

delegația care va reprezenta

I

în toamna anului trecut, la încheierea 
cluluî olimpic Montreal 
s-a pornit o 
cărei scop a 
cu aptitudini 
pid treptele 
promovate în 
țara în 1980 la Jocurile Olimpice de la Mos
cova. Această acțiune a avut o anvergură fără 
precedent în istoria sportului nostru, într-un 
interval de timp relativ mic, de ordinul săp- 
tămînilor, fiind testați zeci și sute de mii de 
tineri de diferite vîrste, din mediul urban și 
rural.

Campania a fost pornită simultan de ma
joritatea federațiilor pe ramuri de sport. At
letismul, canotajul, caiacul-canoea, tirul, lupte
le, boxul, scrima și celelalte discipline din 
familia olimpică și-au căutat, intr-un efort 
prospectiv-selectiv, prin trieri repetate, perfor
merii viitorului. Participarea nemijlocită la eta
pele superioare ale acțiunilor de testare ale 
echipelor de specialiști de la Centrul de me
dicină sportivă și Centrul de cercetări pentru 
educație fizică și sport a asigurat suportul ști
ințific absolut necesar unei acțiuni de ase
menea dimensiuni, investigațiile făcute cu 
acest prilej constituindu-se atît în elemente 
ajutătoare - uneori chiar determinante - pen
tru orientarea subiecților de acum, cît și în
tr-un bagaj teoretic necesar unor operațiuni 
viitoare asemănătoare.

Am subliniat la momentul respectiv utilita
tea campaniei. Desigur, la nivelul performan
țelor schimbări spectaculoase nu se pot pro
duce într-o jumătate de an, marea majoritate 
a talentelor descoperite atunci încadrîndu-se 
în categoria începătorilor. Este nevoie fie râb-

>
dare 
doar 
mai 
mile

Ar 
problema schimbului de mîine a fost rezol
vată in sportul nostru. Selecția este un proces 
continuu, evoluția tînărului trebuie urmărită 
în timp. După cum se știe, în masa genera
țiilor în creștere se produc schimbări mari în 
timp mic, aptitudini ascunse la 12 ani - să 
zicem - evidențiindu-se după numai un an, 
sau invers I Pe de altă parte, este greu ca o 
acțiune ca cea din toamnă să fie repetată 
de mai multe ori într-un an. Poate, totuși, 
ar trebui făcute eforturi la nivelul federațiilor 
ca în această perioadă - oricum, înaintea 
vacanței de vară a elevilor — să fie lansată 
o operațiune la o scară apropiată celei din 
toamnă, tocmai din motivul arătat mai sus.

Mai trebuie subliniat un aspect esențial în 
eficiența acțiunii de selecție la nivel național, 
pe care îl putem afla în răspunsul la întrebă
rile : Ce fac în prezent elementele talentate 
relevate în toamnă ? Unde se pregătesc ele 
acum ? Cine se preocupă de îndrumarea lor ? 
Trebuie să recunoaștem că — cu foarte puține 
excepții - lucrurile s-au oprit pe undeva la 
jumătate, că nu se poate spune că talentele 
de excepție au fost îndrumate spre acele uni
tăți specializate unde progresul lor să se poată 
realiza cel mai bine și mai rapid, sub con
ducerea celor maî pricepuți tehnicieni în mun
ca cu juniorii și copiii.

Sint cîteva aspecte asupra cărora ne-am 
oprit în dorința ca inițiativa lăudabilă din 
toamnă să nu rămînă un act izolat, fără fina 
litate pentru viitorul !

VALORILE SE CERN CONTINUU
S-au scurs 6 luni de la ampla 

campanie de selecție pe care 
tehnicienii canotajului nostru au 
declanșat-o într-o serie de ju
dețe unde schiful nu avea tra
diții. Rezultatul acestei 
a fost constituirea unui 
perspectivă în care au 
inițial o sută și ceva de 
re schifiste, din peste 
testate ! Cu timpul, ’ 
s-au cernut și din cele 100 au 
mai rămas 40. Pe acestea am 
avut prilejul să le reîntîlnim cu 
cîtva timp în urmă, la Snagov, 
unde — profitînd de vacanta de 
primăvară — au urmat un nou 
stagiu de pregătire.

Le urmărim pe apă și ne mi
răm efectiv de frumusețea și 
corectitudinea tehnicii cu care 
vîslesc. Au trecut, de fapt, nu
mai 6 luni de cind au început 
să practice acest sport. 6 luni 
în care lucrul pe apă n-a putut 
deține ponderea- Au fost. în 
schimb, ceasuri lungi, de iar
nă. petrecute la bac, acolo un
de mișcarea este despicată, fi
nalizată și prelucrată analitic. 
Acum. însă, pe luciul Snagovu- 
lui, perechile de vîsle se ridi
că și coboară uniform, aliniate 
și în aceeași cadență.

Discutăm cu antrenorul fede
ral Victor Mociani despre a- 
ceastă grupă de speranțe a ca
notajului românesc :

acțiuni 
lot de 

i intrat 
: viitoa- 
■ 70 000 
valorile

in
— Ne preocupă șlefuirea teh

nică. pe de o parte, iar pe de 
alta acumularea unui număr cit 
mai mare de kilometri pe apă 
și perfecționarea pregătirii fizi
ce generale și specifice Lotul 
este condus de 7 antrenori — 
Erica Covaci, Joca Danilov. I- 
le»na Pavel, Paul Barcani, 
Gheorghe Gheorghiu, Dan Dia- 
conescu și cel care vă vorbește, 
ceea ce permite lucrul pe gru
pe, pe echipaje. Absolut toată 
lumea se pregătește în ambar- 
oații cu vîsle, mișcarea simetri
că permițînd o mai bună per
fecționare a tehnicii. Speciali
zarea pentru probele de rame 
va fi o etapă mai tîrzie-

— Puteti evidenția cîteva 
sportive ?

— Firește că da. în primul 
rînd. un echipaj de junioare, 
pe care vrem să-1 înscriem la 
campionatele naționale de anul 
acesta- Este alcătuit din Elena 
Ungureanu. Marlena Brișbaru, 
Elena Bucur și Eva Gozner. 
Alături de ele mai pot fi re
marcate. deocamdată, Elena Do
boș. Valeria Racilă, Katalin Ko- 
delka, Georgeta Andrei și Olg* 
Homeghi.

— Ce obiective de perfor
manță are acest lot ?

un act izolat, tara rina- ;> 
sportului nostru.

— Sinteți mulțumit 
progresele înregistrate?

de
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PRINCIPAL
t
r o
fost______ .___—------------ . ---------
cluburi de tir. Pe parcursul ulti
melor luni au fost testați.
diferite metode, peste 2 000 
elevi din numeroase unități

masivă acțiune de selecție 
declanșată la nivelul marilor

a

prin 
de 

____ ____. __________ ______ de 
învățămînt bucureștene. S-au fă
cut remarcate la acest capitol, 
pînă în momentul de față, clubu
rile Olimpia, IEFS, Șc. sp. 2, 
C.S.M.B. Și, deși cele două mari 
unități de performanță, Dinamo și 
Steaua puteau depune la rîndul 
lor eforturi mai susținute In a- 
ceastă direcție, și aici efectivele 
s-au primenit cu cîteva elemente 
noi, se pare de talent. Situația 
acțiunilor de selecție, conjugate 
cu acelea de renunțare la elemen
tele care nu mai pot avea per
spective reale, se prezintă bine 
și în țară, mai ales la U-T. Arad, 
Petrolul Ploiești. C.S.U. Brașov, 
Centrul de tir Alexandria etc.

Problema în discuție necesită 
cîteva precizări. In primul rînd, 
dacă această selecție primară are 
șanse serioase de a-și atinge sco
pul imediat, antrenorii nu trebuie 
să se oprească în depistarea ele
mentelor care ar putea deveni 
sportivi de performanță odată cu 
completarea locurilor vacante din 
secții. Nu trebuie să se uite că 
un tînăr reținut în urma selec
ției primare trebuie să confirme 
în continuare, el fiind supus la 
noi și noi teste, iar dacă nu co
respunde acestor solicitări, speci
fice tirului de performanță, clu
bul să se dispenseze de el, în lo
cul său fiind cooptate, prin alte 
selecții primare, noi elemente. 
Procesul de selecție este, așadar, 
continuu, împletindu-se. chiar 
de-a lungul primilor ani, cu pre
gătirea propriu-zisă, de inițiere și 
de perfecționare.

în al doilea rînd, antrenorii-se- 
•lecționeri trebuie să aibă în ve
dere situația de ansamblu a tiru
lui nostru. După cum se știe, 
există anumite probe deficitare, 
cum sînt pușca liberă 3X40 f, pușca 
standard 3X20 f șl pistolul liber. In 
consecință, este necesar ca în ac
țiunea de selecție să se țină cont 
de parametri fizici superiori, de
calități de voință și răbdare de
excepție, tocmai pentru că aceste 
probe sînt probe de lungime, care 
solicită o rezistență psihică și
fizică ieșită din comun.

In fine, conform ultimelor 
orientări pe plan mondial, antre
norul selecționer este obligat să 
colaboreze cu specialiști din do
menii ajutătoare tirului, cum sînt 
biomecanica, psihologia, fiziolo
gia, discipline care pot oferi date 
obiective asupra calităților gene
rale ale celui aflat în atenția se
lecționerului, concomitent cu 
informațiile asupra evoluției vii
toare.

Opinăm, în concluzie, că nu
mai selecția făcută în perspectiva 
rezolvării problemelor de fond ale 
tirului românesc, a reprezentării 
în marile competiții internaționale 
— Jocuri Olimpice, campionate 
mondiale și europene — poate fi 
considerată o acțiune pe deplin 
reușită.

Federația română de lupte 
manifestă o preocupare perma
nentă pentru selecția și pregă
tirea tinerelor talente. Finalele 
campionatelor republicane de 
juniori au fost întotdeauna 
urmărite cu atenție de tehni
cieni reputați ca Ion Corneanu, 
Ion Cernea (greco-romane), 
Ion Crîsnic. Ion Bătrîn, Ion 
Mureșan (libere), antrenori ex
perimentați care au știut să 
depisteze tinerii dotați pentru 
această disciplină sportivă. în 
fiecare an, în loturile naționale 
de seniori au fost mereu pre- 
zenți și juniori talentați care-și 
perfecționau pregătirea tehnică 
alături de cei mai valoroși 
luptători ai tării și sub supra
vegherea unor tehnicieni pri
cepuți. în aceste condiții, nu 
este de mirare faptul că tineri 
luptători români și-au înscris 
mereu numele pe lista meda- 
liaților campionatelor europene 
sau mondiale ale juniorilor. 
Exemple grăitoare în acest 
sens sînt cele ale sportivilor 
Nicu Gingă și Ștefan Rusu. 
Primul, în anul în care a de
venit campion mondial de ju
niori la Miami Beach, a cuce
rit și centura mondială a se
niorilor, la Teheran. Ștefan 
Rusu, la vîrsta junioratului, s-a 
clasat pe locul secund la cam
pionatele europene de seniori 
și a cucerit și medalia de ar
gint la J. O. de la Montreal

NUMAI IN

Radu TIMOFTE

Sportul

Procesul de selecție — în ca
zul scrimei — nu este privit 
peste tot cu perseverența cate 
se impune. De regulă, cluburile 
acționează in extremis, atunci 
cind..- le-a ajuns cuțitul la os !

Să ne amintim de Progresul 
București. Pină mai ieri, men
ținerea în secție, aproape la 
toate probele, a unor elemente 
depășite, în special, ca potențial 
fizic, a adus clubul, unul din
tre cele mai puternice din țara 
noastră la acest sport olimpic, 
în pragul.-, falimentului! Alerta
tă, conducerea „Progresului* a a- 
vut tăria să ia măsurile de ri
goare : a declanșat un larg cu
rent de întinerire Susținută de 
unitățile școlare din perimetrul 
clubului, secția de scrimă, con
dusă de antrenori entuziaști 
(Cornel Georgescu, Victor Teo- 
dorcscu, Hariton Bădescu, Geor
ge Burlea), a reușit numai după 
cîțiva ani să treacă momentul 
critic în care s-a aflat. O se
lecție atentă, responsabilă, o 
muncă competentă și stăruitoa
re au făcut ca astăzi Progresul 
București să se situeze printre 
cluburile care dau foarte mulți 
tineri în loturile de perspecti
vă, Felicia Truț — la floretă, 
Bălănescu — la spadă. Păunes- 
cu. Chiculiță și Stănescu — la

Aceste rezultate l-au stimu
lat pe tehnicienii federației 
noastre în munca de selecție 
și pregătire a tinerilor luptă
tori, astfel că în acest an, în 
„Cupa 16 Februarie* — prin 
regulamentul de participare — 
s-a facilitat afirmarea juniori
lor. Așa au fost remarcați și 
selecționați în loturile națio
nale o serie de tineri talentați, 
ca N. Zamfir, C. Scuturici, M. 
Balaur. I. Orban, L. Tipa, St. 
Negrișan. I. Draica, I. Butuca- 
ru, N. Minea, I. Răduțescu etc. 
(greco-romane), V. Rotaru, O. 
Feher, E. Radu, L. Sandor, V. 
Stănescu. C. Megesi, M. Stan- 
ciu, Fl. Iordache, V. Curelaru, 
T. Seregely, V. Pușcașu, Al. 
Szell etc. (libere), sportivi a 
căror pregătire este urmărită 
cu multă atenție, asigurîndu-se 
și un calendar competițional 
corespunzător.

Incepînd din acest an, în ca
lendarul intern al federației de 
lupte figurează și Campionatul 
republican pe echipe al junio
rilor și școlarilor, competiție 
care angrenează timp de peste 
șase luni majoritatea juniorilor 
din țară. La aceste întreceri 
participă cite 50—60 de echipe 
la fiecare stil, concursul ofe
rind astfel o bază largă de se
lecție pentru loturile naționale, 
de juniori și tineret.

— Rezultatele muncii susți
nute, științifice, trebuiau să ia
să la iveală. Fetele progresea
ză într-un ritm e drept, alert, 
dar prevăzut efectiv de noi. 
Sînt sigur că dacă ®m fi apli
cat această metodă de selecție 
extinsă și de cernere perma
nentă a valorilor Încă din anii 
trecuți, altele ar fi fost rezul
tatele la Montreal ! Acum ne 
gîndim la Moscova !...

— Nici unul pentru anul în 
curs. Am hotărît să lucrăm 
deocamdată fără presiunea apă
sătoare a rezultatelor și cred 

acest lucru va duce la efec- 
foarte bune !

că 
te

Horia ALEXANDRESCU

STRĂDANII PENTRU

M. TR.

— Pentru că se vorbește 
acum mai mult ca niciodată

a 
ne 
se

A CORESPUNDE
despre această cernere 
valorilor, vă rugăm să 
spuneți pe ce criterii 
face-

— Urmărirea colectivului o- 
feră etapă de etapă posibilita
tea unor concluzii clare privind 
progresul înregistrat. Investi
gațiile si controlul medical o- 
feră date grăitoare despre re
sursele existente, iar ochiul e- 
xersat al tehnicienilor descope
ră fiecare amănunt legat de e- 
ventuala tendință de menajare 
a sportivilor. Așa se face că 
elementele care nu pot tine pa
sul sînt eliminate treptat, lu- 
crîndu-se în continuare numai 
cu acelea care fac fată exigen
țelor mari ale pregătirii. Dacă 
acum avem 40 de sportive în 
lot, depinde numai de felul în 
care au muncit ele, dar numă
rul poate scădea în continuare 
în cazul că se ivesc alte scă
deri.

se ivesc alte scă-

— Ce 
tapă de

scop are această e- 
pregătire ?

ULTIMA INSTANȚA?
sabie. Și, desigur, vor mai a- 
pare curînd și alții.

încurajator este faptul că e- 
xemplul Progresului nu rămne 
izolat. La Electroputere Craio
va, antrenorul Paul Ghindju a 
dat la iveală doi spadasini care 
merită atenție, Bărbosu si Ni- 
tulescu. la Școala sportivă din 
Satu Mare, un alt antrenor se
rios si metodic. Ștefan Haukler, 
pregătește la rindu-i o genera
ție care a si început să bată la 
porțile consacrării. De bună 
seamă că am mai putea folosi 
Si alte exemple.

Procesul acesta de selecție a 
copiilor în secțiile de scrimă, 
în perspectiva fericită ca peste 
ani loturile reprezentative să nu 
mai treacă prin momente de..- 
suspense, nu este însă uniform, 
el nu se află peste tot în aten
ția cluburilor. Există pe undeva 
o acoperire, ca la C S.M. Cluj- 
Napoca, unde succesorul maes
trului de arme Ad. Gurath, Pe
tru Habala, deși face eforturi 
vizibile de a relansa scrima din 
acest oraș cu tradiție, întîlneș- 
te prea multe opreliști- Cea mai 
importantă — nerezolvarea pro
blemei de totdeauna, aceea a 
unei săli pentru pregătire. La 
Iași, prin indisponibilitatea vre
melnică a antrenorului Nicolae

Pufnei, tinerii tehnicieni Fl. Tu
dor și M. Bănică sînt obligați 
să urgenteze procesul de selec
ție și de îmbunătățire calitati
vă a componenților secției de la 
Politehnica.

Cel mai descoperit centru de 
scrimă din țară pare să fie cel 
de la Tg. Mureș unde, după 
pensionarea antrenorului Andrei 
Kakukcs, secția de la C.S.U- 
duce acut nevoia unui tehnician 
la fel de inimos și de priceput. 
Se așteaptă mai mult de la 
Tractorul Brașov acum, cind 
lingă antrenorul Mihai Tieușan 
a revenit apreciatul tehnician 
de sabie care este prof. Ladis- 
lau Rohoni, ceea ce poate în
semna un nou impuls în selec
ția și lansarea cît 
tineri sabreri.

Concluzia acestor 
face simtită nevoia 
si mai consistent din partea clu
burilor la formarea și promova
rea în loturi a cît mai multor 
tineri. Numai așa vom evita si
tuații ca acelea din ultima vre
me, cind aducerea în lot a unor 
elemente nu s-a realizat pe ba
ză de selecție, ci printr-o sim
plă acțiune de... completare. 
Ceea ce nu poate fi, în continu
are, o soluție !

Tiberiu STAMA j

maj multor
rinduri : se 
unui aport

CERINȚELOR
INTERNAȚIONALE
Referindu'S. la comportarea finally 

te lor campionatului național de ju
niori, la volei, antrenorul federal 
Dediu Matei făcea, printre altele, 
precizarea câ „în ceea ce privește 
selecția s-au făcut importanți pași 
înainte, mai evidenți in privința băie
ților și insuficiență in raport cu cerir»* 
|ele internaționale, la feminin*.

Această afirmație este susținută, 
spre exemplu, de faptul câ echipa 
campioană a întrecerii masculine. 
Școala sportivă Timișoara (antrenor 
Gh. Horhat), are media de înălțime 
(1,85 m) deosebit de bună, raportată 
la media de vîrstâ (16,6 ani) a echi
pei, trei dintre componenții de bază 
(Marius Câta, Adalbert Csik, Radu 
Doboș) depășind 1,90 m. La aceasta 
adăugăm și o pregătire (fizica, tac
tică, tehnica), foarte buna, ceea ce 
l-a permis să se detașeze net de 
celelalte competitoare. De asemenea, 
trebuie remarcate strădaniile pentru 
o selecție cît mai bună și la echipa 
Școlii sportive Tulcea care, deși a 
ocupat locul 6, a avut în Florin Mina 
(născut 1959 ; 1,94 m) și Valeriu
Spinu (născut 1960 ; 1,95 m), doi ju
cători cu frumoase perspective.

Comparativ cu situația băieților, la 
feminin selecția din punct de vedere 
al gabaritului este încă deficitară, 
remareîndu-se mai mult doar cea cu 
caracter specific jocului de volei. De 
altfel, nici cîștigătoarea titlului. 
Școala sportivă Medgidia (antrenor 
Ștefan Ene) — autoarea unei verita
bile surprize —, nu a făcut excepție 
de la această „regulă* (media de 
înălțime 1,68 m ; de vîrstâ 16,9 ani), 
ea impunîndu-se mai ales prin pregă
tirea tehnico-taetică. Dar, nu se pot 
omite două elemente care se anunță 
de viitor : Gulniza Gelil (1,74 m) și 
Florina Pereianu (1,75 m). Dintr-a 
enumerare a echipelor în care au 
apărut elemente dotate pentru volei 
nu pot lipsi, de asemenea, Șc. sp. 
Timișoara (Daniela Roșea — 1,75 m, 
Valerica Pintilel — 1,73 m). Tricolo
rul Ploiești (Cornelia Tomeci — 1,76 
m, Maria Mititelu - 1,78 m), Șc. sp« 
Rm. Sărat (Elena Piron — 1,81 m), 
Șc. sp. Cluj-Napoea (Lia Catarig — 
1,80 m., Ildiko Gali — 1,79 m), con- 
firmîndu-se faptul câ printr-o atentă 
și continuă muncă de selecție se pot 
depista jucători și jucătoare de volei 
care, beneficiind de o pregătire co
respunzătoare, pot urca treptele înal
tei performanțe.

Atît în ceea ce privește jucătorii 
menționați, cît și alți voleibaliști re
marcați, fie în timpul campionatului 
fie cu prilejul diferitelor teste, tre
buie specificat câ au fost selecționați 
în loturile naționale, aflîndu-se acum 
în pregătire, rămînînd doar ca ei să 
confirme talentul. Plecînd de aici, se 
impune ca antrenorii tuturor echipe
lor de juniori să intensifice activitatea 
de depistare și selecție, astfel ca 
voleiului sâ I se asigure baza pentru 
obținerea unor performanțe de valoa
re.

Emanuel FÂNTANEANU



Autoclotarea în acțiune NOI AMENAJARI SPORTIVE, Mîine, in etapa a XXVIII a din Divizia A de handbal

ROD AL SPIRITULUI GOSPODĂRESC Șl AL INIJIATIVEI
' A venit primăvara și activi
tatea oompetițională și de masă 
se mută din săli în aer liber. 
Este anotimpul în care asocia
țiile sportive care nu au încă 
terenuri de sport proprii sînt 
tot mai mult angajate în înfăp
tuirea sarcinilor desprinse din 
Programul de dezvoltare a ac
tivității 
sport, 
Politic 
P.C.R., 
acțiunilor cetățenești în vederea 
dotării cu baze sportive simple, 
realizate cu cheltuieli minime 
și prin muncă patriotică. Pen
tru a vedea cum 
acest lucru, am 
cîteva localități 
Brașov, Prahova, 
Covasna, punînd 
lor noștri, peste tot, aceeași în
trebare : „Cum se manifestă în 
asociația dumneavoastră spiri
tul gospodăresc și inițiativa in 
folosirea resurselor locale pen
tru amenajările sportive ?“

de educație Jizică și 
aprobat de
Executiv
privind

Comitetul
C.C. alal

intensificarea

se realizează 
poposit prin 
din județele 

Vraneea și 
interlocutori-

3. Materialele de construcții 
provin de la demolarea vechi
lor hale de producție, curățirea 
cărămizilor, demontarea binale
lor, transportul și depozitarea 
acestora fiind în întregime o- 
pera voluntară a tinerilor și 
virstnicilor ; 4. Nisipul se va 
aduce din albia rîului Bîrsa, 
iar în loc de var vor fi folo
site rezidurile de carbid de la 
atelierul de sudură ; 5. Zidarii, 
dulgherii, fierarii, instalatorii 
și alți meseriași din cadrul în
treprinderii s-au angajat să 
execute voluntar lucrări la com
plexul sportiv, care va 
parțial în folosință în 
zilei de 23 August.

DE LA BINE, SPRE MAI

fi dat 
cinstea

BINE...

Despre receptivitatea față de 
dorințele tinerilor, hărnicia și 
priceperea gospodărească dove
dite de conducerea asociației

prestații, o contribuție în va
loare de 300 000 lei. Demolîn- 
du-li-se stadionul, datorită ne
cesităților de extindere a în
treprinderii, gospodarii de aici 
sînt preocupați în prezent de 
amenajarea noii baze sportive. 
Conform Legii 29, referitoare 
la dezafectarea construcțiilor 
sportive, titularul de investiții 
a prevăzut fondurile necesare 
altei baze sportive corespunză
toare, însă a rămas, cam de 
multă vreme, în suspensie lo
cul unde va fi amplasată. A- 
vîndu-se în vedere că factorii 
responsabili au promis că vor 
rezolva în curind 
problemă, adunarea 
tanților oamenilor 
hotărît — după cum 
tov. Ion Neagu, vicepreședintele 
comitetului sindical — să se 
efectueze in anul 1977 peste 
50C 000 de ore de muncă patrio
tică la noul stadion.

și această 
reprezen- 

znuncii a 
ne spunea

JOCURI IMPORTANTE 
ÎN ZONA RETROGRADĂRII
A

l INIȚIATIVA - LA EA ACASĂ
J

Am început raidul 
asociația 
prinderea 
unde am 
Șeuleanu, 
noare al 
•ici.

— Deoarece peste 1200 din
tre angajații întreprinderii noas
tre, ne informa amabila gazdă, 
sint tineri care doresc să prac
tice sporturile preferate, am 
făcut demersuri pe lîngă Con
siliu] popular orășenesc și am 
obținut în zona „Cimpului alb" 
nn loo viran. Am hotărît să-l 
transformăm într-un complex 
sportiv, compus din terenuri de 
fotbal, volei, baschet, handbal, 
patru „dreptunghiuri” de te
nis, cu vestiare. In proiect fi
gurează o arenă de popice și 
un mic bazin de înot, alimen
tat cu apă din pîrîul Fetricica.

Ca rezultat al spiritului de 
Inițiativă au urmat o serie de 
acțiuni patriotice. Iată cîteva 
dintre modalitățile practice care 
au fost și vor fi utilizate în 
vederea reducerii la minimum 
a costurilor materialelor și lu
crărilor respective : 1. Proiec
tul bazei sportive a fost reali
zat în timpul liber de către 
erhitecții întreprinderii ; 2. Ni
velarea terenului s-a făcut în 
exclusivitate de către iubitori 
ai sportului în orele lor libere ;

RAID-ANCHETĂ
DE LA UN MIC ATELIER, LA O 

BAZA MOTO

nostru la
sportivă de la între- 

mecanică - 
discutat cu 1 
președintele 

asociației sportive de

ÎN PATRU
tiă- 
din

Codlea, 
tov. Iosif 

■ de o- JUDEȚE

’„Unirea” Export-vin din Foc
șani am mai scris în coloanele 
ziarului nostru. După recenta 
discuție cu inginerul Viorel Ste- 
garu, directorul întreprinderii, 
și tehnicianul Nicolae Leucă, 
președintele asociației, alte rea
lizări vor fi dobindite prin va
lorificarea posibilităților locale: 
recondiționarea pistei de po
pice în aer liber ; confecționa
rea, din materiale vechi, a 

reame- 
de gimnas- 

de volei, lu- 
încheiate în 
Mai.

materiale ’ 
două mese de tenis ; 
najarea porticului 
tică și a terenului 
crări care vor fi 
cinstea zilei de 1

NOI PROPUNEM,
TUIM

NOI INFAP-

Victoria 
numără 
Tinerii

Asociația sportivă 
Florești (jud. Prahova) 
peste 5 000 de membri, 
sportivi și-au desfășurat activi
tatea pînă acum în cadrul clu
bului lor, care cuprinde o arenă 
de popice cu două piste și săli- 
anexă pentru tenis de masă și 
șah, la care angajații întreprin
derii și-au adus, prin diferite

ROMÂNIA INTRNEȘTI ITALIA III TURNEUL F.I.R.A
(Urmare din pag. 1)

«nația țării noastre are în mo
mentul de față 12 puncte, față 
de 10 ale rugbyștilor francezi. 
Or, într-o situație ca aceea de 
mai sus, la egalitate de puncte 
contează Victoria directă pe ca
re sportivii români au obținut-o 
Ia 14 noiembrie 1976 (15—12) pe 
același stadion pe care are loc 
mîine și partida cu «squadra 
ezzurra...”

Pentru a încheia competiția 
de o manieră cît mai convingă
toare, rugbyștii români s-au pre
gătit în aceeași atmosferă de

Construcția impunătoarei 
diri a „Casei tineretului” 
Cimpina a afectat și sediul 
secției moto Energia din loca
litate. Respectindu-se litera le
gii, motocicliștii au primit Ungă 
autogară o clădire pe care au 
transformat-o, in orele lor de 
răgaz, într-un atelier al moto- 
crosiștilor și magazie de echi
pament. De asemenea, în spa
țioasa curte a actualului sediu 
au fost amenajate, cu materiale 
din P.F.L., patru boxe, un ga
raj și un atelier pentru aler
gătorii de viteză. Inginerul Ni- 
colac Nica, directorul întreprin
derii mecanice, imitate de care 
aparține asociația Energia, ne 
șpunea că noua bază de moto 
constituie rodul inițiativelor pe 
plan local, transpuse în fapte 
printr-un efort colectiv.

Mîine sînt programate 
desfășoare partidele 
XXVlII-a din Divizia 
handbal.

La feminin, afișul etapei este 
dominat de cîteva întîlniri care 
se anunță extrem de dîrze. 
Prima dintre ele va opune pe 
Mureșul Tg. Mureș Progresului 
București, miza fiind extrem de 
prețioasă pentru mureșence, 
care caută să se depărteze de 
zona retrogradării și a... bara
jului. Intîlnirea se va disputa 
la Mediaș, terenul echipei Mu
reșul fiind în continuare sus
pendat. Un alt meci cu impli
cații directe în situația din 
subsolul clasamentului se va 
desfășura la CSuj-Napoca unde 
echipa Universitatea va primi 
vizita colegei Universitatea din 
Iași. în sfirșit. un al treilea 
meci care poate aduce clarifi
cări in zona retrogradării este 
cel dintre Constructorul Timi
șoara | 
partea 
liderul 
primi 
clasate.
juca cu deținătoarea „lanternei 
roșii”. Textila Buhuși 
Tineretului, de la ora 
iar ocupantele locurilor 
Confecția și, respectiv.
se var întîlni pe terenul Giu- 
lești, de la ora 17,25.

La masculin, se așteaptă cu 
interes justificat confruntarea 
dintre Știința Bacău și „U“ Cluj-

să se 
etapei a

A de

și Voința OdorheL In 
de sus a clasamentului.
— „U“ Timișoara va 

vizita celei de a treia 
„U“ București. IEFS va

(teren
11,25),

4 și 5,
Rapid,

PROIECTELE UNUI FOST SPOR
TIV FRUNTAȘ

Ti- 
ve- 
va 

Re-

Napoca, ca și cea dintre Dina
mo Brașov și Politehnica 
mișoara. La București, un 
ritabil derby al codașelor 
opune pe „U“ București și
Ionul Săvinești (teren Drept, de 
la ora 10.30), în vreme ce la 
Borzești. Baia Mare si Arad se 
vor desfășura jocurile CSM — 
Dinamo București, H. C. Min- 
aur — CSU Galați și, respec
tiv, Gloria — Steaua-

în jocul masculin „U“ Cluj- 
Napoca — „U“ București, des
fășurat în cadrul etapei a 
XXVII-a, victoria a revenit 
bucureștenilor cu 11—13 !

„CUPA DINAMO“
LA CICLISM

Intre 3 și 5 mai se va desfășura 
tradiționala competiție ciclistă de 
fond dotată cu „Cupa clubului 
sportiv Dinamo”. Importanța în
trecerii crește și datorită faptului 
că ia start se va alinia șl echipa 
reprezentativă a țării noastre care 
va participa — între 8 și 21 mai 
— la cea de a XXX-a ediție a 
„Cursei Păcii”, Varșovia — Ber
lin — Fraga. Cele trei etape se 
vor disputa pe șoselele Bucu
rești — Ploiești (3 mai), Bucu
rești — Oltenița (4 mai) și Bucu
rești — Alexandria (5 mai). A.S. 
Loto-Pronosport, tradițional spri
jinitor al sportului cu pe
dale, coorganizator al întrecerii, 
va oferi celor mai buni cicliști 
numeroase premiu

Campionatele individuale de lupte libere—seniori

MECIURI DECISIVE
ÎNCĂ DIN PRIMĂ ZI

TIMIȘOARA, 29 (prin tele
fon). Vineri dimineață, în Sala 
sporturilor nr. 2 din localitate 
au început întrecerile turneului 
final al Campionatelor indivi
duale de lupte libere — seniori, 
în concurs sînt prezenți 117 
luptători, în rîndul cărora se 
află majoritatea celor mai va
loroși sportivi din țară. Semna
lăm. totuși, absența medaliatu
lui cu bronz la Jocurile Olim
pice, Stelică Morcov — acci
dentat la un turneu internațio
nal în Cehoslovacia — a cărui 
recuperare nu va fi posibilă nici 
pînă la Campionatele europene 
de la Bursa. Tot 
accidentat, este și 
beriu Seregely.

Cum competiția 
prezintă ud important criteriu de 
selecție în vederea participării 
la europene si la Balcaniada de 
tineret. încă din primele întîl
niri am asistat la dispute apri
ge. multe dintre meciuri fiind 
decisive pentru configurația cla
samentelor finale pe categorii. 
La categoria 62 kg, de pildă, 
au luptat doi sportivi care au 
fost titulari ai echipei naționa
le, dar la categorii diferite : 
Gigei Anghel (venit de la 57 
kg) și Petroniu Androne (fost 
68 kg). încleștarea dintre cei doi 
principali pretendenți la titlul 
național a fost deosebit de spec
taculoasă și s-a încheiat cu vic
toria la puncte (9—7) a brașo
veanului Androne.
»\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^ g
0 Rugăm pe corespondenții noștri să ne transmită, dumi- g 

nică la orele obișnuite și la numerele de telefon cunoscute, 
g relatările de la manifestările sportive de sîmbătă
g și duminică g

Și la 68 kg au fost progra
mate cîteva meciuri foarte echi
librate între fruntașii catego
riei. într-un adevărat derby lo
cal s-au întîlnit Viorel Gheor
ghiu (Timișoara) și lugojeanul 
Claudiu Zanieri. Gheorghiu a 
început foarte bine lupta și cu 
cîteva acțiuni reușite a luat 
conducerea : 6—0. După o re
venire spectaculoasă a lui Za- 
niejcj (la sfîrșitul reprizei se
cunde conducea 
șoreanul a luat 
cerea (13—10), 
în momentul în 
încerca să execute un salt. La 
aceeași categorie, juniorul bu- 
zoian Vasile Stănescu s-a do
vedit mai bine pregătit fizic de- 
cit brăileanul Ion Lungu. cîști- 
gînd în final la puncte, cu 
11—9. Vicecampionul european 
Marin Pîrcălabu (Steaua) l-a 
dominat cu autoritate pe brașo
veanul Gheorghe Fodore (74 
kg) și a obținut victoria prin 
descalificare pentru luptă pa
sivă. cînd conducea cu 5—0.

La categoria 90 kg, multiplul 
campion național Ion Dumitru 
(Steaua) l-a învins prin tuș pe 
Florin Iordache (Viitorul Buc), 
iar brașoveanul Gheorghe Pa- 
raschiv a obținut o victorie a- 
semănătoare în fata lui Ion 
Comuta (Satu Mare).

întrecerile continuă sîmbătă ■ 
și duminică.

Stațiunea montană Balvanyoș 
(850 m altitudine) este situată 
la 20 de kilometri de Tg. Se
cuiesc, în apropiere de Lacul 
Sf. Ana și Băile Tușnad. în do
rința ca oamenii muncii să-și 
petreacă concediul în mod plă
cut, avind în program și acti
vități sportive, aici se află în 
curs de amenajare un „drept
unghi” de tenis, lîngă baza de 
tratament. De asemenea, o po
iană este proiectată a fi trans
formată, cu ajutorul consiliului 
popular. în terenuri de fotbal, 
handbal, volei și baschet, iar 
o cabană scoasă din circuitul 
turistic va fi recondiționată ca 
sală de sport. Principalul pro
tagonist al acestei 
este
Ion Rădulescu, fost, 
de mult, canotor fruntaș.

★
Am străbătut cîteva localități, 

am văzut și am notat reali
zările oamenilor întilniți în cele 
patru județe. Sînt succese ale 
muncii patriotice, ale preocu
părilor înscrise pe linia trans
punerii în viață a sarcinilor 
privind asigurarea bazei mate
riale prin fructificarea unor so
luții mai raționale, mai ieftine, 
în scopul folosirii cu mare 
chibzuință a posibilităților exis
tente. Toate aceste eforturi de
monstrează spirit de inițiativă, 
hărnicie, pricepere gospodă
rească și receptivitate față de 
dorințele celor care vot să 
practice un sport sau altul, 
fapte de natură să stimuleze 
și alte asociații la asemenea 
acțiuni de autodotare prin 
identificarea și valorificarea re
surselor locale.

cu 8—7), timi- 
din nou condu- 
finalizînd tușul 
care adversarul

absent, și el 
stelistul Ti-același spirit 

sînt caracte-
muncă asiduă, cu 
de dăruire 
ristice.

în același 
să termine 
continentală . .
sosit ieri după-amiază în Ca
pitală. Interesul pe oare italie
nii îl acordă partidei este de
monstrat și de prezenta noului 
antrenor. Quaglio. la Barcelona, 
la jocul de sîmbăta trecută, 
dintre Spania și România.

Urăm tricolorilor noștri de
plin succes în acest ultim exa
men din cadrul ediției 1976/1977 
a Campionatului european de 
rugby !

P AL MARES

ce le
onorabil vor 

întrecere
timp, 
această 
și oaspeții, care au

1934, Milano Italia — România 7-0
1936, Berlin Italia — România 7-6
1937, București România — Italia 0-0
1939, Roma Italia — România 3-0
1940, București România — Italia 3—0
1942, Milano Italia — Românio 23-3
1953, București România — Italia 14—16
1958, Caton ia Italia — România 6-3
1962, București Românio — Italia 14-6
1966, Aquilla Italia — România 3-0
1967, București România — Italia 24-3
1970, Rovigo Italia — România 3-14
1971, București România — Italia 32—6
1975, București România — Italia 3-3
1976» Parma Italia — Românio 13-12
1977, București România — Italic 9

FORMAȚIILE PROBABILE
ROMÂNIA

Constantin
Bucos 

Nica Varga
Alexandru 

Parase hiv 
Daraban Murariu

Prntea M. lonescu
Băcioiu Ortelecan Dinu

Motrescu

Stoica

Piovan Monfeli
Rinaldo 

Zanella

Ghizzoni Blessano

Di Carlo 
Fedrigo 

Sa 1st Rocca
Puppo 

Ponzi 
Francescatto I 

Gaetaniello
Marchetto

ITALIA

strădanii 
tînărul șef al stațiunii, 

pînă nu

Traian 1OAN1ȚESCU

ROMÂNIA-LOCUL IV
Etapa inaugurală a ediției 

1977 a s— -
motocros 
noscutul 
intrat, de cîțiva ani, în circui
tul campionatelor mondiale. 
Țara noastră a aliniat o echipă 
întinerită substanțial, alcătuită 
din Ernest Miilner, Gheorghe 
Oproiu, Cornel Băjean și Gheor
ghe Voicu. Dornici de afirmare, 
cei patru motocrosiști au avut 
— in compania redutabililor lor 
adversari — o comportare o- 
norabilă, reprezentativa Româ
niei ocupînd locul IV în cla
samentul pe națiuni, după pu
ternicele formații ale Uniunii 
Sovietice, Bulgariei și Polo
niei.

— Dificultatea concursului de

„Cupei Prietenia" la 
s-a desfășurat pe cu- 
traseu de la Maribor,

de aici re-

Mihai TRANCA

. . . . .  g

ÎN „CUPA PRIETENIA 4 LA MOTOCROS
Ia Maribor, ne-a spus la reîn
toarcerea în Capitală antreno
rul coordonator al lotului na
țional, Gheorghe Ioniță, a spo
rit considerabil, pe de o parte 
datorită faptului că s-a 
startul în comun cu 
cliștii din Austria, 
R. F. Germania, Finlanda 
Elveția, participant! la Marele 
premiu al Sloveniei, aleătuin- 
du-se insă clasamente separate 
pe echipe, iar pe de altă parte 
ploii care a desfundat traseul. 
Cu toate acestea, Ernest Mul- 
ner, Gheorghe Oproiu și Cor
nel Băjean au sosit în prima 
manșă pe pozițiile 13, 14 și 15, 
din 42 de concurenți, ei reu
șind să se claseze in final pe 
locurile 19, 20 și, respectiv, 21.

dat 
motoci- 
Suedia, 

Și

După părerea mea, echipa noas
tră a debutat promițător și a- 
vem șanse să ne imbunătățim 
situația în clasament, pentru 
că in acest an vom beneficia 
și de avantajul terenului pro
priu, etapa a patra a compe
tiției fiind programată la Mo- 
reni.

CLASAMENTUL PE ECHIPE 
ÎN „CUPA PRIETENIA" : 1.
U.R.S.S. 15 p, 2. Bulgaria 12 p, 
3. Polonia 10 p, 4. România 8 p. 
Urmează Iugoslavia I, Ungaria 
și Iugoslavia II.
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AL 9-lea TITLU BALCANIC: 
ECHIPA DE PUȘCĂ, JUNIORI

ATENA, 29 (prin telefon). O 
frumoasă festivitate de premie
re a încheiat, pe poligonul Pa- 
nathinaikos, cea de-a XI-a edi
ție a Balcaniadei de tir.

Ultim.» zi a întrecerilor a 
programat probele de pușcă 
standard 3X20 f, rezervată se
nioarelor și juniorilor. Vremea 
a fost. în continuare, frumoa
să. cu soare, fără vînt. favori- 
zînd obținerea de performanțe 
bune. Delegația română a reu
șit încă un titlu de campion 
balcanic. De astă dată, perfor
manta aparține echinei de ju
niori. alcătuită din F. Minișan, 
D. Calalb și M. Dumitrescu, ca
re evoluînd în proba de pușcă 
standard 3X20 f s-a impus cu

1679 d. în aceste condiții, tră
gătorii români au totalizat la 
actuala ediție a competiției 9 
titluri de campioni balcanici : un 
bilanț fructuos, punctat de re
zultate valoroase. In nroba in
dividuală, Florin Minișan a 
avut o evoluție bună. înscriin- 
du-și în palmares locul doi, cu 
567 p.

încă o știre îmbucurătoare : 
nrocedindu-se la un control al 
țintelor primilor trei clasați in 
nroba individuală de pistol li
ber. arbitrii au constatat că per
formanța lui Liviu Stan nu es
te de 565 p. ci de 566 p. Așa
dar. noul record al țării la pis
tol liber seniori este acum de 
566 p (vechiul record aparținea

lui Dan Iuga și fusese stabilit 
la Belgrad. în 1976).

Sub posibilitățile lor au evo
luat trăgătoarele noastre în pro
ba de pușcă standard. 3X20 f, 
plasindu-se doar la mijlocul 
clasamentului individual și în 
urma echipei Bulgariei, la o 
diferență categorică. în proba 
colectivă. Nici seniorii n-au dat 
satisfacție, joi. în Droba de 
pușcă liberă. 3X40 f.

S-a stabilit ca anul viitor. 
Balcaniada de tir să se desfă
șoare la sfirșitul lunii aprilie, 
ia Belgrad.

REZULTATE TEHNICE : puș- 
i standard. 3X20 t, senioare : 

Litovanska (Iugoslavia) 575 
2. Pelova (Bulgaria) 571 p, 
Sabatka (Iugoslavia) 567 p

-3t

C.M. DE HOCHEI
România — Finlanda 2-4

VIENA. 29 (prin telefon). în
trecerile Grupei A a Campionatu
lui mondial de hochei au conti
nuat vineri seară, cind echipa 
României a intilnit formația Fin
landei. Jocul s-a încheiat cu 
scorul de 4—2 (2—•—1. 2—1) 
în favoarea reprezentativei Fin
landei.

Hocheiștii români au prestat un 
joc în general bun. mai ales în 
repriza secundă, pe care au do
minat-o în întregime. Din păcate, 
ezitările din apărare, rare dar de
cisive, ca și golurile primite în in
ferioritate numerică i-au împiedi
cat pe hocheiștii noștri să obțină 
măcar unul din cele două puncte 
puse în joc.

pâșindu-i te viteză. tehnică și 
tactică. Hocheiștii cehoslovaci au 
ținut piept numai pe plan fizic, 
dar acest lucru a fost insuficient. 
Formația ciștigâtoare a impresio
nat mai ales prin omogenitatea 
celor 3 linii de atac ale sale, 
practic toate de aceeași valoare. 
S-au evidențiat în mod deosebit 
Șalimov, Kapustin și Balderis din 
tinâra generație, precum și con- 
sacrații Iakușev, Harlamov și 
fundașul Gusev.

ci 
1. 
P. 
1 
...6. Matei 564 p. 7. Feodot 563 
p. 8. Tripșa 561 p : echipe : 1. 
Bulgaria 1711. 2. România 1688 
p. 3. Iugoslavia 1683 p ; juniori: 
1. lankov (Bulgaria) 578 p. 2. 
Minișan 567 p. 3. Vasileva 560 
p. ...7. Calalb 557 p, 8. Dumi
trescu 555 p ; echipe : 1. Româ
nia 1679 p, 2. Iugoslavia 1667 p, 
3. Bulgaria 1661 p ; pușcă libe
ră, 3X46 f, seniori (probă des
fășurată joi) : 
slavia) 
slavia) 
gar ia) 
P. ...6.

Călin ANTONESCU

1. Sipec (Iugo- 
1154 p, 2. Pejovic (Iugo- 
1150 p. 3. Pelova. (Bul- 

1144 p. 4. Codreanu 1143
Satală 1139 p. ...10. Ni- 

colescu 1134 p. 11. Marin 1132 
p ; echipe : 1. Iugoslavia 4577 p, 
2. Bulgaria 4556 p. 3. România 
4548 p.

Rezultate : U.R.S.S. — Ce
hoslovacia 6—1 (1—1, 4—0,
1—0) I — meci desfășurat joi 
seara ; Finlanda — România 
4-2 (2-0, 0-1, 2-1), rezultatul 
partidei Canada — R.F. Ger
mania nu ne-a parvenit pînă 
la închiderea ediției.

Clasamentul : 1. U.R.S.S.
10 p ; 2. Suedia 10 p ; 3. Ce
hoslovacia 7 p ; 4. Canada 
5 p; 5. Finlanda 4 p ; 6.
S.U.A. 3 p ; 7. R.F. Germania 
3 p ; 8. România 0 p. (Din 
clasament lipsește meciul Ca
nada — R.F. Germania).

Programul de azi : Suedia
— Cehoslovacia ți U.R.S.5. — 
S.U.A. ți de mii ne : Canada
— România ți Finlanda 
Germania.

- R.F.

l (min. 13, 
5 contra 

Sutinen și 
min.

Au marcat : Peltonen 
superioritate numerică 
3), Porvari (min. 16), I 
Koivulahta (ambii în min. 47) 
pentru Finlanda, FI. Sgîncă (min 
30) și Axinte (min. 57) pentru 
România. Au arbitrat Karlsoon 
(Suedia), Martin (R.F. Germania) 
și Schell (Ungaria).

In încheiere cîteva cuvinte des
pre partida dintre echipele 
U.R.S.S. și Cehoslovaciei, desfă
șurată în ziua precedentă. Ho
cheiștii sovietici — care consideră 
fiecare intîlnire un derby, după 
cum declara antrenorul Boris Ku- 
laghin — au fost net superiori 
partenerilor lor de întrecere, de-

TENISMANII NOȘTRI CONDUC CU 2-0
(Urmare din pag. 1)

doi și a condus chiar cu 3—0. 
Desigur, nu i-a fost prea greu 
lui Năstase să readucă partida 
la cursul ei normal, cîștigînd 
alte cinci ghemuri consecutiv 
și apoi setul. Cîteva execuții 
tehnice de mare virtuozitate 
ne-au dat adevărata măsură a 
potențialului său de joc. Adver
sarul său se poate felicita câ 
i-a luat, pînă la urmă, șase 
ghemuri în total.

Iată, dealtfel, părerea lui Ilie 
Năstase la încheierea partidei: 
„Boileau se dovedește un tenis- 
man talentat și destul de origi
nal. Astăzi, m-a incomodat oa
recum mingea sa mai lentă, 
uneori derutantă. II felicit, to
tuși, pentru jocul prestat".

D. HĂRĂDAU - J. P. RICHER
6—1, 6—3, 6—3

In cea de-a doua partidă a 
zilei, coechipierul lui Năstase 
a intrat în teren decis să adau
ge încă un punct în contul for
mației noastre. Și trebuie să 
spunem că Dumitru Hărădău a 
„prins" una din zilele sale cele 
mai bune. Acționind destul 
curajos la fileu, el a reușit 
se distanțeze destul de rapid

de 
să 
în

TELEX • TELEX • TELEX
q Concursul de decatlon 
Moines (S.U.A.) a fost 

Steve Alexander (S.U.A.)

ATLETISM 
de la Des 
ciștigat de 
cu 8 055 p.

BASCHET _
Steaua Roșie Belgrad a evoluat 
LimOges, unde a învins o selecționată 
locală cu 116-96 (61-46).

CICLISM • lată echipa R.D. Ger
mane care va participa la „Cursa 
Păcii" (Varșovia-Berlin-Praga, 8—21 
mai) : Hartnick, Drogan, Diers, Sch- 
meisser, Bohnisch și Lauk. Antrenor 
este Wolfgang Lindner, a Etapa a 
3-a din Turul Spaniei (Manga del 
Mar — Murcia, 161 km) a fost cîștigată 
de belgianul Freddy Maertens, care 
se menține lider al clasamentului 
general. • După 3 etape, în cursa 
pentru amatori din Italia continuă să 
conducă Norbert Dupisch (R.D. Ger
mană).

CĂLĂRIE * Competiția de la Roma 
a programat proba pe * ' • - -
cu „Marele Premiu al 
care victoria a revenit 
liei (D’lnzeo, Orlandi, 
cu 24 p penalizare.

FOTBAL • La Sheffield, întîlnirea 
amicală dintre selecționatele de tine
ret ale Angliei și Scoției s-a încheiat 
în favoarea jucătorilor englezi : 1—0.

GIMNASTICĂ • Campionatul mas
culin al U.R.S.S., disputat la Vilnius, 
a fost ciștigat de Vladimir Markelov 
(19 ani), care a totalizat la indivi
dual compus 111,95 p,

MOTO • In concursul desfășurat la 
Mettet, italianul Giacomo Agostini 
(„Yamaha") a terminat învingător la 
clasa 750 cmc, cu o medie orară de 
193,191 km. La clasa 350 cmc, victo
ria a revenit finlandezului Mottikainen 
(,, Suzuki"). • Astăzi în localitatea 
cehoslovacă Holice se va da startul 
în cursa de motocros dotată cu „Ma
rele Premiu al Cehoslovaciei", care

A Echipa masculină 
la

echipe dotată 
națiunilor", în 
formației Ita- 

Mancinelli),

contează pentru campionatul mondial.
PENTATLON MODERN « Competi

ția de la Erevan s-a încheiat cu vic
toria lui Serghei Riabkin (U.R.S.S.) 
care a totalizat 5 334 p. Ultima 
bă — crosul — a fost cîștigată 
Riabkin (3000 m in 12:57,0).

SCHI A Concursul de la 
(Franța) s-a încheiat cu proba 
culină de slalom uriaș, în care 
toria a revenit 
Bruno Confortola.

ȘAH • Meciul 
sandria și Maia 
tru sferturile de _____ ____ ...
candidatelor la titlul mondial, a con
tinuat la Tbilisi cu partida a 5-a, 
care s-a întrerupt Io mutarea 42. In 
prezent, scorul este egal: 2—2 •
La Soci, scorul meciului dintre Elena 
Fatalibekova și Valentina Kozlovskaia 
este de 2—0 • Turneul internațional 
feminin de la Bydgoszcz a fost cîști- 
gat de Smacinska (Polonia) cu 8,5 
puncte din 11 posibile, urmata de 
Emilia Chiș (România) și Jurcinska 
(Polonia) cu cite 7,5 puncte. în runda 
a 11-a, Emilia Chiș a remizat cu 
poloneza Bojena Pytel.

TENIS a In turneul de la Munchen: 
Franulovici - Gebert 6—3, 3-6, 6-3 ; 
Proisy — Menon 6-2, 6-4 ; Pitici — 
Kary 7-5, 6—2 ; Gildemeister — Ta- 
roezy 6—0, 1—6, 6—1 ; Crealy — Meiler 
6-1, 6—3. • Optimi de finală în 
turneul de la Las Vegas : Alexander 
- Rosewall 3-6, 7-5, 6-3 ; Dibley - 
Laver 6—4, 3—6, 6—2 ; Riessen —
Scanlon 7—6, 7—6. > La Buenos Ai
res a început meciul dintre echipele 
Argentinei și S.U.A., contînd pentru 
finala zonei americane a „Cupei Da
vis". După prima partidă de simplu, 
scorul este de 1—0 în favoarea gaz
delor : Ricardo Cano l-a învins cu 
3-6, 6—4, 8—6, 6—4 pe Dick Stockton.

p ro
de

Isola
mas- 

vic- 
sportivului italian

dintre Nana Alek- 
Ciburdanidze, pen- 

finală ale turneului

APRECIAT POPULARITATEA
DE CARE SE BUCURA BUTUL IN ROMANIA"

primul set. Jean-Pierre Richer 
a fost dominat și în al doilea, 
dar la sfirșitul acestuia a 
marcat o revenire, înscriind trei 
ghemuri pe tabela de marcaj. 
In al treilea set, jucătorul bel
gian se distanțează la .2—0, dar 
Hărădău este decis să-1 stope
ze. Jucătorul nostru nu greșește 
nimic și, venind destul de des 
la fileu, acumulează puncte 
prin voleuri bine plasate. Ast
fel, Dumitru Hărădău dștigă 
la un scor net, aducînd al doi
lea punct al echipei noastre.

★
Astăzi, de la ora 15, după 

ceremonia de prezentare a echi
pelor, va avea loc întîlnirea de 
dublu. Vom vedea in teren pe
rechea Ilie Năstase—Ion Tiriac, 
așteptată cu atîta interes de 
iubitorii tenisului. Mîine (de la 
ora 14) ultimele două simpluri.

Printre spectatorii la turneul 
internațional de box „Centura 
de aur" nu a trecut neobservată 
prezența unui reprezentant de 
seamă al federației internațio
nale : Karl-Heinz Wehr, vice
președinte al A.I.B.A. Distinsu
lui oaspete din R. D. Germană 
i-am solicitat răspuns la cîteva 
întrebări legate de competiția 
de la București, de apropiatele 
campionate europene de la 
Halle, de problematica mai largă 
a lumii boxului amator. Iată 
ce ne-a declarat K. H. Wehr :

— M-am convins incă o dată 
de popularitatea de care se 
bucură boxul in România. Am 
urmărit in multe cazuri intil- 
niri spectaculoase, de un a- 
preciabil nivel tehnic. Cind 
îmi amintesc de meciul Ibra
him — Tkacenko, imi vine să 
spun : iată boxul de care avem 
nevoie ! Cred că -«Centura de 
aur» — care se înscrie in ca
lendarul internațional ca o 
mare competiție — a cunoscut 
și la această ediție un frumos 
succes. Firește că lumea pugi- 
listică de pe continent este a- 
cum cu privirile ațintite spre 
Halle, unde vor avea loc cam
pionatele europene. Nu numai 
pentru că e un oraș din țara 
mea, ci și pentru că — in ca
litate oficială — am inspectat 
lucrările pregătitoare, pot să 
vă spun că organizatorii se 
străduiesc să mulțumească pe 
toată lumea, nu numai pe plan 
sportiv, ci și cultural. Ei caută 
să trezească in participanți, cu 
adevărat, „bucuria sportului". 
Orașul Halle a fost ales pen
tru că, prin tradiționalele lor 
turnee anuale, organizatorii lo

caii de la clubul «Chemie» au 
ciștigat o inestimabilă expe
riență. Campionatele se vor 
ține in marele patinoar al ora
șului («Eissporthalle», cum ti 
zicem noi), iar pe malul riului 
Saale (un afluent al Elbei) 
sportivii vor găsi nu numai 
găzduire, ci și — țn același 
l°c • — posibilități de antrena
ment. Sediul acesta atit de bine 
înzestrat se află in internatul 
unei școli profesionale, unde 
ș-au făcut, firește, amenajări 
importante. După festivitatea 
inaugurală din seara de 28 mai, 
de la «Teatrul păcii» _  un
nume simbolic — incepind din 
29 mai, in cite două gale zil
nice (de la orele 15 și 19,30), 
vor avea loc fazele preliminare. 
Duminică 5 iunie, de la ora 15 

finalele. în această perioadă 
se vor ține și simpozioane ale 
arbitrilor și medicilor speciali
zați in box. De asemenea, la 
reuniunea forului european 
A.E.B.A. se va stabili calenda
rul internațional al anului vi
itor, iar Comisia executivă 
A.E.B.A. va dezbate, in primul 
rind, foarte interesantele și im
portantele propuneri românești, 
prezentate de vicepreședin
tele A.E.B.A., Gheorghe Gu
riev, vizind reguli amelio
rate pentru competițiile ti
nerilor boxeri. Noi am căzut 
intru totul de acord asupra ca
racterului educativ ce trebuie 
dat oricărei manifestații pugi- 
listice. Vom mai discuta o 
propunere iugoslavă vizind re
luarea unei Cupe a Europei 
pentru echipe naționale de se
niori, după modelul Cupei Mon
diale inițiate de A.I.B.A.

PARTICIPARE LARGA
LA C.E. DE LUPTE

După cum se știe, peste pu
tină vreme, vor avea loc la 
Bursa, în Turcia, întrecerile din 
cadrul campionatelor europene 
de lupte. Pînă acum și-au a- 
nunțat participarea federațiile 
de lupte din: Austria. Bulga
ria, Cehoslovacia, Cipru, Elve
ția, Finlanda. R. D. Germană, 
R- F. Germania, Grecia. Italia, 
Iugoslavia, Norvegia, Polonia, 
Portugalia. România. Suedia, 
Ungaria, Uniunea Sovietică si. 
bineînțeles. Turcia- Zilele ur
mătoare se așteaptă noi con
firmări de participare.

conferință.

ÎMPOTRIVA 
COMPUTERULUI

AMENINȚAT CU 
MOARTEA...

noua medalie fair-play, 
după o machetă ce a 
fost comandată celebrului 
sculptor englez Henry 
Moore.

>pro- 
ca obiect 

sportul 
unul din- 
populare

1,X,2, PENTRU 
CICLIȘTI

Alături de concursurile 
de pronosticuri sportive la 
meciurile de fotbal, în 
Belgia a fost introdus o- 
ficial și concursul 
nociclo", avînd 
cursele cicliste, 
cu pedale fiind 
tre cele mai 
discipline în aceasta tară. 
Noul tip de pronosport va 
fi pus sub patronalul 
ministerelor Culturii și Fi
nanțelor din Belgia.

ome-
i

Cunoscutul atlet sovietic 
Viktor Saneev, triplu cam
pion olimpic la triplusalt 
a făcut recent o declara
ție privind planurile sale 
de viitor : „Mă vol pre-

celor 
conlu- 

In- 
Cu

DIN NOU PREZENT, 
ÎN 1980

Strasbourg, 
internațional pentru 

mai reușită fotogra- 
sportivă a anului 
a atribuit premiul 

la categoria alb-

gâti cu multă conștiincio
zitate pentru Jocurile 
Olimpice de la Moscova. 
Cu toate câ în 1980 nu 
voi mai fi atH de... tînăr 
(n.r. acum Saneev are 32 
de ani), cred, totuși, câ 
printr-o viață sportivă și 
pregătire riguroasă voi 
reuși să fiu selecționat in 
echipa tării mele, care 
găzduiește în 1980 Olim
piada. Visul meu este sâ 
redevin recordman 
dial I După 1980 
sâ-mi dedic 
mișcării sportive, 
nind antrenor de 
tism".

mon- 
doresc 

activitatea 
deve- 
atle-

arbitrul a sesizat 
mondial W.B.A. de 
întîmplate și, în 
unei ședințe ținute 

decizia a fost 
titlul revenind

S-a întîmplat fa Pusan, 
în Coreea de Sud. in 
jurul meciului pentru cam
pionatul mondial profe
sionist af categoriei su- 
per-cocoș. între localnicul 
Dong Young Yuh și pana
mezul Rigoberto Rîasco. 
După consumarea repri
zelor stabilite, arbitrul o- 
mericon a acordat victoria 
la puncte panamezului. 
Ringul a fost asaltat de 
fanaticii susținători ai lui 
Dong Young Yuh. iar 
arbitrul, americanul Larry 
Rosadillo s-a baricadat în 
cab;nâ unde, sub < 
nințarea cu moartea, 
s-a impus schimbarea de 
cizieî, ceea ce s-a 
întîmplat. Reîntors în pa
trie, 
forul 
cele 
urma 
la Mexic, 
anulată, ___ ___ __ _
lui Riasco.

Boxul profesionist are 
o viată foarte agitate...

□nul halterofil". La cate
goria color premiul Intîl 
a fost decernat Iul Alos- 
ter Black (Anglia), In 
timp ce premiul pentru 
cea mal bună fotografie 
inspirată de locurile O- 
limpice de la Montreal a 
revenit ..Maratoniistulul 
solitar" realizată de Jo
chen Stellwaq (R.F.G.).

FRAUDA PE TURF
La Roma s-a desfășurat, 

pentru prima oară, o 
Conferință internațională 
în problema dopi-nqulul 
la caii de curse, convo
cată ca urmare a înmul
țirii cazurilor de fraudă 
prin dopaj. |n afara as
pectului economic și so
ciologic, cursele de cal 
servesc și drept criteriu 
de apreciere a amelioră
rii rasei cabaline, condi
țiile de întrecere permi- 
ț»nd stabilirea unei scări 
sportive de valori șl. de 
asemenea, cei mal buni 
reproducători. în cazul 
folosirii dopingului ierar
hia valorilor este falsifi
cată șl orice tolerantă tn 
.acest domeniu duce Ine
vitabil la scăderea cali
tății exemolarelor de rasă 
— se arata 
prezentat la

HENRY MOORE 
Șl FAIR-PLAY-UL

Comitetul internațional 
pentru fair-play „Pierre de 
Coubertin", fondat în 1963, 
a tinut recent o ședință, 
la sediul UNESCO din 
Paris, în vederea adop
tării unui nou statut și a 
găsirii mijloacelor 
mai adecvate de 
era re cu Comitetul 
ternațional Olimpic, 
același orilei a fost luată 
în discuție propunerea Iu! 
Willi Daume, membru al 
C.I.O., de a se crea o

AȘII FOTOGRAFIEI 
SPORTIVE

întrunit la 
Juriul
„cea 
fie 
1976" 
irvtîi. ___ ,___ __
negru, fotoreporterului ce- 
hos'ovac Peter Polski 
oentru fotografia „Eșecul

încă din 1M6, maestrul 
scoțian de șah David 
Levy a pariat cu patru 
savant! cibernetijti că 
nici un computer nu-l va 
putea intrece în următorii 
10 ani. Prima probă a 
început zilele trecute ; 
îatâ-l (în telefotogra- 
fia furnizată de A.P.- 
Agerpres) pe Levy efec- 
tuînd o mutare în 
meciul împotriva Iul... 
,,Cyber-176“, supercompu- 
terut (din dreapta) pro
gramat cu cele maî înain
tate strategii ale ioculuî 
de sah.
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