
ȘtDill n COMITE TULUI POLITIC
EXECUTIV Al C.C. Al P.C.R.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, în ziua de 6 mai a a- 
vut loc ședința Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv 
a dezbătut și aprobat progra
mele privind majorarea retri
buției reale a oamenilor mun
cii din industrie, agricultură si 
celelalte sectoare ale activității 
economico-sociale în medie cu 
30,2 la sută în actualul cincinal, 
față de 18—22 la sută cit se 
prevăzuse inițial, ridicarea cu 
circa 30 la sută a veniturilor 
reale ale țărănimii, perfecțio
narea sistemului de pensii și 
altor drepturi de asigurări so
ciale atit la orașe, cit și Ia sate, 
creșterea pensiilor nominale de 
asigurări sociale de stat în me
die cu 23,2 la sută, institui
rea unui sistem de pensii pen
tru agricultorii din zonele neco- 
operalivizate. sporirea în medie 
cu 30 la sută a alocației de 
stat pentru copii, precum și 
creșterea ajutoarelor acordate 
familiilor cu mulți copii — și 
alte măsuri menite să asigure 
ridicarea mai accentuată a ni
velului de trai material și spi
ritual al întregului nostru popor 
în cincinalul 1978—1930.

Proiectele de hotăriri ale Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român în legătură cu 
aceste măsuri — care fac parte 
integrantă din programul ge
neral stabilit de Congresul al 
XI-lea și care este în curs de 
ap icare — vor fi date publici
tății și supuse dezbaterii oame
nilor muncii, urmind ca după

ZIUA PARTIDULUI IUBIT
Intr-o atmosferă de puternic și înflăcărat devotament, elan 

în muncă și efervescență creatoare, comuniștii, întregul 
popor, sărbătoresc miine împlinirea a 56 de ani de la 

crearea PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, eveniment de cea 
mai mare însemnătate în istoria patriei și a națiunii noastre, in 
toți acești ani, de-a lungul glorioasei sale existențe, partidul a 
militat neabătut pentru interesele celor ce muncesc, pentru cauza 
socialismului și a păcii, pentru înfăptuirea revoluției socialiste și 
edificarea noii orinduiri sociale. Afirmarea și dezvoltarea rolului 
conducător al partidului - lege de bază a construcției socialiste 
- a constituit, in toată această perioadă, factorul determinant al 
marilor progrese, al strălucitelor succese și afirmări cu care se 
mindrește astăzi poporul român.

Prefigurînd ridicarea României pe cele mai înalte culmi ale 
progresului și civilizației, creșterea bunăstării și fericirii întregii 
națiuni socialiste, documentele Congresului al XI-lea al P.C.R. au 
dat tuturor cetățenilor țării o măreață perspectivă istorică. Pro
gramul Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism, la 
a cărei fundamentare teoretică și elaborare și-a adus, nemij
locit, o contribuție de inestimabilă valoare secretarul general al 
partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, a devenit programul 
întregului popor, exercitînd o înrîurire esențială asupra dezvoltării 
societății noastre, determinind obținerea unor noi și importante 
succese pe toate planurile vieții politice, economice și social-cul- 
turale. In conștiința comuniștilor, a întregului popor entuziast an
gajat in îndeplinirea grandiosului Program al partidului, toate 
aceste victorii sînt indisolubil legate de numele iubit, activitatea 
neobosită, pilduitoare și de rolul decisiv al tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU in elaborarea și aplicarea cu fermitate a liniei ge-

(Continuare in pag. a 2-a)

Ieri, la arena Progresul, a început întîlnirea internațională 
de tenis România — Cehoslovacia, din cadrul „Cupei Davis" 
contînd ca sfert de finală al zonei europene, grupa A. După 
primele două’partide de simplu, scorul indică- egalitate : 1—1. 
Astăzi întîlnirea continuă (ora 15), cu disputarea partidei de 
dubiu, iar mîine (de la ora 14) sînt programate ultimele două 
partide de simplu : I. Năstase — J. Kodes și D. Hărădău — 
J. Hrebec.

După prima zi a intîlnirii din „Cupa Davis“

ROMÂNIA-CEHOSLOVACIA 1-1
Azi, la ora 15, se joacă partida de dublu

D. HĂRĂDĂU - J. KODES 
6—2, 2—6, 2—6, 3—6

La ora 14,03 începe meciul 
dintre Dumitru Hărădău și Jan 
Kodes. De loc impresionat de 
cartea de vizită a lui Jan Ko
des, încununată cu laurii Ro
land Garros-ului (de două ori) 
și ai Wimbledon-ului, jucăto
rul român a intrat pe teren 
plin de încredere. Se pare că 
tocmai aceasta i-a dat aripi 
deoarece, la numai citeva mi

definitivare să fie reglementate 
prin lege.

In cadrul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a adoptat mă
suri de perfecționare a orga
nizării activității și retribuirii 
maiștrilor, de întărire a rolului 
lor în conducerea și buna des
fășurare a procesului de pro
ducție, in realizarea ritmică a 
sarcinilor de plan, ridicarea ca
lității produselor și lucrărilor 
executate, creșterea producti
vității muncii, întărirea ordi
nii și disciplinei. In concordan
ță cu aceste răspunderi și a- 
tribuții, cit și cu participarea 
directă a maiștrilor la procesul 
de producție, s-a hotărit trece
rea acestora în categoria per
sonalului tehnic productiv, in
troducerea retribuției în acord 
global în funcție de rezultatele 
in muncă ale formațiilor do 
lucru pe care Ie conduc, pre
cum și creșterea substanțială a 
retribuției lor.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit măsuri de dezvoltare a 
capacităților de industrializare 
a sfeclei de zahăr.. Programul 
aprobat in acest domeniu pre
vede construirea de noi fabrici, 
in vederea unei corelări cores
punzătoare între suprafețele 
cultivate cu sfeclă de zahăr și 
capacitățile de prelucrare, valo
rificării mai bune a acestei 
culturi, satisfacerii in condiții 
superioare a necesităților con
sumului populației și cerințelor 
economici naționale.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat noi criterii de acordare 
a Ordinului „Meritul agricol"

(Continuare în pag. a 2-a) 

nute după primele schimburi 
oficiale de mingi, el înscria pe 
tabela de marcaj un prim 
break. Mobil, in această primă 
parte a jocului, intuind inten
țiile adversarului său, Hărădău 
conduce cu .4—2. Avînd servi
ciul, Kodes se vede constrîns 
de Hărădău — datorită cîtor- 
va veniri curajoase la fileu din 
care a punctat prin voleuri bi
ne plasate — să cedeze mingi 
prețioase pînă cînd scorul ara
tă 40—40. Un lob excelent pla
sat de Hărădău și un retur tri

HOLETAM DlW TOATE TKRIlE UNITl'-W}portul
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Mtine, în toate județele țării

ÎNTRECERI sportive dedicate
„CENTENARULUI INDEPENDENTEI

Inițiate în cadrul „Daciadei" și „Cupei tineretului", dumi
nică, în întreaga țară se vor desfășura importante competiții 
și serbări cultural-sportive, dedicate sărbătoririi centenaru
lui Independenței de Stat a României.

LA BLAJ, PE „CIMPIA LIBERTĂȚII-,

UN MARE FESTIVAL SPORTIV

Organizat de C.N.E.F.S., 
federația de atletism și 
C.J.E.F.S. Alba, miine, la

Duminică, la Zagreb, in preliminariile C. M. de fotbal

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI SUSȚINE 0 DIFICILĂ
PARTIDĂ CU PUTERNICA ECHIPĂ A IUGOSLAVIEI

Miine. la Zagreb, reprezenta
tiva de fotbal a țării noastre 
iși continuă seria partidelor in
ternaționale susținute în acest 
sezon, întîlnind echipa Iugosla
viei. Este, după cum se știe, o 
partidă cu caracter oficial, 
contind pentru preliminariile 
campionatului mondial. După 
debutul victorios de la 16 apri
lie (1—0 cu Spania, la Bucu
rești), „tricolorii" au acum de 
trecut un nou și foarte dificil 
obstacol în cursa calificării la 
turneul final din Argentina — 
1978.

Meciul de mîine este foarte 
important, decisiv am putea 
spune, pentru ambele echipe, 
învinsă în primul joc din pre
liminarii, în Spania, reprezen
tativa Iugoslaviei țintește, bine
înțeles, victoria în acest meci 
pe teren propriu, fără de care 
șansele ei de calificare ar fi 
în mare măsură — dacă nu 
chiar total — compromise. în 
vederea partidei de mîine, ve
cinii noștri și-au chemat pe 
cei mai buni jucători care ac
tivează la echipe de club din 
străinătate, dorind să alinieze 
un „unsprezece" redutabil, ca
pabil să obțină succesul aș
teptat.

Spre deosebire de partenerii 
noștri, „tricolorii" sînt în impo
sibilitate de a putea evolua în 
cea mai bună formație, dato
rită accidentelor survenite. E

mis in afara terenului de Ko
des pun capăt acestui ghem 
toarte disputat. Trecind la ser
viciu, jucătorul român are în 
continuare inițiativa, realizind 
destul de repede 40—0, precum 
și primul set, încheiat cu 6—2.

Setul al doilea începe sub 
semnul unei evidente reveniri 
a Iui Kodes. Experiența sa de 
mare jucător, precizia in lovi
turile de voie și "de backhand 
încep să-și spună cuvîntul. Ko
des joacă din ce în ce mai bi
ne, acoperă cu ușurință între
gul teren și se distanțează ne
stingherit pînă la cîștigarea se
tului cu 6—2. Cel de-al treilea 
set pune și mai mult în evi-

Radu VOIA 
Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. a 7-a)
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Blaj, pe „Cîmpia Libertății", 
va avea loc un mare festi
val al sportului care cu- 

chipa pe care o va prezenta 
Stefan Covaci pe stadionul 
„Maksimir" va fi, astfel, handi
capată de absenta unor titulari 
cu mare experiență de joc, 
cum sînt Dumitru și Lucescu. 
Dar -acest handicap — la earn 
se adaugă cel al jocului în de
plasare — poate fi compensat 
prin ambiția, elanul, dăruirea 
cu care purtătorii tricoului na
țional ne-au asigurat că vor 
aborda partida de la Zagreb.

Bilanțul întîlnirilor directe 
dintre reprezentativele Româ
niei gi Iugoslaviei este favo
rabil jucătorilor noștri, care 
n-au mai pierdut în fața par
tenerilor lor de mîine de două

Amănunte de la sosirea echipei 
probabile (in

ATRIBUIREA MARELUI PREMIU 
AL ACADEMIEI SPORTURILOR DIN FRANȚA, 
NADIEI COMĂNECI

PARIS, 6 (Agerpres). — La 
Paris s-a desfășurat la 5 mai 
ceremonia decernării premiilor 
pe anul 1976 ale Academiei 
Sporturilor. Au fost distinși 
sportivii care au realizat pe 
plan mondial și francez per
formanțe de prestigiu, fiind a- 
cordate 12 premii și 8 medalii 
de aur. Marele Premiu al Aca
demiei Sporturilor din Franța, 
un veritabil „Oscar" pentru 
sportivi, a fost atribuit gim
nastei românce Nadia Coma
neci, triplă campioană olimpică 
la J.O. de la Montreal, prima 
gimnastă din lume care Ia în
trecerile olimpice a obținut no
ta supremă, 10. In regulamen
tul Academiei franceze de 
sport se precizează că această 
distincție recompensează cele 
mai înalte rezultate sportive 
obținute în lume, pe campionii 
de excepție. Secretarul general 
al Academiei franceze de sport, 
Picrre Skawinski, a adus un 
emoționant omagiu sportivei 
românce, evocînd spectacolul 
de neuitat oferit de Nadia Co-

H CAIAC1ȘTII Șl CANOIȘTII ROMÂNI

AU CUCERIT JOATE TITLURILE
:: BALCANICE ÎN PROBELE DE IERI
I > (amănunte în pag. a 8-a)

I Simbătă 7 mai 1977

prinde „Cupa Independen
ței" la cros, cu o largă 
participare a sportivilor din 
diferite județe, alte între
ceri locale de cros, ansam
bluri de gimnastică sportivă 
— manifestări de anvergură 
care vor fi urmate de un 
bogat program cultural-ar
tistic.

(In pag., a. 3-a, amănunte 
despre principalele competi
ții care se vor desfășura, 
miine, în întreaga țară).

decenii, chiar dacă au evoluat 
pe terenul acestora. Este și a- 
cesta un argument de natură 
a întări încrederea tinerei 
noastre echipe în șansele ei Ia 
meciul de duminică.

Indiferent, deci, de conjunctu
ra în care se dispută această 
nouă confruntare din prelimi
nariile C.M. și care îi este — 
din motivele arătate (acciden
tări, joc în deplasare) — nefa
vorabilă. reprezentativa țării 
noastre va lupta — sîntem con
vinși — pentru un rezultat care 
să-i mențină perspectiva cali
ficării la turneul din Argen
tina.

Ii dorim succes !

noastre la Zagreb și formațiile 
paginile 4-5)

măneci Ia Montreal. Prin Na
dia Comaneci, secretarul gene
ral al Academiei a adus un 
omagiu și sportului românesc, 
care a reușit să dea lumii spor
turilor o minunată campioană.

Au fost prezenți la ceremo
nie, între altele oficialități, pre
ședintele Academiei franceze 
de sport, contele Jean de Beau
mont, și ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Paris, 
Corneliu Mănescu.

De-a lungul anilor, marele 
premiu al Academiei franceze 
de sport a fost obținut de spor
tivi celebri ca : Valeri Brumei 
(URSS, atletism — 1962) ; Jim 
Clarele (Anglia, automobilism 
— 1965) ; Eddy Merckx (Bel
gia, ciclism — 1969): Fele (Bra
zilia, fotbal — 1970) ; Marele 
Spitz și Tim Shaw (ambii SUA, 
natație — 1972 și respectiv
1975).

Alături de Nadia Comăneci pe 
anul 1976 au mai fost premiați 
între alții și sportivii francezi 
Eric Tabarly (yachting) și Guy 
Drut (atletism).



ZIUA PARTIDULUI IUBIT
(Urmare din pag. 1)

nerale a politicii Interne ți ex
terne a partidului nostru. As
tăzi, în pragul acestei scumpe 
aniversări, gîndurile și senti
mentele noastre, ale tuturora, 
se îndreaptă, cu dragoste fier
binte și profundă recunoștință 
către partid, către secretarul 
său general.

MULȚUMIM DIN INIMĂ 
PARTIDULUI, pentru viața nouă, 
liberă, luminoasă și fericită pe 
care o trăim astăzi, “pentru u- 
manismul generos care stă la te
melia făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pentru 
grija părintească purtată tine
retului țării și - in ansamblul 
preocupărilor permanente pen
tru pregătirea multilaterală și 
educarea acestuia — înfloririi 
mișcării noastre, sportive.

Sub conducerea și îndrumarea 
partidului, sportul românesc a 
străbătut, după istoricul act al 
Eliberării țării, importante etape 
de innoiri, devenind, treptat, 
un bun al maselor, angrenind 
sute de mii și milioane de ti
neri și oameni ai muncii în 
practicarea sistematică a exer- 
cițiilor fizice și sportului, socoti
te astăzi activități de interes 
național, ceea ce, desigur, re
liefează convingător împortan- 

, tele răspunderi social-educati
ve care le-au fost încredințate. 
Pe baza orientărilor stabilite 
prin documentele de partid au

fost, de asemenea, obținute 
mari succese ți in activitatea 
de performanță, un mare nu
măr de sportivi români cuce
rind importante victorii în com
petițiile internaționale de am
ploare, titluri ți medalii la 
campionatele mondiale și euro
pene, la Jocurile Olimpice. Pen
tru ca împlinirile să fie, în vi
itor, ți mai bogate, și mai stră
lucitoare, Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. a apro
bat, la sfîrșitul anului trecut, 
Programul privind dezvoltarea 
activității de educație fizică și 
sport pe perioada 1976-1980 și 
pregătirea sportivilor români in 
vederea participării la Jocurile 
Olimpice din 1980.

DE ZIUA PARTIDULUI, pe 
care au întîmpinat-o cu remar
cabile realizări obținute în pro
ducție, la învățătură, pe stadi
oane, tineretul sportiv al pa
triei, întregul activ al mișcării 
sportive se angajează cu în
flăcărare să îndeplinească in 
mod exemplar "obiectivele stabi
lite pentru ca, potrivit sarcini
lor care se desprind din Pro
gramul de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te, educația fizică și sportul, 
integrîndu-se organic în ansam
blul muncii educative, să con
tribuie tot mai activ la forma
rea tinerei generații, ia menți
nerea ți întărirea sănătății, la 
creșterea prestigiului sportiv al 
scumpei noastre patrii, REPU
BLICA SOCIALISTA ROMANIA.

„CUPA INDEPENDENTEI"
Peste 250 de tineri oin mai 

multe localități ale țării (Cluj- 
Napoca, Ploiești, Craiova, Sibiu, 
Brașov, Iași și altele) au parti
cipat la concursul de orientare 
sportivă dotat cu „Cupa Inde
pendenței", organizat de A. S. 
„Dacia" București, în pădurea 
Paulești-Găgeni din județul Pra-

LA ORIENTARE SPORTITĂ
hova. Partiicipanții au fost de
partajați pe categorii de vîrstă, 
de la 11 la 50 ani. S-au .remarcat 
concurenții de la Voința și Cluj ana 
din Cluj-Napoca, I.T.B., —------
Craiova, ~ ‘
precum și copiii 
.Prahova și Casa pionierilor Ale
xandria.

Voința 
Universitatea București, 

de la Slănic-

AUREL BARBU TĂNASESCU — Boteni- 
Dimbovița. „Vreau să fac și eu o observație. 
In echipa care se anunță pentru Zagreb (n.r. 
scrisoarea e datată 2 mai), <— '---------~
vom avea un singur om 
adevărat nou. Poate că e bine, dar 
mă împiedică să remarc faptul că 
vîrtim in jurul aceluiași număr de 
vreo 20, in ultimii 3—4 ani. Vreau 
că in lunile care ne rămin pînă la 
din toamnă o să mai găsim ceva 
Impresia mea e că jucătorii din provincie 
nu sînt urmăriți cu toată .seriozitatea".

în ceea ce privește 
lotul celor 20, obser
vația dv. este exactă, 
dar faptul în sine nu 
este neobișnuit. Iată, 
de pildă, echipa Iugo
slaviei cuprinde foar
te mulți dintre jucă
torii care au evoluat 
la Campionatul mon
dial, acum trei ani. 
Dar asta nu înseam
nă că reproșul din fi
nalul scrisorii dv nu 
este justificat. Cre
dem că în perspectiva 
jocurilor din toamnă 
se va putea organiza 
o mai severă triere a 
fotbaliștilor suscepti-

FLORIN MATEI — Zdrapti-Hunedoara. 
„Iată cum văd eu un 11 perfect capabil 
de efort : Cristian (Lung) — Cheran, Săt- 
măreanu II (Kukla), Sameș (Schepp), Haj- 
nal — Dumitru, Bălăci, Kun II (Iordănescu) 
— Anghel, Nedelcu II (Dumitrache), 
(F.C.M. Reșița) sau Zamfir (Steaua), 
ceți ? Aștept un răspuns 
brica „Dialog cu cititorii".

„ll“-le dv se depla
sează evident spre zo
na geografică a Hu
nedoarei natale. Cu 
ani în urmă se dispu
tau jocuri între ligi. 
Liga de nord, liga de 
vest etc. Erau jocuri 
foarte interesante, mai 
bune 
aluri 
cest 
nu-1 
deloc (la fotbal poate 
fi criticat doar „11“- 
le care a jucat), este 
o invitație la elimi
narea senatorismului 
de drept ca principiu 
de lucru. Echipa dv.

decit multe tri-
...moderne. A- 

„11*. pe care 
putem încrimina

ȘIDIAȚA CIIMITEIULUI PUI IT IC 
[raw AL C.C. Al P.C.R.

PLANORIȘTI 
ROMÂNI

LA STARTUL
(Urmare din pag. 1)

clasa I, a titlului de „Erou a! 
Muncii Socialiste” și a medaliei 
de aur „Secera și ciocanul” uni
tăților agricole socialiste care 
obțin producții mari — prin or
ganizarea științifică a producției 
și a muncii și aplicarea tehnolo
giilor avansate — contribuind 
astfel la depășirea sarcinilor de 
livrare la fondul de stat și buna 
aprovizionare a populației cu 
produse agroalimentare. Noile 

* criterii vor fi reglementate prin 
Decret al Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România. 

Comitetul Politic Executiv a 
hotărît instituirea plachetei ju
biliare „Independența de stat a 
României” — cu prilejul săr
bătoririi centenarului acestui 
înalt act din istoria patriei —, 
urmind ca aceasta să se acorde 
unor persoane si organe de 
partid și de stat, precum și 
unor instituții și unități mili
tare înființate înainte sau în

timpul luptelor din 1877. Pla
cheta jubiliară va fi, de ase
menea, acordată unor perso
nalități de peste hotare care au 
o contribuție de seamă la dez
voltarea legăturilor de prietenie 
cu România, la cunoașterea is
toriei, culturii și realităților 
actuale românești.

Totodată, s-a hotărît insti
tuirea insignei dedicate sărbă
toririi centenarului Indepen
denței de stat a României.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărît convocarea, la 9 Mai 
1977, pentru sărbătorirea cente
narului Independenței de stat a 
țării noastre, a sesiunii solem
ne comune a Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, Marii Adunări Naționale 
și activului central de partid și 
de stat.

In cursul lucrărilor, Comite
tul Politic Executiv a examinat 
și soluționat și alte probleme 
privind activitatea curentă de 
partid și de stat din diferite 
domenii.

UNE1 MARI 
COMPETIȚII
La cunoscutul centru de 

planorism Leszno (Polonia) 
se vor desfășura, în cursul 
săptămînii viitoare, întrece
rile unei mari competiții in
ternaționale de zbor fără 
motor : Concursul țărilor 
socialiste. Alături de o sea
mă de piloți de renume din 
Uniunea Sovietică, Unga
ria, Cehoslovacia, Polonia și 
din celelalte țări partici
pante, la start vor fi pre- 
zenți și 4 zburători români : 
Mihai Bindea și Valentin 
Romașcu, în clasa standard. 
Nicolae Mihăiță 
Matta, în clasa 
De notat că în 
mitat sportivii 
zbura pe aparate de 
strucție românească, 
înaltă performanță, I.S. 
Conducătorul lotului nostru 
este pilotul Gh. Savastre.

și Arpad 
nelimitat, 

clasa 
noștri

neli- 
vor 

con- 
de 

29 D.

Bin acthltatea radioamato.llor - CRONICA YQ... CRONICA YO
YO, în limbajul radioamato

rilor însemnînd ROMANIA, sînt 
inițialele care preced codurile 
tuturor stațiilor din țară, pre
cum și toate apelurile și mesa
jele lansate în eter de către 
miile de sportivi radioamatori. 
Sub acest generic — YO... — 
vom grupa informații privind 
activitatea captivantă și aplica
tivă a radioamatorilor noștri.

DE 50 000 DE ORI PRIETENIE. 
Numai din municipiul Bucu
rești, de la stațiile colective sau 
personale au fost lansate, în

am impresia că 
Cristian — cu 

asta nu 
ne in- 

jucători, 
să cred 
jocurile 

jucători.

bili de selecționare. în 
rîndul lor se află, așa 
cum spuneți dv, Ne- 
delcu II („bun pen
tru A"), Augustin și 
chiar Simaeiu. Să re
ținem, totuși, că pri
mele două nume ăr 
fi noutăți doar pen
tru lotul A, deoarece 
ele au și fost verifi
cate. Dealtfel, proble
ma preferințelor este 
deseori foarte relati
vă, așa cum veți ve
dea și în scrisoarea 
care urmează. Ori
cum, ideea unei in
vestigații mai solide 
se impune.

Răspunzînd unei scri
sori în cadrul poștei 
trecute, nu ne făceam 
prea multe iluzii în 
legătură cu obținerea 
unor rezultate bune. 
Mărturisim că acest 
1—14 este realmente 
un rezultat neașteptat, 
chiar dacă îl com
parăm cu acel 1—8 al 
echipei noastre în 
compania Suediei, în- 
vingătoarea cu 5—1 a 
echipei U.R.S.S. ! Se 
pare, însă, că in ho
cheiul de astăzi con
sumul de efort este 
atît de mare, incit un 
rezultat mai bun a- 
trage aproape auto-

mat un rezultat 
după 24 sau 48 de ore 
de joc. Cum să ne 
explicăm altfel faptul 
că echipa Suediei, ca
re a învins cu 5—1 e- 
chipa U.R.S.S., a pier
dut, peste numai 48 
de ore, cu 0—7, în 
fața Canadei, învinsa 
U.R.SS.-ului cu 1— 
11 ! ? Din aceasta for
midabilă sarabandă a 
rezultatelor, care os
cilează între plus și 
minus infinit, să re
ținem că hocheiul este 
un sport epuizant, ca
re necesită o pregă
tire pînă la... epui
zare.

slab,

acest an, peste 50 000 de mesa
je... recepționate. Faptul este 
confirmat de QSL-urile (cărțile 
de confirmare) trimise și cele 
primite prin biroul specializat 
al radioclubului central. Cele 
trimise poartă pe ele imagini 
din România, cele primite, ilus
trații din cele mai îndepărtate 
colțuri ale pămîntului. Toate 
semnifică, însă, un sentiment 
comun : prietenia dintre spor
tivii de pretutindeni.

TEST YO 1 OO. în jur de 
700 de stații din întreaga țară 
(printre care toate stațiile de 
club) și-au înscris indicativele 
într-unul din cele mai de am
ploare concursuri ale anului, 
organizat de federația de spe
cialitate : „Cupa Independen
ței”. Competiția a cuprins pa
tru etape, a cîte două ore, și 
a constat din realizarea de cît 
mai multe legături bilaterale. 
Au participat sportivii juniori 
și seniori, individual și pe e- 
chipe. Rezultatele acestei com
petiții vor fi cunoscute. abia 
după centralizarea tuturor le
găturilor confirmate. Ceea ce 
ni se pare însă demn de su
bliniat, acum, este faptul că în

cit de mic

Florea 
Ce zi- 
Ja ru-

vizibilăo pondere 
direcția jucătorilor 

de... vest, 
Și 

ne

cu 
în 
din liga 
este interesantă 
ne îndeamnă să 
gîndim la reluarea a- 
cestor jocuri tradițio
nale, în perioadele 
dintre sezoane, deși 
datele libere sînt foar
te puține. Poate că 
Stefan Covaci, care a 
jucat cîndva în aceste 
meciuri pline de far
mec, va medita puțin 
la reorganizarea lor. 
în orice caz, rivalita
tea sportivă teritorială 
ar fi un stimulent 
foarte interesant.

RADU PENESCU — Timișoara. „Ce pă
rere aveți despre acel 1—14 al echipei noas
tre de hochei in compania Finlandei ?“

Se pare că este un tul 5—4 cu S.U.A., 
rezultat sub posibili- care e un rezultat 
tăți, așa cum lasă să remarcabil, în ciuda 
se Întrevadă și recen- faptului că e izolat.'

«\\\\\X\\\\\\\\\\\X\\\\\\\\\\\\\\\\^
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cele patru etape au fost trans
mise și recepționate zeci de 
mii de mesaje TEST YO IO O 
— apelul concursului — închi
nate „Centenarului Indepen
denței".

TRADIȚIE. A intrat în tra
diția radiocluburilor județene 
organizarea unor competiții de 
radiotelegrafie operativă pentru 
tineret, juniori și junioare. Iată 
cîteva : „Cupa Transilvaniei” 
(Sibiu — 15 mai), „Cupa Ba
natului” (Arad — 15 mai), „Cu
pa Moldovei” (Iași — 22 mai), 
„Cupa Maramureșului” (Bistri
ța — 22 mai), „Cupa Munte
niei” (Pitești — 22 mai). în în- 
tîmpinarea lor se fac pregătiri 
intense.

INVITAȚIE LA CQ MIR. în- 
cepînd de sîmbătă 7 mai ora 
21g.m.t. pînă duminică 8 mai, 
ora 21 g.m.t. se va desfășura o 
mare competiție internațională 
de radioamatorism, „Ziua Păcii”, 
organizată de Radioclubul cen
tral al Uniunii Sovietice. Nu
meroși radioamatori români 
sînt posesori ai unor diplome 
cîștigate în edițiile precedente. 
Sînt așteptați din nou la start.

T. VIOREL

ASTĂZI, AUTOMOBILIȘTII PLEACĂ
IN //RALIUL DACIA-

se, dă ple- 
competiție 

vorba des- 
contind ca

CRISTIAN ALEXANDRU — București. 
„Sint un mare iubitor ai jocului de polo 
pe apă. Aș vrea să știu care a fost motivul 
dublării arbitrului. După cum se știe, astăzi 
conduc doi arbitri. Era oare necesară aceas
tă încărcare a schemei, intr-un sport cu 
„terenul" atît de mic ?“

Se pare că a fost 
necesar. Se pare că 
jucătorii au învățat 
tehnica faultului real
mente invizibil, avan
tajați de faptul că 
majoritatea infracțiu
nilor sînt și așa (doar) 
deductibile. în fața a- 
cestei situații, prezen-

ța arbitrului în prim- 
planul fazei este ne
cesară, cu atît mai 
mult cu cit jocul s-a 
înăsprit, iar fantezia 
jucătorilor nu cunoaș
te margini, mai ales 
cind e vorba de un 
„cîrlig” sub apă.

CONSTANTIN NICULESCU — Constanța. 
„Părerea mea este că divizia noastră națio
nală A de fotbal trebuie să cuprindă 17 echi
pe de A, plus echipa națională. Punctele ob
ținute la echipa națională nu vor fi luate in 
considerație, deoarece „naționala" nu va par
ticipa efectiv in campionat, ea avind doar ro
lul de a se forma in vederea reprezentării 
fotbalului românesc peste hotare, in diverse 
competiții europene... Partidele disputate intre 
echipa națională și echipa căreia i-a venit 
rândul să joace cu 
in orașul in care 
pionat..."

Astăzi, la Pitești, 
carea într-o nouă 
automobilistică. Este 
pre „Raliul Dacia”, 
cea de a treia etapă în cadrul
campionatului republican de 
raliuri.

în cursul dimineții de astăzi, 
peste 50 de echipaje își aduc 
mașinile la revizia tehnică, ur- 
mind ca — după masa de prinz 
și o scurtă odihnă — să se pre
zinte, pe seară, la start Pri
mul echipaj este stabilit să 
plece din fața Casei Armatei 
la ora 19,01 și să revină, mîine, 
în același loc, la ora 7,07. „Ra
liul Dacia”, organizat de că»e 
întreprinderea de autoturisme 
Dacia Pitești și comisia jude
țeană Argeș de automobilism 
și karting, prezintă dificultăți 
deosebite datorate atît traseului 
cu porțiuni de drum neasfaltat, 
cît și celor 15 .controale orare 
și 8 probe speciale. Aceasta 
fără a mai vorbi de faptul că 
o bună parte din cei 688 km 
ai raliului va fi străbătută pe 
timp de noapte. Traseu] pe 
care se vor întrece automobi- 
liștii este Pitești — Colibași — 
Domnești — Mușetești — Curtea

de Argeș — Păltiniș — Ucea 
de Sus — Rucăr — Pitești.

Consultînd listele de concurs 
se poate observa că din rîndul 
concurenților îhscriși în raliu 
(reprezentanți ai unor cluburi 
și asociații sportive din jude
țele Argeș, Timiș, Maramureș, 
Caraș-Severin, Hunedoara, Iași, 
municipiul București ș.a.) nu 
vor lipsi principalii favoriți ai 
întrecerii : Ștefan Iancovici — 
Petre Vezeanu (Dacia Pitești), 
pilotînd un autoturism R.12 
Gordini și Eugen Ionescu Cris- 
tea — Dan Amărică (Unirea 
Tricolor) ne Lancia.

START IN CAMPIONATUL
REPUBLICAN DE KARTING

Mime se dă startul în cam
pionatul republican de rezis
tență la karting. Prima etapă 
a acestei întreceri, la care vor 
lua parte pionieri și tineri din 
întreaga tară (București. Bra
șov, Sibiu, Cisnădie, Pitești, 
Constanta, Călărași, Alexandria, 
ș.a.) are loc în municipiul 
Cluj-Napoca.

Propunerea dv

,,naționala" să se dispute 
se află echipa din cam-

Propunerea dv nu 
ni se pare realizabilă. 
Ea ar fi, dealtfel, fă
ră echivalent în fot
balul mo-ndial. Echipa 
națională nu poate fi 
itinerantă... Dar a- 
ceastă obiecție de or
din social nu ar fi 
singura. Echipa națio
nală este o „bătălie în 
marș”. Ea nu poate să 
depindă de tin lot li
mitat, Dacă în in
tenția dv se înscrie 
și împrospătarea per
manentă a acestei e-

chipe, în timpul cam
pionatului, cu trans
feruri la orice oră, ar 
dispărea complet in
teresul pentru campi
onat. Un interes care, 
după cum vedeți, 
scade chiar și în si
tuațiile în care echi
pa națională își aro
gă anumite drepturi 
peste normal. Pă
rerea noastră este că 
fotbalul aparține vie
ții și trebuie să re
flecte viața.

loan CHIRILA

VEȘTI DIN iiODELISri
• Tînărul aeromodelist Alexan

dru Maior eseu, de la Clubul 
sportiv municipal Suceava, a 
construit — într-o concepție pro
prie — un aeromodel planor ra- 
diocomandat pentru probele A, 
B și C. Campionul național de 
juniori Alexandru Maiorescu va 
încerca cu noul său aparat (an
vergură peste 3 metri) să doboare 
recordul țării pe distanță în cir
cuit, pregătindu-se totodată și 
pentru Jocurile Balcanice de a- 
viație, programate în Bulgaria, 
între 27 august și 3 septembrie.
• Premieră pe țară : elicopte

rul A C—01 cu motor de 24 cmc. 
Prototipul acestui aeromodel a 
fost realizat de maestrul sportu
lui Constantin Apăvăloaie care, 
după testările respective pe aero
portul Ghimbav din Brașov, va

face mai multe tentative de re
cord.
• Clubul central de modellsm 

din Capitală organizează între 
23—29 mai un interesant concurs 
dotat cu „Cupa primăverii". în
trecerile programează probe de 
aeromodele machete (F4 B), na- 
vomodele 
precum 
aeriană și tracțiune 
înscrierile se primesc la 
central de modelism de 
neasa, pînă la 15 mai.

• O tentativă de record

propulsate și veliere, 
și automodele cu elice 

pe roată — sol. 
Clubul 
la Bă-

• O tentativă de record va face 
și ing. Ioh Ungureanu din Ga
lați. Navomode’-istul I. Ungurea
nu a construit pe <, șanț ierul" 
personal o interesantă mininavă 
de tip F2 A pentru categoria vi
teză telecomandă.



„întreaga activitate de educație fizică ți sport care 
se va desfășura in perioada 1976-1980 va trebui să 
determine îmbunătățirea substanțială a activității spor
tive de masă și de performanță, ridicarea acesteia la 
nivelul exigențelor dezvoltării societății noastre, asi
gurarea tuturor condițiilor ca poporul român, tine
retul patriei, să crească cit mai viguros pentru a fi 
capabil să-și îndeplinească cu succes rolul istoric de 
constructor al socialismului ți comunismului**.

(Din Programul privind dezvoltarea activității 
de educație fizică și sport pe perioada 1976— 
1980 și pregătirea sportivilor români pentru 

Jocurile Olimpice din 1980).

PRINCIPALA ÎNDATORIRE,
ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR

STABILITE DE PARTID!

Tot mai mulfi tineri pe stadioane!

IN CADRUL „DACIADEI" - acțiuni, inițiative
SI AMPLE MANIFESTĂRI SPORTIVE OMAGIALE

Document de partid de excepțională valoare teoretică și g; 
practică. Programul privind dezvoltarea activității de edu- g; 
cație fizică și sport pe perioada 1976—1980 și pregătirea S; 
sportivilor români în vederea participării la Jocurile Olim- jg 
pice din 1980, aprobat de Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.K., călăuzește, de citeva luni de zile, întreaga viață 
sportivă a țării, toate acțiunile întreprinse în diferitele g: 
domenii ale mișcării noastre sportive. g;

Profund recunoscători pentru această nouă și semnificativă g: 
expresie a grijii părintești pe care partidul o poartă activi- gî 
tățiî de educație fizică și sport, căreia i-a încredințat sarcini gg 
de răspundere in procesul de educare socialistă a maselor, jg 
de dezvoltare armonioasă și păslrare a sănătății poporului, gg 
toți slujitorii sportului s-au angajat cu entuziasm și fermi- 
tate să îndeplinească în mod exemplar prevederile vastului gg 
Program de înflorire și afirmare multilaterală a sportului gg 
românesc. gg

Astăzi, în pragul sărbătorii atît de scumpe poporului nos- gg 
tru — aniversarea partidului — activul mișcării sportive adau- gg 
gâ omagiului înflăcărat hotărîrea sa nestrămutată de a munci gg 
și de a acționa cu și mai multă pasiune, pricepere și res- gg 
ponsabilitatc, de a-și spori necontenit preocupările și efor- gg 
turile. gg

Sînt cunoscute, desigur, frumoasele reușite și împliniri g? 
sportive ale acestui început de an. Bilanțul perioadei la gg 
care ne referim este, fără îndoială, bogat, dar nu asupra lui gg 
ne-am propus să insistăm în aceste rînduri, considerînd gg 
că el trebuie să se constituie doar ca un stimulator punct gg 
de referință pentru activitatea viitoare a tuturor factorilor gg 
cu atribuții in mișcarea sportivă. Dealtfel, după cum se gg 
știe, obiectivele stabilite de partid vizează nu numai dez- g? 
voltarea actuală a sportului nostru ci și cea de perspectivă gg 
— pînă în 1980, nu numai creșterea cantitativă în toate gg 
domeniile, ci, mai ales, îmbogățirea conținutului activității gg 
sportive, integrarea sa organică în ansamblul muncii educa- gg 
tive, sporirea contribuției la formarea și pregătirea multila- gg 
terală a tineretului. gg

De aceea, firește, în inițierea, organizarea și desfășurarea gg 
tuturor acțiunilor trebuie să se aibă în vedere, înainte de gg 
toate, marile răspunderi sociale și educative pe care impor- gg 
tantul document de partid le-a pus in fața mișcării noastre gg 
sportive. Să se acționeze, deci, pentru ca educația fizică să gg 
reprezinte, intr-adevăr, veriga fundamentală a mișcării gg 
sportive, o componentă inseparabilă a educației comuniste. gg 
care are drept scop dezvoltarea calităților fizice, morale și gg 
de voință ale tineretului. După cum, ridicarea nivelului gg 
general al activității sportive de performanță trebuie să gg 
conducă, nemijlocit și permanent, la promovarea largă a gg 
talentelor, la obținerea în continuare a unor performanțe gg 
de valoare mondială, la reprezentarea tot mai prestigioasă gg 
a sportului românesc în competițiile internaționale, îndeo- gg 
sebi la Jocurile Olimpice. gg

Programul adoptat de Comitetul Politic Executiv al C.C. gg 
al P.C.R., prețioasele indicații ale secretarului general al gg 
partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, orientează cu -g 
o mare și profundă clarviziune activitatea actuală și de gg 
perspectivă pentru îndeplinirea integrală a acestor obiective. gg 
ceea ce reprezintă cea mai importantă îndatorire pentru gg 
toți cei care activează în domeniul activității de eduoație gg 
fizică și sport. gg

Succese deosebite, remarcabile, șînt de așteptat mai ales gg 
în această perioadă, cînd au început marile întreceri spor- gg 
tive ale „Daciadei" și „Cupei tineretului", cînd sînt progra- gg 
mate competiții internaționale de anvergură, campionate gg 
europene și mondiale, la care sportivii români pot și trebuie gg 
să cucerească victorii strălucite, un număr cit mai mare gg 
de titluri și medalii. g?
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SPORTIVII ÎNĂLȚIMILOR...
In toate aerocluburile, demonstrații
de zbor și lansări cu parașuta

Mîine, o nouă serie de aspi
ranți la brevetul de pilot sau 
parașutist iși începe activita
tea de zbor. Momentele festive 
care se vor organiza în toate 
aerocluburile județene vor fi 
amplificate de bogate programe 
de demonstrații cu avionul și 
planorul, de spectaculoase lan
sări cu parașuta, toate înscrise 
sub genericul „Omagiul Cente
narului Independenței".

La Ploiești, Aerodromul Strej- 
nic a îmbrăcat, de astăzi, hai
na de sărbătoare. Comandan
tul aeroclubului „Gheorghe 
Bănciulescu", antrenorul emerit 
Nicolae Pătrașcu, ne informea
ză : „Programul de miine va fi 
deosebit de bogat, punctul de 
mare atracție constituindu-1 e- 
voluțiile parașutiștilor din lotul 
național, printre care Ilie Nea- 
gu, Ion Bueurescu, Florica Uță 
și Maria Iordănescu — multire- 
cordmani republicani și mon
diali, precum și acrobația cu 
avionul executată de Mihai 
Albu, campion balcanic la a- 
ceastă probă" Și la Brașov, 
miine va fi, pentru sportivii 

Zborul „Pescărușu
lui" din imaginea 
alăturată cere pi
lotului nu numai 
curaj ci și o înaltă 
pregătire sportivă 
și de specialitate.

„școlii curajului", zi de sărbă
toare. In programul demon
strațiilor organizate pe cîmpui 
de zbor de la Sînpetru vor fi 
prezenți planoriștii din lotul 
național, aflați în pregătire pen
tru jocurile balcanice de avia
ție. De asemenea, vor evolua, 
cu acest prilej, piloți de noto
rietate ca ing. Mircea Finescu 
și ing. Nicolae Conțu.

Pregătiri intense s-au făcut 
la Suceava, unde sînt invitați, 
pe aerodrom, să asiste la de
monstrațiile de zbor îndeosebi 
elevii din școlile municipiului. 
La Tg. Mureș, pe aerodrom vor 

începute cu doar citeva zile 
in urmă, întrecerile ediției de 
vară a „Cupei tineretului", des
fășurate în cadrul „Daciadei" — 
amplă competiție polisportivă, 
cu caracter național — con
tinuă in toate județele țării, 
angrenind zeci de mii de ti
neri și tinere. Intre aceste en
tuziaste manifestări, locul prin
cipal ii ocupă in acest sfîr- 
șit de săptămină întrecerile și 
concursurile omagiale organi
zate în cinstea sărbătorii Cen
tenarului Independenței.

Iată, dealtfel, citeva din ac
țiunile întreprinse în județe 
pentru a se asigura, chiar de 
Ia început, reușita deplină a 
ediției de vară a „Cupei tine
retului", a „Daciadei".
Alba : PE „CÎMPIA LIBER
TĂȚII" DE LA BLAJ, UN 

MARE PROGRAM 
SPORTIV

Pe „Cîmpia Libertății" de 
lingă Blaj va avea loc mîine o 
mare manifestare sportivă în 
cadrul „Daciadei" și dedicată 
sărbătorii „Centenarului Inde
pendenței". In program figurea
ză întreceri de cros, la care vor 
lua parte peste 1000 de sportivi 
și demonstrații ale unor ansam
bluri de gimnastică cu peste 
800 de participanți. De la ora 
9,30, se vor desfășura probele 
de 600 m fete, 800 m băieți, un 
cros-ștafetă și demonstrațiile 
de gimnastică sportivă. Va ur
ma întrecerea de cros rezervată 
celor mai buni juniori, eviden- 
țiați la campionatele republica
ne, precum și primilor zece cla
sați la finalele „Crosului tinere
tului". După festivitatea de pre
miere va urma un program ar
tistic.

fi prezenți și aeromodeliștii, 
care vor deschide programul 
cu micile lor aparate de zbu
rat. „Școala aerodromului este 
o școală a educației patriotice 
— își exprimă gîndurile Ion 
Trucmel, locțiitor pentru zbor 
în aeroclubul „Aurel Vlaicu" 
din București — astfel că ni 
se pare firesc să sărbătorim 
„Centenarul Independenței" cu 
lot entuziasmul, exprimindu-ne 
și prin aceasta recunoștința 
profundă pentru condițiile care 
ne sînt create".

Viorel TON'CEANU

Neamț: ÎNTRECERI POLI
SPORTIVE IN TOATE 

LOCALITĂȚILE
Din bogatul program sportiv, 

înscris sub genericul „Daciadei", 
tov. C. Vernica, secretar al 
C.J.E.F.S. Neamț, ne-a relatat 
principalele acțiuni care se vor 
desfășura astăzi și mîine, atît 
în orașele P. Neamț, Roman, 
Tg. Neamț, Bicaz, cit și intr-un 
mare număr de sate și comu
ne. Astfel, va avea loc „Cupa 
Independenței" la handbal, pen
tru tinerii din mediul rural, 
se vor disputa, în organizarea 
asociației Voința, întreceri de 
atletism, orientare sportivă, 
fotbal, popice și cros — pentru 
fete, competiții de baschet, vo
lei, șah, tenis de masă, tenis 
de cîmp. handbal, fotbal pen
tru elevi și tinerii din între
prinderi și instituții.
Teleorman : 3000 DE PAR
TICIPAȘI LA SERBAREA 

CULTURAL-SPORTIVĂ
Consemnăm, în primul rind, 

frumoasa inițiativă a „dialogu
rilor sportive" care au loc in 
majoritatea orașelor din județ 
șl care — după cum ne in
formează tov. Haralambie Io- 
nescu, prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. — se desfășoară la 
atletism, ciclism, fotbal, tir, 
popice, cu participarea a peste 
15 000 de oameni ai muncii. Du
minică este programat „dialo
gul sportiv" al liceelor (etapa 
județeană).

Numeroase participări s-au 
înregistrat, de asemenea, la 
competițiile dotate cu „Cupa 
Independenței", organizate de 
asociațiile sportive sindicale. 
Tot în cadrul acestor manifes
tări omagiale, mîine se va des
fășura, pe stadionul din Ale
xandria, o mare serbare cul
tural-sportivă la care vor fi 
prezenți peste 3000 de tineri. 
Galați : FINALELE CON
CURSURILOR SPORTIVE 

DE MASA
La Tecuci, peste 300 de ti

neri — finaliștj ai unei fru
moase întreceri care, în etapa 
de masă, a cuprins circa 5000 
de concurenți — vor participa la 
crosul omagial, dotat cu „Cupa 
Independenței". Concursuri fi

• z

i MÎINE, ÎN CAPITALĂ
1 Duminică, in toate sectoarele Capitalei, vor avea loc nu- 
! meroase întreceri sportive, demonstrații și excursii. Din bo- 
; gatul program polisportiv bucureștean, amintim citeva acțiuni 
i mai importante :
1 • „Crosul Independenței", rezervat tinerilor, în Parcul
I I.O.R., începînd de la ora 9,30 (sectorul 4) • Duminică cul- 
[ tural-sportivă la Baza sportivă IPAC organizată de A.S. 
i Unirea Tricolor ; întîlniri de baschet, volei, fotbal și hand- 
[ bal, în tot cursul dimineții la Complexul Sălaj-Vicina (sec- 
: torul 6) • „Ștafeta Independenței" pornind din patru colțuri 
J ale sectorului 7 • Excursii cicloturistice la Snagov, Pustni- 
> cu, Cernica (sectoarele 3 și 8) • Duminică cultural-sportivă 
| pe baza din str. Barbu Vacărescu (sectorul 1) • Numeroase 
i competiții pentru copii, 
' levi, muncitori dotate cu
■ „Cupa Independenței",
| diferite discipline (toate sec-

! [ toacele).
1

e-
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nale la șah, fotbal, tenis de 
masă, tenis, popice, tir, handbal 
și volei sînt programate, azi și 
mîine, la Galați, unde vor mai 
avea loc întreceri de caiac- 
canoe (pe lacul Cățușa) și na- 
tație. In centrul acestor mani
festări — ne spune tov. D. Stan- 
ciu, secretar al C.J.E.F.S. — 
se va situa, însă, serbarea 
cultural-sportivă de pe stadio
nul „Dunărea", la care vor lua 
parte peste 10 000 de pionieri, 
elevi, studenți, tineri din în
treprinderi și instituții.
Constanța : NUMEROASE 
CONCURSURI, DEMON

STRAȚII Șl EXCURSII
De pe litoral primim vești 

despre o intensă activitate 
sportivă, cuprinzînd — așa cum 
ne-a subliniat tov. D. Panait, 
secretar al C.J.E.F.S. — nu
meroase concursuri, demonstra
ții și excursii. Reține, îndeosebi, 
atenția finala „Cupei Indepen
denței" la atletism, baschet, 
volei, fotbal, handbal, șah, te
nis de masă, popice și tir.

Ca și în alte județe, la Con
stanța, pe stadionul „1 Mai“ 
va avea loc, duminică, un am
plu festival sportiv, care cu
prinde, printre altele, demon
strații atletice de gimnastică 
ritmică, ciclism etc

De săptămină viitoare — o 
nouă suită de întreceri în ca
drul ediției de vară a „Cupei 
tineretului", care vor începe în 
toate asociațiile sportive.

Bacău : FESTIVAL SPOR
TIV MUNCITORESC IN 
MUNICIPIUL GHEORGHE 

GHEORGHIU-DEJ
Consiliul județean Bacău și 

Consiliul municipal Gheorghe 
Gheorghiu-Dej ale sindicatelor, 
în colaborare cu C.J.E.F.S., or
ganizațiile de pionieri și ale 
U.T.C. au inițiat „Festivalul 
sportiv muncitoresc". Atractiva 
competiție sportivă de masă, 
dotată cu „Cupa Independenței11, 
se va desfășura simbătă și du
minică. Peste 2 000 de tineri și 
tinere din toate localitățile ju
dețului Bacău se vor întrece la 
11 discipline. întrecerile vor a- 
vea loc pe toate bazele sportive 
în aer liber, precum și în sălile 
din municipiul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej.
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V
REPREZENTATIVA NOASTRA

A SOSIT LA ZAGREB
Q Lucescu, accidentat la antrenamentul de joi, a 
devenit indisponibil ® Multă ambiție manifestată de 
componenții unei adevărate selecționate a tinereții 

9 Astăzi, antrenament pe stadionul „Maksimir"

IUGOSLAVIA

FORMAȚIILE PROBABILE

Buljan Katalinski
Oblak 

Popivoda

ZAGREB, 6 (prin telefon). 
Lotul nostru reprezentativ a 
început vineri după-amiază 
„expediția Zagreb". La bordul 
unui avion special, cei 18 fot
baliști rămași disponibili pentru 
joc au călătorit pe ruta Bucu
rești — Zagreb, timp de două 
ore și jumătate. Din păcate, in 
grupul celor 18 nu se află și 
Lucescu. Recordmanul selecțio
nărilor în echipa națională a 
făcut o ruptură musculară la 
antrenamentul de joi după- 
amiază. Accidentarea s-a arătat 
mai gravă decit se credea și, 
după consultul făcut vineri di
mineață de către medicul lotu
lui, dr. Dumitru Tomescu, s-a 
decis renunțarea la atacantul 
dinamovist, care trebuie să ur
meze un tratament special și să 
facă o pauză de cel puțin o 
săptămină de la activitatea de 
antrenamente și jocuri. Iată, 
deci, că după indisponibilitatea 
lui Dumitru se mai ivește una 
și tot în grupul internaționali
lor experimentați. Al 18-lea ju
cător deplasat la Zagreb, ca 
urmare a accidentării lui Lu
cescu, este Grigore.

La bordul avionului AN 24 
a luat loc, prin urmare, unul 
dintre cele mai tinere loturi 
reprezentative din ultima pe
rioadă de timp, lot în care „de
canii de vîrstă" sînt Vigu (31 
ani) și Cheran (30 ani). în rest, 
marea majoritate e alcătuită 
din fotbaliști pînă-Ja 25 de ani. 
I se încredințează acestei for
mații tinere misiunea foarte 
grea de a lupta pentru un re
zultat cit mai bun în meciul 
de duminică, de pe stadionul 
„Maksimir".

în timpul drumului, am dis
cutat cu câțiva dintre jucătorii 
pe care îi vom prezenta la Za
greb. Iată ce ne-a spus Bolbni. 
„Nu mi-e teamă de joc. Avem 
o mare ocazie, noi, cei din'tină- 
ra generație, de a dovedi că 
sintem capabili să-i înlocuim 
pe colegii noștri mai experi
mentați care au devenit indispo
nibili. Dacă vom ști să ne punem 
in valoare combativitatea, arma 
specifică naționalei care va juca 
la Zagreb, nu se poate să nu 
reușim". Pe fotoliul alăturat, 
Sameș, jucător de o mare pu
tere de luptă, echilibrat, un

sportiv tenace. „Să nu uităm — 
ne spune el — că noi plecăm 
cu două șanse in acest meci : 
și victoria și egalul ne avanta
jează. Partenerii de întrecere 
sînt interesați de o singură 
eventualitate — victoria. Pot să 
vă spun că absențele interve
nite în ultimele zile nu ne de
moralizează, ele ne ambiționea
ză. Și-apoi, tradiția în meciu
rile româno-iugoslave este de 
partea noastră. Se știe ce rol 
au argumentele psihologice. 
Cred în reușita misiunii noastre 
la Zagreb, misiune încredințată 
unei formații a tinereții și ela
nului".

L-am lăsat la urmă pe Ștefan 
Covaci. Experimentatul nostru, 
tehnician, care a stat pe banca 
de pe marginea terenului la a- 
tîtea întîlniri de mare miză, a- 
fișează multă liniște și calm, 
elemente care se transmit — 
binefăcător — și tinerilor săi 
jucători. „Ne vom juca șansa 
cu toată ardoarea, ne spune el, 
încercînd să profităm de ’punc
tele slabe ale adversarului și 
să-i contracarăm armele în care 
excelează. Sigur că absențele 
intervenite in ultima perioadă 
de timp nu vor fi ușor de a- 
coperit. Dar eu știu din propria 
experiență că, adeseori, înlocui
torii — mai cu seamă cînd sint 
tineri, cînd se află la începutul 
carierei internaționale — se de
pășesc pe ei înșiși și așteptă
rile. Sper să fie așa și în situa
ția noastră la partida 
minică".

de du-

Zagreb, 
a fost 

ai fcde-

★
Pe aeroportul din 

reprezentativa noastră 
întîmpinată de oficiali 
rației- iugoslave, de ziariști și
fotoreporteri. Aceștia din urmă 
au luat sub „tirul" aparatelor 
fotografice și al întrebărilor pe 
antrenorii lotului nostru, pe 
jucători. Delegația noastră s-a 
instalat — apoi — la hotelul 
„Internațional", situat în apro
pierea stadionului „Maksimir", 
acolo unde sîmbătă dimineața 
lotul va efectua un antrena
ment de acomodare. Pentru 
sîmbătă e prevăzută și vizita
rea orașului.

Referitor la cele două forma
ții care vor fi aliniate dumini
că: Ștefan Covaci va apela,

I-------------------------------------------------
CITEVA DATE STATISTICE

IN LEGĂTURĂ
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• Meciul de mîine al repre
zentativei țârii noastre este al 
287-lea din întreaga ei activita
te. Bilanțul de pină acum este :

286 - 119 - 69 - 98 501-470
• Intilnirea de miine este a 

33-a din lungul șir al partidelor 
dintre seleqionatele României ți 
Iugoslaviei, lată meciurile dispu
tate pînă acum și rezultatele în
registrate. România — Iugoslavia
1922 (Belgrad) 2-1 (Amical) ;
1923 (București) 1-2 (A) ; 1926
(Zagreb) 2-1 (A) ; 1927 (Bucu
rești) 0-3 (A) ; 1928 (Zagreb)
1-3 (A) ; 1929 (București) 2-3 ; 
192» (București) 2-1 (Cupa Bal
canică) ; 1930 (Belgrad) 1-2 (A) ; 
1931 (Zagreb) 4-2 (C.B.) 1932
(Belgrad) 1-3 (C.B.) ; t»33 (Bu
curești) 5-0 (C.B.) : 1934 (Bucu
rești) 2—1 (Campionat Mondial); 
1935 (Atena) 0-5 (C.B.) ; 1»3S
(Sofia) 0-2 (C.B.) ; 1936 (Bucu
rești) 3-2 (A) ; 1937 (Belgrad)
1— 2 (A) ; 1938 (București) 0-1
(A) ; 1938 (Belgrad) 1-1 (A) ;
193» (București) 1-0 (A) ; 1940
(București) 3-3 (A) ; 1940 (Bel
grad) 2-1 (A) ; 1946 (Tirana)
2— 1 (C.B.) ; 1947 (București) 1—3
(C.B.) ; 1956 (Belgrad) 1-0 (A); 
1957 (București) 1-1 (C.M.); 1957 
(Belgrad) 0-2 (C.M.) ; 1963 (Bu
curești) 2-1 (A) ; 1964 (Belgrad) 
2-1 (A) ; 1964 (Osaka) 3-0 (Tur
neu olimpic) ; 1969 (Belgrad)
1-1 (A) ; 1970 (București) 0-0
(A) ; 1971 (Novi Sad) 1-0 (A).

Bilanț : 15 victorii ale echipei 
României ; 5 rezultate de egali- 
tate ; 12 victorii ale echipei Iu
goslaviei. Golaveraj : 49—49.

De notat că în ultimele șase 
întîlniri, respectiv de la meciul 
din preliminariile C.M. (Belgrad 
1957), fotbaliștii iugoslavi nu au 
obținut nici o victorie, în aceas
ta perioada înregistrindu-se 
tru ■_ ‘____
tre și douâ rezultate de egali-

pa- 
succese ale formației noas-

tate. Mai este de remarcat câ 
din cele 32 de jocuri România — 
Iugoslavia disputate 
la Zagreb au avut 
1926 (2—1 pentru
noastrâ), în 1928 
formația iugoslavă) și i 
(4—2 pentru selecționata 
tră).
• lată, acum, lista celor 18 

jucători care au făcut deplasarea 
la Zagreb pentru intilnirea 
mîine :

Cristian (F.C. Argeș) 20 
ani, 2 selecționări în echipa 
Windt (F.C.M. Reșița) 20 — 
bufant ; Cheran (Dinamo Bucu
rești) 30 — 28 A ; Anghelini 
(Steaua) 23 - 21 A ; Sameș 
(Steaua) 25 — 14 A ; Sătmărea
nu II (Dinamo București) 25 — 
20 A ; Mehedințu (Politehnica Ti
mișoara) 27 - 1 A ; Grigore
(Sportul studențesc) 26 — 1 A ; 
Ștefânescu (Universitatea Craio
va) 26 — deb. ; Vigu (Steaua) 
31 — 6 A ; Bălăci (Universitatea 
Craiova) 20 - 17 A ; Boloni
(A.S.A. Tg. Mureș) 24 — 14 A ; 
Romilâ (Politehnica lași) 26 — 3 
A * lordănescu (Steaua) 27 — 38 

Crișan (Universitatea Craio- 
16 A ; Dudu Georges- 

»—------- — ——T..) 26 — 25
A ; Troi (Steaua) 28—15 A ; 
Zamfir (Steaua) 26 - 5 A.

Căpitanul echipei noastre va fi 
Cheran.

• Delegatul F.I.F.A. la partide 
de mîine va fi Roger Barde 
(Franța).
• Reamintim prevederile regu

lamentului de calificare în tur
neul final al C.M., care speci
fica, pentru cazurile de egalitate 
de puncte în clasamentele seri
ilor, departajarea pe baza gola
verajului. Pînă- acum, în caz de 
egalitate de puncte se disputau 
meciuri de baraj.

pinâ acum, 
loc trei : în 
selecționata 

(3—1 pentru 
în 1931 

i noas-

de

de 
A ; 
de-

a ; 
a : 
va) 22 - . . ____
cu (Dinamo București)

Crișan 
Romilâ 

Sameș Cheran

ROMÂNIA

MECIURI AMU
Katalînici

Peruzovici Mujinici
Jerkovici Surjak

Bajevici Geaici

Arbitri : MOSHE ESKENAZl - Naftali Eitan, Shimon Hogag 
(toți din Israel)

D. Georgescu 
Boloni

Vigu

Zsmfif
lordănescu 

Sătmăreanu II 
Cristian

Partidq de 
și televiziune,

la Zagreb va fi transmisă în direct la radio 
cu începere de

• RAPID JOACA AZI IN IU
GOSLAVIA. Formația giuieștea- 
nă susține, în după-amiaza zilei 
de azi, în localitatea Niș din Iu
goslavia, o partidă amicală în 
compania formației de Divizia A 
Radnicki.
• U.T.A. — VOJVODINA NOVI 

Sad. Acest meci amical se dis
pută mîine dimineață la Arad, 
eu începere 
stadionul din
• STEAUA — SELECȚIONATA 

ARMATEI SIRIENE. Intilnirea 
este programată pe stadionul
Steaua, duminică la ora 11.
• AViNTUL URZICENI — 

SPORTUL STUDENȚESC 4—5 
(2—1). Divizionara C a condus 
pînă în min. 48. Partida a plăcut 
prin numeroasele faze de poartă

de la ora 11, pe 
localitate.

și cele nouă 
Gheracostear 
tin (min. 28 
și Gheorghe 
gazde, respe 
35), Tănăsesî 
75) și Vlad i 
bucureșteni. 
corespj
• C.S.M. 

BACAU 2—i 
Volmer (mir 
51), pentru 
(min. 75 și 
(I. MlNDREi
• POLITE) 

— C.F.R. TI1 
Au marcat : 
Roșea (min. 
din 11 meti 
811, (C. CRI

la ora 18,25 (ora Bucureștiului)
rwvwwwwwww'wv".

așa cum s-a mai spus, la Ro- 
milă și Crișan, înlocuitorii ce
lor doi absenți 
Lucescu-; de 
formația gazdă va alinia 
cei mai valoroși jucători 
momentului.
„11“ 
nia

Dumitru și 
partea cealaltă, 

" ' pe 
ai 

Din redutabilul 
iugoslav se detașează li- 
mediană alcătuită din

Oblak — Jerkovici — Surjak, 
considerată aici ca cea mai bu
nă formulă din ultimii 10 ani.

Aici, la Zagreb, timpul este 
frumos (temperatura -4-18°), iar 
la ora la care telefonăm toate 
biletele sînt epuizate.

Eftimie IONESCU

Corespondență din Zagreb

NUME CONSACRATE
ZAGREB, 6

Reprezentativa 
goslavlei. care 
minică echipa 
cantonată în localitatea Samo- 
bor, la 20 km de Zagreb. Fot
baliștii iugoslavi s-au antrenat 
pe terenul din apropierea can
tonamentului și pe stadionul 
„Maksimir" din Zagreb, unde 
va avea loc jocul.

Selecționerul Ivan Toplak îi 
are la dispoziție și pe jucătorii 
care evoluează în străinătate : 
Kalalinșki, Geaici, Oblak 
Popivoda. Primii doi joacă 
Franța, iar ceilalți în R. 
Germania.

Reprezentativa Iugoslaviei

ÎN LOTUL IUGOSLAV
(prin telefon), 

de fotbal a Iu- 
va înfrunta du- 
României, este

și 
în 
F.

a 
susținut miercuri un joc de an
trenament în compania echipei 
de tineret a lui Dinamo Zagreb, 
de care a dispus cu 7—0, prin 
golurile înscrise de Filipovici 
(2), Geaici, Savici. Bajevici și 
Georgevici. La fluierul arbitru
lui a apărut în teren formația: 
Katalînici — Buljan, Katalin- 
ski, Peruzovici, Mujinici — 
Oblak, Jerkovici, Surjak — Po
pivoda, Bajevici, Geaiei. Pe 
parcurs aveau să mai joace 
Bogdan, Savici, Filipovici și 
Boghicevici. Fundașul Bogdan 
a luat locul lui Buljan. care, 
s-a accidentat la puțin timp 
după începutul jocului. Se spe
ră, însă, că Buljan va putea fi 
recuperat pînă duminică, pen
tru a figura ca titular în for
mație.

Starea de spirit în rîndurile 
echipei iugoslave este bună. 
Jucătorii sînt optimiști. în 
cursul zilei de ieri, ei au vizio
nat, împreună cu Ivo Toplak, 
filmul meciului România — 
Spania. După vizionarea filmu
lui, fotbaliștii iugoslavi au ră
mas la părerea că vor avea de 
înfruntat un adversar dificil, 
dar că speră să obțină succe
sul așteptat.

Iată acum lotul complet al 
reprezentativei Iugoslaviei :

Portari : Katalînici (Hajduk), 
Svilar (Vojvodina) ; fundași : 
Buljan (Hajduk), Katalinski 
(N ice), Peruzovici (Haj duk), 
Mujinici (Hajduk), Bogdan (Di
namo Zagreb) ; mijlocași : O- 
blak (Schalke 04), Surjak și 
Jerkovici (Hajduk), Boghicevici 
(Steaua roșie) ; înaintași : Popi
voda (Eintracht Braunschweig), 
Bajevici (Velez Mostar), Niko- 
liei. Savici și Filipovici (Steaua 
roșie), Geaici (Bastia).

Publicul iugoslav și îndeosebi 
cel din Belgrad — care va veni 
în număr mare pe stadionul 
„Maksimir" — speră că va a- 
vea posibilitatea să asiste Ia un 
joc frumos, spectaculos, așa 
cum au fost și precedentele in- 
tîlniri dintre reprezentativele 
Iugoslaviei și României.

S. REDE
„Sportske Novosti" 

Zagreb
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Duminica trecută, în etapa a 
25-a a Diviziei B, nu s-a în- 
tîmplat nimic deosebit. Mai 
precis, șe poate spune că lu
crurile au mers pe făgașul lor. 
Gazdele și-au impus punctul de 
vedere și au obținut 
puncte din cele 54 puse 
Golaverajul general, la 
edificator : 56—12 ! O 
victorie a fost obținută
plasare și aceasta deloc surprin
zătoare : Olimpia Satu Mare a 
învins pe C.F.R. la Cluj-Napo- 
ca. C.F.R. Pașcani a obținut un 
rezultat egal la Rm. Sărat, C.S. 
Tîrgoviște la Giurgiu, Ș.N. Ol
tenița la Cugir și „U“ Cluj-Na- 
poca la Cimpia Turzii. Nu tre
buie neglijat, însă, faptul ,că 
echipele care au pierdut un 
punct acasă se află la periferia 
clasamentelor, ele confirmînd 
prin aceste rezultate impasul 
care se găsesc.

Cu punctul prețios realizat 
Giurgiu, liderul seriei a Il-a, 
C.S. Tîrgoviște, reușește o per
formanță bună (trei puncte ob
ținute în două jocuri susținute, 
consecutiv, în deplasare), men- 
țlnindu-și, desigur, poziția, dar 
Steagul roșu Brașov a reușit, 
pentru moment, să micșoreze 
distanța la patru puncte. Oare 
ce cred brașovenii despre vii
toarea dispută din această se
rie ? Am stat de vorbă cu an
trenorul Teofil Pop, care ne-a 
declarat : „După victoria de la 
Rm. Vîlcea, atmosfera din lotul 
nostru este optimistă. Jucătorii 
nu au renunțat la aspirația de 
a cîștiga seria, deși sarcina 
noastră, desigur, este foarte di
ficilă. Nu considerăm, insă, 
lupta încheiată și echipa iși va 
apăra șansele cu toată dîrzenia 
pînă in ultima etapă. Jucătorii 
se pregătesc cu multă conștiin
ciozitate, avînd ca exemplu pe

și 
în

la

SERIA 
gescu (B 
Ghețu (B 
(Bucureșt 
șaride (E 
morului : 
nul sâvin 
rea Focșt 
Rm. Săra 
zău : I. 1

SERLA 
gurele ; , 
curești : 
București 
— Nltranf 
cea — F.t 
Flacăra / 
nița — li 
Tîrnăveni 
torul Bra

SERIA 
Ionlță I
M. Sofro
N. Lambi
O. Strer 
Napoca . 
Baia Mai 
C.F.R. T 
Gloria B: 
Orăștle -

Miine la Craiova, în Campionatul european

SE ÎNTÎLNESC ECHIPELE DE TINERET
ALE ROMÂNIEI Șl IUGOSLAVIEI

• Jucătorii oaspeți sosesc astăzi • Augustin, Irimescu și Bucu 
înapoiat la Bacăuaccidentat, s-a
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CRAIOVA, 6 (prin telefon). 
Așteptați vineri la ora prînzu- 
lui, fotbaliștii din selecționata 
de tineret a Iugoslaviei și-au 
amînat sosirea la Craiova pen
tru dimineața zilei de sîmbătă, 
cînd este anunțată să sosească 
și brigada de arbitri din Tur
cia, avîndu-1 la oentru pe Ni- 
hat Ozbirgul, în timp ce la 
linie vor oficia Yasar Yilma- 
zoglu și Necdet Sinamgul. Din 
această cauză nu cunoaștem 
formația oaspeților, ci doar lo
tul de 22 de jucători anunțat la 
U.E.F.A. și din care 18 vor fi 
prezenți la Craiova. Iată acest 
lot lărgit : Stoianovici, Zalat, 
Vlak — portari, Vuikov, Obra- 
dovici, Duplancici. Sukici. Stoi- 
kovici, Iasici, Verlacevici, Seh- 
tici, Kranccar. Kovacevici. Ru- 
jici, Pankovici. Stamenkovici, 
Janjamin, Bozniak, Prckazi, 
Zakanovici, Volei, Sarcevici — 
jucători de cîmp. Dintre ei, 
apărătorul Obradovici a fost 
trecut și pe lista înaintată la

repre-F.I.F.A. pentru prima 
zenla'ivă.

Echipa României s-a 
cu asiduitate în ultimele zile. 
Joi au fost efectuate două an
trenamente, vineri a avut loc 
o ședință de pregătire cu o in
tensitate ridicată, iar în ajunul 
meciului se va mai desfășuna 
un antrenament. Octavian Po
pescu, antrenorul principal al 
reprezentativei noastre de ti
neret, ne-a declarat : „Toți
jucătorii manifestă dorința de 
a învinge și așteaptă din par
tea publicului craiovean spri
jinul moral necesar. Abordăm 
această partidă cu speranța de 
a obține primul loc in 
tă grupă".

în ultimele două zile 
petrecut cîteva lucruri, 
cute, în cadrul lotului. 
Soșu. accidentat, s-a înapoiat 
la Bacău, iar Augustin și Iri- 
mescu, anunțați inițial în 
„H“-le probabil, ca și portarul 
Bucu, sînt incerți din cauza u- 
nor accidentări. Ca urmare a

pregătit

accas-

s-au 
neplă- 
Astfel,

acestor indisponibilități, au 
convocați Leac (U.T.A.) 
Pelcu (Rapid București), 
nici unul nu s-a prezentat la 
Craiova pînă vineri după a- 
miază.

Iată formația probabilă anun
țată de cei doi antrenori. Oc
tavian Popescu și Constantin 
Deliu : Lung (Moraru) — Tili- 
hoi, Stancu. Zahiu, Barna — 
Șerbănică. O. Ionescu. Bărbu- 
lescu — Cîrțu, Nedelcu II, 
Vrînccai'u.

Reamintim că meciul dintre 
reprezentativele de tineret ale 
României și Iugoslaviei se va 
disputa duminică dimineața, 
de la ora 11, pe stadionul Cen
tral. avînd în deschidere par
tida Electronii tore Craiova — 
Chimia Tr. Măgurele, din ca
drul Diviziei B.

Timpul aici la Craiova este 
frumos, foarte bun pentru 
fotbal, iar meciul suscită un 
viu interes.
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Din activitatea competițională a juniorilor

PREA MULTE ABATERI IN ÎNTRECEREA DIVIZIONARA
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Cu două etape în urmă s-a 
disputat la Hunedoara unul din 
derbyurile 
de juniori. F.C. Corvînul (locul 
4) a întîlnit pe teren propriu 
pe S.C. Bacău (locul 3). A fost 
o partidă echilibrată, de bună 
factură tehnică, cîștigată cu 2—1 
de echipa locală, pregătită de 
antrenorul Dumitru Pătrașcu. 
La sfîrșitul meciului, unul din
tre juniorii băcăuani, Cr. Ar- 
hire, nu și-a mai putut stăpîni 
nervii, adresînd cuvinte inju
rioase arbitrilor care au condus 
meciul : „Sînteți niște hoți !“. 
Firesc, arbitrul de centru l-a 
chemat la ordine, l-a admo
nestat și i-a oprit legitimația 
pentru a o înainta la federa
ție. „Orice s-ar întîmpla, tot 
hoți rămîneți", le-a strigat încă 
o dată nervosul jucător al lui

Diviziei naționale

j-----------------------------------------------------------------------------------

i SERIEI A DOUA
E PASIONANTĂ

Sport Club, cuvinte pentru ca
re plătește, acum, cu 4 etape 
suspendare.

Faptul acesta, deloc singular, 
readuce în discuție una dintre 
laturile procesului complex de 
formare a tinerilor jucători. 
Este vorba de munca educa
tivă pe care antrenorii și clu
burile noastre trebuie să o des
fășoare la nivelul copiilor, ju
niorilor și chiar al seniorilor. 
Că această muncă este lăsată 
de cele mai multe ori pe plan 
secundar ne-o confirmă numă
rul mare de jucători care au 
încălcat. în ultimele etape, dis
ciplina competiției, chiar regu
lile elementare ale bunei cu
viințe. Pe parcursul etapelor 
18—23 ale campionatului, nu 
mai puțin de 81 de jucători au 
fost sancționați de arbitri pen
tru injurii, lovirea adversaru
lui fără balon, joc dur și mul
te alte abateri de la legile 
fair-play-ului. Există echipe 
(Politehnica Iași, Universitatea 
Craiova. F.C. Constanța, S. C. 
Bacău, toate din fruntea clasa
mentului) oare au în aceste 
prime etape ale returului cite

CLASAMENTUL

1. F.C. C.-TA 23 13 6 4 42-18 ,32
2. Univ. Craiova 23 14 4 5 41-19 32
3. F.C. Corvînul 22 11 8 3 43-25 30
4. S.C. Bacâu 23 12 4 7 38-14 28
5. A.S.A. Tg. M. 23 11 5 7 28-22 27
6. Steaua 22 10 6 6 30-22 26
7. „Poli" Tim. 22 10 5 7 23-22 25
8. Polit. lași 23 10 5 8 37-40 25
9. Dinamo 22 8 8 6 19-15 24

10. F.C. Bihor 23 10 3 10 39-33 23
11. F.C. Argeș 23 8 7 8 31-27 23
12. Rapid 23 7 9 7 24-27 23
13. U.T.A. 23 8 5 10 30-26 21
14. F.C.M. Galați 23 7 6 10 12-26 2015. F.C.M. Reșița 23 5 8 10 15-23 18
16. Progresul 22 6 4 12 23-36 1617. Sportul stud. 22 4 4 14 25-40 12
18. Jiul 23 1 1 21 9-74 3

5—6 jucători care__„___ „„
bleme arbitrilor, obligîndu-i pe 
aceștia să-i avertizeze sau să-i 
elimine de pe teren. Faptele 
acestea trebuie să dea serios 
de gîndit factorilor de răspun- 

cu cit 
de ju- 
forma-

au dus pro-

dere, cu atît mai mult 
este vorba de juniori, 
cători tineri, în plină 
re. (L. D.)

UNDE SINT SUPORTERII 
DE ALTĂDATĂ?

12000 de spectatori la Tg. Jiu, ia un meci din Divizia C,

$i doar 5 ooo

^MUL Șl ARBITRII ETAPEI
1 Constanța — Victoria Tepuci : N. Geor- 

C.F.R. Pașcani — C.S M. Borzești : D.
C.S.U. Galați — F.C. Brăila : C. Petrea 

a Ploiești — Petrolul Ploiești : C. Mânu- 
■ Celuloza Călărași — Minerul Gura Hu- 

(Constanța) • Ceahlăul P. Neamț — Relo- 
in (București) • Oltul Sf. Gheorghe — Uni- 
mcef (Iași) • C.S.M. Suceava — Olimpia
(Bacău) o Metalul Plopenj — Gloria Bu- 

rești) — se dispută azi, de la ora 16 
Electroputere Craiova — Chimia Tr. Mă-

(Bocșa) • C.S. Tîrgoviște — Voința Bu- 
răila) • Tehnometal București — Metalul 
eseu II (București) • Metalurgistul Cugir 
■ : V. Roșu (București) • Chimia Rm. Vîl- 

: M. Buzea (București) • Șoimii Sibiu — 
Moreni : I. Braun (Buzău) • Ș.N. Olte- 

îdria : M. Popescu (București) • Chimica 
Slatina : E. Feldman (Baia Mare) • Trac
ul roșu Brașov : T. Balanovici (Iași).
Armătura Zalău — U.M. Timișoara : C. 

> Ind. sîrmei C. Turzii — Mureșul Deva : 
ra) • Minerul Lupeni — Victoria Călan : 
ea) • Olimpia Satu Mare — Rapid Arad : 
• se dispută azi, de la ora 17 • „U“ Cluj- 
pavnic : M. Abramciuc (Suceava) • F.C.

Cluj-Napoca : A. Silaghi (Tg. Mureș) • 
Aurul Brad : V. Grigorescu (Craiova) • 
?la Turda : I. Taar (Satu Mare) • Dacia 
it : I. Igna (Arad).
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locale de la Ploiești și Brașov, 
precum și partida de la Tîrgo
viște. Cum spuneam, liderii nu 
au emoții și cele mai multe 
dintre jocuri interesează, în 
primul rînd, zona fierbinte, de 
unde vor să evadeze atîtea e- 
chipe. Dar, va fi o nouă rundă 
a gazdelor ? (Al. V.).

REZULTATE DIN CAMPIONATUL REPUBLICAN
Duminica 1 mai s-au disputat jocu

rile etapei a 22-a a campionatului 
republican de juniori, lata o parte 
dintre rezultatele înregistrate. SERIA
1 : Viitorul Vaslui - Ceahlâul P. 
Neamț 0—1, S.C. Bacâu — Liceul nr.
2 lași 3—1, Politehnica lași — Uni
rea Focșani 7-1, Liceul „A.l. Cuza" 
Focșani - C.S. Botoșani 5-0, C.F.R. 
Pașcani - Șc. sp. Tecuci 1-3 ; SE
RIA A ll-A : Șc. sp. Câlârași — S.C. 
Tulcea 4—0, Autobuzul București — 
F.C. Constanța 1—3, Flacâra roșie 
București - C.S.U. Galați 4-1, Stea
ua - F.C. BrâHa 2-0 ; SERIA A 
III-A : Chimia Gâești — Poiana Cîm- 
pina 3—2, F.C.M. Giurgiu — Progre
sul București 1-0, Dinamo București
— Gloria Buzâu 2-0, Flacâra Moreni
— Șc. sp. Alexandria 0-2, Petrolul 
Ploiești — T.M. București 4—0, C.S. 
Tîrgoviște — Liceul Pajura București 
2—3 ; SERIA A IV-A î C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin — Știința Petroșani 4-0, 
Chimia Rm. Vîlcea — Liceul nr. 1 
Caracal 2—0, Univ. Craiova — Șc. 
sp. Drâgâșani 2-0, F.C. Arqeș — 
Minerul Motru 4—0, Dinamo Slatina
— Șc. sp. Curtea de Argeș 8—0, Șc. 
sp. Craiova — Pandurii tg. Jiu 5—0; 
SERIA A V-A : Șc. sp. Caransebeș — 
U.T.A. 1-0, Dierna Orșova — Politeh
nica Timișoara 0-1. Șc. sp. Lugoj — 
C.F.R. Timișoara 2-2, U.M. Timișoa
ra — F.C.M. Reșița 6—0, Gloria A- 
rad — Șc. sp. Jimboiia 3—0 ; SERIA 
A Vl-A : Industria sîrmei C. Turzii
— Gloria Bistrița 2—0, Sticla Turda — 
Minerul Cavnic 3—3, Olimpia S. Mare
— „U" Cluj-Napoca 1—1, F.C. Bihor
— F.C. Baia Mare 2—2, C.F.R. Cluj-

Napoca — Șc. sp. Oradea 2—0, Șc. 
sp. Baia Mare - C.I.L. Sighet 10-0 : 
SERIA A VII-A : C.F.R. Simeria — 
Unirea Alba lulia 6-2, Mureșul De
va — F.C. Șoimii Sibiu 7-2, Șc. sp. 
Mediaș — Metalurgistul Cugir 10—1, 
Corvinu! Hunedoara — Metalul Sighi
șoara 7—3, Șc. sp. Șoimii Sibiu — 
Liceul nr. 2 Deva 4—1, Gaz metan 
Mediaș - Metalul Aiud 1-1 ; SERIA 
A VIII-A : A.S.A. Tg. Mureș - Chi
mica Tîrnăvenî 1—0, Șc. sp. Gheor- 
ghieni — Șc. sp. Brașovia 0-1, Nitra- 
monia Fâgâraș — Șc. sp. Tg. Mureș 
3—1, Steagul roșu Brașov — Șc. sp. 
M. Ciuc 1—1, Șc. sp. Topi ița — Șc. 
sp. Tg. Secuiesc 3—2.

O întrecere sportivă fără spec
tatori ? Greu de acceptat, ca de 
altfel, greu de conceput. între
cerea sportivă este pentru pu
blic. Și, dintre toate sporturile, 
fotbalul — la noi și aproape pre
tutindeni — deține primul loc în 
preferințele publicului.

După cum se știe, ziarul nos
tru ține o evidență și face chiar 
un clasament al orașelor cu for
mații în primul eșalon în pri
vința numărului de spectatori 
prezenți la jocuri. In partea sa 
superioară, acest clasament ara
tă astfel : 1. Craiova — media de 
spectatori — 23 600, 2. Timișoara
— 17 700, 3. București — 16 900,
4. Hunedoara — 14 600, 5. Oradea
— 13 300 etc.

La Craiova, orașul care domi
na provincia prin afluența de 
public, duminică, la un joc care 
avea să aducă echipa locală, U- 
niversitatea, pe primul loc al 
clasamentului Diviziei A, au 
asistat doar 15 009 de spectatori. 
La Tg. Mureș s-au aflat în tri
bune numai 5 000 de suporteri ! 
Alte cifre, spre argumentare : 
Arad — 8 000. Bacău — 10 000,
Iași — cu puțin peste 10 000 (deși 
Politehnica venea după o victo
rie la București), Petroșani — 
4 000. Și Piteștiul se situează 
sub cifrele de acum cîțiva ani. 
La Constanța, la jocul cu Dina
mo — meci cu miză importantă, 
la care se adăuga și „cartea de 
vizită" a oaspeților — au asistat 
doar vreo 7 000—8 000 de specta
tori. Fenomenul trebuie să dea 
de gîndit cluburilor și echipelor 
în cauză, pentru că evoluțiile lor, 
în primul rînd, constituie un ar
gument în atragerea sau înde
părtarea oamenilor din tribune.

Nu-i mai puțin adevărat, însă, 
că foarte mulți spectatori așteap
tă numai victoria formațiilor lor 
și, la primul eșec al acestora, le 
abandonează, deși jucătorii au 
nevoie, tocmai în acele momente, 
de un mai mare sprijin moral. 
Dacă ne vom întoarce cu gîndul 
puțin în urmă, ne vom aduce

Ia Tg. Mureș I
aminte că Rapid și S.C. Bacău 
aveau mai mulți spectatori cînd 
jucau in Divizia B și erau lidere! 
Situația se repetă acum cu Pe
trolul. Și la Tîrgoviște echipa 
este susținută cu aceeași căldură, 
ca și la Satu Mare, unde re
fluxul de spectatori din perioa
da retrogradării Olimpiei a de
venit o chestiune de domeniul 
trecutului

Nu se poate să nu evidențiem, 
însă, statornicia publicului din 
Sibiu, prezent în număr mare 
și în momentele grele ale echi
pei (lucru care ar trebui să se 
întîmple peste tot), afluența de 
public de la Rm. Vil cea. Buzău 
sau Deva. Dar, parcă cel mai 
mult ne-a impresionat faptul că 
la un meci din Divizia C, dispu
tat duminică Ia Tg. Jiu, au a- 
sistat 12 000 de spectatori. Au 
mai fost și alte derbyuri de 
„C“, la care tribunele s-au do
vedit neîncăpătoare : la Rodna, 
la Sinaia, la Cimpina. Afirma
rea acestor centre mici dezvăluie 
pasiunea suporterilor locali pen
tru fotbal, ca și dragostea lor 
față de echipele favorite.
*In ceea ce privește prezența 

publicului la meciurile de Divi
zia A, în multe cazuri mai re- 
strînsă decît la partidele de Di
vizia B sau C, nu ar fi rău dacă 
s-ar analiza mai temeinic posi
bilitatea ca cele dinții să se 
dispute sîmbătă după-amiază, 
pentru că duminica împrejuri
mile orașelor, cu cadrul lor na
tural, atrag tot mai mult oame
nii la relaxare, sustrăgîndu-i de 
pe stadioane. In toate anchetele 
sociologice, timpul liber al su
biecților și modul lui de folosire 
constituie un capitol important, 
pe larg studiat. De ce n-ar face 
acest lucru, sondînd preferințele 
spectatorilor pentru disputarea 
meciurilor sîmbăta sau duminica, 
și cluburile noastre de fotbal ? 
Cîștigul ar fi reciproc.

Constantin ALEXE

SITUAJIA LA ZI IN PRELIMINARIILE
CAMPIONATULUI MONDIAL (zona europeană)

Meciurile din preliminariile campionatului mondial sînt în plină 
desfășurare. în prezent, îndeosebi întrecerile din zona europeană 
*int în atenția iubitorilor de fotbal de pe continent. în rîndurile de 
mai jos vă prezentăm o situație la zi a partidelor care au avut loc, 
clasamentele grupelor, precum și programul meciurilor viitoare.

Belgia ; 16 noiembrie : Irlanda 
de Nord — Belgia.

programul meciurilor viitoare.
GRUPA A V-a

GRUPA I GRUPA A lll-a
Bulgaria — 

ța — Irlanda 
Franța 1—0.

Franța 2—2 ; Fran-
2—0 ; Irlanda —

ȘEDINȚA COMISIEI DE DISCIPLINĂ

Cipru — Danemarca 1—5 ; Por
tugalia — Polonia 0—2 ; Dane
marca — Cipru 5—0 ; Polonia — 
Cipru 5—0 ; Portugalia — Dane
marca 1—0 ; Cipru — Portugalia 
1—2 ; Danemarca 
Clasament:

— Polonia 1—2.

Turcia — Malta 4—0 ; R. D. 
Germană — Turcia 1—1 ; Malta 
— Austria 0—1 ; Malta — R. D. 
Germană 0—1 ; Austria — Turcia , 
1—6 ; Austria — Malta 9—0.

1. Franța
2. Irlanda
3. Bulgaria
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In ședința de joi seara, Co
misia de disciplină a luat în 
discuție abaterea comisă de 
Radu Nunweiller (F.C. Corvi- 
nul Hunedoara), in meciul de 
duminica trecută, de la Tg. Mu
reș, cu A.S.A. în acest joc, 
după cum se știe, Radu Nun
weiller a fost eliminat de pe 
teren pentru lovirea adversaru
lui.

Comisia a avut de analizat 
un caz deosebit. Radu Nunweil
ler fiind cunoscut ca un jucător 
care a avut în lunga sa carieră 
de fotbalist o atitudine irepro
șabilă sub toate aspectele. în 
ședință, jucătorul hunedorean a 
avut o atitudine corectă, recu- 
noseîndu-și greșeala, pornită 
dintr-o enervare de moment, și 
regretînd-o, firește. Pe bună 
dreptate. Comisia, aplicînd art. 
80 din Regulamentul de orga-

nizare a activității sportive, i-a 
acordat circumstanțe atenuante, 
sancționîndu-1 numai cu o eta
pă suspendare. ,

Vorbind despre disciplină, ne 
vom referi și la instrucțiunile 
pe care F.R.F. le-a dat arbitri
lor din toate eșaloanele, ca, 
începind din etapa de joi 12 
mai, să rețină carnetele jucăto
rilor a căror ținută capilară nu 
este corespunzătoare. Potrivit 
art. 188, litera t din regulamen
tul federației, jucătorii respec
tivi se expun unei suspendări 
de 1—3 etape. Un motiv în plus 
pentru ca jucătorii, antrenorii 
și conducătorii de echipe să 
trateze cu toată seriozitatea a- 
ceastă problemă, aspectul unui 
jucător de fotbal contribuind 
și el la crearea unui climat 
sportiv și civilizat pe terenuri
le noastre;

1. Polonia
2. Danemarca
3. Portugalia
4. Cipru

3
4
3
4

3 0 0 9— 1 6
2 0 2 11— 4 4
2 0 1 3—3 4
0 0 4 2—17 0

Polonia ; 2115 mai : Cipru 
septembrie : polonia — Danemar
ca ; 9 octombrie : Danemarca — 
Portugalia ; 29 octombrie : Polo
nia — Portugalia ; 16 noiembrie ; 
Portugalia — Cipru.

GRUPA A ll-a
Finlanda — Anglia 1—4 ; Fin

landa — Luxemburg 7—1 ; Anglia 
— Finlanda 2—1 ; Luxemburg — 
Italia 1—4 ; Italia — Anglia 2—0; 
Anglia — Luxemburg 5—0.

1. Anglia
2. Italia
3. Finlanda
4. Luxemburg

4
4
2
0

26 mai : Luxemburg — Finlan
da ; 8 iunie : Finlanda — Italia ; 
12 octombrie : Luxemburg — An
glia ; 15 octombrie : Italia — Fin
landa ; 16 noiembrie : Anglia — 
Italia ; 3 decembrie : Italia — 
Luxemburg.

GOSPORT INFORMEAZĂ
IA, 8 MAI 1977 O NOUA TRAGERE „LOTO 
ia zi cînd vă mai puteți procura biletele cu 
intru această tragere.
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care-I dispută reprezentativa 
noastră în grupa a Vin-a euro
peană. după succesul obținut re
cent la București in fața echipei 
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1978 în Argentina.

Interesante slnt, 
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IA TRAGEREA LOTO DIN 6 MAI 1977
CÎȘTIGURI : 860.100 lei din care 157.192

63 85 31 77 33 29 72
74 23 58 61 54 78 89 59 86

SÎMBĂTA
ATLETISM. Stadionul Republicii, 

de la orele 9 și 16 î concursul 
Școlii sportive de atletism rezer- 
yat juniorilor II.

BOX. Stadionul Giulești, de la 
ora 17 : gala cu participarea u- 
nor pugiliști fruntași de la Stea
ua, Metalul, Rapid etc.

CAIAC-CANOE. Lacul Snagov, 
de la ora 9,30 : probele de 1 000 
m din cadrul Campionatului Bal
canic.

FOTBAL. Teren Flacâra, ora 16: 
Flacâra roșie — I.O.R. (Div. C).

TENIS DE CIMP. Arena Pro
gresul, de la ora 15 : România 
— Cehoslovacia în „Cupa Davis" 
(partida de dublu).

TIR. Poligonul Dinamo, de la 
ora 9 : „Cupa Independenței".

VOLEI. Sala Flacâra, ora 
Spartac — Voința Buc. (B,

DUMINICĂ
FOTBAL. Teren Laromet, 
: Tehnometal — Metalul

B) : teren Abatorul (calea Văcă
rești), ora 11 : Abatorul — Elec
tronica ; teren Triumf, ora 11 : 
Automecanica — Șoimii Tarom ; 
teren Bragadiru, ora 11 : Uni
rea Tricolor — Avintul Urzicenî ; 
teren Sirena, ora 11 : Sirena — 
Autobuzul, teren I.C.S.I.M., ora

HSerflBIU?

■www»

17 : 
0-

ora 
(Div.

11 : I.C.S.I.M. — Automatica
(meciuri în cadrul Div. C).

HANDBAL. Teren Progresul, ora 
10,10 : Progresul — Voința Odor- 
hei (A, f) ; teren Universitatea, 
ora 9,30 : Universitatea Bucu
rești — Mureșul Tg. Mureș (A, 
f) ; teren Ciulești, ora 11.45 : 
Rapid — Constructorul Timișoara 
(A, f); teren Steaua, ora 16,30 :

1. Austria 3 3 0 0
2. Turcia 3 111
3. R. D. Germană 2 110
4. Malta 4 0 0 4

Irlanda ;
_____ _______ - Bulga- 
nolembrle: franța —

1 iunie : Bulgaria - 
12 octombrie : Irlanda 
ria ; 16 
Bulgaria.

24 septembrie: Austria — R. D. 
Germană ; 12 octombrie : R. D. 
Germană — Austria ; 29 octom
brie : R. D. Germană — Malta ; 
30 octombrie : Turcia — Austria; 
16 noiembrie : Turcia — R. D. 
Germană ; 27 noiembrie : Malta 
— Turcia.

GRUPA A IV-a
Islanda — Belgia 0—1 ; Islanda 

— Olanda 0—1 ; Olanda — Irlan
da de Nord 2—2 ; Belgia — Ir
landa de Nord 
Olanda 0—2.

2—0 ; Belgia

Suedia 
vegia — 
Suedia 1—2.

GRUPA A Vl-a
— Norvegia 2—0 ; Nor- 
Elveția 1—0 ; Elveția

1. Suedia
2. Norvegia
3. Elveția

2
2
2

8 iunie : Suedia — Elveția ; 7 
septembrie : Norvegia — Suedia ; 
30 octombrie : Elveția — Nor
vegia.

GRUPA A Vll-a

1. Olanda
2. Belgia
3. Irlanda
4. Islanda

de Nord

3 2 1 0 5—2 
3 2 0 1 3—2 
2 0 11 2—4
2 0 0 2 0—2

5
4
1
0

Cehoslovacia — Scoția 2—0 : 
Scoția — Țara Galilor 1—0 ; Țara 
Galilor — Cehoslovacia 3—0.

2 1
2 1
2 1

0 1 3—1 2 
0 1 2—3 2
0 1 1—2 2

1. Țara Galilor
2—3. Cehoslovacia

Scoția
— Irlanda de 
Olanda — Is-

; Islanda 
august : 
septembrie : Belgia —

21 septembrie : Irlanda 
, .r<l — Islanda ; 12 octom-

Irlanda de Nord — Olan- 
26 octombrie : Olanda —

11 iunie 
Nord ; 31 
landa ; 4 
Islanda ; 
de Nord 
brie : 
da ;

: Scoția
12 octombrie

— Ceho- 
: Țara

21 septembrie :
slovacia ; 1- -------
Galilor — Scoția ; 16 noiembrie ; 
Cehoslovacia — Țara Galilor.

GRUPA A Vlll-a

Confecțio — I.E.F.S. (A, f), ora 
17,40 : Steaua — Dinamo Brașov 
(A, m).

RUGBY. Stadion Olimpia, ora
9 : Dinamo — R.C. Grivița Roșie, 
ora 10,30 : Olimpia — Minerul 
Gura Humorului ; stadion Giu
lești, ora 9,30 : Rapid - Univer
sitatea Timișoara ; teren Tei, ora
10 : Sportul studențesc — Gloria 
Buzâu ; stadion Metalul, ora 10 : 
Gloria Buc. — Agronomia Cluj- 
Napoca (meciuri în cadrul Div. 
A.).

TENIS DE CIMP. Arena Progre
sul, de la ora 14 : România — 
Cehoslovacia (partide de simplu) 
în cadrul „Cupei Davis".

TIR. Poligonul Dinamo, de la 
ora 9 : „Cupa Independenței".

VOLEI. Sala Flacâra, ora 10 : 
Flacâra roșie — C.S.U. Tg. Mu
reș (B, f) ; sala Progresul, de 
la ora 9 : I.T.B. — Metalul Hu
nedoara (B, m), I.T.B. — Chim- 
pex Constanța (B, f) ; sala Giu
lești, de la ora 9 : C.F.R. — Vo
ința Alba lulia (B, m), Grivița 
Roșie — Foresta Arad (B, m).

;■

ii

1—0 ; Ro-Spania — Iugoslavia 
mânia — Spania
1. România
2. Spania
3. iugoslavia

8 mai : Iugoslavia — România,; 
28 octombrie : Spania — Româ
nia ; 13 noiembrie : România — 
Iugoslavia ; 30 noiembrie : Iugo
slavia — Spania.

l—o.
1
2
1

1
1
0

0
0
0

0 1—0 2
1 1—1 2
1 0—1 0

GRUPA A IX-a

Grecia — Ungaria 
— Grecia 2—0 ; 
U.R.S.S. 2—1.

1—1; U.R.S.S. 
Ungaria —

1. Ungaria
2. U.R.S.S.
3. Grecia

10 mai : Grecia 
mai : U.R.S.S. - 
mai ; Ungaria — Grecia.

2 110 3—2 3
2 10 1 3—2 2
20 111—31
U.R.S.S. ; 18 
Ungaria ; 25

Toate câștigătoarele de grupe, 
cu excepția celei din grupa a 9-a 
(care urmează să susțină un 
meci de baraj, tur-retur, cu for
mația clasată pe locul 3 în tur
neul final al Americli de Sud 
— Brazilia, Peru sau Bolivia), se 
califică în turneul final din Ar
gentina.



La finalele campionatelor individuale de lupte libere

CÎTIVA TINERI REMARCAȚI

...dar multe secții slab reprezentate

SURPRIZE, SURPRIZE,
DAR SĂ LE ȘTIM Șl NOI...

La sfîrșitul săptămînii tre
cute, Timișoara a găzduit fina
lele campionatelor individuale 
de lupte libere ale seniorilor. 
Competiția — important crite
riu de selecție pentru campio
natele europene de la Bursa 
și pentru Universiada de la 
Sofia — a permis o trecere în 
revistă a întregului potențial al 
luptelor libere românești. între
cerile au oferit tehnicienilor 
posibilitatea să constate care 
este forma actuală a sportivilor 
susceptibili de a face parte din 
echipa reprezentativă, concursul 
evidențiind modul cum se mun
cește în diferitele secții din 
țară.

Referindu-ne la primul aspect 
— cel al comportării luptători
lor vizați să alcătuiască forma
ția țării pentru viitoarele con
fruntări internaționale — tre
buie să spunem că nu toți foștii 
sau actualii componenți ai echi
pei de bază au evoluat la înăl
țimea așteptărilor. De pildă, 
vicecampionul european al ca
tegoriei 74 kg, Marin Pîreălabu 
(Steaua) s-a prezentat într-o 
formă mult inferioară celei care 
i-a permis performanțele tre
cute. El ni s-a părut obosit, 
lipsit de forța și vigoarea cu 
care ne obișnuise și, în aceste 
condiții, a fost învins de Emi- 
lian Cristian (Dinamo Brașov) 
și de Dumitru Buta (Rapid), 
nereușind să se claseze între 
primii trei. Alți doi componenți 
ai echipei Steaua (Ion Dumitru 
și Ion Ivanov), pretendenți la 
titlul categoriei 90 kg, n-au 
putut nici ei să-i convingă pe 
selecționeri. Amîndoi au fost 
învinși de brăileanul Vasile 
Iorga (venit de la o categorie 
inferioară de greutate — 82 kg), 
sportiv în vîrstă de 32 de ani 
care, firește, se gîndește la re
tragerea din activitatea compe- 
tițională. Meritele Îhî Iorga nu 
trebuie însă minimalizate. Se
riozitatea șa în pregătire poate 
constitui un exemplu pentru 
toți ceilalți luptători. Și, nu 
numai pentru ei... Nici chiar 
campionul european al greilor, 
Ladislau Șimon (Mureșul Tg. 
Mureș) n-a evoluat la nivelul 
valorii sale. în disputa cu 
Enache Panaite (Steaua), multi
plul medaliat al marilor con
cursuri internaționale n-a reu
șit să-și manifeste superiorita

DIN PREOCUPĂRILE ACTUALE ALE FEDERAȚIILOR
BASCHET

OCTAV DIMITRIU — secretarul federa
ției : „Sezonul estival, foarte încărcat, va fi 
inaugurat de reprezentativa de seniori 
participantă — între 14 și 22 mai — la 
grupa B a campionatului european. In 
săptămînă care se încheie astăzi, cei 12 
jucători au efectuat ultimele pregătiri, iar 
luni și marți susțin meciuri-test în com
pania selecționatei Bulgariei (din grupa 
A a C.E.).

Universiada constituie în acest an unul 
dintre cele mai importante obiective ale 
echipelor țării noastre. Jucătorii și jucă
toarele noastre sînt conștienți că majori
tatea selecționatelor studențești partici
pante se confundă aproape cu reprezenta
tivele naționale (se știe, baschetul este 
cel mai popular joc sportiv în rîndul stu
denților) și, deci, misiunea lor va fi de
osebit de dificilă, dar tocmai acest lucru 
îi ambiționează. Alte acțiuni însemnate : 
campionatul european de junioare (în Bul
garia), Cupa Prietenia la juniori (in Bucu
rești), campionatele balcanice de juniori 
(in Grecia) și de junioare (la Ploiești), 
Festivalul național pionieresc de mini- 
baschet (la Constanța ) și „Cupa federa
ției", ultima fiind 0 competiție menită 
să prelungească activitatea divizionarelor 
A, masculine și feminine, să le dea oca
zia de a promova noi elemente tinere."
CANOTAJ

GHEORGHE GIURCANEANU, secreta
rul federației : „Problema nr. 1 a acestor 
zile este punerea la punct a ultimelor a- 
mănunte legate de organizarea apropiate
lor Campionate republicane pe ambarca
țiuni mici, -de la 10—13 mai, care- consti
tuie, ca și în anii trecuți, criteriul de se
lecție pentru formarea loturilor reprezen
tative. Apoi, ne pregătim pentru debutul 
în noul sezon internațional, care va con
sta în participarea la puternica „Regată 
Moscova" (4—5 iunie). în sfera preocupă
rilor noastre din aceste zile figurează, în 
continuare, problema selecției, ca și con. 
trolul în unele secții, atît in București, 
cit și în alte localități. în acest sens, peste 
citeva zile vom efectua un control la sec
țiile de canotaj de la Ceahlăul Piatra 
Neamț și C. S. Onești. Pentru că am amin
tit de noul sezon internațional, subliniez

că anul acesta schifiștiî români vor evo
lua la principalele întreceri de anvergură, 
cum sînt regatele de la Moscova, Grunau, 
Praga, Poznan și Kiev (tineret). Trebuie 
depuse eforturi intense, o muncă susți
nută, la capătul căreia se află un foarte 
greu examen — Campionatele mondiale 
de la Amsterdam (august)".

VOLEI
RODICA ȘICLOVAN — secretara fede

rației : „în această perioadă atenția noas
tră este îndreptată către două obiective 
majore înscrise pe agenda biroului federal. 
Este vorba de selecția deschisă pentru 
formarea loturilor naționale de juniori, 
acțiune care a avut ca primă fază fina
lele campionatelor naționale de juniori II 
de la Pitești. Vom continua această selec
ție în cadrul tuturor secțiilor din unitățile 
școlare, prințr-o susținută activitate Spor
tivă de masă care se va încheia odată 
cu începerea vacanței de vară.

In atenția noastră stau, de asemenea, 
pregătirile în vederea participării la tur
neul de calificare pentru C. E. programat 
în Olanda, la sfîrșitul celei de-a do<ua 
decade a acestei luni. Echipa noastră de 
junioare va lupta pentru ocuparea unui 
loc printre participantele la campionatele 
europene din Iugoslavia. Avem în vedere, 
în continuare, prezența reprezentativelor 
noastre la viitoarea Balcaniadă de seniori 
din Turcia (23—26 mai). în sfirșit, ne 
preocupă permanenta întinerire a loturi
lor cu elemente de perspectivă, apropierea 
acestora de valoarea voleibaliștilor con- 
sacrați".

GIMNASTICĂ
NICOLAE VIERU — secretarul federa

ției : „Pentru Federația noastră de gim
nastică luna aceasta este o perioadă a 
marilor încercări și examene, dacă avem 
în vedere că atît fetele cît și băieții au 
programate, la Praga și, respectiv, la Vil
nius, Campionatele europene. După cum 
bine se știe, în ambele competiții avem 
de apărat un mare prestigiu internațional 
și putem spune că. atît la Praga cit și la 
Vilnius, forul nostru, antrenorii și spe
cialiștii, vor da un adevărat examen de 
competență. Ultimele întreceri ne-au per
mis deja să stabilim grupul de trei gim

naste care vor evolua în capitala Ceho
slovaciei : Nadia Comăneci, multiplă cam
pioană europeană în 1975, Teodora Ungu- 
reanu și Gabi Gheorghiu, ambele debu
tante în această competiție. Formula pen
tru băieți va fi definitivată ceva mai 
tîrziu, meciul programat la Budapesta în 
zilele de 5—7 mai (triunghiularul Unga
ria — România — Elveția) urmind să ne 
dea și el un răspuns. Tot în această lună 
mai sînt și alte întîlniri importante, între 
care amintesc meciul bilateral eu selecțio
natele de juniori ale Uniunii Sovietice, de 
la Bacău, în ziua de 7 mai, și apoi dubla 
confruntare România — Ungaria, de ase
menea la nivelul juniorilor, care va avea 
loc la Budapesta, pe 27 și 28 mai. In ve
derea acestor importante examene inter
naționale, federația și cei mai buni spe
cialiști ai săi desfășoară o muncă intensă 
de pregătire, pentru ca gimnastica noastră 
să-și confirme valoarea internațională".

TIR
GAVRILĂ BARANI — secretarul federa

ției : „Una dintre principalele noastre pre
ocupări are acum drept scop ridicarea ni
velului de cunoștințe metodice, teoretice 
etc. ale antrenorilor. în această idee, chiar 
astăzi se desfășoară la Brașov un curs 
de reciclare cu absolvenți ai I.E.F.S., cu 
specializare în tir și care activează în 
cluburi studențești și în școli sportive. 
Apoi, cu prilejul „Cupei României", va 
fi analizat, împreună cu toți antrenorii, 
stadiul de pregătire a loturilor olimpic și 
feminin, urmărindu-se creșterea mai ra
pidă a rezultatelor. Printre obiectivele ac
tuale se află asigurarea din vreme a con
dițiilor pregătirii comune a juniorilor, pe 
perioada vacanței de vară, precum și or
ganizarea, la Snagov, a unui curs de per- 
fecționare și a unui schimb de experiență 
cu specialiști din domenii care favorizează 
dezvoltarea tirului.

De asemenea, facem eforturi deosebite 
pentru ca participarea țintașilor români la 
marile competiții ale anului să se ridice 
la nivelul pretențiilor și posibilităților. 
Vrem să asigurăm o organizare excelentă 
campionatelor europene ia arme cu glonț 
și adunării generale a federațiilor națio
nale europene de tir, găzduite de Bucu
rești".

tea, fiind descalificat împreună 
cu partenerul său de între
cere ! •

Pe de altă parte, trebuie să 
menționăm progresul remarcabil 
realizat de cițiva tineri care 
s-au impus în disputa cu cei 
mai valoroși luptători ai țării, 
cîștigind titlurile de campioni 
la categoriile lor. în primul 
rînd subliniem comportarea 
foarte bună a juniorului din 
Buzău. Vasile Stănescu (antre
nor Ștefan Isfache), învingător 
la categoria- 68 kg. O surpriză 
plăcută a constituit-o și evolu
ția tînărului de la Steaua, Lu
dovic Șandor, campionul cate
goriei 62 kg. în rîndul tinerilor 
care au avut o comportare fru
moasă trebuie să-i amintim și 
pe brăilenii Victor Cioacă și 
Ion Lungu, gălățenii Tache 
Drăguș și Aurel Neagu, timi
șoreanul Viorel Gheorghiu, ra- 
pidiștii Aurel Rențea și Dumi
tru Buta, reșițeanul Gheorghe 
Rașovan etc.

Pentru a ne putea referi la 
„producția" diferitelor secții din 
țară considerăm necesar să pu
blicăm clasamentul primilor trei 
la toate categoriile (48 kg) : 1. 
Gh. Rașovan (C.S.M. Reșița), 
2. I. Vangheliei (I.C.H. Con
stanța), 3. A. Rențea (Rapid) ; 
52 kg : 1. I. Arapu (Steaua), 2. 
Gh. Bîrcu (St. r. Brașov), 3. P. 
Cearnău (U.M. Timiș.) ; 57 kg :
1. P. Brindușan (C.F.R. Timiș.),
2. V. Cioacă (Progr. Brăila). 3. 
A. Neagu (Dunărea Galați) ; 
62 kg : 1. L. Șandor (Steaua), 
2. Gh. Dobrănel (Dinamo Bv.), 3. 
N. Parepa (Rapid) ; 68 kg : 1. 
V. Stănescu (Buzău), 2. V. 
Gheorghiu (C.F.R. Timiș.), 3. I. 
Lungu (Progr. Brăila) ; 74 kg : 
1. E. Cristian (Dinamo Bv.), 2. 
D. Buta (Rapid), 3. T. Pancă 
(Steaua) ; 82 kg : 1. V. Tigănaș 
(Nicolina Iași), 2. L. Ambruș (Mu
reșul Tg. Mureș), 3. V. Mihăi- 
lă (C.F.R. Timiș.) ; 90 kg : 1. 
V. Iorga (Progr. Brăila), 2. I. 
Dumitru (Steaua), 3. I. Ivanov 
(Steaua) ; 100 kg : 1. V. Pușca- 
su (Steaua). 2. I. Marton 
(C.S.M. Cj.-Napoca), 3. S. Szell 
(Steaua) ; +100 kg : 1. L. Șimon 
(Mureșul Tg. Mureș), 2. E. Pa
naite (Steaua), 3. Șt. Grigoraș 
(C.S. Tîrgoviște).

După cum se poate observa, 
clasamentul scoate în evidență 
prestația ridicată a componen- 

ților unor secții, dar, în același 
timp, dă prilejul să constatăm 
că multe dintre secțiile noastre 
(cu pretenții de a se numi 
fruntașe, judecind chiar și nu
mai după faptul că activează 
în prima divizie !) n-au avut 
nici Un reprezentant în rîndul 
primilor trei. Cel mai semnifi
cativ exemplu, de acest gen, 
este cel al secției clubului bucu- 
reștean Progresul, unitate spor
tivă în care activează trei an
trenori : V. Moisln, Al. Radu 
(cu normă întreagă) și P. Va- 
trici (plata cu ora). Dar lista 
secțiilor care activează în pri
ma Divizie și în care se desfă
șoară o activitate necorespun- 
zătoare, cu sportivi de valoare 
mediocră, este mult mai lungă : 
Vulturii Textila Lugoj, Corvi- 
nul Hunedoara, C.S. Satu Mare, 
Petrolul Ploiești, C.S.M. Cra
iova, Jiul Petrila, I.O.B. Balș 
etc. Sperăm că activitatea an
trenorilor respectivi va fi ana
lizată și că se vor lua măsurile 
necesare. Altfel, baza de selec
ție a luptelor libere din țara 
noastră va rămîne săracă, neco
respunzătoare și, în consecință-, 
nici performanțele pe plan in
ternațional nu se vor ridica la 
nivelul așteptărilor.

Mihai TRANCĂ

SELECȚIA S-A
Cel de-al doilea concurs de 

selecție pentru loturile de ju
niori la tenis de masă s-au 
desfășurat luni in două locali
tăți diferite (Arad, fetele și 
Cluj-Napoca, băieții), sub su
pravegherea căpitanilor heju- 
cători Emil Procopeț și, res
pectiv, Farkaș Paneth. Pe lingă 
sportivii reținuți în loturi după 
primul concurs, din ianuarie, 
au fost chemați și alții, vred
nici să fie încercați, potrivit 
principiului că porțile loturilor 
rămîn deschise, desigur în am
bele sensuri.

La Arad și, t}upă cum ne 
informează antrenoarea fede
rală Ella Constantinesou, la 
Cluj-Napoca, turneele au fost, 
cu mici exoepții, viu disputa
te. S-a jucat tinerește, unele 
partide s-au ridicat la un nivel 
tehnic bun, deși competitorii

După ce spadasinii echipei 
campioane, Steaua, au oferit, 
recent, o surpriză cu doi „poli", 
clasîndu-se pe un meritoriu loc 
secund în „Cupa Europei" și, 
apoi, la un interval doar de o 
săptămînă, ca încheietori de plu
ton în „Turneul celor 7 nați
uni", iată că nici finala campio
natului național individual n-a 
făcut excepție, fiind presărată 
cu multe surprize.

Credem că dacă am fi făcut 
un sondaj la Brașov, în sala 
Tractorul, înaintea primelor a- 
salturi, foarte puțini ar fi in
dicat exact ordinea medaliați- 
lor și, mai ales, componența fi
nalei. Pentru că era greu de 
presupus că printre membrii 
actualului lot reprezentativ și 
alți trăgători, unii cu vechi 
state de serviciu și prestigioase 
cărți de vizită, alții, tineri, care 
luptă să intre în vederile selec
ționerilor, își vor face loc prin
tre cei șase finaliști doi spada
sini... dezinteresați : bucureș- 
teanul Nicolae Doboș și Erwin 
Huszar din Tg. Mureș. Primul, 
deși component al centrului de 
tineret Steaua, este de mal 
mulți ani... senior, iar secundul 
concurează cu mari șanse la 
titlul, neoficial, de veteran al 
ediției campionatului. Ba, mai 
mult, disputa din finală n-a fost 
deloc o formalitate pentru cei 
trei componenți ai lotului re
prezentativ (Ion Popa, Liviu 
Angelescu și Nicolae Iorgu) 
„out-sider“-ul Nicolae Doboș 
ocupînd un onorant loc doi (cu 
victorii asupra campionului Ion 

ÎNCHEIAT,
SELECȚIA CONTINUĂ!
nu se află în vîrf de formă 
sportivă, fiindcă pînă la euro
pene mai sînt aproape trei 
luni. Deci, luăm lucrurile așa 
cum se prezintă, ținem seama 
că la juniori (mai ales la cei 
mici) evoluțiile sînt fluctuante 
Și Încercăm să desprindem câ
teva concluzii din cele ce am 
văzut sau din compararea re
zultatelor din ianuarie și cele 
de acum.

Așadar, o primă observație : 
tinerii au jucat tinerește, eu 
dorința de a se impune în 
fața selecționerilor celor două 
grupe, de fete și de băieți. Ei 
s-au străduit să dea măsura 
acumulărilor și pregătirii lor, 

Popa și în fața fostului lider 
al spadasinilor noștri, Anton 
Pongracz), iar ordinea celorlalte 
locuri fiind determinată doar de' 
tuș-averaj, toți ceilalți patru 
finaliști avînd cîte 2 victorii.

Explicația ? Fără a minimali
za efortul lăudabil, strădania 
celor doi neașteptați finaliști de 
a se comporta la nivelul cel 
mai inalt al capacității lor, o- 
norind astfel disputa și prin spi
ritul lor de fair-play, nu putem 
omite palida și neconcludenta 
replică a spadasinilor care nu 
de mult au concurat pe planșe
le internaționale. Antrenorul lo
tului reprezentativ, Constantin 
Stelian, ne spunea că elevii lui 
au oscilat între euforia succe
sului (nescontat !) din „Cupa 
Europei" și oboseala unui con- 
curs-maraton la Tauberbischof- 
sheim. Cert este că la Brașov 
aceștia n-au vădit deloc prospe
țime, poftă de concurs, dispo
ziție ofensivă, frazele de arme 
derulîndu-se stereotip, fără ini
țiative și surprize care să des
cumpănească adversarii.

Soluția ? După o pauză for
tuită în martie și un start „fu
rat" în aprilie, se impune acum 
o dozare științifică a efortului 
la antrenamente și concursuri 
(cu atenție la refacere !) pen
tru ca acumulările scontate in 
vederea participării la C.M. din 
Argentina să nu se irosească 
înainte de vreme.

Căci vorba aceea : surprize, 
surprize, dar să le știm și noi...

Paul SLÂVESCU

ca și a posibilităților de pro
gres în lunile care urmează. La 
fete, ca și Ia băieți, se evi
dențiază înclinația spre jocul 
ofensiv, lucrul pentru perfec
ționarea unor lovituri și, mai 
ales la elevii secțiilor din Cluj- 
Napoca și Arad, pentru însu
șirea unor servicii variate, care 
constituie încă o mare proble
mă pentru cei mai mulți din
tre jucătorii noștri.

Ierarhiile stabilite în ianua
rie au suferit puține modificări 
substanțiale. La junioare mari, 
Eva Ferenczi a cîștigat detașat 
la fiecare dintre cele cinci ad
versare, lăsînd un singur set, 
la Marina Ghe. Ea conduce cu 
autoritate micul pluton de ju
nioare fruntașe, cu cel puțin 
o clasă diferență, impunîndu-se 
— între altele — printr-un joc 
echilibrat, posibilitate de mane
vră și calm. Au secondat-o 
Maria Păun, Faustina Bunduc 
(în progres) și Marina Ghe, 
toate cu cîte 3 victorii — obser
vați echilibrul — și departa
jate de setaveraj. Gabriela Ra
dar, cu o singură victorie, la 
Gagu, trece de pe locul II pe 
V, dar sîntem asigurați că este 
vorba de o scădere vremelnică, 
în timp ce Rodica Gagu, fără 
nici o victorie, cedează pozi
ția a IlI-a pentru a Vl-a...

La băieți, campionul național 
Zsolt Bohm acuză o oboseală 
care îl trece de pe locul III, 
în ianuarie, pe VI, vioara întîi 
fiind de astă dată fratele său 
Iosif, care a impresionat mai 
puțin în ultima vreme. Simion 
Crișan rămîne - ceva mai con
stant, ca și Denes Paal, in timp 
ce Eugen Boraa face progrese 
vizibile de la o lună la alta, 
părind să anunțe că se apropie 
ora împlinirii mult așteptate.

La juniori II, Ovidiu Mesza- 
ros urcă pe primul loc, urmat 
de Alexandru Makoldi și Fer
nando Godini, ambii din afara 
lotului. în scădere Alexandru 
Adler, Mihai Craioveanu și Dan 
Frincu, ciștigătorul concursului 
din ianuarie. La fete — Flo
reta Scărlătescu se plasează pe 
primul loc. întrecînd la setave
raj pe Crinela Sava, ceva mai 
puțin incisivă decît în ianuarie. 
Vin apoi Nela Stoinea, Lili Do- 
sa și Carmen Manole. Mihaela 
Mihai trădează un oarecare re
gres, ca și sora ei Lorena, dar 
sînt destul de mici ca să pu
tem spera în continuare.

Trebuie să fim de acord că,' 
ele singure, aceste concursuri 
nu pot da formula lotului, că 
sînt de luat în considerare, și 
alte elemente, dar că hotăritoa- 
re pînă la urmă va rămîne riv- 
na in pregătirea ce urmează. 
Să așteptăm pînă la 18 mai, 
■cinci colegiul de antrenori va 
decide formula loturilor, un cu- 
vînt de spus avînd și cei doi că
pitani nejucători, pe umerii lor 
apăsînd principala răspundere.

Mircea COSTEA



La Snagov, în prima zi a Campionatului balcanic DESPRE ATUURILE
CAIACIȘTII Șl CANOIȘTII ROMÂNI 
VICTORIOȘI ÎN TOATE PROBELE

Ieri, pe o vreme splendida, 
s-au aliniat la startul întrece
rilor Campionatului Balcanic 
de caiac-canoe așii padelei și 
pagaei din Bulgaria, Iugoslavia 
și România. Reuniunea, care a 
programat curse pe distanța de 
500 m, a fost dominată de 
sportivii noștri.

Concursul a fost deschis cu 
proba de K l-băieți. Conform 
așteptărilor, campionul olimpic 
Vasile Dîba â cîștigat cursa, 
conducînd autoritar pe par
cursul celor 500 m. Rezultate: 
1. Vasile Dîba 1:51,1. 2. Janic 
Milan (Iugoslavia) 1:55,0, 3.
Ivan Manev (Bulgaria) 1:55,6.

Cei prezenți au urmărit în 
continuare duelul Patzaichin — 
Ljubek (campionul olimpic la 
— 1000 m, de la Montreal) în 
proba de canoe simplu- Cu un 
finiș irezistibil, Patzaichin își 
adjudecă titlul de campion bal
canic. Rezultate: 1. Ivan Pat
zaichin 2:00,9, 3:'Matija'Ljubek 
(Iugoslavia) 2:02,3, 3. Borislav
Ananiev (Bulgaria) 2:03,1.

Tot o victorie românească — 
pe care calculele hîrtiei o an
ticipau — am consemnat și în 
finala cursei feminine de caiac 
simplu, în care multipla noas
tră campioană Maria Cazma 
s-a impus autoritar, cîștigînd 
cu avans, relaxat. Rezultate : 1. 
Maria Cozma 2:06,4, 2. Iliana 
Nikolova (Bulgaria) 2:09,3, 3.
Clara Konc (Iugoslavia) 2:18,6.

Medaliații cu bronz ai probei 
de caiac dublu 500 m la J.O; 
de. la Montreal Larion Serghei 
și Policarp Malihin și-au con
firmat clasa internațională, a- 
dăugîndu-și o nouă victorie în 
palmares. Rezultate: 1. Româ
nia (Larion Serghei — Policarp 
Malihin) 1:40,0, 2. Bulgaria (V.

Ivan Patzaichin învingător la canoe simplu 500 m

Cillnghirov — B. Borislav) 
1:42,3, 3. Iugoslavia (D. Po- 
povici — D. Grbici) 1:47,8.

Proba de canoe dublu a fost 
cîștigată de reprezentanții noș
tri Gherasim Munteanu — Pe
tre Marcov, un cuplu bine sin
cronizat, deși cei doi evoluează 
de puțină vreme în aceeași 
barcă. Intrucît Iugoslavia nu a 
avut concurenți în această 
cursă, disputa s-a dat între ca- 
noiștii români și cei bulgari și 
ea ne-a adus satisfacția cuce
ririi titlului și în singura pro
bă pierdută anul trecut la pri
ma ediție a competiției, la Bel
grad. Rezultate: 1. România 
(Gherasim Munteanu — Petre 
Marcov) 1:49,4, 2. Bulgaria (K. 
Hristov — I. Burcin) 1:52,6.

Foto : Vasile BAGEAC

Ultima finală a zilei, caiac 
dublu fete, a fost și cea mai 
disputată, echipajul Agafia Or
lov — Maria Ivanov cîștigînd 
„la fotografie". Rezultate : 1. 
România (Agafia Orlov — Ma
ria Ivanov) 1:55,2, 2. Bulgaria 
(Vania Geseva — Iliana Niko
lova) 1:56,0, 3. Iugoslavia (Mil
ka Nadrljanski — Savica Na- 
drljanski) 2:16,1.

Astăzi de la ora 9,30 se des
fășoară probele de 1000 m.

Vasile TOFAN 
Vladimir MORARU

CAMPIONATUL MONDIAL DE HOCHEI

LA CAMPIONATELE
Echipa de box a României 

pleacă spre Halle (R.D. Ger
mană), la cea de a 22-a ediție 
a Campionatelor europene, cu 
o zestre bogată care, pe de o 
parte, face impresie bună,- Iar 
pe de alta e plină de obligații 
centru posesori. Să ne amintim 
că la ultimele două ediții ale 
campionatelor continentale de
legația română a obținut 7 me
dalii la Belgrad (1973) si 6 me
dalii la Katowice (1975). O a- 
semenea încărcătură de per
formanțe este plină de semni
ficații.—In patru cazuri, meda
liile au fost cîștigate. la cele 
două ediții succesive, la ace
leași categorii (muscă. cocoș, 
semiușoară și grea). Trei oa
meni au realizat astfel de du
ble reușite : Constantin Grues- 
cu, Mircea Tone si Simion Cu- 
țov. Dintre aceștia, doar dublul 
campion european al semiușo- 
rilor mai esce pe lista candi- 
daților la titlurile ce se decern 
anul acesta.

De fapt, dintre toți meda
liații ultimilor ani. putem con
ta cu adevărat doar pe cei doi 
vicecampioni olimpici : Simion 
Cuțov și Mircea Simon. Titlu
rile lor. experiența lor compe- 
tițională, buna pregătire și o 
dîrză voință de victorie îi în
dreptățesc să nădăjduiască cu 
temei la centurile de campioni. 
Ceea ce nu înseamnă că dru
mul lor spre înălțimi va fi 
lesnicios. Vechii săi adversari, 
campionul mondial Vasili So
lomin (U.R.S.S.) sau Ryszard 
Tomczyk (Polonia), apoi Ru- 
sevski (Iugoslavia) sau Zornow 
(R.D.G.), nu-i vor face „viața 
ușoară" lui Simian. Precum 
campionul greilor noștri va a-

EUROPENE DE Sfll
vea de înfruntat vechi și va
loroși combatanți în ring, ca 
Evgheni Gorstkov (U.R.S.S.), 
Jiirgen Fanghănel (R.D.G.), A- 
tanas Suvandjiev (Bulgaria), 
iar vestea absentei campionului 
european Andrzej Biegalski 
(Polonia) nu e ea singură li
niștitoare.

Atuurile echipei românești 
la Halle nu se pot. firește, li
mita la aceste două nume. Ul
timul stagiu de pregătire, ca
te este în curs, va arăta cu 
exactitate profilul formației 
întregi. Dar putem spune de 
pe acum că. de pildă, la ca
tegoria muscă — preluînd moș
tenirea (bogată în succese) a 
lui Constantin Gruescu — Fa- 
redin Ibrahim este capabil să 
mențină, la nivel înalt, poziția 
noastră în această limită de 
greutate. Alexandru Turei — 
după o campanie olimpică ne
reușită. în 1972 — revine, cu 
mult mai multă experiență, 
pentru a reîncepe asaltul ac"- 
pra vîrfului categoriei semi- 
muscă. încercînd ceea ce nu 
i-a reușit lui Paul Dobrescu 
două ediții la rînd. Calislrat 
Cuțov, cu experiența și inteli
genta sa sclipitoare în ring, ar 
putea să urce spre șefia cate
goriei ușoară. Vasile Didea, de 
asemenea, ar trebui să valo
rifice învățămintele culese la 
turneul olimpic de la Montreal, 
în cadrul categoriei mijlocie 
mică. Ceilalți candidați pre
zintă fie avantajul prospețimii, 
fie pe cel al surprizei în rin
gurile internaționale (element 
ce nu trebuie neglijat).

Victor BANCIULESCU ’

AL DOILEA MEC! DE GIMNASTICA
FEMININA SPANIA ROMANIA

® Nadia Comăneci — 9,95 la paralele, 9,90 la sol și 
sărituri # Teodora Ungureanu — 9,95 la bîrnă

MADRID, 6 (Agerpres). — 
Aproape 12 000 de spectatori au 
urmărit în Palatul sporturilor 
din Madrid a doua întilnire in
ternațională de gimnastică din
tre- echipele feminine ale 
României și Spaniei. Ca și în 
primul meci, disputat la Barce
lona, victoria a revenit gim
nastelor românce cu scorul de 
194.05—183,60 puncte. în clasa
mentul individual compus pri
mul loc a fost ocupat de tripla 
campioană olimpică Nadia Co
maneci cu 39.25 p- Nadia Co-

mâneci, care a fost aplaudată 
de nenumărate ori pentru înal
ta sa măiestrie sportivă, a ob
ținut următoarele note : 9,90 la 
sărituri, 9,95 la paralele, 9,50 la 
bîrnă și 9,90 la sol. Pe locurile 
următoare s-au clasat Teodora 
Ungureanu — 39,15 p (9,85 ;
9,50 ; 9,95 și 9,85 puncte) și
Marilena Neacșu 38,25 p. Gim
nasta spaniolă Eloisa Marco 
a ocupat locul 4 cu 37,60 p.

Meciul de azi, România — R. r. Germania, 
decisiv pentru evitarea retrogradării

VIENA, 6 (prin telefon). Joi 
seara, la Stadthalle a răsunat 
pentru prima oară imnul țării 
noastre, în urma victoriei — a- 
preciată de toată lumea ca sen
zațională — a hocheiștilor ro
mâni asupra celor americani,

IN „CUPA DAVIS
TURNEUL FOTBALISTIC
DE JUNIORI DELAPRAGA

REZULTATE : 
— Suedia 2—1 
2-1), U.R.S.S. 
(1-1, 4-0, 3-0).

Cehoslovacia
(0-0. 0-0.
Canada 8-1

Clasamentul
1. Cehosl. 9 7 1 1 52-24 15
2. U.R.S.S. 9 7 0 2 76—2.1 14
3. Suedia 9 6 0 3 40-18 12
4. Canada 9 5 1 3 38-33 11

5. Finlanda 9 5 0 4 43-40 10
6. S.U.A. 9 2 1 6 26-41 5
7. R.F.G. 9 1 1 7 20-56 3
8. România 9 1 0 8 18-81 2

PROGRAMUL ultimei eta«
pe : azi, în turneul 5—8 : Ro
mânia — R.F. Germania $i 
S.U.A. — Finlanda ; mîine, în 
turneul 1—4 : “
hoslovacia și 
dia.

Ccmada — Ce- 
U.R.S.S. - Sue-

ultimul în poziție de șut : 2—1. 
In min. 30 Nanne și Antal sînt 
eliminați împreună. America
nul. foarte nervos, îl lovește 
pe fundașul nostru și-l rănește, 
ceea ce îi mai aduce încă 5 
min. de penalizare. Imediat 
sînt eliminați și Miller cu Cos- 
tea. In situația de 4—3 jucă
tori pe gheață. Varga majorea
ză scorul, în min. 33 : 3—1. E- 
chipa noastră domină categoric. 
Anderson este eliminat și îrr 
min. 35 Tureanu înscrie din 
nou : 4—1. Nanne, foarte re
calcitrant, îl lovește și pe Cos- 
tea și, firește, este eliminat în 
min. 37. în superioritate nume
rică. <»all înscrie al cincilea gol. 
In ultima repriză, Nanne mar-

chează (min. 43) : 5—2. Ame
ricanii forțează. Băieții noștri, 
în frunte cu portarul Netedu, 
joacă însă calm și atent. în 
min. 58 Nistor este eliminat. 
Americanii scot portarul d'n 
teren, înlocuindu-1 cu un jucă
tor de „cîmp”. Krieger înscrie: 
5—3. Tensiunea a atins punctul 
culminant și cu 53 de secunde 
înainte de sfîrșit, Axinte nu se
sizează lipsa din teren a por
tarului advers și. în loc să șu- 
teze în poarta goală, pasează ! 
Cu 13 s înaintea fluierului final 
Hynes stabilește scorul de 5—4. 
Victoria aceasta readuce repre
zentativa noastră în disputa 
pentru evitarea retrogradării. O 
victorie și în ultima partidă, 
sîmbătă, cu R. F. Germania ar 
decide aceasta 1 O sperăm.

Călin ANTONESCU

de 
pe 
e-

BELGRAD, 6 (Agerpres). 
După prima zi a meciului 
tenis pentru „Cupa Davis", 
care și-1 dispută la Belgrad 
chipele Iugoslaviei și Spaniei,
scorul este egal: 1—1, Orantes — 
Z Ilin 6—1, 6—3. 6—2 ; Pilici 
— Higueras 6—3. 6—2. 6—1.

VARȘOVIA. 6 (Agerpres). — 
Echipa de tenis a Franței con
duce cu 2—0 după prima zi a 
meciului pentru „Cupa Davis" 
pe care-1 dispută la Varșovia 
cu formația Poloniei. Rezultate 
tehnice : Dominguez — Drzy- 
malski 8—6. 2—6. 6—4. 4—6, 
6—4 ; Jauffret — Nowicki 6—0, 
6—0. 6—2.

PRAGA, 6 (Agerpres). — 
Turneul internațional de fotbal 
pentru juniori, desfășurat la 
Praga, a fost cîștigat de forma
ția Dynamo Dresda — 4 puncte 
(golaveraj 9—4), urmată In cla
samentul final de echipele Sla
via Praga — 4 puncte (6—4), 
Sparta Praga — 3 puncte și 
Austria Viena — 1 punct.

In ultima zi a competiției 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : Slavia Praga — Aus
tria Viena 2—1 (1—1) ; Dynamo 
Dresda — Sparta Praga 4—0 
(2-0).

5—4 (1—0. 4—1,cu scorul de ......
0—3). După un început echili
brat, cu ratări de ambele părți, 
reprezentativa României 
inițiativa și 
momente de 
tă. deschide 
prin Pisam. Imediat după pau
ză, în min. 21, ~-----:—** —
tabilesc egalitatea .
ger, dar după numai două mi
nute, o combinație rapidă între 
Axinte și Tureanu îl aduce pe

preia 
unorla capătul 

dominare insisten- 
scorul, în min. 18,

21, americanii res- 
prin Krie-

¥ ★
VIENA, 6 (Agerpres). — Comentînd rezultatul meciului dintre 

echipele României și S.U.A., cîștigat de hocheiștii români cu sco
rul de 5—4, corespondenții agențiilor internaționale de presă sub
liniază jocul prestat de selecționata română, care a obținut o 
surprinzătoare dar meritată victorie.

Astfel, comentatorul sportiv al agenției ,.France Presse" 
scrie printre altele : „Hocheiștii români au găsit resurse nebă- 
nuite pentru a învinge echipa S.U.A., la capătul unui meci dra
matic și indecis pînă în ultimele secunde". La rîndul ei, agenția 
„D.P.A." Hamburg remarcă faptul că echipa României a aplicat 
o tactică foarte potrivită.

TELEX • TELEX o TELEX

Conform articolului 1 
al statutului F.I.F.A., 
care prevede acordarea 
unul ajutor tehnic te- 
derațiilor de fotbal din 
țările în care acest 
sport se află în curs 
de dezvoltare, un ' grup 
de specialiști ceho
slovaci. în frunte cu 
antrenorul Jiri Starosla 

medicul Cestmir Na- 
s-au deplasat 

Alături 
se află și 

Gyorgy Szi- 
din Ungaria, 

de specialiști

AJUTOR - FOTBALU 
LUI AUSTRALIAN

Nuvela redă avataru
rile unul boxer ameri
can de origine italiană 
pe nume Nerom.

NOU RECORD MON
DIAL LA SIMULTANE

și 
pravnik 
în Australia, 
de aceștia 
arbitrul 
lăgyi 
Grupul 
predă cursuri teoretice 
și practice antrenori
lor. medicilor, arbitri
lor și jucătorilor. In a- 
cest fel, se acordă un 
sprijin real dezvoltă
rii fotbalului dm a- 
ceastă țară;

Marele maestru ce
hoslovac Vlastimil Hort 
a stabilit un original 
record în materie de 
șah. reușind să joace 
simultan cu 550 . de ad
versari și să cîstige 
477 de partide, pierzînd 
numai 10. în timp ce 
63 au fost remize. Si
multanul, 
Reykjavik, 
de ore, 
hoslovac 
greutate 
maraton 
obligat 
circa 25
se deplasa de la o ma
să la alta. Vechiul re-

desfășurat la 
a durat 25 

campionul ce- 
pierzînd în 

4 kg în acest 
șahlst care l-a 
să parcurgă 
km pentru a

cord mondial al simul- 
tanișlilor aparținea, din 
1970. lui Stahlberg ca
re jucase, la Buenos 
Aires, împotriva a 
de

GOANA IRESPON
SABILA

adversari.

HEMINGWAY 
Șl BOXUL

400

din.Un colecționar 
Detroit (S.U.A.) a des
coperit manuscrisul u- 
nel nuvele nepublicate 
a lui Ernest Heming
way. Colecționarul, ca
re nu a dezvăluit cum 
a intrat in posesia 
manuscrisului, face a- 
cum demersuri pe lin
gă văduva marelui scri
itor pentru a obține 
dreptul de a-1 publica.

Cursele profesioniste 
de motociclism viteză 
au făcut o nouă vic
timă. în competiția in
ternațională desfășura
tă pe circuitul de la 
Imola, motodclistul a- 
merican Pat Evans s-a 
accidentat grav. După 
citeva zile, el a dece
dat într-un spital din 
Bologna.

Acestea sînt urmările 
goanei iresponsabile 
după profituri și lip
sei măsurilor de secu
ritate pe trasee de ca
re se fac vinovați or
ganizatorii veroși ai u- 
nor manifestații pseu- 
do-sporlive.

ATLETISM • în concurs fe
minin, în aer Uber, la Milnchen: 
Ewa Wilms — 20,23 m la greu
tate ; Brigitte Osel 100 m — 12,0 
șl 200 m — 24.71.

AUTO • „Raliul Firestone" s-a 
încheiat la Bilbao cu victoria 
francezului Bernard Darniciie 
(„Landa Stralos"), urmat de spa
niolul Beny Fernandez („Ford 
Escort").

BASCHET • în turneul femi
nin de la Karlovy Vary : Bulga
ria — Cuba 82—64 (44—31) ; Un
garia — Cehoslovacia 65—59 
(28—32) ; U.R.S.S. — Cehoslova
cia (junioare) 112—56 (54—34).

CICLISM • In turul Spaniei, 
etapa a 9-a (Tartosa — Salou, 
144 km) a revenit la sprint bel
gianului Freddy Maertens cu 
timpul de 3h 41:16. Freddy Maer
tens. învingător în 8 etape, con
duce în clasamentul general, ur
mat la 1:10 de spaniolul Miguel 
Maria Lașa.

FOTBAL • în campionatul Ce
hoslovaciei (etapa a 27-a) : Slo
van Bratislava — Banik Ostrava 
3—0 ; Z.V.L. Jillna — Spartak 
Trnava 1—0 ; Sparta Praga — Bo
hemians Praga 0—0 ; Slavia Pra
ga — Dukla Praga 0—1 ; Zbro- 
jovka Brno — Union Teplice 3—1. 
în clasament : Dukla Praga 30 p, 
Slavia Praga 34 p. Inter Bratis
lava 34 p.

HALTERE • La Rostov pe 
Don, în campionatele sovietice 
de haltere, primul titlu a fost 
cucerit de Valentin Polonski, la

cat. mușcă, cu un total de* 235 
kg (100 kg plus 135 kg), urmat 
de Adam Gnatov — 232,5 kg. La 
cat. cocoș, victoria a revenit lui 
Valeri Agibalov eu 250 kg (107,5 
kg plus 142,5 kg).

ȘAH • Prima partidă 
Tatiana Lemaciko ~ ’ 
Elena 
contînd pentru sferturile de fi
nală ale turneului candidatelor 
la titlul mondial feminin de șah, 
s-a încheiat remiză, e în runda 
a 5-a a turneului de la Vrbas 
(Iugoslavia) : Uhlmann — Smej- 
kal. Gligorici — Matulovici. Sax 
— Andersson și Rajkovici — 
Ribly. remize. în clasament 
conduc Uhlmann (R.l5. Germană) 
și Ribly (Ungaria) cu cite sVs, 
urmați de Matulovici și Rajko
vici. (ambii Iugoslavia) — cite 3 p.

TENIS • în sferturile de fna- 
lă ale turneului final al „Cir
cuitului W.C.T.“, rezervat probei 
de dublu, la Las Vegas (Neva
da) : Dibbs. Barazzutti — Roche, 
Case 3—6, 6—3. 7—6. 6—4 : v.
Amritraj, Stockton — Rosewall, 
Moore 6—4, 4—6. 4—6. 6—2. 7—5.

VOLEI © în localitatea olande
ză Kempen, într-unul din 
neele de calificare pentru ' 
masculin : Olanda — Scoția : 
Grecia — Israel 3—1. • în 
neul feminin de la Praga : 
hoslovacia — Bulgaria î 
U.R.S.S. — Finlanda 3—0. R. 
Germană — Cehoslovacia 
nioare) 3—0.

dintre 
(Bulgaria) și 

Ahmîlovska (U.R.S.S.),

tur- 
C.E. 
3—0, 
tur- 
Ce- 

3—0, 
. D.
(ju-

★
u
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ROMÂNIA-CEHOSLOVACIA ÎN 99CUPA DAVIS La capătul unor asalturi spectaculoase

Aspect din prima zi a întilnirii.

(Urmare din pag. 1)

dență imposibilitatea lui Hără- 
dău de a face față ritmului tot 
mai rapid al jocului lui Kodes. 
Acesta îi returnează fără difi
cultate mingile înalte, adjude- 
cîndu-și puncte și setul: 6—2, 
Kodes are în continuare iniția
tiva și nu va mai putea fi 
oprit din drumul său spre cîș- 
tigarea setului al patrulea 
(6—3), precum și al primului 
punct pe care avea să-l înscrie 
în favoarea echipei Cehoslova
ciei.

I. NĂSTASE - J. HREBEK 
6—2, 1-0 ab.

■ Meciul-vedetă al după amie
zii a început cu faze de tenis 
deosebit de spectaculoase. Deși 
scorul a luat proporții din de
but, Ilie Năstase distanțîndu-se 
prin două break-uri, realizate 
în primul ghem și în cel de-al 
cincilea, jocul a continuat să 
fie interesant și disputat cu 
ardoare. Au fost vizibile efor
turile lui Jiri Hrebec de a se 

Foto : Dragoș NEAGU

ridica la înălțimea adversarului 
său, căruia i-a oferit o dîrză 
rezistență, chiar cînd a început 
să fie dominat cu autoritate. 
Foarte disputat a fost, de pil
dă, al doilea ghem de serviciu 
al jucătorului român, cînd ega
litatea la 40 revine de patru ori 
pe tabela de scor, iar adversa
rul său are de două ori avan
taj. Ultima oară, Năstase ega
lează cu o minge pasantă de 
toată frumusețea, apoi (la a- 
vantaj) returnează de pe linia 
de fund cu un „cros" imparabil 
și obține ghemul : 3—1.

După break-ul care urmează, 
de asemenea după un ghem a- 
cerb disputat, Hrebec reduce 
scorul, cîștigind și el contra 
serviciului (4—2). Dar imediat 
după aceasta, și-l pierde din 
nou pe al său, surprins de pa- 
santele lui Năstase. La ceva 
mai mult de o jumătate de oră 
de joc, primul set este cîștigat 
la scor concludent de jucătorul 
român : 6—2.

Al doilea set începe aidoma 
primului. Năstase face un nou 
break (după 40—30 pentru Hre- 
bek), încheind ghemul cu un 

passing-shot splendid. în lungul 
liniei. Ghemul următor, al 
10-lea, avea să fie și ultimul. 
La 15—15, un serviciu rapid al 
lui Năstase, foarte aproape de 
linie, pare a-1 fi descumpănit 
pe jucătorul cehoslovac, care 
continuă totuși să joace pinâ 
pierde schimbul de mingi, sco
rul devenind 30—15. în acest 
moment, însă, căpitanul neju
cător al echipei cehoslovace, 
Antonin Bolardt, se apropie de 
scaunul arbitrului principal, 
Otto Heidrich (Austria), anun- 
țîndu-1 că-și retrage jucătorul, 
deoarece ultimul serviciu ar fi 
fost în aut. După cîteva minu
te, crainicul stadionului face 
cunoscută decizia arbitrului 
principal, care consemnează a- 
bandonul lui Jiri Hrebec, la 
scorul de 6—2, 1—0 pentru Ilie 
Năstase.

Gestul căpitanului nejucător 
al echipei cehoslovace de a-și 
retrage jucătorul din teren a- 
pare ca nesportiv și nejustificat, 
deoarece meciul este condus de 
Un arbitru principal neutru, ca
re are ultimul cuvint în luarea 
deciziilor. Firește, această re
tragere regretabilă a privat pe 
spectatori de a urmări pînă la 
capăt una din partidele din 
programul primei zile.

înaintea partidei de dublu, 
de azi după-amiază, scorul în- 
tîlnirii România — Ceho
slovacia este egal : 1—1.

Mîine, în Divizia A de handbal

CUPLAJ ATRACTIV Pt TERENUL STEAUA
Divizia A de handbal se a- 

propie de finalul ediției 1976— 
77, duminică intrîndu-se în se
ria ultimelor 5 etape. Acestea 
sînt deosebit de importante 
pentru clarificarea situației din 
zona retrogradării — la mas-

PETRE BURICEA (Dinamo) A CUCERIT
TITLUL DE CAMPION LA FLORETĂ
ORADEA, 6 (prin telefon). 

Vineri dimineață, 65 de scri- 
meri au luat startul în Campio
natul republican de floretă, 
competiție cari a beneficiat, 
aici, la sala Armatei, de o or
ganizare ireproșabilă. Din pă
cate, căldura excesivă (peste 
25 de grade) a constituit un 
handicap greu, nu toți concu- 
rentii reușind să-1 depășească...

Tururile preliminare (trei) au 
avut o desfășurare oarecum 
normală, aspiranții la titlu reu
șind să ajungă, după aproape 
șapte ore de întrecere, în eli
minări directe. în ciuda obo
selii și a faptului că s-a tras 
non-stop. cei 16 floretiști ră
mași în competiție s-au angajat 
într-o serie de asalturi dîrze, 
interesante, cu fraze de remar
cabil nivel tehnic.

Avantajat de o plecare foarte 
sigură. Petruș (Steaua) a intrat 
destul de lejer în finală (10—1 
cu Albert — Crișul Oradea și 
10—6 cu Alexiu — I.E.F.S., ad
versar incomod, depășit doar 
printr-un mai bun dozaj al ner
vilor). Cel de-al doilea finalist, 
Țiu (Steaua), a făcut 10—2 cu 
Szentkirali (C.S. Satu Mare) 
și apoi 10—9 cu primul repre- 

ză cîteva partide de real in
teres. în fruntea acestora se 
situează cuplajul de pe terenul 
Steaua : de la ora 16,30 se va 
disputa jocul feminin Confec
ția — I.E.F.S., după care, la 
ora 17,40 urmează întîlnirea 

zentant al I.E.F.S., Kuki, la 
capătul unui asalt epuizant. 
După aceea a fost rîndul lui 
Ardeleanu (Steaua) să treacă în 
grupul finaliștilor calificați di
rect : 10—6 cu Deese (C.S.U. 
Tg. Mureș), apoi același scor 
cu Ruff (,.Poli“ Iași) Mai greu 
a ajuns în ultimul act al com
petiției Buricea (Dinamo) : 
după un surprinzător 10—0 la 
Niculescu (Steaua). învinsul în 
pronunțată stare gripală. Buri
cea l-a întîlnit pe Moise (C.S. 
Satu Mare), pe care l-a între
cut cu multă dificultate, la li
mită, 10—9. Lupta din recali
ficări pentru stabilirea celor
lalți doi finaliști a dat cîștig 
de cauză lui Kuki și Moise.

Manifestînd o bună dispoziție 
pe planșă, mult calm și pregă- 
tindu-și foarte bine atacurile, 
Buricea a reușit să acumuleze 
cele mai multe victorii : 4 (5—0 
la Moise. 5—3 la Țiu, Petruș 
$i Ardeleanu). Locul doi a fost 
ocupat de Țiu care a avut o 
comportare în finală sub valoa
rea celei arătate în tururile an
terioare. iar pe locul trei Kuki, 
foarte bun în prima treime a 
turneului final, în rest inegal, 
Asalturile din turneul final au 
stabilit următorul clasament i 
1. P. Buricea (Dinamo) 4 v — 
campion național (antrenor — 
prof. C. Pelmuș), 2. M. Țiu 
(Steaua) 3 v, 3. P. Kuki (I.E.F.S.) 
2 v (+2). 4. T. Petruș (Steaua) 
2 v (—2). 5. Șt. Ardeleanu
(Steaua) 2 v (—5). 6. Q. Moise 
(C.S. Satu Mare) 2 v (—8).

Sîmbătă și duminică au loc 
întrecerile pe echipe, din ca
drul diviziilor A și B Ia flo
retă băieți.

Tiberiu STAMA

Campionatul național de șah pe echipe

ASTAZI, DERBYUL UNIVERSITATEA-I.T.B.

impor- 
retrogra- 
întrecut 

C.S.M.

Fruntașele clasamentului, 
principalele candidate la titlu 
au obținut victorii categorice 
în runda a 6-a a campionatului 
național de șah pe echipe. Uni
versitatea a învins cu 9—1 pe 
Locomotiva, iar I.T.B., cu ace
lași scor, pe Crișul.

Intr-un meci foarte 
tant pentru evitarea 
dării, Electromotor a 
la limită (5%—4%) pe

Alte rezultate : Politehnica — 
Medicina Iași 74/2—2%, Medici
na Timișoara — Petrolul 7%— 
2% (runda a 6-a), Universitatea 
— Politehnica 7%—2%, Medici
na Timișoara — I.T-B. 6—4 
(runda a 5-a, după încheierea 
ultimelor partide întrerupte).

CLASAMENTUL : 1 UNI
VERSITATEA 18 p. (43% 
puncte de partidă), 2. I.T.B. 15 
(43), 3. Medicina Timișoara 13 
(39), 4. Politehnica 10 (34%), 5. 
Locomotiva 8 (27*/2), 6. Medici-

P-

na z Iași 7 (23%), 7. Petrolul 6 
(27), 8. Electromotor 6 (24), 9. 
C.S.M. 4 (27). 10. Crișul 0 (11)

Astăzi după-amiază are loc 
partida derby Universitatea — 
I.T.B., decisivă pentru desem
narea noii campioane.

Medicina Timișoara, care și-a 
asigurat practic locul 3. poate 
urca — totuși — pe treapta a 
2-a, în cazul unui eșec al 
I.T.B.-ului.

Foarte animată și interesantă 
este întrecerea în partea de 
jos a clasamentului. Una dintre 
echipele care vor părăsi prima 
scenă a întrecerii șahiste este 
cunoscută : Crișul Oradea. In 
schimb, pentru evitarea locului 
9, luptă nu mai puțin de 5 for
mații, hotărîtoare fiind parti
dele directe : C.S.M. — Petro
lul, Medicina Iași — Locomoti
va și Electromotor — Locomo
tiva.

Mîine, pe terenul Steaua, un veritabil derby feminin : Confecția— 
I.E.F.S. Iată-o in 
loroasă jucătoare

această imagine pe Maria Boși, cea mai va- 
a studentelor, executind o spectaculoasă arun

care din plonjon

desemnareaculin și pentru
primelor trei clasate — la fe
minin (unde Textila Buhuși și 
Voința Odorhei sînt. iremedia
bil, retrogradate).

Etapa de mîine programea-

Dinamo

DIM TOATE

începe returul fazei finale 
a campionatului de rugby

Întrecerea rugbyștilor din pri
ma divizie se reia duminică, cu 
meciurile etapei inaugurale a re
turului turneelor finale. Cea mai 
importantă partidă a zilei se 
dispută la Petroșani, între echipa 
locală Știința și actuala lideră. 
Steaua. Un pronostic este greu 
de dat, studenții fiind foarte pu
ternici acasă, el dorind, în plus, 
și o reabilitare după categorica 
înfrîngere din tur, de la Bucu
rești. Un joc interesant anunță 
și întîlnirea dintre Dinamo și 
R. C. Grivița Roșie. Tn turneul 
pentru locurile 1—8 se mal dispu
tă partidele C.S.M. Sibiu — Poli-

vedetă, la Petroșani
tehnica Iași șl Farul Constanta — 
Rulmentul Birlad, doar în prima 
dintre ele Invingătoarea puțind 
fi pusă sub semnul întrebării.

In turneul 9—16, un program 
pe stadioanele bucureștene, in 
care toate meciurile au miză, le
gată de evitarea ultimelor locuri: 
Sportul studențesc — Gloria Bu
zău, Rapid — „U“ Timișoara, O- 
limpia — Minerul Gura Humoru
lui și Gloria Buc. — Agronomia 
Ciuj-Napoca. De remarcat că, da
torită înțelegerii clubului Meta
lul, echipa bucureșteană Gloria 
va avea din nou un spațiu de 
Joc !

A

i: STUNT A - STEAUA
1.

9 9

STEAUA 6510 119-25 17
2. Farul 7 4 2 1 76-54 17
3. „Poli“ Iași 8 3 3 2 42-54 17
4. Dinamo 6 4 0 2 82-35 14
5. Știința 7 3 13 38-58 14
6. Grivița Roșie 7 2 2 3 36-57 13
7. Rulmentul 8 2 15 33-93 13
8. C.S.M. Sibiu 7 0 0 7 13-63 7

9. Agronomia 7 4 12 76-36 16
10. „U“ Timisoara 7 4 0 3 73-51 15
11. Sp. studențesc 7 4 0 3 49-43 15
12. Rapid 7 3 2 2 59-49 15
13. Olimpia 7 3 13 63-73 14
14. Minerul G. H. 7 3 0 4 53-79 13
15. Gloria Buzău 7 3 0 4 54-77 13
16. Gloria Buc. 7 12 4 46-65 11

J

Puteți obfine AUTOTURISME și MARI CÎȘTIGURI ÎN BANI

ORIUNDE VA AFLAȚI, JUCAȚI LA LOZ IN PLIC!

masculină Steaua 
Brașov.

Un alt meci interesant va fi 
și cel dintre formațiile femini
ne Universitatea București 
Mureșul Tg. Mureș (teren 
niversitatea, de la ora 9,30), 
care mureșencele. implicate 
lupta pentru evitarea barajului, 
vor trebui 
eforturi în 
dispuse să 
a-și păstra 
ment. O altă partidă dîrză 
anunță a fi cea de la Iași, un
de Universitatea din localitate 
primește replica liderului. „U“ 
Timișoara- Celelalte meciuri 
feminine : Rapid — Construc
torul Timișoara (teren Giulești, 
de la ora 11,45). Textila Bu
huși — „U“ Ciuj-Napoca și 
Progresul București — Voința 
Odorhei (teren Progresul, de la 
ora 10,10).

La masculin : Gloria Arad — 
C.S.M. Borzești, Poli. Timișoa
ra — „U“ București, Relonul 
Săvinești — Știința Bacău, „U“ 
Ciuj-Napoca — H. C. Minaur 
Baia Mare și C.S.U. Galați — 
Dinamo București.

Ieri, în joc restanță. 
București 
27 (7—12)

si 
U- 
în 
în

să depună serioase 
fața unei echipe 

facă totul pentru 
locul III în clasa

se

____________ „V
H. C. Minaur 13—

NU UITAȚI: MAI MULTE LOZURI - MAI 
MULTE ȘANSE DE CÎȘTIG I

Vă prezentăm cîțiva dintre cei mai recenți 
cîștigători de autoturisme :
• LUCA P. FLOREA din comuna Baia, jud. Tulcea
• LAIU MARIANA din Piatra Neamț, jud. Neamț
• BOLOJAN IOAN din comuna Bănișor, jud. Sălaj
• POPESCU M. IOSIF din Craiova, jud. Dolj
• VASILIU I. VASILE din Valea Călugărească, 

jud. Prahova

ATI FTKM REPREZENTAT!- nlLLilui I VELE A TREI ju- 
DEȚE (Hunedoara, Sibiu și Al
ba) au participat la concursul 
interjudețean desfășurat la Alba 
Iulia și dotat cu „Cupa Indepen- 
denței“. Cîteva 
F : Mariana 
2:19.0-; lungime 
(Alba) 6,75 m.
coresp.) • la ploiești, pe 
stadionul Petrolul, la concursul 
organizat de Lie. „I. L. Caragiale“ 
și comisia județeană, au luat 
parte juniori din Cîmpina. Bol
dești, Plopeni și Ploiești. Viorel 
Dumitrașcu (Cîmplna) a parcurs 
400 m în 50,1. (FI. Albu — co
resp.) • PRIMA ETAPA a con
cursului republican pe echipe — 
„Cupa României** — va avea loc 
în zilele de 21 și 22 mai.

Călărie ,,pe ;BAZA.lț”IPI-CA a clubului 
Steaua va avea loc mîine, de la 
ora 9,30, un concurs de călărle- 
obstacole, la care vor participa 
sportivi de la cluburile Olimpia 
șl Steaua. întrecerile constituie 
un bun prilej de verificare îna
intea primei etape a campionatu
lui, programată între 19 și 22 
mai, la Craiova.

rezultate : 800 m 
Cazan (Huned.) 
B : Sorin Rizea 
(I. Filipescu

LA PLOIEȘTI,

NAT AT IE CENTRUL DE ÎN- 
vAțare a înotu

lui DE LA BAZINUL DINAMO 
își inaugurează activitatea prin 
ciclul care se va desfășura în
tre 16 și 30 mai (ultimul ciclu, 
17 august — 3 septembrie) La 
cursuri, conduse de profesori de 
educație fizică și maeștri ai 
sportului, se pot înscrie băieți 
și fete între 5 și 12 ani (cu ade
verință de efectuare a examenu
lui epidemiologie). După absol
virea cursului, elementele dove
dite că au calități pentru spor
tul de performanță se pot legi
tima în secția de înot a clubului 
sportiv Dinamo.

O ETAPĂ 
încheierii 

B. se cu-
RUGBY cunww. înalntea
întrecerii în Divizia . _. 
nosc formațiile cîștigătoare de 
serii, care vor lua parte la tur
neul de calificare In Divizia A : 
Vulcan București. Motorul Arad, 
C.S.M. Suceava și T.C. Ind. Con
stanța. Ele vor disputa partide 
„fiecare cu fiecare", numai tur, 
la 21, 28 mai și 5 iunie. Vor 
promova primele două clasate.

„CUPA M. E. I.“ LA TIR
La sfîrșitul acestei săptă- 

mîni sînt organizate două com
petiții la arme cu glonț. Prima, 
găzduită de poligonul din Bra
șov, va fi dotată cu „Cupa Mi
nisterului Educației și Invăță- 
mintului", și va fi deschisă unor 
trăgători de clasă internaționa
lă, invitați de 
Steaua, Olimpia

Cea de a doua acțiune este 
„Cupa Independenței" și se va 
desfășura pe poligonul bucureș- 
tean Dinamo.

la Dinamo, 
și Petrolul.
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