
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN JUDEȚUL CONSTANTA

â\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Primit cu deosebită căldură, secretarul general al 
partidului a vizitat obiective de mare importanță, stabi
lind măsuri concrete pentru impulsionarea ritmului de 
lucru, perfecționarea continuă a întregii activități, creș
terea productivității muncii, ridicarea susținută a efici

enței economice.
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Vineri, 27 mai, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii, 
a început o vizită de lucru in 
județul Constanta — județ care, 
alături de toate zonele țării, 
cunoaște, in actualul cincinal, 
o puternică dezvoltare econo
mică și socială.

La această vizită au participat 
tovarășii Manea Mănescu, 
Ioniță. Gheorghe Oprea, 
Coman, Teodor Coman.

Noua întîlnire a secretarului 
general al partidului cu munci
tori, constructori, țărani, spe
cialiști, cu factori de răspundere 
din economie, cu activiști de 
partid, a prilejuit o analiză pro
fundă. la fata locului, a modu
lui cum se acționează în jude
țul Constanta pentru înfăptui
rea obiectivelor si sarcinilor sta
bilite de conducerea partidului 
pentru dezvoltarea 
deț,

Pe agenda vizitei 
tovarășului Nicolae 
au fost înscrise obiective 
mare importanță, 
dezvoltarea 
cit șl a 
Complexul 
transport 
Neagră, platforma petrochimică 
Năvodari, precum si unităti a- 
gricole. Cu acest prilej, au fost 
stabilite măsuri concrete pen
tru impulsionarea ritmului de 
lucru si mal buna organizare a 
muncii, perfecționarea continuă 
a întregii activități, pentru creș
terea continuă a productivității 
muncii, ridicarea susținută a 
eficientei economice.

In cadrul Complexului hidro
energetic și de transport Dună
rea — Marea Neagră au fost

acestui ju-

de lucru a
Ceaușescu 

de 
atît pentru 

județului Constanța, 
întregii economii : 
hidroenergetic si de 
Dunărea — Marea

vizitate : platforma dc la kilo
metrul 4 al canalului navigabil 
Dunărea — Marea Neagră, de 
lingă Cernavodă, unde se con
struiește în prezent prima din 
cele două ecluze — cea de la 
Dunăre, a acestui important o- 
biectiv economic; șantierul de 
la kilometrul 16, unde acțio
nează una din brigăzile mili
tare care participă la înfăptu
irea acestui important obiectiv 
al economiei noastre naționale; 
punctul de lucru de la kilome
trul 43, care face parte din 
tronsonul canalului, încredințat 
tineretului.

Au fost apoi vizitate unități 
agricole, terenuri ale întreprin
derii agricole de stat Nicolae 
Bălcescu și ale cooperativei a- 
gricole de producție Mihail 
Kogălniceanu.

Vizita de lucru continuă, pe 
malul mării, la Năvodari, pe 
locul unde constructorii înalță, 
la indicația secretarului general 
al partidului, cea mai mare 
platformă a chimiei românești 
din actualul cincinal.

Mii de constructori, munci
tori și specialiști fac o entuzia
stă primire tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu urmărește, 
cu interes, desfășurarea lucră
rilor, se întreține cu muncitori.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este ovaționat de 
miile de constructori și mon- 
tori, care dau expresie voinței 
lor hotărite, asemenea întregu
lui nostru popor, de a face 
totul pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor ce le revin 
in acest an, în întregul cinci
nal, de a transpune în viață 
hotăririle Congresului al XI-lea 
al partidului.
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UN NOU TITLU CUCERIT DE JUNIORII ROMANI
LA CAMPIONATELE EUROPENE DE POPICE
Alexandru Tudor — medalie de aur la proba individuală

ZAGREB, 27 (prin telefon). 
Cea de a V-a ediție a campio
natelor europene de popice la 
juniori (tineri pînă la 23 de 
ani) s-a Încheiat astă-seară 
(n.r. ieri) cu o splendidă victo
rie românească: ALEXANDRU 
TUDOR — cel mai bun jucă
tor al echipei țării noastre, clș- 
tigătoarea medaliei de aur — 
A CUCERIT TITLUL DE CAM
PION AL EUROPEI LA PRO
BA INDIVIDUALA. Al. Tudor 
a confirmat toate așteptările, 
încă de la prima confruntare, 
cea pe echipe și apoi la pe
rechi (unde împreună cu Ale
xandru Naszodi a cîștigat me
dalia de argint), a fost favori
tul nr. 1 al competiției conti
nentale. în ultima probă Ale
xandru Tudor (face parte din 
clubul sportiv bucureștean O- 
limpia, unde 11 are ca antrenor

pe F. Popescu) a jucat cu mul
tă precizie, cîștigînd detașat 
proba individuală cu 916 p d 
(la „pline" 604, la „izolate" 312 
și numai cu 3 bile în gol) sur- 
clasînd pur și simplu pe prin
cipalii săi adversari.

La întrecerile 
sportivii români 
tat foarte bine, 
medalii de aur 
dividual băieți), 
și două de bronz.

în ultima zi a campionatelor 
Gheorghe Scholtes, care înain
tea individualelor se afla pe 
locul secund, după AL Tudor, 
a evoluat mal modest, realizînd 
doar 862 p și în clasamentul 
general a ocupat locul 6.

de la Zagreb 
s-au compor- 

cucerind două 
(echipe și in- 
trel de argint

Iată clasamentele probei in
dividuale — BĂnrri: L ALE-

XANDRU TUDOR (ROMANIA) 
2 753 p d (911 în întrecerea pe 
echipe, 926 la perechi și 916 la 
individual) 
ropei, 2.
2677 
2675 
2669 
nîa) _ , __ _________
(România) ’2652 p d, 8. H. Ăr- 
dac 2646 p d... 11. Al. Naszodi 
2563 p d. FETE : 1. Gabrielle 
Bergholz (R.F.G.) 1319 pd —
campioană europeană, 2. Petra 
Handler (R.F.G.) 1290 p d, 3.
Renatte Holle (R.F.G.) 1267 pd, 
4. Olimpia Dragu (România) 
1258 pd (la individual 410), 5. 
Maria Iosif-Nichifor (România) 
1255 (413), 6. Maria Abraham 
(Ungaria) 1244 n d 8. v~'”la 
Ebel 1241 p d,... 10. Cornelia Ni- 
culae 1228 p d, 11. Elena Vasi- 
le 1220 p d.

P d, 
p d, 
P d, 
2662

campion al Eu-
H. Heider (R.F.G.)

3. G. Tritter (R.F.G.)
4. T. Sagi (Ungaria)
5. Ilie Hosu (Romă- 
p d, 6. Gh. Scholtes

Miine, etapa a 28-a a Diviziei A de fotbal

MECIUL CEL MAI INTERESANT, LA BACĂU
Campionatul primei noastre 

divizii de fotbal programează 
miine o nouă etapă, cea de a 
28-a, în care flecare joc își are 
importanța lui pentru una sau 
alta din zonele clasamentului.

Cu excepția partidei de la 
București, de pe stadionul Stea
ua, în care singura problemă 
pare a fl cea a scorului, echipa 
gălățeană neputînd emite pre
tenții în fața liderului, 
celelalte opt se anunță 
de echilibrate.

După opinia noastră. în 
planul etapei se situează 
nirea de la Bacău, în care for
mația locală — nescăpată încă 
de pericol — va avea o misiu-

ne dificilă în fața echipei di- 
namoviste, aflată într-o formă 
foarte bună, cu Dudu Georges
cu în mare vervă de goluri.

Deosebit de interesante se 
anticipează, de asemenea, a fl 
meciurile de la Oradea și Pe
troșani, unde echipele locale, 
care evoluează din nou — ca 
și în etapa trecută — pe pro
priile terenuri, vor încerca să 
se reabiliteze în fața suporte
rilor după rezultatele nesatisfă
cătoare Înregistrate miercuri.

Partide importante pentru 
partea de jos a clasamentului 
sint cele de la Timișoara, Pi-

CLASAMENTUL
1. STEAUA 27 17 3 7 58-29 372. Dinamo 24 14 7 5 64-29 353. Uni». Craiova 27 13 7 7 44-25 334. Jiul 27 14 4 9 49-37 32
5. F.C.M. Reșița 27 12 5 10 40-39 296. Sp. studențesc 27 10 8 9 27-27 28
7. U.T.A. 27 11 6 10 41-52 288. A.S.A. Tg. M. 27 11 5 11 33-34 27
9. F.C. Bihor 27 10 7 10 39-40 27

10. Politehnica lași 27 9 8 10 32 25 2611. Politehnica Tim. 26 11 3 12 30-29 25
12. S. C. Bacău 27 9 7 11 27-32 25
13. F. C. Argeș 27 9 7 11 31-39 2514. Corvinul 27 8 8 11 27-36 24
15. Rapid 27 9 6 12 28-39 24
16. Progresul 27 9 5 13 30-50 2317. F. C. Constanța 27 8 5 14 30-37 21
18. F.C.M. Galați 27 5 5 17 24-55 15

La 4 iunie, meciul de rugby Franfa

ECHIPA NOASTRA SE PREGĂTEȘTE
PENTRU UN JOC BUN Șl UN REZULTAT
CARE SA-I ONOREZE PALMARESUL
Calendarul marilor evenimen

te sportive internaționale pro
gramează la 4 iunie, în capitala 
Franței, întîlnlrea amicală .de 
rugby dintre echipele reprezen
tative ale României și Franței, 
fondurile realizate urmind a fi 
depuse, așa cum s-a anunțat, 
în „Contul 1977".

Intîlnirea se va desfășura, 
pentru prima oară după 40 de 
ani(!), la Paris, pe stadionul 
„Parc des Princes". Se vor în- 
tilni, așadar, echipa României, 
învingătoare în campionatul 
european F.I.R.A. (în care a 
cîștigat toate jocurile — cu 
Franța, în primul rînd, Maroc, 
Polonia, Italia și Spania), și 
formația reprezentativă a Fran
ței. victorioasă (de asemenea, 
fără nici o îrifringere) în 
„Turneul celor 5 națiuni". Sim
pla prezentare a acestor presti
gioase cărți de vizită face a- 
proape inutilă sublinierea inte
resului cu care este așteptată 
apropiata întîlnlre de la Paris.

Pentru rugbyul românesc, 
acest joc — de palmares — con
stituie un nou prilej de confir
mare a valorii sale superioare, 
exprimată, de altfel, atît de 
strălucit prin victorii care au 
umplut de bucurie inimile tu
turor iubitorilor de sport din 
țara noastră. Ne reamintim, cu 
aceeași căldură și deplină sa
tisfacție, admirabila evoluție a

reprezentanților țării noastre 
în acel memorabil joc cu XV-le 
Franței din noiembrie 1976 
(15—12), o partidă pe care coti
dianul „l’Equipe" avea s-o co-

COMPONENȚA LOTU
LUI : Mihai Bucos — 
fundaș, Gheorghe Nica, 
Gheorghe Varga, Pelrică 
Motrescu, Ion Constantin, 
Andrei Hariton, Ion Za- 
fiescu — linia de trelsfer- 
turi, Dumitru Alexandru 
— mijlocaș la deschidere, 
Mircea Paraschiv, 
Suciu — mijlocași 
madă, Constantin 
Iancu Băcioiu, 
Ortelecan, Ion ____
Marin Ionescu, Gheorghe 
Daraban,. Florieă Mura- 
riu, Enciu Stoica, Florin 
Ioniță, Octavian 
liu, Mircea 
Pompiliu 
Dumitru, 
chim —

Eduard 
la grâ-

Dinu, 
Mircea 
Pintea,

Corne- 
Munteanu, 

Borș, Gheorghe 
Alexandru A- 

inaintași.

larg, sub 
rugbyului

titlul : 
româ-

menteze pe
„Capodopera 
mese".

Cu puternica dorință 
reedita această splendidă per
formanță sportivă, rugbyștii 
români au început, imediat după

de a

victoria netă — adevărat festi
val de măiestrie — din meciul 
cu Italia (69—0), să se pregă
tească intens, cu toată ambiția, 
dăruirea și responsabilitatea, 
pentru noua întîlnire cu redu
tabilii lor parteneri de întrece
re, rugbyștii francezi. De altfel, 
un asemenea stil de muncă a 
devenit, de cițiva ani, caracte
ristic federației noastre de spe
cialitate. — 
antrenorul 
mescu la 
C.N.E.F.S.
greu, dar cel mai 
următorul !“.

în linii generale, același ca 
pentru partida cu Franța de la 
București, lotul reprezentativ 
cuprinde cei mal în formă ju
cători, despre a căror conștiin
ciozitate și sîrguință în pregă
tire antrenorii Petre Cosmănes- 
cu și Valeriu Irimescu, un cuplu 
de specialiști care se impune 
tot mai convingător în sportul 
românesc, ne-au vorbit cu multă 
prețuire și căldură.

într-o primă perioadă, după 
jocul cu Italia, antrenamentele 
jucătorilor noștri fruntași s-au 
desfășurat în cadrul cluburilor 
—• Steaua, Farul Constanta, Di
namo, Știința Petroșani, R.C.

Dan GÂRLEȘTEANU

prim- 
întîl-

toate 
destul

România

Fază din meciul A.S.A. Tg. Mureș — Rapid, disputat in toamnă 
la București și încheiat cu scorul de 2—0 in favoarea fotbaliștilor 
feroviari. Miine, cele două echipe se vor reintilni la Tg. Mureș, 

intr-un meci foarte important pentru giuleșteni

„Pentru noi — arăta 
federal Valeriu Iri- 
recenta plenară a 

— fiecare meci este 
greu este

tești, Tg. Mureș și Constanța, 
în care fie ambele competitoa
re, fie numai una dintre ele 
luptă pentru a se depărta de 
ultimele locuri.

Singura partidă în care am
bele echipe nu mai sînt acum 
implicate nici în disputa pen-

evitarea retrogradării, este a- 
ceea de la București, dintre 
Sportul studențesc și U.T.A. Un 
bun prilej, deci, pentru echipa 
studențească de a-și verifica 
potențialul înaintea primei 
manșe a finalei „Cupei Balca
nice", pe care o va susține

------------------------ ,
(Continuare ta pag. a 7-a)

.ru titlu, nici în qga pentru miercuri 1 iunie la Zagreb.

PROGRAMUL MECIURILOR
i Petroșani : JMJL - POLITEHNICA IAȘI
i București : STEAUA - F.C.M. GALAȚI ;!

(stadionul Steaua)
> Timișoara : POLITEHNICA - PROGRESUL
1 Oradea : F. C. BIHOR - UNIVERSITATEA CRAIOVA ;
; Tg. Mureș : A.S.A. - RAPID
] Pitești : F. C ARGEȘ - F. C. CORViNUL ;!
i Constanța : FOTBAL CLUB - F.C.M. REȘIȚA
> Bacău : SPORT CLUB - DINAMO

(ora 15, meci televizat)
i București : SP. STUDENȚESC - U.T.A. ' j

(stadionul Republicii) !;
î Cu excepția meciului de la Bacău, toate celelalte vor începe la ora 17. '



„Pescăruși" in zbor... 
peste munți

Pentru piloții de zbor fără 
motor au început zilele cu mult 
așteptatele condiții favorabile 
zborurilor de distanță : fron
turi de curenți ascendenți, de
clanșări termice, marcate de 
spectaculoșii nori Cumulus. A- 
ceste fenomene sînt, de fapt, 
„caii-putere" ai planoarelor. O 
asemenea zi au cunoscut, de 
«surind, zburătorii aeroclubului 
„Mircea Zorileanu".

...Avioanele au decolat în 
grabă, unul dună altul, remor- 
ciod in urma lor suplele pla
noare de performanță. Coman
dantul aeroclubului de la Sin
petru, pilotul Titi Enăchescu, 
maestru al sportului, îsi zorea 
elevii spre înălțimi : „Aici ba
za ! Către toți piloții : declan
șați de îndată ce prindeți ter
mica ! Pescăruș 05, la start!"

...Rutele pe care sînt posibile 
raiduri de distanță au fost stu
diate pe hărți, pînă în cele mai 
mici amănunte, sportivii le cu
nosc „cu ochii închiși", cum se 
spune. Spre vest, peste Perșani, 
spre nord-vest, sau spre sud. 
Toate impun zbor peste munți, 
ceea ce presupune temeritate, 
dar și o foarte bună pregătire.

..„,Aici Pescăruș 09 ! Survolez 
aerodromul din Tg. Mureș. Re
cepție" ! „Sînt Baza, te aud 
foarte bine. Succes la drum I"

Pe cîmp era liniște. Toate a- 
paratele plecaseră in misiune : 
trei pe un triunghi de 100 km, 
Sinpetru — Dalnic — Aita Mare
— Sinpetru, altele în zonă. Cîți- 
va piloți încercau, insă, o cursă 
mare : triunghi de 300, Sinpetru
— Tg. Mures — Ciceu — Sin
petru. Au trecut de primul 
punct, au luat în piept vârfuri
le cumulurilor iar acum luptau 
cu un vânt puternic si cu aver
se, undeva în zona Ciceuăui. 
„Sint băieți bine pregătiți — 
ne spunea Titi Enăchescu. Tre
buie să învingem". Și au învins. 
La bilanțul de seară se con
semna. cu satisfacție : trei zbo
ruri De triunghi de 100 km — 
Elena Coțovanu, Sergiu Sidon, 
Adriana Mărăcine ; trei triun
ghiuri de 300 km — Constan
tin Andrei, Octavian Lie, Vasi- 
le Dunr' eseu ; s-au realizat 
normele pentru trei insigne „C“ 
de aur, două diamante, două 
titluri de maestru al sportului.

Viorel TONCEANU

VEȘTI
• LA SFÎRȘITUL 

SAPTAMÎNII VII- 
TOAKE va avea loc, 
bl Capitală, concur
sul cu caracter re
publican „Cupa pri
măverii". întreceri
le, organizate 
Clubul Central 
Modelism. se 
desfășura pe 
de la Băneasa, 
aeromodele, 
modele și 
dele.
• CEI MAI BUNI

SPORTIVI al secției 
de automodele de 
ta ,, semănătoarea"
se pregătesc intens 
in vederea unul im
portant concurs in
ternațional progra
mat la Harkov, în
tre 2 șl S iunie. Iată 
componenții lotului, 
în ordinea categorii
lor : Ion Nenciu (1,5 
cmc), Valeriu Vlrla-

de 
de 

vor 
pistele 

la 
jiuto- 

navomo-

—DIN SPORTURILE—

KARTINGUL SE DEZVOLTA, DAR
TREBUIE AJUTAT MAI MULT
Kartingul este din ce în ce 

mai iubit de copii și tineri. O 
constatare îmbucurătoare fiind 
vorba de un sport care dezvol
tă, pe lingă calități fizice și 
morale, gustul pentru tehnică. 
De notat că la Federația ro
mână de automobilism si kar
ting sînt afiliate 20 de asociații 
din tară (Motor IRA Cluj-Na
poca ; C.S.U. Brașov. Calculato
rul și Unirea Tricolor Bucu
rești ș.a.) ; că federația de spe
cialitate a organizat două cam-

celor existente. Cele din Arad 
și Roman, de pildă, au bor
duri neregulamentare, celui in
ternational din Cluj-Napoca ii 
lipsește un grup sanitari!). In 
aceeași ordine de idei, mențio
năm, cu satisfacție, începerea 
construcției unor kartodromuri 
la București (cartier Ghencea) 
și Slobozia (gratie unui mare 
animator al acestui sport : Vir
gil Bordedanu).

Am sugera o mai bună cola- 
îjora’e în+re casele de pionieri

„Expoziția de carte și mijloace de informare

și educare a maselor14

UN MOMENT DE REFERINȚĂ
IN ACTIVITATEA CULTURAL-EDUCATIVĂ

Aliniere înainte de prezentarea la 
Foto :

pionate republicane (de viteză 
și de rezistență) și un 
național de munte...

Numai că, pentru a 
gura acestei discipline 
din ce în ce mai bune 
dezvoltare, este nevoie să i se 
pună la dispoziție mai multe
karturi (regulamentare) și
cauciucuri. în acest sens, este 
de dorit ca cele două conduceri 
r’e întreprinderi care le pot 
realiza (Metrom Brașov si Vic
toria Florești) să studieze po
sibilitățile existente în vederea 
satisfacerii numeroaselor cereri 
în această direcție. în egală 
măsură este necesară o preocu
pare sporită în vederea ame
najării de kartodromuri (de pre
ferință în localitățile mari, cu 
posibilități), punerea la puncta

concurs

se asi- 
condiții 
pentru

DIN MODELISM
novici (2,5 cmc), Ion 
Constantinescu (5 cmc) 
șl Constantin Stroe 
(10 cmc).
• LA PUCIOASA, 

în perioada 2—5 Iu
nie, se va desfășura 
concursul de aeromo- 
dele captive „Memo
rialul H. Coandă". 
întrecerile, care sint 
rezervate juniorilor 
mici, programează 
curse pentru toate 
tipurile de avioane 
românești. Așadar, o 
adevărată Istorie a 
aviației noastre, Ja 
scara aeromodelelor, 
realizată de pionieri 
șl școlari, prin re
gulament obligați nu 
numai să — 
te, dar șl 
lo teze.
• TOT 

CIOASA, eu 
„Memorialului

le prezin
tă le pi-

LA PU- 
i prilejul 

H.

Coandă" va avea loc 
și inaugurarea unei 
expoziții de machete, 
reprezentând 89 
avioane 
aeromodele 
te de copiii 
litate, sub 
rea prof. 
Diaconescu. 
al sportului.
• ÎN

TÎBGU MUREȘ, 
platoul 
rlș*,  
vii 
(peste 100) 
trecut * ' 
mos l 
romodele 
cartonașe și 
Câștigătorii : 
cartonașe : 
Solcovschi 
Pionierilor) ;
Adrian Botezau 
gen. 14).

de
românești, 

construi- 
. din loca- 

condtice-
Dumitru 
maestru

ORAȘUL 
“7, pe 

„Substeje- 
plonierii și ele- 
din localitate 

s-au în- 
lntr-un fru- 

concurs de ae- 
(categoria 

faza I). 
cat.

Leonard 
(Casa 

faza I: 
(Șc.

Din activitatea radioamatorilor

CRONICA YO... CRONICA YO..

startul unei întreceri de karting 
Ioan LESPUC — Cluj-Napoca

(in care există cercuri puterni
ce) și federația de specialitate 
care le poate ajuta mult. Și în
că ceva : ar fi de dorit ca sec
țiile de karting să fie patronate 
de către Stațiuni de mașini a- 
gricole si întreprinderi de 
transporturi auto pentru ajutor 
tehnic.

Modesto FERRAR1NI

Deschisă la sala Dalles din 
Capitală, „Expoziția de carte și 
mijloace de informare și educa
re a maselor" se bucură de o 
mare afluență de public, fapt 
care dovedește, încă o dată, in
teresul cetățenilor față de crea
ția spirituală a poporului nos
tru, a oamenilor de artă și li-, 
teratură. Organizată din iniția
tiva tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al partidului, expoziția consti
tuie un moment de referință în 
activitatea culturală a țării, lu
crările expuse, realizate în nlti- 
mii șase ani, ilustrînd elocvent 
penetrația culturii în rîndul 
maselor, contribuția României 
la schimbul de valori interna
ționale, la mai buna cunoaștere 
și apropiere dintre popoare.

în acest
unor lucrări din domeniul tu
rismului și sportului demon
strează grija pentru continua 
dezvoltare a acestui sector al 
vieții sociale, posibilitatea edi
torilor de a-și aduce un aport 
substanțial la mai buna cunoaș
tere a frumuseților patriei, a 
popularizării succeselor sporti
vilor români, ca mesageri ai 
păcii și prieteniei. Volume care 
la apariție s-au bucurat de un 
real succes de librărie („Ani de 
drumeție" de V. Borda și N. 
Simion, „Cuceritorii întunericu
lui" de M. Bleacu, „Țara de 
sus" de V. Gafița șta.) stau 
mărturie despre transformările 
care au avut loc pe meleagurile 
românești, despre strădaniile 
oamenilor de a face totul mai 
bine și mai frumos. Acestor 
cărți trebuie să le adăugăm al
bumele („București", „Sighișoa-

context, prezența

ra“, „Dulce Bucovină" etc.), 
precum și cărțile din domeniul 
științific, al sportului și turis
mului („Economia și organiza
rea turismului" de O. Snak) și 
ai beletristicii sportive („Cro
nici afurisite" de Fănuș Neagu 
ș.a.), contribuții eficiente la e- 
ducarea maselor largi de cetă
țeni, la pregătirea specialiștilor. 
Referindu-ne la producția de 
carte în țara noastră, să reți
nem cîteva cifre : in perioada 
1971—76 au apărut în domeniul 
beletristicii 4 770 titluri într-un 
tiraj de peste 57 milioane exem
plare, iar în cel al cărții teh- 
nico-științifice 4 343 titluri în
tr-un tiraj de aproape 53 mili
oane.

Evident, vizitatorul acestei 
expoziții cu profunde semnifi
cații, nu poate face abstracție 
de avîntul uriaș al presei și 
radio-televiziunii, de munca po- 
litico-educativă depusă în a- 
ceste sectoare pentru formarea 
omului nou, pentru dezvoltarea 
conștiinței socialiste. Grija 
pentru continua dezvoltare a 
presei și radioteleviziunii este 
ilustrată și de faptul că în țara 
noastră se tipăresc acum 505 
publicații tn 11,7 milioane 
exemplare la o apariție ; că nu
mărul abonamentelor de radio 
și televiziune este de ordinul 
milioanelor.

„Expoziția de carte și mijloa
ce de informare și educare a 
maselor" constituie, așadar, încă 
o mărturie a grijii partidului 
pentru creșterea spirituală a 
poporului, pentru formarea și 
dezvoltarea conștiinței socialis
te, revoluționare.

Emanuel FANTÂNEANU
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ȘTEFAN IAKOB Tg. Mureș „Felicit 
din suflet echipa națională de fotbal pentru 
victoria de la Zagreb. Vă rog să mă credeți 
că pentru mine nu a fost o surpriză. Am 
ți cițtigat un pariu, cu prietenul meu Fodor. 
Și știți de ce am făcut pariul ? Nu pentru 
că aș fi foarte priceput, ci pentru că am 
citit declarațiile băieților, in ziarul dv, ți 
am văzut că vorbesc mai altfel, că nu le e 
frică de jocul eu Iugoslavia. încă o dată, 
felicitări. A fost o performanță mare, obți
nută cu greutate. Felicit conducerea tehnică 
pentru faptul că a pornit cu o idee ți a 
rămas cu ea. Mă gindesc ce s-ar fi intîm- 
plat dacă Covaci ți Cernăianu ar fi prezen
tat la Zagreb o echipă fără Sameș, fără 
Boloni, fără Dudu Georgescu ți fără lor- 
dănescu, ața cum s-a cerut în mai multe 
rînduri, prin ziare. Asta nu înseamnă, însă, 
că lucrul s-a terminat. Cred că meciul de 
la Madrid va fi pregătit cu aceeați seriozi
tate. Aș zice chiar că nu avem voie să pier
dem la Madrid. Dacă pierdem la Madrid, nu 
mai depindem doar de noi. Nu vreau să 
fiu selecționer, antrenorii știu de o sută de 
ori mai bine decît știm noi, dar cred că 
Ștefan Covaci a avut noroc eu Cristian. 
Trebuie să privim lucrurile in față ți să 
spunem că, deocamdată, Cristian nu este 
soluția așteptată. In meciurile cu Spania și 
cu Iugoslavia am fi cițtigat, zic eu, chiar 
dacă jucau alți 6—7 portari din țară. Vă 
rog să mă iertați ci intervin, dar o fac pen
tru ca să aduc în discuție o problemă pe 
care o consider nerezolvată".

FLORICA STANA — Cîmpulung Mușcel. 
„Ion Tiriac ți Ilie Năstase au scris cindva 
o carte intitulată „Ar fi fost prea frumos". 
Am impresia că anul acesta vor avea posi
bilitatea să scrie o altă carte : „A fost, in
tr-adevăr, frumos". Ce părere aveți 
șansele jucătorilor noștri in ediția 
an a „Cupei Davis" ?

despre 
acestui

Scrisoarea dv. es
te, intr-adevăr, o 
scrisoare rară, pen
tru că e greu să gă
sești un corespon-

CONSEMNARE. Radioamato
rul Dem. Dascălu din Suceava 
lansa în văzduh indicativul său: 
YO8DD... YO8DD...!, încercînd 
realizarea unei noi legături pe 
calea undelor. O legătură obiș
nuită dar pentru el momentul 
avea o semnificație aparte. In 
catalogul de evidentă a activi
tății dialogul pe care urma să-l 
poarte cu un alt radioamator 
purta numărul 55 000. La aceas
ta să adăugăm că Dem. Dască
lu a realizat o... colecție de 250 
de diplome cîștigate în diferi
te concursuri. Cu aceste perfor
manțe, pasionatul radioamator 
ține să consemneze împlinirea 
a 45 de ani de cînd practică 
acest sport.

„Ce sentiment încercați la a- 
ceastă oră sărbătorească 7" 
l-am întrebat. „în 1954 — ne 
spunea — eram singurul radio-

amator din Suceava. Atunci am 
înființat radioclubul. Acum, în 
Județul nostru există peste 200 
de stații individuale și 12 co
lective. Am avut, de-a lungul 
anilor, peste 2 000 de elevi care 
oriunde lucrează, acum sînt 
buni specialiști, datorită cunoș
tințelor acumulate prin radio
amatorism. Este o mare satis
facție pentru mine“. Noi succe
se YO8DD !

IN SPRIJINUL PRODUC
ȚIEI. Recent, radioamatorii 
A.S. „Unirea" Cluj-Napoca 
organizat o expoziție cu 
pecte și realizări practice
activității lor. Au fost expuse 
aparate specifice acestui sport, 
dar și multe cu aplicări practi
ce, în producție, ca de pildă : 
calibratorul cu cuart pentru de
terminarea frecventelor, stabi
lizatorul de curent tranzistori
zat, oscilatorul variabil si chiar 
un sistem de „televiziune în 
circuit". Este o inițiativă lăuda
bilă. o adevărată pledoarie pen
tru acest sport.

din 
au 

as- 
ale

Sportul

g ----- ----
g dent care să accepte 

că și antrenorii se 
pricep la ceva. Vă 
mărturisesc că în 
scrisorile pe care 
le-am primit, cu în- 
tîrziere, după Za
greb, se mai făceau 
propuneri în care 
antrenorii erau sfă- 
tuiți să facă apel .la 
Lucuță, Cîrțu și 
chiar Bathori I, por
tarul de la Politeh
nica Timișoara. A- 
veți multă dreptate 
cînd spuneți că ju
cătorii români au a- 
vut o stare de spi
rit foarte bună îna
intea meciului de la 
Zagreb. Probabil că 
acesta este un punct 
cîștigat în educarea 
echipei naționale. Ne 
aducem aminte că, 
în timpul turneului 
din Franța, Ștefan 
Covaci declara zia
riștilor francezi că

g

$

Dudu Georgescu es
te cel mai bun vîrf 
din Europa. Antre
norul nostru era vi
zibil obsedat de for
tificarea morală a 
lui Dudu Georgescu. 
El a crezut în Dudu 
chiar în perioada a- 
tît de dificilă a e- 
clipsei de formă pe 
care înaintașul di- 
namovist a înregis
trat-o în perioada 
premergătoare Za
grebului. în ceea ce 
privește postul de 
portar, avem convin
gerea că antrenorii 
vor miza în conti
nuare pe cuplul 
Crlstian-Windt, fără 
să omită și alte va
riante, inclusiv va
rianta Bucu, adică 
varianta unui portar 
care crește în salturi 
și care a provocat 
una din marile... sur
prize ale acestui re
tur : punctul pierdut 
recent, de F.C. Con
stanța în fața ieșe
nilor.

Ar fi, într-adevăr, 
frumos. Dar, în ega
lă măsură, e și foar
te greu. Echipa An
gliei, chiar dacă e 
lipsită de numele so
nor al lui Mottram, 
are o omogenitate 
primejdioasă. Dar să 
zicem că trioul Năs
tase — Țiriac —Hă- 
rădău va reuși a- 
ceastă victorie. Ar 
urma un dificil meci 
cu Franța, la Paris, 
în care Jauffret și 
Dominguez sînt, cel 
puțin teoretic, favo- 
riți în meciurile cu 
Hărădău, tot așa 
cum Ilie Năstase are 
prima șansă în jocu
rile cu cei doi fran
cezi. Ar rămîne du
blul, în care cuplul 
nostru poate obține 
victoria dacă repetă 
jocul 
cești. 
țtiți, 
Țiriac 
debutat la Paris, tot 
în „Cupa Davis", a- 
cum... 11 ani). Spu
nem „dacă repetă

jocul de la 
cești", 
rechea 
Dominguez are o va
loare ridicată și joa
că pe teren propriu. 
Cu atît mai mult ne 
miră faptul că Năs
tase și Țiriac n-au 
jucat dublu împreu
nă la Roma. După 
cum se știe, Năstase 
a făcut pereche cu... 
Kodes, iar pe Țiriac 
nu l-am văzut pe 
tablou. în eventuali
tatea unei victorii la 
Paris, o victorie do
rită de toți iubito
rii tenisului româ
nesc, echipa noastră 
ar urma să întîlneas- 
că Argentina la Bue
nos Aires, într-un 
joc de două ori mai 
greu, dar care, ia
răși, rămîne un joc 
al tuturor posibili
tăților, reprezentat 
atit de bine prin 
valoarea excepționa
lă a lui Năstase și 
forța cuplului con
dus, în al 39-lea an, 
de Ion Țiriac.

VICTOR TUDORACHE — Slatina. „Am 
fost și rămân un suporter al Nataliei Mă
rășescu. Nu mi-am explicat deloc rezultatul 
slab înregistrat la Montreal, dar mă bucură 
revenirea ei de formă. La Moscova, la J.O., 
va avea 27 de ani. Credeți că va deveni 
campioană olimpică la

în viața unui spor
tiv, un rezultat slab, 
mai ales într-o com
petiție atît de îm
povărătoare din 
punct de vedere psi
hic, poate avea mai 
multe explicații, o- 
biectlve și subiecti
ve. Sperăm, ca și 
dv, că talentata Na
talia Mărășescu s-a 
fixat asupra cantită
ții și calității antre
namentului său. Re
centul record mon
dial pe o milă nu 
este decit un nou 
argument în vede-

de la Bucu- 
(După cum 

poate cuplul 
— Năstase a

Bucu- 
deoarece pe- 

Jauffret —

1 500 m 1“
rea pregătirii specia
le pe care Natalia 
Mărășescu o face 
pentru 1.500. Și cum 
vîrsta de 27 de ani 
este vîrsta fondului 
(la propriu și la fi
gurat), nu ne rămî- 
ne decît să-i urăm 
Nataliei Mărășescu 
un cit mai reușit 
grafic de antrena
ment, care să în
trețină o formă 
sportivă dobîndită, 
ca o frumoasă re
vanșă, în anul post- 
olimpic.

loan CHtRILA
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DACIADA
AMPLĂ MANIFESTARE SPOIIIIVĂ

CADE TREBUIE SĂ CUPRÎNEIĂ ÎN TRECUI TINERET

Ediția de vară a „Cupei 
tineretului", ca și nu
meroase alte acțiuni 
sportive și turistice 

desfășurate în cadrul „Da
ciadei" — amplă competiție 
cu caracter național — con
tinuă să angreneze în între
ceri zeci de mii de tineri 
din întreaga țară. Sub gene
ricul „DACIADEI" se înscriu 
zilnic manifestări sportive 
atractive și eficiente, multe 
dintre ele constituind o fru
moasă și convingătoare pro
pagandă pentru practicarea 
exercițiilor fizice.

La cîteva din preocupări
le și rezultatele obținute în 
această direcție ne referim 
în pagina de astăzi, sugerînd 
organelor sportive să des
prindă concluziile corespun
zătoare și să preia inițiati
vele unor asociații sportive 
cu bune realizări.

Se cere, însă, ca, în con
tinuare, să fie organizate 
mai multe întreceri în cadrul 
„Daciadei", să se asigure, în 
toate asociațiile, continuita
tea acestora.

PRAHOVA: întrecerile de masă — 
continuitate și eficiență

Prin tot ceea ce 
realizează, prin fru
moasele inițiative pe 
care caută să le 
materializeze, tinere
tul din județul Pra
hova îșl manifestă 
tot mal pregnant in
teresul față de acti
vitatea sportivă de 
masă șl de perfor
manță. Iată, acum, 
în contextul întrece
rilor din cadrul „Da
ciadei", peste tot 
cuvîntul de ordine 
este : cit mai multe 
acțiuni sportive cu 
caracter permanent.

între acestea se 
înscriu, de pildă, cu
pele pe ramuri de 
producție (ale petro
liștilor, metalurgiști- 
lor, constructorilor și 
textiliștilor, iar în 
mediul rural ale me
canizatorilor și legu
micultorilor), care 
sînt organizate la a- 
tletism, șah, popice,

handbal și volei. în 
aceeași măsură, ti
neretul. prahovean 
manifestă un viu in
teres pentru campio
natele pe asociație 
(mal ales în muni
cipiul Ploiești și în 
orașele Mizil, Cîmpi- 
na, Sinaia și Vălenii 
de Munte), inițiate 
în cele mai multe 
cazuri la atletism, 
tenis de masă, hand
bal și volei.

Pentru fete, în 
centrul atenției se 
află „Festivalul spor
tului feminin", cu 
etapă de masă în 
cursul lunii iunie și 
bine pregătit cu pre
cădere în asociațiile 
sportive Voința, Pra
hova, Tînărul pe
trolist, Rafinorul și 
I.U.C., toate din Plo
iești, precum și în 
cîteva localități ale 
județului, Berceni, 
Tătărani, Măgureni,

Filipeștii de Pădure 
și Fîntinele.

în cazul tineretu
lui din școli, sînt de 
reținut acțiunile le
gate de populariza
rea permanentă a 
atletismului și în
deosebi a alergărilor 
de cros, larg accesi
bile elevilor de toate 
vîrstele. Merită a fi 
relevată aici munca 
ce o desfășoară în 
această direcție co
lectivele de profesori 
de educație fizică, 
organizațiile de pio
nieri și ale U.T.C. 
din unitățile de în
vățământ ale muni
cipiului Ploiești (li
ceele „Mihai Vitea
zul", „I. L. Caragia- 
le" și „Dobrogcanu 
Gherea", Grupul șco
lar de chimie etc.), 
cele din Cîmpina 
(mai ales Liceul in
dustrial de petrol) 
și Mîneci Ungureni.

HUNEDOARA. Echipa de gimnastică a 
pregătește pentru primele întreceri

școlii generale nr. 7 se 
ale „Daciadei".

Foto : Ion VLAD/
NEAMȚ: Obiectiv principal,

dezvoltarea educației fizice

ARAD: Pregătirea 
terenurilor și a celorlalte 

amenajări
în județul Arad preocuparea pentru asiguranea 

baze, materiale a activității sportive de masă și, 
implicit, a întrecerilor din cadrul „Daciadei" se 
face simțită peste tot. în municipiul Arad, de 
pildă, activiștii clubului sportiv au încheiat lu
crările de amenajare a unei frumoase baze am
plasată pe malul Mureșului. Aceasta cuprinde te
renuri pentru baschet, handbal și tenis. Aso
ciația sportivă Rapid a pregătit pista de dirt- 
track, bazinul de înot și cartodromul. O altă 
asociație sportivă din orașul de reședință al ju
dețului, Gloria, și-a pus la punct pista pentru 
atletism. La Liceul „Ion Slavici", a fost reame- 
najată microbaza sportivă.

O atenție deosebită la acest capitol se mani
festă și în orașele Ineu (unde au fost reamena- 
jate terenurile de fotbal și pista de atletism de 
la stadion, precum și terenurile de handbal și 
volei), Gurahonț (cu primitoare terenuri pentru 
jocuri rezervate pionierilor și școlarilor îndeo
sebi) și Chișineu-Criș.

în fine, este de semnalat faptul că în aștep
tarea primelor întreceri oficiale din cadrul „Da
ciadei", în numeroase așezări rurale din județ, 
printre care Sintana, Pecica și Șimandul, bazele 
sportive au îmbrăcat haină- nouă.

ILFOV: Acțiuni atractive 

în toate comunele
Ampla competiție cu caracter național — 

„Daciada" — a declanșat un puternic reviri
ment în sportul sătesc din județul Ilfov. La 
acțiuni devenite tradiționale, cum ar fi între
cerile de atletism (la Hotarele, Herești, Cor- 
netu, Belciugatele), gimnastică (30 Decembrie, 
Periș, Plătărești, Domnești), box (Vărăști și 
Vidra), orientare sportivă și fotbal se adaugă 
inițiative demne de subliniat. Astfel, a fost 
inițiată „Cupa clubului sătesc Brănești" la at
letism, ou participarea sportivilor din Cioro- 
gîrla, Girbovi, Fundulea, Armășești, Snagov 
ș.a. De asemenea, în organizarea CJEFS Ilfov, 
ou colaborarea Comitetului județean U.T.C., 
vor fi organizate, în majoritatea localităților din 
mediul rural, întreceri dotate ou „Cupa U.T.C." 
la handbal-fete, volei, orientare sportivă, oină, 
tir. în recenta ședință de luciru organizată de 
C.J.E.F.S., cu participarea reprezentanților facto
rilor cu atribuții în domeniul educației fizice și 
sportului, s-au stabilit ca obiective pentru prima 
etapă organizarea de acțiuni în toate localitățile: 
întreceri la mai multe ramuri de sport cu pri
lejul meciurilor de fotbal (40 de localități pe 
duminică), duminică „cultural-sportive", acțiuni 
turistice, campionate comunale.

Pornind de la necesitatea dez
voltării calităților fizice, morale 
și de voință ale tineretului, în 
județul Neamț s-a trecut la ini
țierea unor largi acțiuni, cu 
participarea eficientă a tuturor 
factorilor cu atribuții, pentru 
realizarea în condiții optime a 
sarcinilor în această direcție. 
„Am să mă refer în special la 
unitățile școlare — ne-a spus 
C. Vernica, secretar al C.J.E.F.S. 
— în cadrul cărora se pregătesc 
mii de tineri. Ținînd seama de 
experiența ' acumulată, sîntem 
siguri că vom reuși să angre
năm un număr sporit în trece
rea normelor complexului «Sport 
și sănătate», cifră care se va 
situa în jur de 70 000 elevi. Tot
odată, ne preocupă înregistra
rea unui procentaj sporit în 
ceea ce privește trecerea nor
melor SUVA, eu calificative 
superioare, precum și în prac
ticarea gimnasticii zilnice în

cele 30 de cămine. De aseme
nea, in campionatele școlare 
vor fi cuprinși peste 90 000 de 
elevi, iar la acțiunea «Amicii 
drumeției» vor lua parte peste 
45 000 elevi. Desigur, în planul 
nostru de muncă sînt cuprinse 
și alte măsuri, unele vizînd eli
minarea unor lipsuri care mai 
persistă la unele asociații".

într-adevăr, evidențiind bu
nele rezultate ale școlilor ge
nerale 3 și 4 din P. Neamț, 
nr. 7 și 8 din Roman, nr. 2 din 
Tg. Neamț, ale liceelor „Petru 
Rareș", „Calistrat Hogaș" și 
„Pedagogic" din P. Neamț, „Ro
man Vodă**  din Roman și cel 
din Bicaz, nu putem trece cu 
vederea neajunsurile care se 
mai manifestă la școlile -gene
rale 6 și 9 din P. Neamț, la 
asociația Relonul Săvinești șl 
în comunele Cindești, Rediu și 
Stănița.

I
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sînt programate 
dintre care am

ASTAZI ȘI MÎINE în județul Neamț 
numeroase acțiuni în cadrul „Daciadei", 
reținut :

• ultimele dispute din etapa finală a „Dinamoviadei" 
tenis de masă ;

• „Marșul factorilor poștali", care se va desfășura 
Tg. Neamț și Va reuni reprezentanți a 20 de comune ;

• în toate localitățile rurale vor -avea loc „duminici cul
tural-sportive". întreceri la diferite discipline etc.

la

la I

La întrecerea de cros a „Diviziei școlare" au participat, de la 
începutul acestui an, peste 10 000 de elevi.

Foto r V. CÎRDEI — Sibiu

SIBIU: Inițiative frumoase,
dar și destule rămîneri în urmă

Raid anchetă in școli și asociații sportive sindicale

școlare de cros". Este o întrecere 
de masă care se bucură de un 
succes deosebit, atit printre elevi 
cit și printre cadrele de speciali
tate și conducerile unităților 
școlare". Lucrurile, intr-adevăr, 
așa stau. Într-o singură dimi
neață, aproape 500 de elevi, re
prezentanți ai școlilor generale 
4, 6, 9, 19, 20, au petrecut o 
frumoasă zi de mai în tovă
rășia crosului. Un bilanț ne a- 
rată că la cele patru etape 
desfășurate de la începutul a- 
nului școlar au participat a- 
proape 10 000 de elevi.

Inclus, de asemenea, în pro
gramul „Daciadci", „Decatlonul 
de orientare sportivă" a mobi
lizat la start, numai în acest 
an, peste 7 000 de purtători ai 
„cravatelor roșii cu tricolor". 
Acțiunea patriotică „Asaltul 
Carpaților" — care s-a încheiat 
vara trecută, cu amenajarea a 
12 izvoare. 10 popasuri. 14 pode- 
țuri șl, evident, cu excursii de 

neuitat, totalizînd 
peste 140 de km 
— a fost reluată 
chiar înaintea în
ceperii vacanței.

O bogată activi
tate se desfășoară 
și în numeroasele 
întreprinderi și in
stituții din muni

cipiul Sibiu. începute cu eta
pele pe asociații, întrecerile 
din cadrul ..Cupei Eliberării" 
continuă cu faza pe municipiul 
Sibiu și se vor încheia cu etapa 
județeană. Prim-'vicepreședintele 
C.M.E.F.S. Sibiu. Victor David, 
ne spune : „Foarte apreciate 
sînt campionatele interne, or
ganizate la disciplinele pentru 
care sînt condiții în asociațiile 
sportive sindicale. La Indepen
denta, Drapelul Roșu, Electrica 
ș.a., datorită sprijinului acordat 
de organele sindicale, s-a reu
șit deprinderea muncitorilor cu 
practicarea exercițiilor fizice,

Activitatea sportivă cunoaște 
în aceste zile, atit în județ cît 
și în municipiul Sibiu, acea 
notă specifică ce-i este confe
rită, de obicei, de apropierea 
unor evenimente de scamă. „Ne 
mai despart puține zile de daia 
startului oficial al competiției 
sportive naționale „Daciada" — 
ne spune primul vicepreședinte 
al C.J.E.F.S. Sibiu, tov. Traian 
Todoran. Momentul va fi mar
cat, firește, de o seamă de ma
nifestări care se vor desfășura 
atit in localitățile urbane cit 
și in cele rurale. Dorim, însă, 
în primul rînd. ca la competi

țiile ce vor avea loc pînă a- 
tunci. ca si la întrecerile ulte
rioare. să mobilizăm un număr 
oît mai mare de tineri, băieți 
și fete, pe care să-i angrenăm 
in continuare in activități per
manente".

Ajunși pe stadionul „Sub 
Arini", deși este încă devreme, 
vedem zeci de elevi și eleve pe 
aleile învecinate, toți echipați 
pentru concurs. Profesorul 
Emil Popovici. de la catedra de 
atletism a Școlii sportive „Șoi
mii" ne explică : „Înaintea în
chiderii anului școlar organizăm 
cea de a patra etapă a „Diviziei

astfel că aproape în fiecare 
sîmbătă și duminică bazele 
sportive cunosc o mare aflu
ență. Această nevoie de a face 
sport — continuă interlocutorul 
— Ie-a înlesnit-o, Ia întreprin
derile amintite, si practicarea 
cu regularitate a gimnasticii Ia 
locul de muncă".

In raidul întreprins de noi în 
municipiul Sibiu, aveam. însă, 
să constatăm — fapt confirmat 
și de tovarășul Victor David — 
că. deși sînt condiții, deși ti
nerii și chiar angaiații mai 
vîrstnici doresc să facă sport, 
asociațiile sportive, precum și 
comitetele sindicatelor din unele 
întreprinderi se complac în
tr-o neînțeleasă inactivitate. 
Este cazul unităților Ba
lanța, Metalurgica. întreprin
derea de utilaje și piese 
de schimb. Prim-vicepre- 
ședintele C.M.E.F.S. precizează: 
„La întreprinderile amintite, 
în timp ce multe suie de anga
jați doresc să ia parte la între
ceri între secții, la excursii, 
sînt puși doar in situația de a 
asista la... meciurile echipelor 
respective de fotbal".

Este regretabil că se petrec 
astfel de lucruri. Sperăm însă 
că și aici preocupările celor care 
răspund de activitatea sportivă 
vor fi, în curînd. pe măsura 
cerințelor.

LA SFlRȘITUL ACESTEI 
SĂPTĂMINI, C.J.E.F.S. Sibiu 
în colaborare cu ceilalți factori 
cu atribuții, organizează nu
meroase alte acțiuni din rîndul 
cărora reținem următoarele : 
lin mare Concurs de orientare 
sportivă, care se va desfășura 
în pădurea din apropierea ora
șului Cisnădie și la care vor 
participa peste 500 de tineri și 
tinere ; întreceri de cros, în 
toate localitățile județului, pen
tru desemnarea finaliștilor la 
...Cupa vacanței" în care vor fi 
angrenați zeci de mii de elevi.

BUCUREȘTI
La sfîrșitul săptămînii, 

în Capitală se organi
zează — ca deobicei în 
această primăvară — nu
meroase acțiuni sportive 
sub genericul „Daciadei". 
Reținem dintre acestea : 
un concurs de tir pentru 
elevi, la Poligonul Tine
retului, mîine de la ora 
12 (sectorul 1); o 
cursie ciclo-turistică 
Pădurea 1 
mîine ; un

ex- i 
la ;•

Pustnicul, tot i;
, i „Festival al | ■ 

Șoimilor Patriei și al Pi- i[ 
onierilor" în programul 
căruia figurează întreceri i[ 
de cros (astăzi pe str. | > 
Maior Coravu. la ora i [ 
14,30), de înot (la Bazi- Ji 
nul 23 August) și un con- i [ 
curs de orientare spor- ' i 
tivă ‘ 
oul (sectorul 3) J între- 
oeri *_  ‘ ' ..
volei, oină, fotbal (sec- |i 
torul 7); un campionat i[ 
de mini-fotbal, la Baza ;, 
Cireșarii și o excursie ei- ,' 
clo-turistică, la Snagov ;, 
(sectorul 8). ,'

Pentru cei mai mici 1, 
sportivi din Capitală. în !> 
sectoarele 1, 3, 4, 7 și 
la stadionul Voința vor > 
fi organizate concursuri i [ 
de triciclete, biciclete, j i 
patine cu rotile, întreceri i1 
dotate cu „Cupa 1 Iunie", j i 
„Ziua Copilului". i [

în Pădurea Pustni-

de tenis de cimp,

Pagină realizată de :
I. Gavrilescu, T. Stama, P. lo- 

van, Em. Fântâneanu,

Sportul, PugoSaț



ÎN DISCUȚIE: FACTORUL FIZIC PRECAR înaintea etapei de mîine

SI OMUGENIFAFEA BRIGĂZILOR DE ARBITRI
Săptămîna care se încheie 

azi-mîine a avut parte 
de cîteva meciuri de bu

nă factură în campionatul 
primei divizii : A.S. Armata 
— Jiul, Politehnica Timișoara — 
F.C.M. Reșița, Steaua — Rapid, 
Dinamo — Â.S.A. Tg. Mureș 
ș.a.

Așadar, 
îndeosebi 
televizată, 
Mureș au 
celor din Petroșani, un joc ae
risit, în continuă mișcare, cu 
faze ingenioase, desfășurate în 
viteză sporită pe măsură ce 
raidurile ofensive se apropiau 
de poarta lui Cavai.

Alături de sutele de mii de 
telespectatori, am putut urmări 
un fotbal cu nimic mai prejos 
de partidele unor formații-pro- 
tagoniste în cupele europene, un 
joc întrunind tră
săturile fotbalului 
actual, cum și—1 do
rește Ștefan Co
vaci, de circa un 
an, pentru abso
lut toate diviziona
rele A. Miercuri, în compania 
deloc mai puțin valoroasă, a- 
ceea a dinamoviștilor bucureș- 
teni, Boloni, Ispir, Fazekaș, 
Hajnal, Pîslaru și coechipierii 
au repetat apreciatul lor reper
toriu. Dar — să ne amintim 
bine — ca și duminică, presta
ția la cotă 
A.S.A. 
peste durata unei reprize, 
proximativ 50—60 de minute... 
cu îngăduință. S-a simțit mai 
puțin aceasta în partida cu Jiul, 
datorită avantajului substanțial 
pe tabela de scor, și mai mult 
în meciul cu dinamoviștii bucu- 
reșteni cînd resursele fizice i-au 
lăsat pe băieții lui Bone la 
rezultatul de 1—1.

Felicitîndu-i pe fotbaliștii din 
Tg. Mureș pentru fotbalul, real
mente, de 
„bis“-ul de 
stadionului 
cel Mare, 
același timp, să le atragem a- 
tenția în privința 
precare.

de două ori A.S.A. 1 
duminică, în partida 
fotbaliștii din Tg. 
etalat, în compania

Ajuns într-un moment atît 
de important (competitoa
rele se află la „turnantă", 

gata să atace „linia dreap
tă"), campionatului primei divi
zii trebuie să i se asigure, firește, 
arbitraje corespunzătoare. Se 
poate spune că, în ultima vre
me, Colegiul respectiv, prin co
misia de delegări, a înregistrat 
în activitatea lui o simțită co
titură. renunțînd la neeficien
tul sistem de delegări prin ro
tație, acela care aduce mai rar 
în prim-plan „cavaleri ai fluie
rului" apreciați datorită compe
tenței și corectitudinii lor. în- 
tr-adevăr, conduc acum, etapă 
de etapă aproape, arbitri ca N. 
Rainea, C. Dinulescu, Fr. Co
loși, O. Anderco ș.a., unii din- 
trei ei purtători ai ecusonului 
F.I.F.A., alții în curs de. 
venire. Ceea

Pe teme actuale

înaltă a formației 
a durat doar cu ceva 

a-

calitate, oferit si Ia 
pe „scena verde" a 
din soseaua Ștefan 

simțim nevoia, in

rezistenței 
Pentru că un factor 

insuficient finisat, desigur 
fizic, poate compromite sau 
nula toate celelalte însușiri 
tehnice, tactice și morale.

cel
a-

o 
singură jumătate de ceas poate 
risipi, deseori, ceea ce ai adu
nat pe tabela de scor în prece
dentele 60 de minute !

de-
ce nu a reușit încă 
să asigure, în mă
sura dorită, respec
tivul colegiu este 
OMOGENITATEA 

BRIGĂZILOR de
semnate Ia parti
dele divizionare

lor A. întîlnim încă, Ia fie
care rundă, trio-uri eterogene 
— din punct de vedere al loca
lității de reședință a respecti- 
vilor arbitri —, unele jocuri 
reunind trei arbitri din tot a- 
tîtea orașe. Alteori, delegările 
se relevă printr-o împereche
re (centru-linie) sui generis. 
Două recente exemple le soco
tim edificatoare în acest sens : 
un arbitru din Brașov (C. Ghi- 
ță) a avut, la meciul Jiul — 
Sportul studențesc, tușieri de 
la Baia Mare, un altul din 
Baia Mare (C. Szillaghi) a pri
mit, la linie, pentru jocul F.C.M. 
Galați — Corvinul, un ajutor 
din... Brașov, iar un al treilea 
(I. -Rus) urma să aibă la parti
da Progresul — F.C. Argeș doi 
tușieri din Brăila, dintre care 
unul n-a ajuns la timp, fiind 
înlocuit de un arbitru bucureș- 
tean care se afla în tribună. 
Să fie, oare, întîmplător faptul 
că la aceste trei partide s-au 
înregistrat evidente defecțiuni 
de arbitraj ? Noi credem că nu.

Constituirea unor „echipe" în 
materie de arbitraj — perma
nente și, pe cit posibil, de a- 
celași profil geografic — ar 
crea cu timpul în cadrul aces
tor brigăzi coeziunea absolut 
necesară unor prestații fără 
reproș,

Gheorghe NICOLAESCU

ULTIMELE VEȘTI
DE LA CELE 18 ECHIPE

Maratonul Diviziei A conti
nuă mîine cu desfășurarea eta
pei a 28-a. Iată, succint, amă
nunte de ultimă oră de la cele 
18 echipe : • JIUL PETROȘANI. 
Programul de antrenament a 
fost completat și cu o ședință 
de analiză a greșelilor comise 
în partida de miercuri cu Spor
tul studențesc. Antrenorul Gh. 
Ene ne-a informat că portarul 
Homan este, în continuare, ac
cidentat ; fundașul Rusu are 
întindere, dar a acumulat și 
cele trei cartonașe galbene, 
pentru care i se aplică o sus
pendare de o etapă. De aseme
nea, Augustin are o leziune 
ușoară • POLITEHNICA IAȘI, 
după ce a făcut escala de la 
Tg. Jiu, unde a jucat cu divi
zionara C Pandurii, țintește o 
nouă ispravă acolo unde a mai 
scos puncte decisive în anii 
din urmă. Portarul Bucu și 
fundașul central Ursu sînt ușor 
accidentați • STEAUA are, în 
continuare, pe Zamfir suspen
dat (încă două etape), dar se 
contează pe Anghelini, care 
și-a ispășit suspendarea. Sub 
semnul refacerii, atacantul Troi. 
• F.C.M. GALAȚI are o sin
gură problemă : Radu Dan nu 
va juca, deoarece miercuri a 
fost eliminat de pe teren • PO
LITEHNICA TIMIȘOARA spe
ră să-1 aibă în formație pe 
Dembrovschi. Anghel rămine 
Indisponibil • PROGRESUL va 
începe jocul cu experimentatul 
I. Sandu pe extremă. Fundașul 
Moraru se resimte după meciul 
cu F.C. Argeș, din cauza unei 
accidentări 0 F.C. BIHOR apa
re în teren fără doi titulari : 
atacanțil Kun II și Lupău, am
bii trimiși la București pentru 
un control medical amănunțit. 
Fundașul Popovici mai are de 
efectuat două etape de suspen
dare. Posibilă reintrarea lui 
Georgescu 0 UNIVERSITATEA 
CRAIOVA anunță absența lui 
Crișan, care a recidivat la o 
mai veche accidentare 0 A.S.A. 
TG. MUREȘ, după dușul rece 
administrat de Dinamo, se gîn- 
dește la reeditarea primei re
prize din meciul cu Jiul. Rein
tră Onuțan, dar va lipsi fun
dașul Szollosi. accidentat 0 RA
PID oontează pe reintrarea Iul

Neagu în linia mediană, a ex
perimentatului Ioniță în poartă 
și, probabil, a lui Pîrvu în linia 
fundașilor centrali • F.C. AR
GEȘ va juca cu Cîrstea fundaș 

. . 1 lhi Olteanu,
eliminat din 
Halagian va 
pentru Spe-

central în locul 
care joi a fost 
teren. Antrenorul 
opta, probabil, și .._____ ___
riatu în poartă, țlnînd seama 
de scăderile manifestate de 
titularul Cristian 0 F.C. COR
VINUL va conta pe Radu Nun
weiller, dar nu și pe Angeles- 
cu, care urmează la București 
Un tratament medical 0 F. C. 
CONSTANȚA. Antrenorul Gh. 
Ola este dezorientat în urma 
slabului randament al multora 
dintre jucătorii care au evoluat 
în partida cu Politehnica Iași. 
Va apela, se pare, la Popa, Co- 
rendea și Ignat, pe cale de re
facere după accidentările sufe
rite 0 F.C.M. REȘIȚA are tot 
efectivul valid și va utiliza for
mația cîștigătoare în partida 
cu U.T.A. 0 SPORT CLUB BA- 
CAU are același absent : pe 
fundașul Lunca 0 DINAMO nu 
va conta pe Vrînceanu, înlocuit 
de I. Moldovan, care a dat de
plină satisfacție în ultimele 
două apariții 0 SPORTUL STU
DENȚESC va prezenta formația 
standard, de la Petroșani, mai 
puțin fundașul Manea 0 U.T.A. 
a venit la București fără nici 
o problemă de formație. Hirm- 
ler și Leșean, doi dintre ju
niorii proprii, sînt, în continua
re, în atenția antrenorului 
Manolache.

CLASAMENTE • CLASAMENTE © CLASAMENTE ©. CLASAMENTE
ACASĂ DEPLASARERETUR

1. STEAUA 10 8 1 1 26- 8 17 1. STEAUA 17 13 2 2 45-17 28 1. UNIV. CV. 13 4 3 6 19-18 11
2. Univ. Craiova 10 5 3 2 15- 6 13 2. Dinamo 16 12 2 2 52-15 26 2. Steaua 10 4 1 5 13-12 9
3. Jiul 10 5 2 3 25-17 12 3. U.T.A. 14 11 3 0 30-13 25 3. Dinamo 10 2 5 3 12-14 9
4. Politehnica lași 10 4 4 2 11- 8 12 4. Jiul 14 11 2 1 34- 9 24 4. Politehnica lași 14 2 5 7 10-17 9
5. F.C.M. Reșița 10 5 2 3 16-14 12 5. F.C.M. Reșița 14 11 2 1 30-13 24 5. Jiul 13 3 2 8 15-28 8
6. S.C. Bacău 10 4 4 2 7- 9 12 6. Rapid 17 9 5 3 27-18 23 6. Sportul stud. 11 2 3 6 5-11 7
7. Dinamo 9 4 3 2 26-12 11 7. A.S.A. 13 9 4 0 27- 8 22 7. F.C. Bihor 14 1 5 8 18-29 7
8. F.C. Bihor 10 5 1 4 15-16 11 8. Univ. Craiova 14 9 4 1 25- 7 22 8. Progresul 10 2 2 6 9-23 6
9. U.T.A. 10 4 1 5 18-20 9 9. Politehnica Tim. 13 10 2 1 24-10 22 9. Corvinul 13 1 4 8 7-24 6

10. Corvinul 10 3 3 4 11-13 9 10. S.C. Bacâu 13 9 3 1 20- 6 21 10. A.S.A. 13 2 1 10 5-21 5
11. A.S.A. 10 3 3 4 16-19 9 11. Sportul stud. 16 8 5 3 22-16 21 11. F.C.M. Reșița 13 1 3 9 10-26 5
12. Sportul stud. 10 3 3 4 8-15 9 12. F.C. Argeș 13 8 4 1 22-10 20 12. F.C. Argeș 14 1 3 10 9-29 5
13. Rapid 10 3 3 4 6-14 9 13. F.C. Bihor 13 9 2 2 21-11 20 13. S.C. Bacâu 14 0 4 10 7-26 4
14. F.C. Argeș 10 2 3 5 6- 9 7 14. F.C. Constanța 14 8 3 3 26-12 19 14. Politehnica Tim. 13 1 1 11 6-19 3
15. F.C. Constanța 10 2 3 5 10-13 7 15. Corvinul 14 7 4 3 20-12 18 15. U.T.A. 13 0 3 10 11-39 3
16. F.C.M. Galați 10 3 1 6 10-18 7 16. Politehnica lași 13 7 3 3 22- 8 17 16. F.C. Constanța 13 0 2 11 4-25 2
17. Politehnica Tim. 9 2 2 5 8-10 6 17. Progresul 17 7 3 7 21-27 17 17. Rapid 10 0 1 9 1-21 1
18. Progresul 10 3 0 7 5-18 6 18. F.C.M. Galați 13 5 5 3 15-13 15 18. F.C.M. Galați 14 0 0 14 9-42 0

ECHIPA CAMPIONATULUI „Trofeul Petschovschi"

Alcătuită pe baza adiționării notelor obținute de jucători, echipa 
campionatului Diviziei A, după 27 de etape, se prezintă astfel :

Cheran (185) 

Romilă 

Pană (156)

Râduconu
Antonescu (198) 

(180)

(190)

Ștefănescu (192) Vigu (201) 
Mulțescu (190) Boioni (189) 

Dumitrache (175) I. Horea (190)

I

Situația în „Trofeul Petschov
schi", după 27 de etape, este ur
mătoarea: 1. Arad 9,14; 2. Bucu
rești 8,86 ; 3—4. Timișoara și 
Tg. Mureș 8,69; 5. Craiova 8,64; 
6. Hunedoara 8,50 ; 7. Reșița 
8,43 ; 8. Bacău 8,38 ; 9. Iași 8,30; 
10—11. Pitești și Oradea 8,23 ; 
12. Galați 8,15 ; 13. Petroșani 
8,07 ; 14. Constanța 7,93.

METAMORFOZA LUI
Florin Cheran, este o apari

ție plină de sugestii in fotba
lul românesc.

In toamna lui 1969, cind Di
nu, Luce seu, Dobrin, Dumitra- 
che, R. Nunweiller, Sătmărea- 
nu I și toți ceilalți pregăteau 
jocurile cu Portugalia și cu 
Grecia, în vederea „celei de a 
doua traversări atlantice", Flo
rin Cheran încerca să debuteze 
la Dinamo, intr-un joc din „Cu
pa municipiului București", a- 
vindu-l ca adversar direct pe 
Creiniceanu, adică pe extremul 
stelist care a tăiat avintul mul
tor fundași. Dar Florin Cheran, 
un jucător necunoscut marelui 
public, a reușit să-l neutrali
zeze pe vestitul dribler, „După 
joc — își amintește Florin — 
antrenorul Ștefan Covaci, pe 
atunci la Steaua, mi-a spus : 
„nu știu cine ești, băiete, 
dar cred că, intr-o bună zi, dacă 
ai să ai puterea să tragi, ai 
să ajungi un foarte bun fun
daș". Rezultatul ? La 8 mai 
1977, Florin Cheran a fost că
pitanul de merit al „naționalei" 
noastre, la Zagreb, intr-un meci 
de neuitat, cind Lucescu și Du
mitru, „ultimii mari absenți me
xicani", priveau la televizor 
duelul necunoscutului de ieri 
Cheran cu Dragan Geaici, cel 
care, in 1968, stîrnea admira
ția tuturor specialiștilor euro
peni, in faimoasa finală euro
peană Italia — Iugoslavia, ciș-

FALIMENTARA TACTICĂ
A APARARII
Partida de . joi, dintre Pro

gresul și F.C. Argeș, încheiată cu 
victoria la limită a echipei gazdă, 
a scos In evidență tn partea a 
doua a Întâlnirii posibilitățile 
reale ale piteștenllor Conduși cu 
l—o la pauză, In repriza secundă 
jucătorii argeșeni au renunțat la 
tactica lor de așteptare, au ieșit 
la atac și numai forma excelentă 
a portarului Giron a făcut ca ta
bela de marcaj să rămînă ne
schimbată. De fapt, jucătorii de 
la F.C. Argeș au trimis primul 
lor șut pe poartă abia în mln. 68. 
ca după aceea evoluția lor să aibă 
valențe pur ofensive. Se naște 
fireasca întrebare de ce formația 
antrenată de FI. Halagian nu ’ a 
optat, de la începutul medului 
pentru o manieră ofensivă, care, 
cu siguranță, l-ar fi adus cel pu
țin obținerea unul punct, dacă nu 
chiar mal mult. Această mentali
tate de a te apăra cu orice preț 
s-a dovedit în numeroase ocazii 
falimentară, sortită eșecului. Im
boldurile de pe margine ale an
trenorilor, care ti îndemnau pe

EXAGERATE
jucători să iasă la atac, au ră
mas în van în prima repriză șl 
astfel F.C. Argeș a pierdut întfl- 
nirea. Dacă ar fi atacat de La în
ceput, așa cum au procedat după 
pauză, deznodămîntul partidei ar 
fi fost — probabil —. cu totul al
tul.

Un alt aspect neplăcut de la 
meciul de joi, de data aceasta în 
legătură cu brigada de arbitri. 
Unul dintre tușierii delegați ini
țial, brăileanul Paul Căpriță, a 
sosit la stadion (din cauza întâr
zierii trenului) chiar în momentul 
în care arbitrul I. Rus fluiera în
ceputul partidei. Locul „titularu
lui" a fost luat de bucureșteanul 
C. Petrea, aflat la stadionul Pro
gresul în calitate de spectator. 
Astfel, brigada alcătuită ad-hoc 
a avut o prestație foarte slabă, 
desele nesincronizări între arbitrii 
de linie șl „centralul" I. Rus cre- 
înd ilaritate în tribune și influen- 
țînd direct rezultatul întâlnirii.

Gheorghe NFRTEA

DIVIZIA A In cifre

• Miercu-ri, în întâl
nirea cu F.C. Bihor, e- 
chipă la care a debutat 
în Divizia A, Vigu a 
jucat cel de-al 300-lea 
meci în primul eșalon. 
El este ol 12-lea jucă
tor care reușește 
ceasta performanța.

• în cele nouă par-
tide ale etapei a 27-a
s-au marcat 21 de ao-
Iuti, totalul lor ajun-
gînd la 654 : 480 gaz-
dele. 174 oaspeții

• Golul cu nr. 650
a fost marcat de Ma
nea, in meciul Rapid 
- Politehnica Timișoara.

In etapa a 27-a 
consemnat încâ 3 
apariții în actuala 

de campionat : 
* ’ * Reșița)

am
noi 
ediție
Pușcaș (F.C.M.

revenit după doi ani 
inactivitate, Cruce 

Solomon 
- ambii

de
(Rapid) ,i 
(S.C. Bacău) 
debutant!.

• In etapa 
s-au înregistrat

a 27-a 
_____ două e-

liminori : R. Dan și C. 
Olteanu. Totalul jucăto
rilor cu cartonașe roșii 
a ajuns Ic 19.

A La partidele etapei 
a 27-a au asistat 133 000 
de spectatori ; cei

• ••
ur-mulțî — 25 000 — au 

mărit meciul F.C. Bihor 
— Steaua. Totalul spec
tatorilor dupâ 27 de e- 
tape : 3 044 200.

• Primele locuri 
clasamentul orașelor, al
cătuit pe baza mediei 
de spectatori, dupâ 27 
de etape, sînt ocupate 
de : 1. Craiova 22 100,
2. Timișoara 17 800, 
București 16 900.

A Cei noua 
care au condus 
le etapei a 27-a 
mit 32 de stele 
ori cite patru, 
cite trei și o data două.

în

3.

arbitri 
partide- 
au pri- 
: de 6 

de 2 ori

FLQfi
tigată mo • 
noștri de

Cum a 
să debute: 
toamnă 1 
Creinicean

Născut i 
prilie 1941 
la Rm. 
cursurile Ș 
cest oraș, 
de la înce 
atletice. / 
sorii l-au 
letism (să . 
volei, adu ' 
care deriv 
chetă. Bir 
cerca să 
din păcat 
ani, secții 
sportive i 
rămi-ind 
nei frum< 
organizată 
unde l-a 
Lucescu.

După „ 
i-au intet 
batistului 
gă la fot 
— mărim 
să joc în 
Rm. Vile ' 
deplasare, 
de profe; 
paranteză 
mască a 
național 
sară 1,37 
a Il-a, ț 
pînă la 1

„Cum , 
Tot prin 
lui. In v 
pionatul 
obligatori 
Dinamo, 
ca, într-t 
Traian L

APR
ARBi
în ulti. 

cîteva br 
au condt 
ternațion 
primit c 
Astfel, 1 ’ 
drid — .
nală a „ 
trajul lu 
linie — :> 
șaride) £ 
vatoruț 1
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cători c; 
substituit 
dindu-le 
bitraj sa" 
tîndu-i. 
făcut vi 
tru (Nic 
tre (Dac 
și Gb. 
viște) et 
ționați c 
etape. P 
o atitudi 
arbitri s 
(Vulturii 
ceasta - 
rul final 
nerul M
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SIMBATA

MOTO. 0 
forma Pipe 
ora 10 ; et 
pel F.B.M.

Stadionul Steaua, 
Șoimii TAROM — 

teren

CTCLISM. Șoseaua București 
— Alexandria, km 7, ora 8,30 : 
campionatul municipal de

fotbal. Stadionul Steaua, 
ora 15,15: Steaua — F.C.M. Ga
lați (juniori), ora 17 : steaua

St. roșu 
stadionul 

Tehnometal 
(Div. B) ; 

ora 11 : Aba-

RUGBY. 
copilului, 
— Select 
bucur eșteai 
pia, ora 8, 
C.S.M. Su< 
can Bucu 
Constanța, 
promovare

fond (toate categoriile 
concurenți).

CICLISM. Velodromul 
namo, ora 15,30 : „Cupa Bucu
rești", etapa a m-a.

FOTBAL.
ora 17 :
Electronica (Div. C) ;
Flacăra, ora 17 : FI. roșie — 
Automatica (Div. C).

JUDO. Sala Floreasca, de la 
ora 9,30 și de la ora 16 • fi
nalele C.N. individuale la ca
tegoriile semimijiode, mijlo
cie, semigrea și grea (seniori).

MOTO. Stadionul Metalul 
(Pantelimon) : campionatul
republican de dirt-track, 
etapa a n-a.

DUMINICA

torul 
C) ; teren 
Automecan 
C) ; teren 
T.M.B. —

JUDO. S 
ora 9,30 și. 
nalele C.N 
tegoriile s 
ușoară, uș , 
niori).

— F.C.M. Galați (Div. Ă); sta
dionul Republicii, ora 15,15 : 
Sportul studențesc — U.T. A- 
rad (juniori), ora 17 : spor
tul studențesc — U.T. Arad 
(Div. A) ; stadionul Voința, 
ora 11 : Voința 
Brașov (Div. B) ;
Laromet, ora 11
— Ș.N. Oltenița 
teren Abatorul,

LITORAL 77
OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM și fi

lialele întreprinderii de turism, hoteluri și 
restaurante din București vă oferă bilete 
pentru odihnă în toate stațiunile de pe li
toral la tariful de 50 lei pe zi de persoană 
cu sejur pînă la 15 iunie. în tarif se in
clude cazarea și masa în hoteluri de cate
goria I.

Se pot procura bilete și pentru un se
jur mai mic decît seriile complete dejur mai mic decît seriile complete 
12 zile.

Posesorii biletelor beneficiază de o .. 
ducere de 50% la tariful de transport pe 
C.F.R.

Pe toată perioada sejurului se organizează 
din fiecare stațiune excursii pe litoral, în 
Delta Dunării, Nordul Dobrogei, precum și 
la Varna (R. P. Bulgaria).

re-

Weraemi
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DIVIZIA B

PETROLUL PLOIEȘTI,
VIRTUAL PROMOVATĂ!

HERAN
: de învinșii 
la Zagreb.
prin Cheran 
ța seară 
otriva

ști (la 5 
a copilărit

i a urmat 
rtive din a- 
narcat încă 
alitățile sale 
e că profe- 
t pentru at- 
înălțime) și

' un sport
ii peste șta- 
i Florin în-

„fotbal, dar, 
numai doi 
al a Scolii 
'țat, Florin 
mintixea u- 

de copii, 
a Vasiovei, 
pe Mircea

un 
in- 
că- 
$o-

, profesorii 
ii și volei- 
mai mear- 

‘ni-a rămas 
in — decît 
juniori din 
ciurile din 

fiu văzut 
mințim, in 
ilistul cu 
ie campion 
Jolei și să 
, categoria 
~a ulterior,

1 Dinamo ? 
. atletismu- 
j, Ia cam- 
.miorul era 

trecut la 
ut norocul 
antrenorul 
i vadă a-

lergmd și sa descopere in a- 
lergătorul din mine un posi
bil fotbalist. Drumul n-a fost 
deloc ușor, am avut și un re
cul, am poposit la Dinamo Vic
toria, dar pînă la urmă tot am 
ajuns la echipa mare".

De atunci, din 1969, Florin 
Cheran a realizat cea mai spec
taculoasă metamorfoză tehnică 
din fotbalul nostru. Atletul în 
care Traian Ionescu a văzut 
posibil fotbalist a ajuns un 
temațional de prim rang, 
ruia ii putem acorda, fără

. văială, titlul de cel mai cons
tant „tricolor" din ultimii doi 
ani, ceea ce reprezintă cu a- 
devărat o mare performantă in
tr-un fotbal pîndit de inegali
tăți.

Intr-o duminică (16 ianuarie 
a.c.), la Poiana Brașov, cind 
lotul declanșase „campania Za
greb", Mulțescu îi declara re
porterului : „Jucătorul care se 
simte cel mai bine în sala noas
tră de forță este Cheran. Și a- 
cest lucru nu e întîmplător. 
Florin a fost atlet și a redus 
astfel handicapul fotbaliștilor 
copii la capitolul forță".

Acesta este Florin Cheran, un 
exemplu de modestie și deli
catețe, un fotbalist care a vor
bit întotdeauna 
făcut mult, un 
adus în echipa 
din puritatea și 
letismului.

pufin, dar a 
căpitan care a 
națională ceva 
franchețea at-

I. Ch.

ELOGIOASE LA ADRESA
ROMÂNI PESTE HOTARE

de timp, 
tri români 
irtide in- 

care au 
arte bune. 

' letico Ma
rg, semifi- 
>r“, arbi- 
Rainea (la 
C. Manu- 

Șe obser- 
oarte bine.

Excelent este calificativul acor
dat arbitrajului lui C. Bărbu- 
lescu (la tușă — M. Buzea și 
C. Petrea) la meciul Grecia — 
U.R.S.S., din cadrul Campiona
tului european rezervat echi
pelor de tineret. In sfîrșit, la 
partida din „Cupa Balcanică" 
Panathinaikos Atena — Buduk- 
nost, arbitrajul lui N. Petricea- 
nu a fost, de asemenea, apre
ciat ca excelent.

I DATE DE COMISIA DE DISCIPLINA
iă a sanc-
]?ie de ju-

•+at să se 
arbitrilor, 

iii de ar- 
plu, insul- 

' fapte s-au 
ru Dumi- 
ileriu Pe
ana Popa 
Iul Tîrgo- 
fost sanc- 
între 4—6 
» au avut 

fată de 
Iru Vraja 
oj), și a- 
la fluie- 

i (cu Mi- 
. încheiat

cum s-ar fi

cu scorul de... 5—1 pentru e- 
chipa sa. Condamnabil s-au 
comportat și urni spectatori, 
care au huiduit brigada de ar
bitri, aruneînd și cu nisip în 
direcția ei. Jucătorul Vraja a 
fost suspendat pe 4 etape. Dar, 
dacă la o victorie cu 5—1, pe 
terenul din Lugoj se întîmplă 
asemenea lucruri, 
prezentat situația la un scor 
mai strîns ori la o eventuală 
victorie a oaspeților. Sau acest 
lucru este de neconceput la Lu_ 
goj ? Cu totul necorespunzătoare 
a fost și poziția pe care a a- 
vut-o în ședința Comisiei de 
disciplină reprezentantul echipei 
din Lugoj, Acațiu Fischer. Din 
această cauză, timp de 3 luni

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 27 MAI 1977

e Ia 
: fi- 

ea-

(se-

jlat- 
e la 
„Cu
teză.

’ -!«ui 
- il A 

iară 
tim
id — 
Vul-
Ind.
qt.ru

EXTRAGEREA I : îl 66 70 77
80 48 2 53 30

EXTRAGEREA a H-a : 79 86 7 
68 36 18 62 10 28

FOND GENERAL DE ClȘTI-
GURI : 777.678 lei, din care 58.684 
lei, report.

CIȘTIGURILE TRAGERII „LOTO
2“ DIN 22 MAI 1977

Categoria 1:1 variantă 25% 
(autoturism Dacia 1300) ; cat. 2: 
3,50 a 15.332 lei ; cat. 3 : 14,75 a 
3.638 lei ; cat. 4 : 78,50 a 684 lei; 
cat. 5 : 187,25 a 200 lei ; cat. 6 : 
1.341,25 a 100 lei.

Report la categoria 1 : 77.174 lei.
Autoturismul „Dacia 1300“ a 

revenit participantulu DUMITRU 
CREȚU din Pitești. .

ir
LOZUL IN PLIC este un sis

tem de joc popular și la înde- 
mina tuturor, se pot ciștiga

a ajuns ca, 
să aibă un 
(un adevă- 
șase etape

Desfășurată cu o regularitate 
fără reproș, întrecerea din eșa
lonul secund se apropie de sfîr
șit. Mai sînt șase etape. Dumi
nica trecută s-a disputat „run
da" a 28-a. Ce a adus ea nou ?

• PETROLUL, VIRTUAL 
PROMOVATA ÎN DIVIZIA A. 
Acel excelent tur realizat de 
echipa antrenată de V. Stănes- 
cu și Al. Fronea n-a mai lăsat, 
pînă la urmă, nimănui dreptul 
la replică în ceea ce privește 
poziția de lider. Cu seriozitate 
și dăruire, Petrolul 
după 28 de etape, 
avans de 15 puncte 
nat record) și, cu 
înainte de final, să fie virtual 
promovată în primul eșalon. De 
mulți ani o echipă nu și-a câști
gat acest drept cu atîta auto
ritate ! Felicitări jucătorilor, 
antrenorilor, conducerii clubului 
și... suporterilor, prezenți în 
număr tot mai mare în tribu
nele stadionului. Convinși că 
formația va juca tot atît de se
rios pînă în ultimul minut al 
întrecerii, să le reamintim, plo- 
ieștenilor că pregătirile pentru 
viitorul sezon, mai pretențios, 
încep... de pe acum.

• PE URMELE PETROLU
LUI SE AFLA OLIMPIA SATU 
MARE. Unsprezece puncte a- 
vans înaintea etapei de mîine 
și poziția sa nu mai poate, fi 
periclitată de Gloria Bistrița, 
C.F.R. Timișoara și C.I.L. Si
ghet, mulțumite, se pare, de 
pozițiile lor fruntașe, am zice 
noi chiar peste așteptări. Olim
pia Satu Mare a avut tăria să 
treacă peste șocul retrogradării, 
să se impună în fața partene
relor, să domine întrecerea din 
seria a III-a și să fie, acum, 
la un pas de revenirea pe pri
ma scenă a fotbalului nostru, 
împreună cu antrenorul Gh. 
Staicu, cel care o promovase și 
prima oară.

• ÎN SERIA A II-A, prin 
înfrângerea Chimiei Rm. Vîl- 
cea, fără drept de apel, la

MECIURI AMICALE
•PANDURII Tg. JIU 

TEHNICA IAȘI 1—1 
marcat Anton (min. 
ieșeni și Hie (min. 
gazde.

• C.S. TIRGOVIȘTE 
LUL PLOIEȘTI 1—1 (0—0) 

‘ ' liderii

POLI-
(0—0). Au 

68) pentru 
87) pentru

— PETRO- 
/ . Meci

amical. între liderii primelor 
două serii. Jocul a plăcut celor 
aproximativ 6.000 de spectatori 
prin dinamismul și spectaculozi
tatea fazelor. Golurile au fost 
marcate de Manolache (min. 75) 
pentru Petrolul, respectiv Tăta
ra II (min. 78) pentru gazde. (M. 
AVANU — coresp.)

el nu mai are dreptul să repre
zinte în nici un fel echipa.

De asemenea au fost sancțio
nați cîțiva fotbaliști care s-au 
făcut vinovați de joc brutal, 
periculos, unii dintre ei lovin- 
du-și chiar adversarii fără ba
lon. O astfel de faptă a comis 
Lulu Zorzoliu (Recolta Sioică- 
nești), oare a fost, dealtfel, 
suspendat pe 5 etape.

Și unii juniori au pornit pe 
drumul abaterilor. Este vorba 
de Dorin Hard (Politehnica Ti
mișoara) și Mircea Eremia 
(F.C.M. Reșița), care s-au lovit 
reciproc. Nu aveau alte lucruri 
de învățat de la seniori ? Cei 
doi juniori nedisciplinați au 
fost suspendați pe cite 3 etape.

autoturisme „Dacia 1300“ 
„Skoda S 100‘, precum și mari 
clștiguri in bani.

Tot mai mare este numărul 
participanților care se prezintă 
la sediul Centralei A.S. Loto 
Pronosport pentru a-și ridica au
toturismele cîștigate * * ------

(17) — seria a Il-a —, între 
Victoria Călan (11) și Minerul 
Cavnic (18) — în seria a 
Aproape 25 de formații 
neliniștite în acest final 
librat.

• MÎINE, ETAPA A 
Petrolul și Olimpia susțin par
tide dificile în deplasare, cu 
Relonul Săvinești și, respectiv, 

care a evoluat și în cîteva me
ciuri în Divizia A, Agachi, și 
un mijlocaș de mare travaliu, 
coponent, ca și Mindrilă, al 
lotului U.E.F.A. ’77, Solomon 
(a debutat miercuri în Divizia 
A), iată trioul de bază al „11“- 
lui băcăuan, echipa cea mai 
constantă pe parcursul actualei 
ediții a întrecerii.

O spectaculoasă ascensiune a 
realizat în această primăvară o 
echipă aproape anonimă în pri
ma parte a întrecerii, A.S.A. 
Tg. Mureș : 0—1 la Pitești, cu 
F. C. Argeș, 1—0 cu S. C. Ba
cău, 1—0 cu F. C. Bihor, 0—0 
la Timișoara, 0—3 la București, 
cu Steaua, 1—1 cu F. C. Cor- 
vinul, 1—0 cu Progresul, 0—1 
la Reșița, 6—1 cu Jiul și 2—1 
cu Dinamo Ia București, aces
tea sînt rezultatele tinerilor ju
cători mureșeni în a doua par
te a campionatului, rezultate 
care i-au adus în plutonul re- 
strîns al echipelor fruntașe. E- 
tapă de etapă, de la A.S.A. 
(antrenor: Atila Erdog) se 
marcă prin 
Dali, Simo,

Vorbind 
competiției, 
— cum am 
cu alte ocazii 
încă două recente debuturi în 
Divizia A : Tararache, la F. C. 
Constanța, și Leșean, la U.T.A. 
Ultimul a lăsat o foarte bună 
impresie, duminica trecută, în 
partida cu Progresul. Golgete- 
rul echipei de juniori U.T.A. ș-a 
mișcat dezinvolt, punîndu-și de 
cîteva ori — prin centrări sau 

■ pase precise — coechipierii în 
ideale poziții de gol. Și Ta
rarache, și Leșean sînt doi ju
cători dotați cu deosebite cali
tăți fizice, doi jucători pe care 
antrenorii lor au datoria să-i

tele din acest campionat al 
morilor — dacă în centrul 
nu s-ar fi aflat un antrenor, Pîr
vulescu, certat cu normele bunel 
cuviințe, care și cu alte ocazii 
s-a dovedit a fi nepermls de ner
vos, dînd exemplu de cum nu 
trebuie să se manifeste un peda
gog în fața propriilor elevi. Con
siderăm că forul tutelar al uni
tății școlare din Caracal ar tre
bui să-i... scutească pe juniorii 
fotbaliști de la Liceul 
indicațiile primite de la 
trenor, de la care nu 
multe lucruri bune de

Cazul mai ridică și o ___ „
blemă, aceea a arbitrajelor, des
pre care am mal scris cu puțin 
timp in urmă. Ne bucură faptul 
că un fost jucător, care de fie
care dată cînd apărea pe teren 
dădea dovadă de o sportivitate 
exemplară, a hotărât să devină 
arbitru. Pînă anul trecut, Al. 
Mustățea a jucat la F.C. Argeș. 
Din cauza unui accident, el a în
trerupt activitatea competițională 
și iată-1 acum în postură de ar
bitru. De ce a fost delegat, însă, 
tocmai la un meci în care evolua 
o echipă a clubului piteștean ? A- 
oest lucru este de neînțeles, de 
neconceput. Tocmai pentru că dă 
naștere la suspiciuni. Chiar și a- 
tunci cînd e vorba de un meci 
al oopiilor sau juniorilor. (L.D.)

PLIC :
Continuăm să vă 

clțiva dintre recențil 
care au cîștigat ___________
„Skoda S 100“ la LOZ IN PLIC.

NOGY ILONA din Reghin, ju
dețul Mureș

RUFF LUDOVIC din Arad, ju
dețul Arad

DOROFTE V. PETRU din
Iad, județul Vaslui

RACANEL CONSTANTIN 
Motru, județul Gorj

ȘERBAN II.TE din com. 
bălța, județul Teleorman

★
ASTAZI, ultima zi pentru __ 

punerea buletinelor la concursul 
Pronosport de mîine, 29 mal 1977.
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Alexandria (0—3), în prim- 
plan se află atractivul duel 
C.S. Tîrgoviște (40 de puncte)
— Steagul roșu (38). în etapa 
trecută, liderul s-a înapoiat cu 
un punct de la București ;*  
cu Metalul), dar martori ocu
lari au opinat că putea 
cu ambele puncte. Așa stînd 
lucrurile, confruntarea lor di
rectă, de la Tîrgoviște (etapa 
a 31-a), este așteptată cu un 
interes justificat. Pînă atunci, 
C.S. Tîrgoviște are de jucat la 
Slatina, după ce Steagul roșu 
va evolua mîine la București, 
în compania echipei Voința.

• UN NUMITOR COMUN 
ÎN TOATE CELE TREI SERII : 
întrecere echilibrată (pe alocuri 
chiar dramatică, de vreme ce 
Ind. sîrmei, de pildă, pierde 
acasă, cu 3—4, jocul ei cu C.I.L. 
Sighet), luptă palpitantă pentru 
evitarea retrogradării. Sînt doar 
șase puncte diferență între 
Prahova Ploiești (locul 11) și 
Minerul Gura Humorului (17)
— în seria I —, între Chimica 
Tîrnăveni (9) și Ș.N. Oltenița

Din activitatea competițională a juniorilor

ÎN DIVIZIA NAȚIONALA, UN FINAL ATRACTIV
• A.S.A. Ut Mureș-o spectaculoasă ascensiune în retur

Duminică și miercuri s-au 
disputat două dintre cele mai 
atractive etape din campionatul 
Diviziei naționale de juniori. în 
aceste etape au fost programate 
și două dintre partidele cele 
mai importante ale actualei e- 
diții, ambele cu implicații di
recte asupra părții superioare 
a clasamentului. Aceste două 
meciuri s-au jucat la Craiova. 
Primul : Universitatea — F. C. 
Constanța 4—01 A fost una 
dintre cele mal severe înfrân
geri ale liderului, care în retur 
nu a mai pierdut decît un sin
gur meci : 0—1 cu U.T.A., la 
Arad. Trei zile mai tîrziu de 
la această spectaculoasă victo
rie a echipei antrenată de C. 
Oțet, pe același teren a avut 
loc un alt derby: Universitatea— 
S. C. Bacău 0—1! Surprinzătoa
re înfrîngere, care a scos, deo
camdată, din lupta pentru titlu 
formația craioveană. Juniorii 
băcăuani au jucat cu o mare 
ambiție, dornici să se revanșeze 
după înfrîngerea din tur (0—1), 
dealtfel singurul eșec al acestei 
echipe pe propriul teren. Prin 
victoria de miercuri, S.C. Ba
cău s-a apropiat la numai un 
punct de lider. Făcînd abstrac
ție de eventuale mari surprize 
în cele șapte etape cîte au mai 
rămas de jucat, putem afirma, 
acum, că finalul primului cam
pionat divizionar de juniori va 
fi dominat de disputa indirectă 
dintre F. C. Constanța ' 
Iul lider mai are un 
dificil meci de susținut 
nedoara) și Sport club 
echipa • cu cel mai bun 
raj (4-30) și cea mai 
apărare (doar 17 goluri . . 
în 27 de meciuri jucate). Un 
portar cu destulă experiență, 
Mindrilă, un fundaș central

(actua- 
foarte 

la Hu- 
Bacău, 

golave- 
sigură 

primite

/

PROFESORUL RECALCITRANT I...
La Pitești, pe stadionul „1 Mal", 

a fost programat meciul F.C. Ar
geș — Liceul nr. 1 Caracal din 
cadrul etapei a 23-a a campiona
tului republican de juniori. Par
tida nu s-a disputat, însă, decît 
pînă în min. 35, cind echipa din 
Caracal a părăsit terenul de joc 
la ordinul antrenorului ei, praf. 
Ion Pîrvulescu. Motivul 7 înain
tea meciului, arbitrul Al. Mustă- 
țea a controlat — conform obli
gațiilor sale — legitimațiile tutu
ror jucătorilor și a observat că 
cea a lui Gb. Stoica (Liceul 1 
Caracal) nu avea viza medicală 
obligatorie. Așa stînd lucrurile, 
l-a rugat pe antrenorul echipei 
să treacă pe foaia de arbitraj, în 
locul lui stoica, un alt jucător. 
După discuții aprinse, a fost tre
cut F. Barbu și jocul a început. 
In min. 34, oaspeții au deschis 
scorul. Un minut mai tîrziu, cînd 
jocul era întrerupt, arbitrul l-a 
întrebat pe autorul golului cum 
se numește, pentru a-î trece în 
foaia de arbitraj și nu mică l-a 
fost mirarea cînd cei întrebat i-a 
răspuns zîmbind : Stoica. Firesc, 
conducătorul jocului l-a trimis la 
cabine. Supărat, antrenorul echi
pei din Caracal a început să țipe, 
să adreseze cuvinte injurioase ar
bitrilor și, pînă la urmă, a decis 
retragerea echipei de pe teren.

Poate că nu am fi relatat amă
nunțit oazul — unul ca multe al-

PROGRAMUL Șl ARBITRII JOCURILOR
SERIA I : • Victoria Tecuci — Olimpia Rm. Sărat : I. Puia 

(București) a Prahova Ploiești — Gloria Buzău : C. Ignat (Bu
curești) • Oltul Sf. Gheorghe — Ceahlăul P. Neamț : V. Trifu 
(Bala Mare) a Metalul Plopeni — Minerul Gura Humorului : 
Gh. Dragomir (București) — se joacă astăzi « Celuloza Călărași 
— C.S.M. Suceava : C. Bizlnichl (București) e C.F.R. Pașcani — 
Portul constanța : I. urdea (București) '« Relonul Săvinești — 
Petrolul Ploiești : C. Petrea (București) a C.S.U. Galați — 
C.S.M. Borzești : C. Niculescu (București) • Unirea Focsani — 
F.C. Brăila : E. Voicu (Oltenița).

SERIA A Il-a : a Șoimii Sibiu — Nitramonia Făgăraș : 
Szilaghi (Tg. Mureș) — se joacă astăzi 
metal București — Ș. N. Oltenița : 
nescu (P. Neamț) a Voința București — 
Brașov : I. Ciolan (Iași) a Electroputere Craiova

A. 
o Tehno- 
D. Dimi- 

Steagul roșu 
— ---------- - -------- ------------- - Metalurgis

tul Cuglr : C. Manușaride (București) a Flacăra Automecanlca 
Moreni — Metalul București : FI. Anutescu (Pitești) a Tractorul 
Brașov — Unirea Alexandria : N. Georgescu (București) a C.S. 
Tîrgoviște — Chimia Tr. Măgurele : M. Buzea (București) a 
Chimica Tîrnăveni — F.C.M. Giurgiu : V. Gligorescu (Ploiești)
• Chimia Rm. Vîlcea — Dinamo Slatina : C. Bărbulescu (Bucu
rești) .

SERIA A in-a : • C.I.L. Sighet — Minerul Lupeni : G. Farkaș 
(Beclean) a F.C. Baia Mare — Ind. sîrmei C. Turzii : V. Mur- 
gășan (București) a Victoria Călan — „U“ Cluj-Napoca : O. 
Ștreng (Oradea) a C.F.R. Cluj-Napoca — Mureșul Deva : FI. Pitiș 
(Oradea) a U.M. Timișoara — Olimpia Satu Mare : Gh. Jucan 
(Mediaș) a Minerul Cavnic — Aurul Brad : O. Ujhell (Oradea)
• Gloria Bistrița — Armătura Zalău : T. Balanovlci (Iași) a 
Sticla Turda — Dacia Orăștie : L. Vescan (Alud) a Rapid Arad 
— C.F.R. Timișoara : E. Călinescu (Reșița).

III-a. 
sînt 

echi-

re- 
eficacitate jucătorii 
Ogrean.
despre evidențiații 
ne vedem obligați 
făcut-o dealtfel, și 

să subliniem

ju- 
lui

nr. 1 de 
acest an- 
au prea 

învățat, 
altă pro-

U.M.T. In seria a Il-a, C.S. 
Tirgoviște evoluează pe teren 
propriu, întîlnind pe Chimia Tr. 
Măgurele, în timp ce Steagul 
roșu joacă la București, cu 
Voința, o decepție a returului, 
ajunsă pe locul 16. In celelalte 
jocuri se pune, în primul rînd, 
problema evadării din zona pe
riculoasă. (Al. V.).

&\\\\\\\\\\^^^^^

1. F. C. C-ȚA 27 15 7 5 48-25 37
2. S. C. Bacău 27 16 4 7 47-17 36
3. F.C. Corvinul 27 13 9 5 51-31 35
4. „U‘s Craiova 27 15 4 8 46-25 34
5. A.S.A. Tg. M. 27 14 5 8 37-25 33
6. Steaua 27 11 8 8 39-31 30
7. Poli. Tim.
8. Rapid
9. F. C. Bihor

26 11 7 8 31-27 29
27 9 11 7 32-31 29
27 12 4 11 43-39 28

10. Dinamo 26 9 9 8 22-19 27
11. Polit. Iași 27 10 7 10 39-45 27
12. F.C. Argeș 27 9 8 10 33-30 26
13. U.T.A. 27 8 8 11 33-31 24
14. F.C.M. Reșița 27 7 9 11 20-29 23
15. Progresul 27 8 6 13 30-40 22
16. F.C.M. Galați 27 7 8 12 13-30 22
17. Sportul stud. 27 7 4 16 34-48 18
18. Jiul 27 1 2 24 12-87 4

pentru a de-pregătească atent 
veni, într-un viitor apropiat, 
atacanți de nădejde ai echipe
lor lor. Cu atît mai mult cu 
cît este știut faptul că fotbalu
lui nostru îi lipsesc, îndeosebi, 
atacanți de valoare.

Laurențiu DUMITRESCU

REZULTATE
DIN CAMPIONATUL

REPUBLICAN

s.c.

Olte-
2—2 ;
Rm.

sp.

Duminica trecută, s-au disputat 
meciurile etapei a 25-a. penulti
ma, a campionatului republican 
de juniori. Iată o parte dintre 
rezultatele înregistrate :

SERIA I : Liceul nr. 2 iași — 
Șc. sp. Gh. Gheorghiu-Dej 3—1, 
C.F.R. Pașcani — Unirea Focșani 
2—1 1 S.C. Bacău — Șc. sp. Te
cuci 3—2, Liceul „A„ I. Cuza“ 
Focșani — politehnica Iași 2—3, 
Rulmentul Bîrlad — C.S. Boto
șani 0—0, Ceahlăul P. Neamț — 
C.S.M. Suceava 3—1 ; seria a 
II-A : C.S.U. Galați — Șc. sp. 
Călărași 1—0, Steaua — Șc. sp. 
nr. 2 București 4—0, Autobuzul 
București — Rapid București 
2—2, F. C. Constanța — F.C.M. 
Galați 1—1, s.c. Tulcea — spor
tul studențesc 2—1, F. C. Brăila
— Celuloza Călărași 14—3, Fla
căra roșie București — Metalul 
București 3—4 ; SERIA A III-A : 
Dinamo București — Liceul Pa
jura București 2—2, Ș. N. 
nlța — F.C.M. Giurgiu 
SERIA A IV-A : Chimia 
Vîlcea — Minerul Lupeni 3—2, 
Pandurii Tg. Jiu — 
Curtea de Argeș 7—1, 
Slatina — Electroputere 
1—0, C.S.M. Drobeta Tr.
— Minerul Motru 5—2, ...
Craiova — Știința Petroșani 0—3; 
SERIA A V-A : Dierna Orșova
— Viitorul Timișoara 1—0, Gloria 
Arad — Liceul nr. 4 Timișoara 
0—0, Strungul Arad — Șc. sp. 
Lugoj 2—0, C.F.R. Timișoara — 
U.T.A. 2—0 ; SERIA A VI-A : 
Armătura Zalău — F. C. Baia 
Mare 1—2, Șc. sp. Oradea — 
Gloria Bistrița 3—4, Șc. sp. Bala 
Mare — F.C. Bihor 4—1, C.F.R. 
Cluj-Napoca — Șc. sp. Victoria 
Cărei 3—0, Ind. sîrmei C. Turzii
— C.I.L. Sighet 7—0 ; SERIA A
VII-A : Liceul nr< 2 Deva — 
C.F.R. Simerla 0—2, Unirea Alba 
Iulia — C.F.R. Sighișoara 1—2, 
Șc. sp. Mediaș — F. C. Șoimii 
Sibiu 7—1; Șc. sp. Hunedoara — 
Metalul Aiud 4—0, Șc. sp. Șoimii 
Sibiu — Corvinul ’ '
ii—i ;
Miercurea Ciuc 
năvenl , .
Șc. sp. Tg. Secuiesc 7—0, Șc. sp. 
Cristur — Șc. sp. Odorhei 6—1, 
Șc. sp. Tg. Mureș — Șc. sp. Bra- 
șovia 2—2, Nitramonia Făgăraș — 
Șc. sp. Sf. Gheorghe 2—2.

Șc. . 
Dinamo 
Craiova 
Severin 
Șc. sp.

_ _ _ Hunedoara
SERIA A VIII-A : Șc. sp. 
_  Chimica Tîr- 
2—2. Tractorul Brașov —

qt.ru


LICEUL Nr. 1 BUCUREȘTI TREBUIE SĂ DEVINĂ 
ETALON AL SPORTULUI ȘCOLAR DE PERFORMANTĂ

înființat în urmă cu un an (prin comasarea 
Liceului 35 cu Școala generală 54), Liceul nr. 1 
cu program de educație fizică, unitate școlară 
de mare performanță a sportului bucureștean, 
s-a aflat zilele trecute în atenția Biroului execu
tiv al C.M.E.F.S. București, care a analizat acti
vitatea școlii într-o ședință la care au fost in
vitați să ia parte reprezentanți ai C.N.E.F.S. și 
Inspectoratului școlar municipal.

Informarea prezentată de conducerea liceului 
a arătat că în primul an de activitate s-au 
obținut rezultate promițătoare, printre care titluri 
republicane la înot, baschet, atletism și gimnasti
că băieți, cîteva recorduri republicane și un 
număr apreciabil de sportivi cooptați în diferite 
loturi reprezentative (65). O serie de elevi ai 
liceului reprezintă autentice speranțe ale spor
tului românesc. Amintim, printre aceștia, pe îno
tătorii Carmen Bunaciu, Ligia Anastasescu, Ca
melia Hoțescu și Horia Lucaciu, pe gimnastul 
Aurelian Georgescu, baschetbaliștii Virgil Căpu- 
șanu, Florentin Ermurache, Anton Netolitzki, 
Petre Brănișteanu și Marian Mihalache, atleții 
Maria Berbecaru, Gabriel Dumitru și Gheorghe 
Dumitru, tenismanii Andrei Dîrzu și Maria Ro
manov.

Dincolo de aceste realizări, s-au semnalat însă 
și o serie de aspecte critice privind activitatea 
celor 22 de profesori de specialitate din cadrul 
liceului. Problema cea mai stringentă este cea a 
selecției, care se dovedește nesatisfăcătoare, „din 
numărul mare de elevi școlarizați (peste 906 — 
n.n.), doar aproximativ 40% corespunzînd în mo
mentul de față cerințelor sportului de mare per
formanță, in vreme ce restul efectuează pregătiri 
fără a li se putea pretinde rezultate de valoare" 
— după cum s-a-arătat în informare.

Pe de altă parte, aproape 50% dintre profe
sorii de specialitate „nu aplică în procesul in- 
structiv-educativ volumul și intensitatea cerute 
de pregătirea modernă", acest lucru reflectîn- 
du-se în rezultate încă departe de așteptări. La 
atletism, spre exemplu, din cei 9 sportivi nomi
nalizați pentru Olimpiadă, doar trei și-au înde
plinit obiectivele stabilite, procentul vorbind de 
la sine despre calitatea muncii depuse. După

cum se arăta în ședință, „trebuie schimbată 
radical concepția privind selecția și pregătirea 
pentru marea performanță în cadrul liceului, iar 
acele cadre care nu renunță la comoditate și care 
nu se angajează plenar într-o muncă asiduă tre
buie schimbate cu altele, corespunzătoare". 
S-a propus, de altfel, ca începînd de anul viitor 
toate cadrele de specialitate să lucreze pe baza 
unui contract de antrenor, fapt care ar spori 
substanțial răspunderea profesorilor ; în același 
timp, evaluarea muncii se va face și prin testări 
periodice, la care principalul cuvînt în aprecie
rea valorii elevilor îl vor avea tehnicienii de
semnați de federații, specialiști imparțiali, dina
fară școlii. în acest fel se creează posibilitatea 
unei permanente trieri a valorilor, fiind păstrați 
doar acei elevi care dovedesc un real talent și 
certe posibilități de a atinge piscurile marilor 
performanțe.

Munca de selecție, cheia succesului activității 
viitoare, trebuie să fie, însă, sprijinită și dinafa
ră, de absolut toți profesorii de educație fizică 
ai școlilor bucureștene, care au datoria să înțe
leagă că Liceul 1 este o unitate-etalon. o unitate 
unde viitorii performeri au la dispoziție condiții 
de lucru la nivelul pretins de activitatea de mare 
performanță.

în momentul de față baza materială este în 
curs de îmbunătățire, ținînd seamă mai ales de 
faptul că, începînd cu Comitetul sectorului 3 al 
P.C.R. și pînă la C.M.E.F.S., toată lumea sprijină 
această' școală în mod concret. Nu același lucru 
se poate spune însă și despre federații, dintre 
care — pînă acum — doar cea de natație ma
nifestă un interes constant.

în cadrul ședinței de analiză s-au mai ridicat 
și alte probleme, la fel de importante. Ideea 
fundamentală a fost aceea că Liceul 1, prin 
forma sa de organizare, trebuie să devină nu 
numai unitate-fanion a sportului de performanță 
școlar, ci și o verigă importantă a mișcării noas
tre sportive, un centru care să propulseze stele 
de prim rang pe firmamentul edițiilor viitoare 
ale Jocurilor Olimpice.

Horia ALEXANDRESCU

Ratarea calificării în grupa A a C.E. de baschet,

AL CONCEPȚIEI NECORESPUNZĂTOARE 
PREGĂTIRE Șl DISCIPLINĂ!

UN REZULTAT

Participînd la grupa B a 
Campionatului european de 
baschet, echipa masculină a 
României nu a promovat în 
grupa A, infirmînd astfel spe
ranțele create de performan
țele anterioare și de condițiile 
de pregătire avute la dispozi
ție. Mai mult chiar, într-un 
clasament (neoficial) al ediției 
1977 a C.E., formația română 
figurează pe locurile 15—16, 
ceea ce reprezintă cel mai slab 
rezultat consemnat în istoria 
participării sale Ia competiția 
respectivă. Necalificarea în gru
pa A, ca urmare a trei în- 
frîngeri (în fața selecționatelor 
Greciei, Finlandei și Franței) 
și a numai două victorii (asu
pra reprezentativelor Turciei și 
Austriei, ultimul rezultat ne- 
maiinfluențînd, însă, clasamen
tul) mîhnește pe cei ce ur
măresc activitatea acestui sport 
cu o largă răspîndire în rîn- 
dul tineretului din țara noas
tră, cu atît mai mult cu cit 
vine după un sezon hivernal 
în cursul căruia echipele de 
club au adus unele satisfacții 
prin participarea lor la cupele 
europene. Ratarea calificării în 
grupa A constituie un insuc
ces supărător, de neconceput în 
condițiile permanentei evoluții 
a baschetului . în Europa și 
chiar ținînd seama că din u- 
nele reprezentative fac parte 
baschetbaliști proveniți din 
S.U.A. (Barry Withe, Jacky La- 
mothe-naturalizați cetățeni fran
cezi) sau care studiază în 
S.U.A. (George Kastrinakis, De- 
metrios Katsoulis-Grecia, Kale- 
vi Sarkalahti-Finlanda). Asu
pra cauzelor nereușitei ne vom 
referi în rîndurile de mai_ jos, 
precizind de la început că ne 
vom limita la probleme con
siderate ca primordiale și care 
constituie, de fapt, probleme ale 
baschetului românesc.

Aspectul cel mai grav, con
siderăm că este cel al concep
ției greșite a jucătorilor (și im
plicit a antrenorilor) despre 
baschet, despre pregătire, des
pre disciplină. Din această cau
ză, pe parcursul perioadei din
tre C.E. din 1975 și C.E. din 
1977 a trebuit treptat să se re
nunțe la intenția de întinerire 
a lotului reprezentativ, deoare
ce jucătorii promovați manifes

tau chiar și mai puțină putere 
de muncă, mai puțină discipli
nă decît vechii jucători, ca să 
nu mai vorbim de bagajul lor 
rudimentar de cunoștințe tehni- 
co-tactice și de nivelul scăzut 
al pregătirii fizice, care-i fă
ceau inapți pentru disputele in
ternaționale. Penuria de jucă
tori de valoare a obligat con
ducerea tehnică a echipei să 
mențină în pregătire baschetba
liști care nu au dorit să-și a- 
sume răspunderea de a face 
parte din reprezentativă, ca 
Braboveanu, sau care au mani
festat indisciplină (Ivascenco). 
în general, după cum s-a afir
mat în ședința de analiză a 
comportării formației noastre 
la C.E., spiritul de echipă a 
fost ca și inexistent, mai mult, 
certurile între jucători fiind 
frecvente chiar și în timpul 
meciurilor.

Un alt aspect important este 
cel al nivelului foarte scăzut 
al jucătorilor înalți. Doar Ocze- 
lak (integral) și Georgescu (în
tr-o oarecare măsură) au co
respuns, ceilalți (Ivascenco și 
Mihuță) făcînd figurație, fiind 
net depășiți de adversarii di- 
recți. Din nou (ca și acum doi 
ani) s-a simțit din plin co
moditatea sau incapacitatea (ori 
și una și alta) antrenorilor di
vizionari de a ridica pînă la o 
valoare corespunzătoare jucători 
de 2 m și mai înalți, fapt care 
a făcut imposibilă selecționarea 
pentru C.E. a altor baschetba
liști decît a celor consacrați 
sau... așa-ziși consacrați.

Desigur, mai sînt și alte 
probleme : labilitatea psihică a 
jucătorilor, incapacitatea de a 
practica jocul modern bazat pe 
agresivitate în apărare, ritm 
rapid al acțiunilor ofensive, 
frecvență și precizie în aruncă
rile la coș (echipa noastră s-a 
„remarcat" prin tempoul de 
vals al jocului în atac), insta
bilitatea componenței lotului 
(din motivele arătate mai sus), 
insuficienta consecvență a an
trenorului principal (prof. D. 
Evuleț-Colibaba), ncacordarea 
de către federație (și în special 
a secretarului ei, prof. O. Di- 
mitriu) întregii atenții procesu
lui de pregătire în vederea C.E. 
ș. a.

în esență. însă, apreciem că 
insuccesul de la Helsinki nu 
este intîmplător și că el se 
datorează, așa cum am mai 
spus, opticii vicioase asupra se
riozității. conștiinciozității, dis
ciplinei care ar trebui să dom

nească în tot timpul anului Iâ 
antrenamentele echipelor (de 
club) de juniori și de seniori, 
adică la pepinierele lotului na
țional.

Dumitru STANCULESCU

TINARA GENERAȚIE DE CANOTORI 
S-A IMPUS CU AUTORITATE

Pe baza rezultatelor înregis
trate la recentele campionate 
republicane de canotaj pe am
barcațiuni mici au fost alcătuite 
loturile reprezentative ale 
României, care vor debuta în 
sezonul internațional 1977 prin 
participarea la apropiata „Re
gată Moscova" (4—5 iunie).

După cum se știe, acest prim 
criteriu de selecție pentru lo
turile reprezentative, campio
natul pe ambarcațiuni mici, a 
permis specialiștilor noștri o 
trecere în revistă a tot ce are 
mai bun schitul românesc, la 
începutul noului ciclu olimpic, 
și o evaluare (am spune aproa
pe perfectă) a valorilor indivi
duale. Evoluția în schifuri de 
simplu (pentru vîslași) și în 
ambarcații de 2 f.c. (pentru ra- 
meri) a oferit posibilitatea apre
cierii juste (și indiscutabile !) a 
posibilităților de care dispui* 
canotorii și canotoarele din 
toate secțiile. Prevederea re
gulamentară obligatorie ca ab
solut toți schifiștii să concureze 
pe bărci de producție indigenă 
a eliminat orice urmă de avan
taj sau de dezavantaj, toată 
lumea evoluînd, din acest punct 
de vedere, în condiții absolut 
egale.

Și iată că la ora bilanțului, 
adică în finale, ierarhiile știute 
și cele anticipate au fost a- 
nroape spulberate de o pleiadă 
de canotori și canotoare din 
noua generație, care s-au im
pus net în fața „consacraților". 
Au căzut multe „stele", au dis
părut multe „nume" de rezo
nanță ; dintre medaliatele cu 
bronz în proba de 4+1 vîsle a 
J.O. de la Montreal doar una 
singură șe mai află în noul lot 
— Felicia Afrăsiloaia — dar și 
ea a fost obligată la eforturi 
mari pentru a sosi pe locul V 
într-o finală cu adversare cva- 
sinecunoscute pe plan interna
țional. Maria Micșa, clasată pe

Festivitate de premiere la Berlin : pe locul I — Vasile Teodor 
(în mijloc), pe locul II italianul Orfeo Pizzoferrato, iar pe locul 

III (in dreapta) Dezso Szemethi (Ungaria).

CICLIȘTII AU FĂCUT PROGRESE,
DAR CONTRATIMPUL.

Subliniam în primul comen
tariu dedicat celei de a 30-a 
ediții a „Cursei Păcii", că locul 
VI ocupat de reprezentativa 
României în ierarhia finală (19 
echipe naționale participante) a 
fost rodul muncii intense a ce
lor 6 rutieri, îndrăznelii lor de 
a iniția acțiuni decisive, rodul 
hotărîrii cu care și-au apărat 
șansele în această atît de grea 
întrecere a sportului cu pedale. 
Toate acestea au fost posibile 
datorită pregătirii intense din 
timpul iernii și participării la 
competițiile de. punere în for
mă din primăvară („Cupa 
F.R.C.", „Tour d’Annaba", „Tu
rul Mediteranean").

Bilanțul echipei noastre — 
cel mai bun din ultimul dece
niu — se prezintă astfel : locul 
VI Ia echipe, o etapă cîștigată 
(Vasile Teodor), un Ioc III 
(Mircea Romașcanu) și 16 locuri 
în primii 20 Ia etape (Vasile 
Teodor de 6 ori, Mircea Romaș
canu de 3 ori, Ion Cojocaru de 
3 ori, Eugen Dulgheru de 2 ori 
și Costică Bonciu de 2 ori). 
Contribuția alergătorilor români 
la dinamizarea cursei, compor
tarea lor și performanțele rea
lizate au fost de nenumărate 
ori obiectul elogiului presei și 
al specialiștilor. Antrenorul e- 
chipei Cehoslovaciei, Pavel 
Dolezel, spunea : „Cicliștii ro
mâni au realizat anul acesta un 
salt notabil. Ei au devenit com
bativi, și-au îmbunătățit consi
derabil sprintul, pot deci as
pira la locuri fruntașe in ma
rile competiții internaționale. 
Vasile Teodor si Mircea Romaș- 

locul 10 (!) avea să fie și des
calificată (maestrele emerite ale 
sportului Ioana Tudoran și Eli- 
sabeta Lazăr s-au retras oficial 
din activitatea competițională). 
Cu excepția Marlenei Predescu 
și a Floricăi Petcu, care au do
minat autoritar proba de 2 f.c., 
obținînd lejer titlul de cam
pioane și impunîndu-se drept 
primele două ramere ale tării 
la această oră, nici o altă schi- 
fistă din „generația Montrealu- 
lui" nu ni s-a părut superioară 
valoric noii pleiade. Vîslașe ca 
Veronica Holman, Mariana Ca- 
tană si Maria Andone, ramere 
ca Petrica Crețu, Carmen Con- 
stantinescu, Maria Stroian și 
Maria Roman sînt numai cîteva 
dintre vîrfurile noii generații, 
cîteva dintre speranțele noastre 
pentru Campionatele mondiale 
din acest an și pentru întrece
rile de anvergură din anii vii
tori.

La masculin situația este 
identică. Tineri schifiști de ta
lent au lăsat o excelentă im
presie, permițîndu-ne să privim 
cu optimism următoarele în
treceri internaționale. Ion Popa, 
Gheorghe Chihaia, Victor Albeș 
și George Bularda — la rame, 
Sever Șucan, Nicolae Popa și 
Gheorghe Mandiuc — la vîsle 
s-au remarcat în mod special. 
Alături de ei, se impune a fi 
subliniată revenirea pe primul 
plan a unor schifiști de auten
tică valoare internațională, ca 
Dumitru Grumezescu, Petre 
Ceapura și, parțial, Pavel Za- 
goni, Andrei Kapornyai, Nicolae 
Simion și Ernest Gali.

Săptămîna viitoare schiful 
românesc pășește în noul se
zon internațional, primul din 
ciclul olimpie 1977—1980. Dorim 
ca încă de acum, de la început, 
canotorii noștri să intre pe dru
mul marilor performante,

H. AL 

canu sînt rutieri de primă 
mină, vedete pe oricare listă de 
start". Nu mai puțin elogios a 
fost și conducătorul echipei O- 
landei, A. Koopmans : „îmi 
plac deosebit de mult rutierii 
români. Am o mare stimă pen
tru Vasile Teodor, pentru mo
dul cum știe să se impună în 
pluton și să-și fructifice șansele 
la sprinturi. Ciclismul românesc 
devine o forță ce trebuie luată 
în considerare". Cîștigătorul 
cursei, Aavo Pikknus, mărturi
sea reporterilor : „Printre aler
gătorii care mi-au dat mult 
de... furcă se află și românii 
Vasile Teodor Și Mircea Romaș- 
șanu. Forța acestuia din urmă 
am putut s-o evaluez mai bine 
într-o evadare, cind a impus 
o trenă infernală de-a lungul 
a peste 100 km. După opinia 
mea este un mare talent", 
în fine, ziaristul francez Emile 
Besson opina : „Iată din nou o 
echipă a României capabilă să 
joace un rol de frunte în ma
rile competiții rutiere. Excelen
tul tactician Vasile Teodor este 
un veritabil căpitan de echipă 
ce-și poate conduce coechipie
rii la performanțe strălucite

Firește, am mai putea trans
crie și alte opinii culese în cele 
două săptămîni de desfășurare 
a cursei Varșovia — Berlin — 
Praga. Socotim însă că cele a- 
lese sintetizează foarte bine o- 
pinia caravanei. într-adevăr,' 
echipa noastră a marcat în cea 
de a 30-a ediție a „Cursei Pă
cii" un notabil salt de calitate. 
Pentru ca progresul ei să con
tinue, pentru aa performanțele 
viitoare să se ridice la cote și 
mai înalte trebuie însă să pri
vim și reversul medaliei !

Echipa României a avut nu
mai doi oameni la nivelul pre
tențiilor unui loc pe podium. 
Ej sînt Vasile Teodor — sportiv 
admirabil, combativ, excelent 
tehnician — și Mircea Romaș
canu — talent remarcabil. A- 
cești doi sportivi au participat 
la evadările care au urcat re
prezentativa tării noastre pe lo
cul VI și, apoi, la acțiunile care 
i-au consolidat această poziție 
fruntașă și tot ei au fost singu
rii care au urcat pe podiumul 
de premiere al etapelor. Dacă 
am mai fi avut măcar încă un 
ciclist de talia lor echipa Româ
niei ar fi putut aspira chiar și 
la Tocul III în „Cursa Păcii". 
Ion Cojocaru — și el alergător 
talentat — este prea timorat de 
posibilitatea de a fi angajat în 
busculade, Eugen Dulgheru — 
om de muncă, util doar în plu
ton — nu poate aspira la per
formanțe înalte, iar debutanții 
Costică Bonciu și Ion Nica s-au 
declarat mulțumiți cu faptul că 
au terminat întrecerea, că au 
venit în marea majoritate a eta
pelor cu primul pluton și că; 
uneori, au încercat — destul de 
timid — să participe și la acțiuni 
de detașare. Este, deci, nevoie 
să se amplifice pregătirea tu
turor rutierilor, să se participe 
la mai multe curse grele și — 
mal ales — să se pretindă mult 
mai mult de la fiecare dintre 
sportivii care îmbracă tricoul c- 
chipei naționale.

Nu trebuie omis nici faptul 
că sportivii noștri n-au cores
puns la proba contracronome- 
trului. Este o tară mai veche; 
e drept, dar aceasta nu repre
zintă o scuză, ci dimpotrivă ! 
Federația de specialitate, an
trenorii lotului si ai cluburilor 
trebuie să facă eforturi comune 
pentru îmbunătățirea perfor
manțelor cicliștilor noștri la 
contratimp. Să se inițieze mai 
multe curse obligatorii și să se 
fixeze haremuri pentru intra
rea în lotul national, astfel ca 
probele solitare să nu mai con
stituie un handicap pentru ci
cliștii români.

Hristache NAUM ]



CAMPIONATE® COMPETIȚII
Halterofilii M. Grigoraș 

(Rapid) și I. Buta (Steaua), 

campionii zilei a doua

CLUJ-NAPOCA. 27 (prin te
lefon). în ziua a doua a Cam
pionatelor naționale de haltere 
— individual seniori — nu s-a 
mai repetat cazul petrecut cu o 
zi înainte, cînd la categoria 
muscă nu s-a acordat titlul, de
oarece cîștigătorul n-a realizat 
baremul impus, norma de 
maestru al sportului. La categ. 
pană (60 kg), noul campion, 
Marian Grigoraș, s-a detașat de 
ceilalți 11 concurenți, cu toate 
că rezultatul lui la total (250 kg) 
nu reprezintă o performanță 
deosebită (recordul său perso
nal este de 257,5 kg.) și se si
tuează sub posibilitățile lui. De 
menționat că doi dintre favori- 
ții categoriei, Fr. Antal și C. 
Chiru, au ieșit din concurs.

Rezultate tehnice : categ. pa
nă: 1. M. Grigoraș (Rapid Bucu
rești) 250 kg — campion națio
nal, 2. St. Kiss (A.S.A. Tg. Mu
reș) 235 kg, 3. I. Nicu (Rapid 
București) 225 kg ; „smuls" : 1. 
M. Grigoraș 107,5 kg — campion 
național, 2. St. Kiss 105 kg, 3. I. 
Nicu 100 kg ; „aruncat" : 1. M. 
Grigoraș 142,5 kg — campion 
național, 2. St. Kiss 130 kg, 3. 
C. Chiru (Steaua) 130 kg.

La categoria ușoară (67,5 kg) 
am asistat la o luptă pasionan
tă între cei 20 de concurenți, 
dintre care cel puțin 4 candi
dau la titlu. Totuși, nici din 
aceste întreceri echilibrate nu 
s-a înregistrat rezultate deose
bite, ele situlndu-se la un nivel 
mediu, ca și la ultimele con
cursuri. Ca un element de sur

CÎND DOI SE CEARTĂ...
în prima ține- 

Tețe, maestrul spor- 
tului Doru Bardaș a 
lasat multe bărci în 
urma lui. Le-a lă
sat în luptă dreap
ta, iar cînd s-a în- 
timplat să fie de
pășit, și-a felicitat 
barbatește adversa
rul. Era epoca ro
mantică a caiacului 
și canoei ? Nu. Și 
astăzi, pe Snagov, 
învingătorii sînt 
respectați. Și astăzi, 
bunăoară, cînd se 
ivește pe lac cam
pionul campionilor, 
Vasile Diba, se a- 
plaudă. Chiar dacă 
medaliatul cu aur 
la Montreal se află 
pe apă doar la an
trenament, Atmosfe
ra curată, deschisă, 
asemenea celei din 
jurul nuferilor an
corați discret către 
maluri, place.

Așa se explică de 
ce, în zile de con
curs, mecanicul 
Doru Bardaș gră
bește în „Triaj**  
spre a da în pri
mire locomotiva e- 
lectrică, pentru ca 
apoi să ia drumul 
Snagovului. Așa se 
explică de ce acest 
arbitru de parcurs, 
prezent și la re
centul campionat 
republican de fond, 
a notat în dreptul 
cursei de caiac pa

tru — 10 000 m :
„Ofensă adusă celor 
care iubesc sportul 
padelei și pagaei".

Notația rezuma 
incidentul dintre e- 
chipajele cluburilor 
Steaua și Dinamo. 
Firește, descrierea 
celor două abordaje 
ar satisface pe cei 
mai pretențioși ci
titori, amatori de 
„mari bătălii nava
le". Epilogul, însă, e 
trist : două ambar-
■■■■««■■■■■■■■■I

NOTĂ
câți uni avariate, 
două echipaje des
calificate ! Iar dacă 
bărcile mai pot fi 
recuperate, titlul de 
campion republican 
a fost irevocabil 
pierdut. Pierdut în 
mod regretabil, la 
„masa verde", prin 
hotărirea juriului 
care a sancționat 
două echipaje vino
vate in egală măsu
ră. Mobilul nu a 
fost, cum s-ar pu
tea crede, numai 
dorința incandes
centă de a cuceri 
primul loc. Intenția 
a fost — cum apre
cia competentul ju
riu, îmbătrânit pe 
apa Snagovului —

LA 4 IUNIE, MECIUL DE RUGBY FRANȚA - ROMÂNIA
(Urmare din pag. I) ---------------------- ’

Grivița Roșie, Universitatea Ti
mișoara, Sportul studențesc — 
fiind întregite cu participările 
la etapele săptămînale ale cam
pionatului republican. Au urmat 
patru zile de pregătire Ia loț, 
desigur cu alte obiective, in 
Poiana Brașov, unde s-a lucrat

• mîine, pe stadionul 
„PARCUL COPILULUI", 
lotul reprezentativ pentru 
meciul cu Franța va în- 
țilni — de la ora 10,30 — 
intr-un meci de verificare, 
o selecționată divizionară 
bucur eșteană.

în special pentru pregătirea 
fizică generală și specifică 
(jocuri de fotbal, baschet, aler
gări, gimnastică, totul, însă, în 
absența... balonului oval). De 
ieri, lotul reprezentativ se află 
la Snagov, urmînd cu conștiin
ciozitate un program de pregă
tire specifică, cu antrenamente 
tehnico-tactice.

priză, consemnăm victoria tînă- 
rului Ion Buta (Steaua) asupra 
fostului deținător al titlului 
Alexandru Kiss (Clujeana). Re
zultate tehnice : 1. Ion Buta
(Steaua) 280 kg — campion na
țional, 2. Al. Kiss (Clujeana)
277.5 kg, 3. A. Miut (Electro
motor Timișoara) 265 kg ; 
„smuls" : 1. Buta 120 kg —
campion național, 2. M. Paloș 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 120 kg, 
3. S. Armanca (A.S.A. Tg. Mu
reș) 117,5 kg ; „aruncat*  : 1. Kiss
162.5 kg — campion național, 
2. Buta 160 kg, 3. V. Daniel 
(Rapid) 152,5 kg.

întrecerile continuă simbătă 
ți duminică. (Ion OCHSEN- 
FELD).

Ultima etapă din Divizia A

de handbal

Astăzi și mîine sînt progra
mate partidele ultimei etape 
a Diviziei A de handbal. Sin
gura întîlnire de astăzi este 
cea dintre Steaua și Dinamo 
București (teren Steaua, de la 
ora 17,30), urmînd ca mîine să 
aibă loc următoarele jocuri : 
„U“ București — CSM Bor- 
zești (teren Universitatea, de 
la ora 10,10), Relonul Săvinești 
„U“ Cluj-Napoca, Gloria Arad
— H. C. Minaur Baia Mare, 
Poli Timișoara — CSU Galați 
și Dinamo Brașov — Știința 
Bacău (la masculin), I.E.F.S. — 
„U" Timișoara (teren Tineretu
lui, de la ora 11,15), Confecția
— Voința Odorhei (teren Uni
versitatea, de la ora 9), Rapid
— Mureșul Tg. Mureș (teren 
Giulești, de la ora 11,10), „U**  
Cluj-Napoca — Constructorul 
Timișoara, Textila Buhuși — 
Progresul și „U“ Iași — „V“ 
București (la feminin).

extrem de simplu: 
caiacul de pe cu
loarul 1 nu vroia să 
eiștige caiacul de 
pe culoarul 4. Și 
invers. Atît ! Restul 
a fost pură formali
tate... Simion Chiri- 
lă, Nicolae ȚIcu, 
Ștefan Popa și Ma
rian Ciobanu (Dina
mo) au intrat „tare" 
In barca în care se 
aflau Nicușor Eșea- 
nu. Roman Vartolo- 
meu, Ion Dragulschi 
și Vasile Simiocen- 
eo (Steaua). Aceștia 
la rîndul lor, și-au 
așteptat adversarii 
la turnantă și... Și 
astfel a cîștigat Ra
pid !

Rivalitate, desi
gur, greșit înțeleasă, 
puțin discutată la 
cluburi în orele me
nite să modeleze și 
profilul moral al 
sportivilor. O comi
sie a federației va 
evalua paguba ma
terială. Cea morală, 
care a Întinat at
mosfera curată,
sportivă, de pe Sna
gov, cade în datoria 
cluburilor amintite 
să o evalueze, sec
țiile nautice respec
tive trebuind să a- 
plice sancțiuni se
vere celor vinovați.

Vasile TOFAN

IN PALMARESUL CELOR DOUĂ ECHIPE...
CAMPIONATUL EUROPEAN

1. ROMANIA
2. Franța
3. Italia
4. Spania
5. Polonia
6. Maroc

(F.I.R.A.)

5 5 0
5 4 0
5 2 0
5 2 0
5 1 0
5 1 0

La rîndul ei, echipa Franței 
(asupra căreia voim reveni in
tr-un număr viitor) își desfă
șoară preparativele cu o febri
litate explicabilă atît de dorin
ța unei „revanșe", după înfrîn- 
gerea suferită la București, cit 
și de... selecția pentru apropia
tul turneu pe care-1 va între
prinde în Argentina. La această 
oră s-a confirmat că pe „Parc 
des Princes" vor evolua, cu ex
cepția aripei Barize, toți ju
cătorii care au cîștigat, recent, 
„Turneul celor 5 națiuni" !

Ieri după-amiază s-a desfă
șurat pe terenul Steaua parti
da restanță dintre echipele 
masculine Steaua și Știința Ba
cău. Cu toate că oaspeții au 
opus o replică dîrză, campionii 
au obținut victoria fără pro
bleme, tabela de marcaj indi- 
cind în final scorul de 33—20 
(14—10). Cele mai multe go
luri au fost marcate de Kic- 
sid 7 și Drăgăniță 6 pentru 
Steaua, respectiv Deacu 7 și 
Cornea 5. Au arbitrat Gh. Lun- 
gu și C. Bening (Brașov).

Juniori români la interna

ționalele de tenis de masă

ale U.R.S.S. și Austriei

Recent s-au desfășurat la Lvov 
Campionatele internaționale de 
tenis de masă (juniori) ale 
U.R.S.S. Din țara noastră au 
participat juniori care slnt veri
ficați în vederea alcătuirii defi
nitive a loturilor pentru europe
nele de la Vichy (Franța). Intr-o 
companie puternică, reprezen
tanții noștri (Gabriela Radar, Ma
rina Ghe, Simion Crișan și Denes 
Paal) au ocupat locul 2 la dublu 
fete și locul 3 la echipe băieți, 
la dublu băieți și dublu mixt.

■ Alți juniori care urmează a 
fi verificați șl rodați în vederea 
aceleiași competiții vor participa 
între 9 șl 12 iunie la Campiona
tele internaționale de juniori ale 
Austriei.

Turneul de șah 

de la Timișoara

în ziua liberă a turneului in
ternational de șah de la Timi
șoara s-au disputat partidele a- 
mînate din rundele anterioare, 
Șahovici a cîștigat la Ilijin, jar 
Martinovici a întrerupt Intîlni- 
rea sa cu Biriescu.

O s analiză precisă si un» joc 
bun la reluare i-au permis lui 
Ungureanu să salveze între
rupta cu Todorcevici. Remiza 
este foarte prețioasă, oferindu-i 
jucătorului timișorean șanse 
oonsiderabile de a realiza o 
notă de maestru internațional 
(6‘,'2 puncte din 11), la care as
piră — de asemenea — Todor- 
eevici, Martinovici și Șahovici. 
Pentru jucătorii în ascensiune 
acest turneu promite să fie 
foarte fructuos. Din păcate, 
însă, Ciocâîtea a ratat cursa sa 
pentru o notă de mare maestru 
(8 puncte), urmărind acum doar 
o poziție onorabilă în clasamen
tul final.

După 6 runde conduc în con
tinuare marii maeștri Jansa 
(Cehoslovacia) și Holmov 
(U.R.S.S.) cu 4% puncte, ur
mați de Todorcevici (Franța) 4, 
marele maestru Pîdevskî (Bul
garia) 3*/ 2, Ciocâîtea, Ungureanu 
și Șahovici (Iugoslavia) 3, Mar
tinovici (Iugoslavia) 2*A  (1), 
Wirthensohn (Elveția) 2*A  
Neamtu 2, Biriescu l‘/j (1), Ili
jin 1.

Astăzi ți mîine

Aproape 200 de sportivi

la finalele de judo

ale seniorilor

Azi și mîine, ta sala Floreasca 
dta Capitală vor avea loc fina- 
lele. Campionatelor republicane 
individuale de judo ale seniorilor. 
La această competiție, aflată la 
a 9-a ediție, se prezintă un nu
măr record de sportivi : 196. Ex
plicația constă ta faptul că a 
fost mărit numărul categoriilor 
de greutate de la 8 M 8. Desigur,

0 233- 32 15
t 154- «3 13
3 54- 94 9
3 49- 73 9
4 51-120 7
4 20-201 7

NAȚIUNI *)TURNEUL CELOR 5

1. FRANȚA 4 4 0 0 58-21 8
2. Țara Galilor 4 3 0 1 66*43  6
3. Anglia 4 2 0 2 42-24 4
4. Scoția 4 1 0 3 39-85 2
5. Irlanda 4 0 0 4 33 65 0

♦) In această competiție pentru
joc cîștigat se acordă două punc
te, pentru meci egal un punct iar 
pentru înfrîngere — niciunul.

Este, de aceea, de presupus 
că intilnirca amicală de la 
Paris va li un foarte greu exa
men pentru ambele echipe. A- 
vem toată încrederea că rug- 
byștii români, conducerea teh
nică a lotului nostru reprezen
tativ, vor reuși să facă deplina 
dovadă a valorii și pregătirii, 
a dîrzeniei și puterii de luptă, 
a voinței de a învinge, a ace
lor minunate calități care i-au 
condus, de atîtea ori, pe dru
mul unor frumoase și presti
gioase victorii internaționale.

Mihalache Toma (Dinamo București), favoritul principal la „se- 
mimijlocie", finalizează un procedeu de kansetzu (luxarea brațu

lui) fi obține victoria prin ippon (înainte de limită)
Un interes sporit pentru aceste 
finale este datorat șl recentelor 
succese ale sportivilor noștri la 
campionatele europene, unde au 
cucerit primele lor medalii Ia o 
competiție de anvergură.

La categoria cea mai mică, su- 
perușoară (60 kg), din cei îl de 
Analiști se află, după opinia 
noastră, In luptă pentru primele 
locuri A. Szabo (Constructorul 
Miercurea Ciiuc), Gh. Bertoș 
(I.O.B. Balș), Șt. Pop (Dinamo 
Brașov) și I. Mircea (Politehnica 
Iași), o dispută extrem de pasio
nantă se anunță la categoria se- 
miușoară (65 kg). Campionul de 
anul trecut la cat. 63 kg, dinamo- 
vistul brașovean Al. Filip, va ii 
supus asaltului tînărulul C. Nico
lae (Dinamo București), clasat pe 
locul 5 la C.E. și altor finaliști 
care emit pretenții îndreptățite : 
M. Nuțu (Dinamo Buc.), N. Vlad 
(Dinamo Bv.) și B. Onodi (Con
structorul M. Ciuc). La „ușoară" 
(71 kg) se pare că orice pronostic 
ar fi riscant, deoarece nu mai 
puțin de patru sportivi slnt de 
valoare foarte apropiată : C. Ro
man (Dinamo Buc.), L. Lazăr 
(Rapid Arad), I. Perof și M. No- 
topoi (Dinamo Brașov). Prima 
șansă la „semimdjilocie" (7s kg) 
o are, fără îndoială, M. Toma 
(Dinamo Buc.), campionul ulti
melor două ediții la 80 kg. Fa
vorit principal se anunță șl Gh. 
Nache (Dinamo Buc.) la „mijlo
cie" (86 kg). La categoriile mari, 
semigrea (95 kg), grea (+95) și 
open lupta este deschisă mai mul
tor concurenți.

Azi. de la ora 9,30 șl 16 — fi
nalele la semlmljlocle, mijlocie, 
semigrea și grea, iar mîine, de 
la aceleași ore — întrecerile la 
«uperușoară, semiușoară, ușoară 
șl open.

Steaua, campioana Bucu-

reștiului la contratimp

pe echipe

Joi după-amiază, pe un timp 
neprielnic (frig și vînt puter
nic), cicliștii bucureșteni s-au 
întrecut, pe autostrada Bucu
rești—Pitești (între bornele km 
15—35), în cadrul campionatu
lui municipal de contratimp pe 
echipe. Cei mai avantajați din
tre concurenți au fost juniorii 
mici care, parcurgînd doar o 
singură dată traseul, 20 km

4

ANUNȚ
Universitatea cultural-știin- 

țifică București, In colaborare 
cu Consiliul municipal pentru
educație fizică și sport și Cen
trul de cercetări pentru edu
cație fizică șl sport al CNEFS, 
anunță închiderea cursului de 
reciclare cu următoarele pre
legeri : „Aprecieri teoretice și 
practice asupra cursului de 
informare metodico-științifică 
a antrenorilor din capitală" 
ținută de tov. Nicolae Stancu

&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^^ 

Părinți,
se apropie Ziaa Copilului...
După o tradiție care ne este scumpă, prima zi a lunii 

iunie, cînd în livezi cireșii se pregătesc să-și anine în 
....................................................  Icrengi cercei de mărgean, o dăruim copiilor.

Se apropie 1 Iunie, Ziua internațională a copilului. în 
aceste zile premergătoare, magazinele de specialitate ale 
comerțului de stat se pregătesc intens pentru o cit mai 
bună aprovizionare care să satisfacă cerințele cumpă
rătorilor. .

„Prin măsurile luate, ne spunea tovarășa Matilda Ciu- 
botaru, directorul Magazinului Universal „București", 
acesta este aprovizionat cu o gamă diversă de produse 
destinate celor mici, precum și cu cca. 30 de noi modele 
de jucării.

Printre acestea se numără avioane, rachete cu acțio
nare electrică sau mecanică, truse pentru micii construc
tori, jocuri distractive cu temă.

Totodată, prin magazinul „București" se vînd fiare 
de călcat și mașini de gătit pentru joaca copiilor, gar
nituri de mobilă pentru păpuși, truse de traforaj, dul- 
gherie, tîmplărie, eșarfe.

Trebuie subliniat că ținem seama ca fiecare 
să-și găsească articolul dorit".

Părinți, oferiți copiilor jucăriile dorite. Un 
mos pentru copiii voștri dragi, puteți oferi, 
azi, vizitînd Magazinul Universal ,3i»eucești“.

vizitator

dar fru- 
chiar de

g
1 ’ I

(spre Pitești) au avut tot timpul 
vîntul din spate, fapt ce expli
că media orară ridicată (47,500 
km.), realizată de învingători, 
Olimpia (Paraschiv, Stoian, 
Sorin, Fior ea) 25:13. La juniori 
mari, prima clasată a fost Șc. 
sp. 2 — I (Manole, Frasin, An
drei, Brebene) care, pe cei 40 
km a obținut 59:35, medie orară 
40,300 km. în urma unei dispu
te foarte interesante a fost 
stabilită și formația campioană 
a municipiului București la se
niori : STEAUA (Antal, Dolo
fan, Pascale, Totora) cronome
trată, pe cei 80 km parcurși, 
cu lh 53:10, medie orară 41,460 
km. Bine s-a mai comportat 
formația Voința — lh54:20. (Gh. 
ȘTEFÂNESCU).

Un atractiv circuit de viteză

la motociclism în Capitală

După demonstrația motoci- 
cliștilor de viteză din cadrul 
manifestărilor prilejuite de 
„Ziua tineretului", mult apre
ciate de miile de bucureșteni, 
mîine va avea loc în Capitală 
un atractiv circuit, contind pen
tru „Cupa F.R.M.". La cea de 
a treia etapă a acestei tradițio
nale competiții participă peste 
140 de alergători din 18 cluburi 
și asociații sportive. întrecerile 
se vor desfășura pe un traseu 
de aproape 2 000 m, ales pe 
platforma Pipera — Toboc. în 
program figurează 7 clase, iar 
primul start se va da la ora 10.

După două etape, în clasa
mentele generale conduc : 50
cmc — Tr. Mihăilescu (C.S.M.B.
— I.I.R.U.C.) 30 p ; 75 cmc — 
L. Ferenczi (Voința Oradea) 
27 p ; 125 cmc — C. Boboescu 
(C.S.M. Reșița) 30 p ; 175 cmo
— I. Pascotă (Progresul Timi
șoara) 27 p ; 250 cmc — I. Lă- 
zărescu (Energia Cîmpina) 30 p; 
pînă la 750 cmc — D. Vasilescu 
(C.S.M.B. — I.I.R.U.C.) 23 p ; 
ataș — H. Pancratz — H. Do- 
vids (Voința Sibiu) 30 p ; echi
pe — C.S.M.B. — I.I.R.U.C. 
180 p.

— prim-vicepreședinte al 
C.M.B.E.F.S. și „Sinteză criti
că privind contribuția cercetă
rii științifice și a activității 
metodice la creșterea perfor
manțelor sportivilor olimpici" 
ținută de prof. Cornel Răduț, 
șef secție la C.C.E.F.S., care 
vor avea loc în sala S.R.C.S. 
din str. Biserica Amzel 5—7, 
luni 30 mai orele 12,30. Va 
urma un film artistic.



SPORTIVI ROMÂNI LA CAMPIONATE EUROPENE ȘAHISTA LIA BOGDAN

LUPTĂTORII CONTINUĂ CURSA 
PENTRU MEDALII LA GRECO-ROMANE

GIMNAȘTII IN FATA PRINCIPALULUI 
EXAMEN AL

FRUNTAȘA LA PI0IBK0W

ANULUI 1977
BURSA, 27 (prin telefon). 

Joi, pînă aproape de miezul 
nopții si în cursul zilei de vi
neri, în sala 
litate s-au 
tururilor II 
chiar și IV) 
europene _ 
mane. întrecerile au fost urmă
rite de un public numeros și 
entuziast care, spre satisfacția 
delegației noastre, a răsplătit 
cum se cuvine frumoasele suc
cese ale luptătorilor români, 
flati aici în 
Este, credem, 
mințim că în 
neri n-a fost 
dintre sportivii români !

Cea mai mare victorie româ
nească a realizat-o campionul 
de juniori al tării, Ion Draica 
(cat. 82 kg). După șase minute 
de lup’ă, el i-a obligat pe ar
bitri să-l descalifice pe dublul 
campion mondial si european 
A. Nazarenko (U.R.S.S.) ! Deși 
a fost condus cu 4—1, el a reu
șit un supleu de toată frumu
sețea, făcind tribunele să izbuc
nească în ropote de aplauze. La 
egalitate de puncte (5—5),
Draica l-a dominat cu autori
tate ne luptătorul sovietic, de- 
term£hîndu-l să se retragă tot 
timpul și să fie apoi descalifi
cat. în turul III I. Draica 
învins prin
I. Suzan (Turcia) si a intrat 
astfel în turul IV fără nici un 
punct de penalizare !

Joi noaptea au intrat tn con
curs cei mai grei luptători, în 
rîndul cărora s-a aflat și V. Do- 
lipschi (cat. +100 kg). El l-a în- 
tîtnit în meciul inaugural pe 
V. Romanovskî (Cehoslovacia) 
pe care l-a învins prin descali
ficare (min. 4), după ce îl con
ducea detașat la puncte (7—0). 
în turul II Dolipschi a fost li
ber. Cel mai mic luptător ro
mân, C. Alexandru (cat. 48 kg), 
l-a depășit clar In turul II pe 
bulgarul Gh. Gheorghiev (dese, 
min. 6), în momentul în care 
Alexandru conducea cu 6—0. în 
turul III a fost liber. N. Gingă 
(cat. 52 kg), liber în turul II, 
în cel de-al treilea l-a surcla
sat pe polonezul W. Maida- 
nowski (26—4), înclntînd din 
nou spectatorii cu execuțiile 
sale frumoase. M. Rotilă (cat. 
57 kg) I-a învins la puncte (9—3) 
pe N. Koz (Turcia), apoi a ob
ținut o victorie dificilă, dar mer 
ritată (8—7). în fața polonezu
lui O. Stanyck. Luptătorul 
nostru de la cat. 62 kg, I. Păun 
după ce l-a fixat cu umerii pe 
saltea. în turul II. pe T. Pas
sarelli (R.F. Germania), l-a de
pășit categoric și pe bulgarul 
P. Ranghelov (16—3). Vicecam- 
pionul olimpic Șt. Rusu (68 kg) 
a mai trecut două tururi, în 
care a obținut victorii înainte 
de limită : tuș (min. 5) în me
ciul cu K. Kathan (Austria) și

Ataturk din loca- 
disputat meciurile 
și III (la unele

ale Campionatelor 
de lupte greco-ro-

a- 
centrul atenției, 

suficient să a- 
reuniunile de M- 
învins nici unul

l-a
descalificare pe

I

PE 100 PĂTRATE

Jocul de „șașchi“, 
modest rival al șahu
lui, continuă să aibă 
mulți adepți în U.R.S.S. 
Dovadă, numerosul pu
blic care a asistat la 
întrecerile campionatu
lui unional feminin, 
desfășurat la Tașkent. 
Remarcabil a fost și 
rezultatul disputei, pe 
tablele cu 100 de pă
trățele albe și negre, 
căci noua campioană 
sovietică este o tînără 
studentă, în vîrstă de 
18 ani, Liubov Travina. 
Ea a' lăsat în urmă, la 
un punct distanță pe 
dubla campioană mon
dială Elena Mihailov- 
ska.

UNDE SiNT CAII ?
Federația de sporturi 

ecvestre a Italiei se a- 
rată îngrijorată de 
lipsa din ce in ce mai 
accentuată a cailor. în 
această țară. în afara 
unor crescătorii de cai 
de rasă, necesari 
podromurilor, este 
tul de greu să 
descoperi cai. în 
treaga peninsulă,
ganizatorii tradiționa
lei curse hipice Mila
no — Roma au avut 
mari dificultăți în re
zolvarea problemei, 
căci participanții, în
scriși în număr des
tul de mare, nu dispu
neau de cai. Deși s-au 
anunțat chirii destul 
de mari, oferta a fost

hi- 
des- 
mai
în- 
Or-

ION DRAICA

descalificare (min. 8). în par
tida cu M. Durovici (Iugosla
via), pe care-1 conducea cu 
18—5 Gh. Ciobotaru (cat. 74 kg), 
cu toate că a fost descalificat 
în turui II în meciul cu V. Zem- 
kov (U.R.S.S.), în partida ur
mătoare a obtinut o victorie 
importantă (prin descalificare) 
în întîlnirea cu bulgarul I. Șo- 
pov, râmînînd în lupta pentru 
locuri fruntașe. I. Savin (cat. 
100 kg), învins prin tus (min. 
3) de campionul oiimpiic N. 
Balbosin (U.R.S.S.). In turul II 
a realizat un tus prețios în me
ciul cu H. Albreht (R.D. Ger
mană). Singurul dintre sporti
vii români care a părăsit com
petiția după două zile este P. 
Dicu (cat. 90 kg) învins prin 
descalificare de suedezul Fr. 
Andersson.

Mihai TRANCA

VILNIUS, 27 (prin telefon). 
De citeva zile cel mai buni 
gimnaști europeni se află reu
niți in localitate, în vederea 
celei de a 12-a ediții a cam
pionatelor europene masculine, 
programate aici, sîmbătă 28 și 
duminică 29 mai. Echipa țării 
noastre, alcătuită din gimnaștii 
Dan Grecu, Mihai Borș, Kuri 
Sziiier și Sorin Cepoi se află 
de joi după-amiază în orașul 
gazdă al europenelor, continu- 
îndu-și pregătirea în vederea 
celui mai important examen al 
anului 1977. Chiar din ziua so
sirii, gimnaștii români au efec
tuat antrenamente de acomoda
re și de menținere în formă, 
vineri chiar în Palatul Sporturi
lor, unde vor avea loc întrece
rile.

în cursul dimineții, antreno
rii au definitivat formula de 
echipă, dat fiind faptul că unul 
din cei patru gimnaști trebuia 
să fie prezent la cursul de in
struire a arbitrilor. Pentru a- 
ceastă acțiune de vineri dimi
neață a fost desemnat Sorin 
Cepoi, care a demonstrat la 
inele, producind o excelentă 
impresie și confirmînd astfel o 

. dată în plus clasa ridicată a 
gimnasticii noastre la acest a- 
parat. în consecință, la cea de 
a 12-a ediție a campionatelor 
europene vom fi reprezentați 
de : Dan Grecu, campion mon
dial și european la inele, Mihai 
Borș, medaliat cu argint la C.E. 
de la Berna (1975), și Kurt 
Sziiier, gimnast talentat, în pli
nă afirmare internațională. La 
antrenamentele desfășurate alei 
toți sportivii noștri au mani
festat multă poftă de lucru, au 
executat cu rigurozitate progra
mul stabilit de conducerea de-

legației și de antrenori, exerci
țiile prezentate fiind bine apre
ciate de specialiștii și specta
torii prezenți în sală. Dan 
Grecu continuă să se afle în
tr-o formă remarcabilă, mai 
ales Ta inele, și este de așteptat 
ca și în concursul de sîmbătă 
el să evolueze la înălțime, în 
stilul, cu măiestria și virtuo
zitatea de care a dat dovadă în 
precedentele competiții interna
ționale de amploare. De aseme
nea, într-o formă bună se află- 
Mihal Borș și Kurt Sziiier.

Ca și la feminin, gimnaștii 
participanți la europene au fost 
împărțiți în “ “
Grecu, care 
I, începe la 
lea în grupa 
Mihai Borș și Kurt Sziiier fac 
parte din seria a doua.

Sîmbătă, de la ora 16 (ora 15 
la București) este programat 
concursul general, pentru de
semnarea campionului european 
absolut. Duminică după-amlază 
vor avea loc finalele pe apa
rate, în care vor evolua cel mal 
buni opt gimnaști în fiecare 
probă. Brigăzile de arbitri au 
fost trase la sorți vineri la 
prînz în fața reprezentanților 
tuturor federațiilor participan
te. La inele brigada este alcă
tuită din arbitri aparțlnînd 
următoarelor țări : R.D. Ger
mană, U.R.S.S., Elveția, Italia. 
Pe baza rezultatelor înregistra
te la Jocurile Olimpice, U.R.S.S., 
R.D. Germană, Ungaria, R.F. 
Germania și România sînt pre
zente în arbitraj cu cîte doi 
oficiali. Mircea Bădulescu 
Silviu Magda vor arbitra 
sărituri, respectiv bară.

VARȘOVIA, 27 (Agerpres), — 
în turneul internațional femi
nin de șah de la Piotrkow Tri- 
bunalski (Polonia), după 4 run
de conduc Lia Bogdan (Româ
nia) și Ludmila Saunina 
(U.R.S.S.), cu cite 3 puncte. în 
runda a 4-a, Lia Bogdan a cîș
tigat în fața șahistei elvețiene 
Astolainen.

La Roland Garros

AU ÎNCEPUT probele
DE DUBLU

două serii. Dan 
evoluează în seria 
inele, fiind al doi- 
de la acest aparat.

PARIS, 27. — în cadrul cam
pionatelor internaționale de te
nis ale Franței, s-au disputat 
primele nartide de dublu. Pe
rechea formată din Florența 
Mihai (România) si Lesley 
Hunt (Australia) a dispus de ju
cătoarele franceze Dupuis — 
Rodrirues cu 6—3, 6—3. La
masculin : Gottfried, Ramirez — 
Pala, Taroczy 6—1, 6—4 ; Lutz, 
Smith — Norberg, Palm 7—5, 
6—1 ; Deblicker, Proisy — 
Koch, Vasguez 4—6, 6—4. 7—5.

în proba de simplu bărbați, 
este de notat întîlnirea dintre 
Raul Ramirez si Jeff Borowiak, 
cistigată de primul cu 6—3, 
6—3, 6—2. Tînărul jucător ame
rican Tom Gullikson (fratele 
geamăn al lui Tim Gullikson, 
ultimul învins al lui Ilie Năs- 
tase), s-a calificat pentru turul 
trei, in urma victoriei cu 6—1, 
6—3. 6—7. 6—3 asupra campio
nului brazilian Thomas Koch, 
în alte partide : Panatta — 
Ganzabal 6—2, 2—6. 6—4, 6—1 ; 
Pinner — Berttram 6—2, 7—5,
6— 1 ; Eitcr — Scanlon
7— 6. 6—1, 6—4 ; Lewi,
Shafei 6—2, 3—6. 6—1, 6—1

la

„CUPA ȚARILOR LATINE
Astă-searâ, la Halle (R. D. Germană)

160 DE BOXERI
HALLE, 27 (prin telefon). — 

Sîmbătă dimineața, odată cu 
trecerea prin „strunga" vizitei 
medicale și a cîntarului oficial, 
boxerii participant la cea de 
a 22-a ediție a Campionatelor 
europene se pot considera in- 
trați în focul competiției. Fireș
te că operația cea mai aștepta
tă este acum cea â tragerii la 
sorți, care va avea loc spre ora 
prînzului. Dincolo de preceptul 
potrivit căruia un concurent ex
celent nu trebuie să se teamă 
de nici un adversar, amintirea 
atîtor precedente trageri la sorți 
arată că momentul acesta crea- 
ză’ emoții, iar anunțul perechi
lor de combatanți poate stîrni 
veselia sau, dimpotrivă, îngri
jorarea unui sportiv. Nu altfel

mică, astfel că federa
ția italiană s-a 
nevoită să 
cabalinele de 
graniță.

Regulamentul 
este interesant, 
prevede că în 
unei ore călărețul fo
losește calul 50 de mi
nute iar în rest el tre
buie să meargă pe jos. 
Printre participanții la 
ultima ediție s-au nu
mărat cîțiva cîntăreți 
de operă și o balerină.

vâzut 
importe 

peste

cursei
Se 

cursul

Șl GRECIEI" LA TIR

LA STARTUL ÎNTRECERII CONTINENTALE
se vor petrece lucrurile aici, 
pe malurile rîului Saale.

Delegația boxerilor români, 
cazată la Hotelul sportiv, în 
cartierul Halle-Neustadt, mani
festă bună dispoziție și este în
crezătoare în șansele sale în 
greaua competiție 
de aici.

Sîmbătă seara. în 
turor concurenților 
lităților boxului continental, în 
vechea clădire de teatru din 
Halle, cu frontonul clasic în stil 
doric, va avea loc ceremonia de 
deschidere a competiției. Acest 
așezămînt cultural poartă un 
nume simbolic, „Teatrul păcii", 
a cărui semnificație trebuie să 
însoțească întrecerile pugiliști- 
lor europeni.

continentală

prezența tu
și a oficia-

s-au luat măsuri ca 
acesta să-și ispășească 
pedeapsa în formă 
„clasică".

TRAVERSARE 
SOLITARA

Antropologul mexican 
Santiago Genoves, în 
vîrstă de 53 de ani, 
a anunțat că intențio
nează să efectueze o 
traversare solitară a 
Atlanticului, din Africa

De asemenea, un băiat 
de 13 ani și bunicul 
său în vîrstă de 69 ani. 
Bunicul și nepotul au 
terminat cu bine cursa.

GENEROZITATE...
Boxerul panamez Ro

bert Duran, unul din
tre pretendenții la tit
lul mondial profesio
nist la categoria ușoa
ră. a fost recent vic- 

- tima unui furt. Poliția 
a descoperit destul 
repede pe făntaș, 
justiția i-a aplicat 
pedeapsă de doi 
închisoare. Generos. 
Duran a propus ca ho
țul să fie iertat, cu 
singura condiție ca să 
susțină, la mănuși, un 
singur rund în fața 
sa... Soluția n-a con
venit inculpatului și

de 
iar 

o 
ani

spre America. Santia
go Genoves, care a 
participat la expediții
le „Ra 1“ și „Ra II". 
din 1969 și. respectiv, 
1970. sub comanda lui 
Thor Heyerdahl, a con
dus el însuși o opera
țiune !
cînd o 
mei și 
versat 
bordul 
.. Acali" 
stud a 
uman 
de excepție, 
țiunea 
Santiago 
confecționată din 
terial plastic.
fundul transparent. F.a 
are dimensiunile de 
4.5x3 m. nefiind dotată 
nici cu motor, nici cu 
pînze, ci doar cu un

similară în 1973, 
i echipă de 6 fe- 

5 bărbați a tra- 
Atlanticul Ia 

ambarcațiunii 
* cu scopul de a 

comportamentul 
în împrejurări 

Ămbarca- 
„Solo", a lui 
Genoves, este 

ma- 
avînd

sistem automat de cîr- 
mire. Genoves afirmă 
că ambarcațiunea va fi 
deplasată de curenții 
oceanici ecuatoriali spre 
America. Expediția, a- 
preciază el, va dura a- 
proximativ 100 de zile.

PE ȘALUPE DIN 
LEMN...

îmbarcați la bordul 
a trei șalupe construite 
din lemn 
sud-american, 
rinari. 
niolul 
cearcă 
editeze 
prinsă
Francisco de Orellane, 
cel care cu veacuri în 
urmă a descoperit în 
toată splendoarea sa 
Amazonul.

Plecați la 9 aprilie 
din portul fluviului Rio 
Coca, cei 19 navigator1 
urmează să pătrundă 
în Amazon prin- aflu- 
entul său Napo. iar a- 
poi vor încerca să par
cursă pe uriașa arteră 
a Americii de Sud cei 
aproximativ 6 000 de 
kilometri pe care îi to
talizează fluviul pînă 
la Atlantic. Dacă cu
renții oceanici vor f 
favorabili, ei vor tra
versa Atlanticul pînă la 
portul spaniol Sant
ander. Se precizează 
că numai străbaterea 
apelor Amazonului va 
necesita aproximativ 
trei luni.

ecuatorial
18 ma- 

conduși de spa- 
Vital Alzar, în- 
în prezent să re- 
călătoria între- 
de spaniolul

Primul sunet de gong, în in
cinta patinoarului artificial, 
proaspăt amenajat, va răsuna 
duminică la ora 15 (ora locală), 
urmlnd ca gala a doua să încea
pă la ora 19,30, De altfel, pînă 
joi 2 iunie, zilnic se vor des
fășura două reuniuni, astfel ca 
vineri să se poată ține semifi
nalele, iar după ziua obișnuită 
de repaus (simbătă). duminică 
5 iunie (de la ora 15) să aibă 
loc gala finalelor. La fiecare 
din cele 13 reuniuni ale com
petiției, sala de la „Eissporthal- 
le“ poate primi peste 4000 de 
spectatori și, după cum sîntem 
informați, de mai multă vreme 
nu există nici un bilet de in
trare nevîndut. Pasiunea pentru 
box a localnicilor — întreținută 
prin tradiționalele turnee pu- 
gilistice ale clubului „Chemie- 
Halle“ ,— nu se dezminte.

Potrivit declarației cunoscutu
lui arbitru 
chim Wolf, 
Biroului de 
petiție 
25 de 
giliști.

La Marsilia s-au încheiat în
trecerile competiției de tir do
tate cu „Cupa țărilor latine și 
Greciei*.  Iată rezultatele înre
gistrate : pușcă liberă 3X40 f :
1. Y. Delnord (Franța) 1144 p,
2. R. Nicolescu 1144 p,... 5. L
Codreanu 1139 p. 6. M. Marin 
1136 p ; pușcă standard. 3X20 f: 
1. I. Heberle (Franța) 556 p, 2. 
Mariana Feodot 555 p ; nistol 
viteză : 1. “ "" "
592 p,... 3. 
C. Ion 589

G. Guadro (Italia) 
D. Iuga 590 p.... 5. 

p,... 10. L. Stan 577 p.
★

La Spartachiada armate’or 
prietene de la Budapesta, Ma- 
rinică Trușcă (Steaua) a dști- 

. gat proba de pistol precizie cti 
excelentul rezultat de 563 p, 
învingîndu-1 pe fostul campion 
olimpic. Stolipin (ȚSKA Mos
cova), cu 559 p.

s-au 
țări

internațional Joa- 
acum director al 

organizare, la com- 
primit înscrieri din 
pentru 160 de pu-

Victor BANCIULESCU

BRUXELLES, 27 (Agerpres).
— Finala turneului de fotbal 
U.E.F.A., pentru echipe de ju
niori, se va disputa între for
mațiile Bulgariei și Belgiei. In 
semifinale, ~
3- 1 (1—1) 
mania, iar
4— 2 (după 
lor de la 11 
prelungirilor), echipa U.R.S.S.

Bulgaria a învins cu 
formația R. F. Ger- 
Belgia a întrecut cu 
executarea lovit’iri- 
m: 1—1 la sfîrșitul

TELEX © TELEX © TELEX
ATLETISM a La Lawrence 

(Kansas), atletul american Nat 
Page a cîștigat proba de săritură 
în înălțime cu performanța de 
2,25 m. Proba masculină de 100 m 
a revenit compatriotului său 
Cliff Wiley, cu timpul de 10,17. 
a Tradiționalul maraton de la 
Amsterdam a fost cîștigat la ac
tuala ediție de atletul american 
Bill Rodgers, 
clasica distanță de 42,195 km cu 
timnul de 2hl2:4fi,6. — '
următoare s-au 
Danny McDaid 
rene Szekeres 
2hl6:47,o si Ian 
glia) — 2hi7:47,0.

BASCHET o La Tel Aviv, în 
competiția masculină „Cupa in
tercontinentală", echipa S.U.A. a 
învins cu scorul de 95—86 (57—51) 
selecționata Israelului. în aceeași 
competiție, la 
nata italiei a 
(38—23) echipa

CICLISM A 
după 6 etape 
Moser,, urmat 
tens la 16 sec 
ronchelli la 22

cronometrat pe

Pe locurile 
clasat irlandezul 
— 2hl6:14,o, Fe- 

(Ungaria) — 
Thompson (An-

Vicenza, selecțio- 
întrecut cu 85—51 
Canadei.
în Turul Italiei, 
conduce Francesco 
de Freddy Maer- 

și Gianbattista Ba- 
sec.

ȘAH a Cu o rundă înainte de 
sfîrșit, în turneul de la Las Pal
mas (Insulele Canare), pe primul 
loc se află campionul mondial 
Anatoli Karpov (U.R.S.S.) — 13 
puncte (virtual cîștigător), urmat 
de Larsen — 10 p, Timman (O- 
landa) — 91/, p. Tal (U.R.S.S.) — 
81/2, Debarnot (Argentina), Her
nandez (Cuba) și Browne (S.U.A.) 
— cîte 8 p etc. în penultima 
rundă, Karpov l-a învins pe Vi- 
sier. Timman pe Cabrera, iar 
Garcia a cîștigat la Tal. Partidele 
Larsen — Martin, pomar — 
Browne, Adorjan — Bellon șl 
Debarnot — Hernandez s-au ter
minat remiză. @ Iosif Dorfman 
(U.R.S.S.), cu 6 p, conduce după 
7 runde. în „Memorialul Capa- 
blanca" de la C'enfuegos. & Tur
neul de la Varna a fost cîștigat 
de Timoșeneo (U.R.S.S.), cu 11 p, 
urmat de Bensch (R.D.G.) — 9*/s  
și Gheorghiev (Bulgaria) 8V2 p. 
• La Sofia, în meciul dintre 
candidatele la titlul mondial fe
minin, Elena Ahmîlovskaia 
(U.R.S.S.) și Tatiana Lemaciko 
(Bulgaria) scorul este acum egal: 
3’/2—3V2. Partida a 7-a s-a înche
iat remiză la mutarea 58.
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