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Zilei pionierilorsărbătorirea

COPIII PATRIEI ADUC UN VIBRANT
Șl CĂLDUROS OMAGIU PARTIDULUI IUBIT

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Săptămina aceasta este 'mar
cată, pretutindeni în țară, de 
numeroase acțiuni de pregătire, 
organizare și desfășurare a ser
bării de sfirșit de an școlar, 
precum și de sărbătorirea „Zi
lei pionierilor", a milioanelor 
de purtători ai cravatelor roșii 
cu tricolor. In legătură cu acti
vitățile proiectate și organizate 
in unitățile de pionieri in intim- 
pinarea celor două importante 
momente din viața școlarilor 
noștri, precum și cu cele vizînd 
vacanța de vară, ne-am adre
sat tovarășului Vasile Văcaru, 
vicepreședinte al Consiliului 
Național al Organizației Pio
nierilor.

cald omagiu adus de către toți 
copiii țării partidului, secreta
rului său general, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, pentru 
minunatele condiții de muncă 
și viață ce le sînt create.

Interviu cu tovarășul 
VASILE VĂCARU, 
vicepreședinte 

al Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor
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nierilor" a fost consacrată pre
gătirilor pentru festivitățile ce 
vor avea loc cu acest prilej, or
ganizării și desfășurării unor 
activități de muncă patriotică, 
politico-educative, tehnico-apli- 
cative, sportiv-turistice ș.a. Tot 
acum are loc și acțiunea poli- 
tico-educativă de masă „Tot 
înainte".

COMPETIȚIA NAȚIONALĂ
DACIADA

sanatăte, vigoare, optimism

PENTRU TOȚI CETĂȚENII ȚĂRII

C
ompetiția națională „DACIADA* se înscrie ca o ma
nifestare de cea mai mare însemnătate în viața spor
tivă a țării, ea fiind, pe alt plan desigur, o acțiune 
asemănătoare cu grandiosul Festival „Cintarea României*. 
Este, de fapt, „imnul sportiv* prin oare tineretul țări» își ex
primă vigoarea, puterea, capacitatea de autodepășire, do

rința de pregătire multilaterală pentru muncă șl viață. Miile 
de participant, entuziasmul cu oare ei se avîntă în întreceri, 
sutele de ore de muncă patriotică prestate pentru amena
jarea în toate localitățile a unor terenuri 
pregnant forța mobilizatoare a tineretului 
ricul „Daciadei*.

Inițiată în urma indicațiilor secretarului 
dului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, și 
gramul de dezvoltare a activității de educație fizică și sport, 
aprobat de Comiletuil Politic Executiv al C.G al P.CJt, 
competiția națională „Dacioda* ridică pe un plan superior 
tradițiile valoroase ale sportului românesc, fiind menită să 
asigure o dezvoltare intensă și multilaterală a educației fi
zice, sportului și turismului. De aceea, se impune un mare 
grad de răspundere și angajare a tuturor celor care au atri
buții în acest domeniu pentru realizarea obiectivelor stabilite, 
în vederea asigurării unui succes deplin acestei ample ma
nifestări.

In pagina consacrată „Daciadei", consemnăm noi reușite 
în organizarea competițiilor, acțiunile inițiate într-o serie 
de județe, preocuparea organelor sportive și a celorlalți 
factori pentru realizarea unui cadru propice desfășurării 
tuturor concursurilor.

și săli, ilustrează 
sportiv sub gene-

general al partî- 
prevăzută în Pro-
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Cap de aîiș" pe prima scenă a niQbijiilnl nostru

FARUL, UN MECI
AL MARILOR AMBIȚII SPORTIVE
STEAUA

— Ce semnificație au 
amplele acțiuni prevăzute 
pentru ..Ziua pionierilor" 
șl închiderea anului șco
lar ?

— Pe baza indicațiilor condu
cerii partidului, sărbătorirea 
„Zilei pionierilor" va avea loc 
astăzi. Manifestările ce se vor 
organiza cu acest prilej vor fi 
corelate pretutindeni cu festi
vitatea de încheiere a anului 
școlar. Este vorba, așadar, de o 
amplă manifestare politico-edu- 
cativă a tuturor pionierilor, a 
„Șoimilor patriei", a elevilor, un

— Am fost în ultimele 
zile martorii unor însu
flețite preparative ce s-au 
efectuat in școli, în uni
tățile de pionieri din Ca
pitală și din țară...

— Intr-adevăr, după încheie
rea cursurilor, perioadă care 
precede sărbătorirea „Zilei pio-

— Care sînt modalită
țile de organizare a aces
tor multiple și interesan
te activități?

—■ Pomindu-se de la condi
țiile concrete ale fiecărei uni
tăți, s-a întocmit un program 
judicios, cu un mare grad de 
atractivitate, cu multiple va
lențe educative. De pildă, există 
o zi anume pentru organizarea 
de acțiuni' tehnico-aplicative și

Interviu realizat de
Tiberiu STAMA și Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 6-a)

La sfirșitul acestei săptămîni 
va avea loc o nouă etapă 
în campionatul ~' 
rugby. Dintre cele 8 
programate, două rețin 
special atenția.

Primul, cel dintre 
actualul lider, și Farul Con
stanța, campioana țării (dumi
nică, pe „Steaua", de la orele 
9,30), stîmește un legitim in
teres dată fiind valoarea celor 
două echipe, a rivalității spor
tive dintre ele. Ultima confrun
tare dintre protagonistele eta
pei s-a încheiat nedecis : 15—15. 
Ce va fi acum ? Echipa bucu- 
reșteană păstrează șansele cele 
mai mari de victorie, avind și 
un XV mai complet, cu inter
naționalii M. Ionescu, Murariu, 
Pintca, Munteanu, Achim, Su- 
ciu, D. Alexandru, Durbac etc., 
în timp ce sportivii constăn- 
țeni vor conta Îndeosebi pe 
realizatorul Bucos, pe Motrescu, 
pe Varga, Cristea, Ioniță și, 
probabil, _ Ianusevicl. (Absența 
lui Băcioiu — accidentat — va 
atirna, desigur, greu în balanța 
jocului pe înaintare...). Oricum,

Diviziei A de 
meciuri 
in mod

Steaua,

Steaua — Farul rămîne o par
tidă de tradiție, chiar dacă 
rugbyștil militari, detașați la S 
puncte, nu mai pot pierde, in 
mod normal, șefia clasamentu
lui.

Un alt meci de mare intere» 
va avea loc tot în Capitală în
tre Rapid și Olimpia (stadionul 
Giulești, de la orele 9,30), adi
că între lidera grupei a n-a 
valorice și XV-le Olimpiei, a- 
menințat de retrogradare.

în rest, meciuri in care gaz
dele (poate mai puțin sibienli) 
pornesc favorite : Știința Petro
șani — R.C. Grivița Roșie, Po
litehnica Iași — Rulmentul Bîr- 
lad, C.S.M. sibiu — Dinamo 
București in grupa I valorică, 
Sportul studențesc — Minerul 
Gura Humorului, Universitatea 
Timișoara — Agronomia Cluj- 
Napoca și Gloria Buzău — Glb- 
ria București.

• Tot duminică, pe stadionul 
Steaua (de la ora 11), finala 
campionatului republican școlar. 
Se vor găsi față în față: Șe. 
sp. Locomotiva și Șc. sp. 2, am
bele din București.

In pag. 4—5

0 ETAPĂ BE LA CARE IUBITORII FOTBALULUI 
AȘTEAPTĂ ÎNTRECERI SPECTACULOASE,

IA RĂSCRUCE
DE DRUMURI,

BOXUL 
ROMÂNESC

TREBUIE 
SĂ ALEAGĂ

CALEA 
FORTIFICĂRII 

PRIN MUNCĂ, 
COMPETENTĂ
Șl PASIUNE

O amplă analiză a situa
ției actuale a pugilismu- 
lui nostru, a măsurilor ce 
trebuie întreprinse pen
tru obținerea unor rezul
tate prestigioase pe plan 
internațional.

disputate intr-un spirit de deplină sportivitate
Mîine se dispută meciurile etapei a 32-a din Divizia A. Intrăm, 

deci, în „linia dreaptă" a ultimelor trei runde ale celei mai popu
lare întreceri fotbalistice, la capătul căreia vom cunoaște pe lau
reatele competiției — ocupantele podiumului de onoare cu dreptul 
de participare la Cupa campionilor europeni și la Cupa U.E.F.A. — 
ca și pe concurentele care vor părăsi campionatul. Este, prin ur
mare, o perioadă decisivă în desfășurarea Diviziei A care trebuie 
să se desfășoare intr-un spirit de deplină sportivitate, de corecti
tudine, de leală apărare a șanselor. Așteptăm, de aceea, o compor
tare în consecință din partea celor 18 concurente, astfel ca iubitorii 
fotbalului să fie satisfăcuți de valoarea spectacolelor la care vor fi 
prezenți ca și de modul in care 
tiietatea.

combatantele și-au disputat în-

încercînd să prezentăm, în 
ordinea atractivității și a echi
librului, a importanței pentru 
clasament, cele nouă partide, 
credem că jocul de la Iași, 
Politehnica — Steaua, aspiră la 
titlul de „cap de afiș“ al etapei. 
Pe stadionul din Dealul Copou- 
lui vor fi față în față o echi
pă care a avut o evoluție as
cendentă în ultima perioadă de 
timp, un unsprezece omogen și 
combativ — cel al gazdelor — 
și garnitura bine cunoscută, cu 
mulți internaționali în cuprin
sul ei, Steaua. Trecînd la gru
pul partidelor importante pen
tru situația din subsolul clasa
mentului, reținem , jocurile

F.C.M. Galați — F. C. Con
stanța, Sportul studențesc — 
Rapid și U.T.A.
meciuri în care echipele 
plasare și feroviarii 
reșteni luptă pentru a 
evitarea retrogradării, 
tentativă de ultim efort 
și Progresul București care va 
întilni pe Dinamo București, 
actualul lider al întrecerii. In 
fine, întîlnirile A.S.A. Tg. Mu
reș — Universitatea Craiova, 
S. C. Bacău — F.C.M. Reșița, 
F. C. Bihor — F. C. Argeș, Po
litehnica Timișoara — Jiul 
pot avea influențe imediate 
sau viitoare în privința ocu
pantelor locurilor din prima ju

Corvinul, 
în de- 
bucu- 

încerca 
într-o 

se află

mătate a clasamentului, poate 
chiar a locurilor dînd drept la 
prezențele în cupele europene 
sau în cupa balcanică inter- 
cluburi.

In ansamblu, o etapă cu 
multe intîlniri interesante, 
jocuri cu reală importanță pen
tru situația din clasament. Re
petăm îndemnul, amintim obli
gația formațiilor noastre de a 
se comporta la inălțimea com
petiției in care combat, de a 
onora fotbalul și sportivitatea

CLASAMENTUL LA 23

1. DINAMO 31 18 8 5 73-31 44
2. Steaua 31 20 3 8 69-33 43
3. Uni». Craiova 31 15 8 8 50-31 38
4. Jiul 31 16 4 11 55-42 36
5. Sportul stud. 31 12 8 11 32-31 32
6. F.C. Argeș 31 12 8 11 38-43 32
7. A.S.A. 31 13 5 13 41-39 31
8. Pălit. Tim. 31 14 3 14 36-35 31
9. Polit. lași 31 11 8 12 38-29 30

10. F.C.M. Reșița 31 12 6 13 42-48 30
11. U.T.A. 31 12 6 13 48-59 30
12. S.C. Bacâu 31 11 7 13 30-36 29
13. F.C. Bihor 31 11 7 13 43-50 29
14. Corvinul 31 9 10 12 30-38 28
15. Rapid 31 10 7 14 35-46 27
16. F.C. Constanța 31 10 6 15 37-40 26
17. Progresul 31 10 5 16 32-60 25
18. F.C.M. Galați 31 6 5 20 29-67 17

speetaculoase.prin meciuri 
desfășurate într-un deplin spirit 
de sportivitate și corectitudine.

PROGRAMUL MECIURILOR DE MÎINE —,

(Stadionul Republicii)

Tg. Mureș : A.SA. - UNIV. CRAIOVA
București ; DINAMO - PROGRESUL

(Stadionul Dinamo, partida televizată)
Bacău : SPORT CLUB - F.C.M. REȘIȚA
București : SPORTUL STUD. - RAPID

la ora 17,30

Oradea : " F. C. BIHOR - F. C. ARGEȘ
lași : POLITEHNICA - STEAUA
Arad : U.T.A. - F. C. CORVINUL
Timișoara : POLITEHNICA - JIUL
Galați : F.C.M. - F.C. CONSTANȚA

Toate partidele vor începe



AMINTIRI DESPRE
O... VIITOARE CARTE
„Ca o reacție la certitudinile 

(1 automatismele vieții moder
ne, oamenii și-au adus aminte 
că o parte din ființa lor tîn- 
jește și după un alt Necunoscut 
decît cel înscris in ecuații și 
formule (unii dintre ei n-au 
uitat aceasta niciodată). De 
aici, întoarcerea spre trecut, 
dar o întoarcere care nu are 
nimic de-a face eu evaziunea 
romanticilor" — scria Ion Ho- 
bana, unul din promotorii lite
raturii științifice-fantastice la 
noi, în prefața la cartea lui 
Erich von Dăniken, „Amintiri 
despre viitor", un bestseller al 
acestor ani. Această fascinație 
■ călătoriei simultane în timp 
(1 în spațiu, în necunoscutul 
trecutului, l-a atras, însă, toc
mai pe un pasionat al ecuațiilor 
(i formulelor, profesorul român 
de matematică Alexandru Mi
ronov. Nu pentru o evaziune 
romantică — deși, ca scrimer, 
păstrează în formația sa ceva 
din eleganța și fair-play-ul ca
valeresc — ci pentru o scrutare 
a trecutului din perspectiva 
prezentului, cu argumentele ști- 
mțelor exacte. Și nu întimplă- 
tor, fostul component al lotu
lui național de spadă între anii 
1964—1970 (care n-a abandonat 
aid acum, la 35 de ani, spor
tul preferat) s-a gîndit să-i a- 
runce mănușa lui Erich 
Dăniken — proprietar de 
Juri în Elveția și arheolog 
tor — reluind itinerarul 
curs de acesta, pentru 
dita, apoi, noi Ipoteze, 
ce.

„Deși s-au exprimat
în ceea ce privește parcurgerea 
de către Dăniken a 100 000 km 
— ne-a spus prof. Mironov, de 
la Liceul industrial de chimie 
din Craiova — vă rog să mă 
credeți că eu n-am parcurs un 
Itinerar mal scurt, ruta mea

a

von 
hote- 
ama- 
par- 

acre-
polemi-

rezerve

avînd puncte de referință pe 
eontinentul latino-american, în 
Mexic la Teotihuacan. Chichen 
Itza, Palenque, Tulum. toate in 
jungla Yukatanului, Altiplana 
(podișul din jurul lacului Ti
ticaca), Tiahuanco (Bolivia), 
Cuzco și Machu Picchu (Peru), 
in orientul mijlociu, la Ba- 
albeck (Liban), Abu Sinbel și 
Gizeh (Egipt), în Europa, la 
Stonehendge (Anglia) și Carnac 
(Franța), toate intre anii 1973 
și 1976. Cind anume ? In timpul 
vacanțelor pe care le-am avut 
in perioada oînd am funcționat 
ca profesor de matematică in 
Maroc, in cadrul acordului de 
cooperare culturală dintre 
România și această țară".

„Preocupările dv. științifice 
iși găsesc și o expresie literară 
din anul 1970, chiar de cind 
n-ați mai... cochetat cu lotul 
reprezentativ. E o coincidență?"

„Nu. Sportului i-am dedicat 
tinerețea, științei și literaturii 
restul... Sînt secretarul cenaclu
lui craiovean „Henri Coandă" 
de literatură științifico-fantas- 
tică. am publicat in 1973, Ia e- 
ditura „Scrisul Românesc" car
tea .Jntimplări din veacul XXI" 
și in această lună va vedea 
lumina tiparului, in aceeași edi
tură craioveană, volumul „Enig
matic, Pămintnl", replică Ia 
„Amintiri despre viitor". Con
sider că universul, ca și rațiu
nea, este tinăr, Ia scara istori
ei, Și chiar dacă noi păminte- 
nii nu sintem, probabil, singuri, 
intilnirea eu extratereștrii este 
o chestiune de viitor, nu de 
trecut. încerc să ridic, în noua 
mea lucrare, semne de între
bare, care să faciliteze, prin 
ipoteze de lucru, legătura între 
trecut și viitor".

Așadar, în curînd în libră- 
Enigmatic, Pămintul", 210 

pagini și ilus
trații, într-un 
tiraj de 85 000 
de exemplare, 
aparținind unui 
scrimer... globe
trotter.
Paul SLAVESCU

WIMBLEDONUL ÎMPLINEȘTE 100 DE ANI
Pentru cei care nu vor să 

caute prea departe în 
istoriei, tenisul a văzut lumina 
zilei în Anglia, în al optulea 
deceniu al veacului trecut. Ca
litatea de „inventator" și-o re
vendică mai mulți. Poate nu 
cel mai îndreptățit la aceasta, 
dar — în orice caz — cel mai 
des citat este maiorul Walter 
C. Wingfield, care — pe la 1874 
— schimba cariera de ofițer 
al majestății sale britanice cu 
aceea mult mal rentabilă de 
fabricant de materiale sportive. 
„Invenția" maiorului nu făcea 
decît să altereze, Intrucîtva, 
reguli de joc deja existente pe 
pajiștile engleze, unde tenisul 
începuse să facă furori. Wing
field voia să schimbe terenul

filele
insularilor. Dintr-un simplu a- 
grement devenea sport competi- 
țional. Aci, faptele sînt precise, 
căci meritul inițiativei primului 
turneu de tens revine exclusiv 
unei grupări sportive din Lon
dra, purtînd un nume devenit 
celebru : „AII England Croquet 
and Lawn-Tennis Club". Cu se
diul la Wimbledon.

Asocierea celor două sporturi 
în titulatura clubului din Wim
bledon este menținută azi doar 
de dragul tradiției. Tenisul a 
luat definitiv locul crochetului 
(un liniștit joc de familie, cu 
crose și bile), după succesul său 
mereu crecind. „Vernisajul" s-a 
făcut la 9 iulie 1877, iar de 
atunci, timp de un secol — cu 
întreruperi cauzate doar de cele

Autorul primului „event' 
verendul J. T. Hartley (în imagine), din Yorkshire, 

gat edițiile din 1879—80. (Gravură din
din istoria Wimbledonului a fost re- 

care a ciști- 
presa vremii)

dreptunghiular intr-unui gîtuit 
la mijloc, sub formă de clep
sidră, punctajul tradițional de 

-15—30—40 (existent și la „jeu 
de paume" — tenisul francez 
de sală) îl înlocuise cu altă nu
merotare, dar principala sa ino
vație — aceasta intr-adevăr va
loroasă — erau mingi mai bune, 
dintr-un material nou, foarte 
elastic — cauciucul.

Așa-numitul joc nou n-a re
zistat — ca denumire și reguli 
specifice — și întreprinzătorul 
maior a dat faliment. S-a re
venit curînd la numele de 
„tennis", terenul a luat din nou 
formă de dreptunghi, regula
mentul jocului s-a cristalizat în 
texte foarte apropiate celor în 
vigoare și azi. în 1877, tenisul 
făcea pasul cel mare spre de
plina sa recunoaștere ca disci
plină sportivă, alături de fotbal, 
box și canotaj, care-1 devansa
seră de puțin în preferințele

REFLECȚII
Un meci fără goluri, 

fără finalizări, e ca 
netermi-

FOTBALISTICE

mondiale — 
este reeditat

două războaie 
prestigiosul turneu 
în fiecare vară. Au fost 22 de 
competitori Ia prima ediție. La 
cea din 1880 numărul lor cres
cuse la 60, pentru ca în 1923 
cifra de 133 partanți să-i oblige 
pe organizatori la întreceri pre
liminare (în scopul fixării cifrei 
rotunde de 128, așa cum este

admis și astăzi). La prima fina
lă, cîștigată de S. W. Gore în 
fața lui W. Marshall, au asistat 
vreo 200 de spectatori. Acum, 
la ultimele ediții, media pentru 
fiecare zi a programului trece 
de 30.000.

Devenit campionatul mondial 
al tenisului pe gazon, turneul de 
la Wimbledon atrage în fiecare 
an întreaga elită a acestui sport. 
Pentru orice as al rachetei, vic
toria în această întrecere repre
zintă consacrarea supremă. 

' N-au avut totuși parte de ea 
campioni proeminenți ca Jack 
Bromwich, Gottfried von Cramm, 
Pancho Gonzales, Ken Rosewall, 
Hie Năstase. Lui RosewaLl (de 
4 ori învins în finală !), clubul 
din Wimbledon i-a acordat, ca 
recunoaștere a clasei sale ex
cepționale, dar și a marii neșan
se, cravata onorifică pe care o 
poartă numai cîștigătorii.

Prima participare românească 
la Wimbledon aparține ilustru
lui nostru campion Nicolae 
Mișu și datează din anul 1919. 
învingător în același an la 
Monte Carlo, el n-a strălucit 
însă pe gazonul londonez. Rea
lele afirmări ale tenismanilor 
români se produc mult mai 
tîrziu, în anii noștri. Iile Năsia- 
se urcă în „primii 16“ la ediția 
din 1970 și Ion Tiriac îl imită 
peste doi ani. Atunci, in vara 
Iui 1972, se joacă acea memora
bilă _finală dintre Stan Smith 
șl Iile Năstase, „cea mai fru
moasă de după război" — cum 
au caracterizat-o toți specialiș
tii. Campionul nostru a fost la 
un .
la o singură minge... A revenit 
în finală anul trecut, pierzînd 
în fața lui Bjom Borg. încă o 
mare șansă, din păcate, ratată.

Și totuși, să nu uităm că nu
mele lui Ilie Năstase este în
scris printre campionii Wimble
donului, în probele de dubiu. 
La masculin, împreună cu 
Jimmy Connors, în 1973 ; iar la 
mixt, cu Rosemary Casals, în 
1970 și 1972. Este primul român, 
laureat pe terenurile unde te
nisul a luat întîiul său start, 
acum o sută de ani.

Radu VOIA

pas de victorie, sau poate

RECREARE Șl LEGENDE...
/
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o... simfonie 
nată.

Aplauzele 
mă jocul de 
spectacol !

transfor- 
fotbal In

De cele mai multe 
ori, soarta unui meci 
e în... mîinile porta
rului.

Pentru că nici un 
meci nu seamănă unul 
cu altul, fiecare spec
tacol e o... premieră.

între spațiul cosmic 
și spațiul porții este 
o diferență ca de la... 
cer la pămint !

Echipa care joacă 
acasă are un jucător 
în plus : publicul sus
ținător !

Cind se trag nume
roase șuturi pe spa
țiul porții, înseamnă 
că mingea bate la 
poartă să 1 se deschi
dă !

D. G MAZUU

De la numărul 74, pe strada 
Republicii din Zalău, un om în 
straie de călător, cu pălărie de 
paie și baston, pornește spre 
marginea orașului. Are mers si
gur, ținută tinerească, eleganță în 
mișcări. Nici 
rînd Grațian 
al patrulea 
viață.

— Am fost 
se confesează el — 
pasionat. un veșnic _ _____  .
de natură. Acum, la vîrsta mea, 
nu mai fac drumețiile pe care 
le făceam în tinerețe. Dar, chiar 
cind ies numai pînă la crîngul 
de brazi din apropierea orașului, 
simt miraculoasa reconfortare pe 
care mi-o dau mișcarea și aerul 
ozonat. Dar, foarte adesea, urc 
prin zona împădurită, pe scurtă
turi, spre creasta Meseșului pînă 
dincolo, la cabana Popasul Ro
manilor...

— Poate veți crede că exagerez 
dacă spun că ele m-au ținut și

n-ai zice că în cu- 
Mărcuș
sfert

va porni pe 
de veac de

și am rămas — ni 
un drumeț 
îndrăgostit

mă țin in putere, dar acesta-i a- devărul.
— După cîte am aflat, sînteți 

un drumeț solitar...
— Da. îmi place să drume- 

țesc singur, pentru că astfel mă 
recreez și psihic. Pe trasee, așa 
cum unii culeg fructe de pădure, 
ciuperci sau pietre colorate, eu 
culeg legende pe care le poves
tesc apoi copiilor și tinerilor. 
Sute de expuneri despre frumu
sețile și locurile istorice ale Să
lajului, despre oamenii săi de 
seamă am ținut în fața pionie
rilor sosiți în tabără pe Meseș, 
sau în fața uteciștilor. Am scris 
și o serie de articole în ziarul 
local, despre legendele Meseșu
lui. Am încercat întotdeauna să-i 
fac pe ascultătorii și pe cititorii 
mei să îndrăgească locurile na
tale, să pornească și ei la drum 
pentru a-și fortifica trupul și spi
ritul. Dar mai 
să se păzească 
geografic"...

— Ce numiți 
grafic" ?

— De incapacitatea perceperii

ales l-am sfătuit de „daltonismul

„daltonism geo-
— Ce efect au avut drumețiile 

asupra sănătății dv. ?

TRAIAN BOGA, ARAD. Ce se 
intimplă dacă portarul, prinzînd 
mingea o degajează apoi cu pi
ciorul, cu atîta forță îneît ea 
intră direct în poarta cealaltă ? 
E gol ! Tot gol este dacă, în a- 
celeași condiții, portarul, din pro
priul careu, trimite mingea 
DIRECT CU MÎNA în poarta ad
versă. Și e firesc să fie așa, în 
suprafața sa de pedeapsă, porta
rul putîndu-se folosi atit de pi
cioare, cît și de mîini. Evident, 
un asemenea gol este foarte greu 
de realizat practic, dar nu e, to
tuși, imposibil. Dovadă că Pilcă

a înscris un astfel de gol, în 
urmă cu ani, într-un meci 
disputat la Mangalia, pe un vînt 
puternic. Dar lucrurile se puteau 
întîmpla și invers : din aceeași 
fază de joc, vîntul să-i aducă 
mingea... înapoi, în proprie poar
tă și el să nu reușească s-o o- 
prească. Și golul ar fi... gol !

M. PURCARESCU, PLOIEȘTI. 
Gimnastul Dan Grecu are 25 de 
ani, este căsătorit și are un co
pil. Ii puteți scrie pe adresa clu
bului Dinamo : București, șosea
ua Ștefan cel Mare nr. 7 secto
rul 2.

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. în 
legătură cu clasamentul „Ghetei 
de aur", la ora actuală :
Cum se știe, fiecare 
Are ghete în picioare ; 
Numai Dudu, mai șprințar, 
Are „Gheata"-n... buzunar !

ION BUZESCU, COMUNA PO
IANA LACULUI. Nu slnt trecute 
cu vederea nici greșelile arbitri
lor de fotbal. Atunci cind ele au 
avut importanță pentru stabili
rea rezultatului final sau chiar 
pentru desfășurarea jocului, arbi
trii respectivi nu mai sînt de
legați un timp să conducă me
ciuri. Arbitrul la care vă refe
riți s-a aflat în această situație.

GHEORGHE BADIU, BACAU. 
Cîntărețul Dan Spătaru a jucat 
fotbal în Divizia B, la Știința 
București.

SUPORTER GH. O., IAȘI. Spa
țiul nu ne permite să publicăm 
cronici rimate. Trebuie să spun, 
în plus, că versurile dv. sînt des
tul de stîngace. Deci, două mo
tive, unul mai puternic decît ce
lălalt !

DANIEL UDREA, ALBA IULIA. 
Joe Louis este boxerul care a de
ținut cel mai mult timp titlul AUREL TOCA, GIURGIU. Ex

celentul nostru tenisman, Die 
Năstase, împlinește la 19 iulie 31 
de ani. El continuă să se numere 
printre cei mai buni jucători din 
lume. în timp ce rivalul său de 
acum cîțiva ani, americanul Stan 
Smith (mai tînăr cu jumătate de 
an !) este un jucător din „linia 
a doua".

de campion mondial la categoria 
grea : din 1937 pînă în 1949 ! Dar 
poți să știi ce are de gind 
Cassius Clay ?

NICOALE BOGLUȚ, UCURIȘ. 
Sportivitatea publicului începe, 
într-un fel, cu prezența lui la 
stadion. începe, dar nu se ter
mină aici. Cînd se acordă note 
pentru „Trofeul Petschovschi" se 
ține seama de atitudinea specta
torilor, de contribuția lor la reu
șita spectacolului sportiv, de mo
dul cum încurajează echipa fa
vorită, de conduita lor față de 
oaspeți, de obiectivitatea lor, în 
general, independent de faptul că 
inima le bate pentru o singură 
echipă. Atunci, publicul merită 
nota 10 I

Ilustrații : N. CLAUD1U

diferențiate a culorilor suferă 
puțină lume, dar lipsa de reacție, 
indiferența la frumusețile naturii 
înconjurătoare este mai răspîn- 
dită... Sînt mulți snobi care nu 
fac excursiile decît dacă zona 
vizată se află la mai bine de 
500 de km. Se deplasează cu 
trenul sau automobilul, urcă și 
pe jos — dacă e cazul — vreo 
4—500 de metri și iși petrec 
week-end-ul într-o cabană. Sînt 
snobi și „daltoniști", așa cum eu 
însumi mă descoperisem acum 
vreo 60 de ani, cind eram liceean 
la Șimleul Silvaniei. M-am a- 
dresat și am cerut ajutor, atunci, 
unei reviste clujene de turism, 
care făcea propagandă pentru 
excursii în Carpați. Revista m-a 
ajutat cu un simplu sfat : acela 
de a privi în jur, fiindcă voi găsi 
locuri pitorești, iar drumeția pe 
jos este mai folositoare și ne
costisitoare... Așa am descoperit 
minunata Măgură a Șimleului 
care-mi stătuse și pînă atunci în 
față, dar pe care n-o văzusem 
cu adevărat. Aveam s-o cutreier 
apoi de nenumărate ori. Iată de 
ce le recomand „amicilor dru
meției" să lupte pe toate căile 
împotriva „daltonismului geogra
fic", să constituie pilde și să ple
deze pentru mersul pe jos în 
mijlocul naturii care este folo
sitor, deopotrivă, trupului, minții 
și inimii...

Și Grațian Mărcuș și-a luat 
rămas bun și a pornit pe drumul 
său, spre Meseș, după ozon, re
confortare și legende...

REP.
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1NTRE0 TINERETUL PE STADIOANE
‘ Și ultimele zile au 
cate de desfășurarea 
ga țară a numeroase 
sportive i" 
„Daciadei", 
fiind, de asemenea, prevăzute 
noi concursuri, Ia care vor lua 
parte mii de cetățeni de toate 
vîrstele. In rindurilc care ur
mează, vă prezentăm cîteva din 
ultimele vești sosite Ia redacție:

fost mar
in întrea- 
competiții 

de masă in cadrul 
, pentru azi și miine I

I
1

AZI Șl MIINE IN CAPITALA
1

• PLOIEȘTI. La întreprin
derea de utilaj petrolier „1 
Mai“ întrecerile organizate de 
asociația sportivă „Prahova" se 
bucură de un interes deosebit. 
Aproape zilnic au loc întreceri 
în cadrul campionatului asocia
ției inter-secții da' producție. 
La volei masculin au parti-

I
L

J FESTIVALURI SPORTIVE
I La Iași și Pitești, în organ!- I 

zarea Consiliilor județene ale I

I
I
I
I
L

sindicatelor, In colaborare cu 
consiliile de educație fizică și I 
sport, se desfășoară atractive I 
manifestări incluse in progra- 1 
mul „Daciadei". Astfel, în 
municipiul Iași în ziua de 14 
iunie s-a dat startul celei de-a 
V-a ediții a „Festivalului sin
dicatelor ieșene", acțiune a că
rei etapă finală va avea loc 
in zilele de 1—3 iulie.

La Pitești, pe Stadionul Mu
nicipal, au început întrecerile 
„Festivalului județean al spor
tului feminin", manifestare la 
care iau parte tinere din În
treprinderi și instituții.

I
I
I
J

Pe toate bazele _ __
și miine, numeroase întreceri In cadrul ____ _____ ,__
sectorul 1 au loe concursuri de fotbal, handbal, tir și șah : in 
sectorul 2, la Gr. școlar Electronica este programată o duminică 
sportivă ; In sectorul 4, la Voinicelul, Olimpia și Policolor slnt 
prevăzute multiple dispute la mal multe discipline ; In sectorul 
5 — faza a do<ua a competiției de orientare-sportivă in pădu
rea Comana ; In sectorul 6 au loc la bazele Progresul, Sălaj- 
Vicina șl Bragadiru întreceri de atletism, handbal și fotbal ; In 
sectorul 8 — excursie cicloturistică. De asemenea, clubul Voința 
organizează la baza proprie întreceri cu participarea tinerilor 
de la cooperativele Sporul, Precizia, Deservirea, Cartonajul și 
Metalo-casnlca.

sportive din Capitală slnt programate, astăzi 
„Daciadei". Astfel, in

I
I
I
I

:ipat 15 echipe cu 178 sportivi 
(cîștigată de Secția utilaj com
plex), la volei feminin 12 e- 
thipe cu 132 participanți (pe 
primul loc, la egalitate 
puncte, Secția electro-contabilă 
?i Secția C.T.C. laboratoare). 
Sînt in curs campionate la te
nis de masă, atletism, handbal,

de

urmează să șe organizeze ac
țiuni turistice ș.a. Un fapt demn 
de semnalat : 354 de angajați 
și-au trecut normele comple
xului „Sport și sănătate".

• BIHOR. în cadrul asociației 
sportive Voința din Oradea a 
fost organizată o amplă Între
cere sportivă, dotată cu „Cupa 
primăverii". Cele 11 grupe 
sportive, din tot atîtea coopera
tive orădene. s-au Întrecut la 
7 discipline (șah, handbal, fot
bal, volei, orientare sportivă, 
tenis de masă, cros), cărora li 
s-au adăugat și exerciții de 
gimnastică la locul de muncă. 
In urma adiționării rezultatelor, 
primele locuri au revenit spor
tivilor de la Electrometal, 
Cootex și Tricotextil. (I. GHI- 
ȘA — coiresp.).

o CARAȘ SEVERIN. Nu
meroase întreceri sportive în 
cadrul „Daciadei" au avut loc 
în ultimele zile la Reșița : între
ceri de atletism (pe stadionul o- 
rașului) precum și de înot, la 
care au participat circa 500 de 
tineri din oraș ; pe terenurile 
sportive, în săli de sport s-au 
desfășurat competiții de hand
bal, volei și basch.pt cu par- 
ticibarea tinerilor din oraș pre-

cum și invitați din Bocșa, O- 
țelul Roșu și 
tninică, un 
al poștașilor" 
tierul Lunca
2 500 m parcurși cei mai buni 
timpi au fost realizați de Ma
rin Varga (Of. Carașova) și 
Domnita Sigurean (Of. 1 Re
șița) ș.a. (Doru GLAVAN, co-, 
resp.).

• ARGEȘ. Așa după cum era 
de așteptat, în asociațiile spor
tive din întreg județul, “ 
da“ a cunoscut un larg 
Iată, din numeroasele 
care se pot aduce în 
acestei afirmații, doar 
în comunele Merișani, 
Iești, Cepari, Poienari 
geș, Ștefan cel Mare, 
Recea, Izvoru și Birla, 
de tineri au luat parte la în
treceri de fotbal, handbal, vo
lei, trîntă, șah și tenis de masă,

Caransebeș ; du- 
interesant „Marș 
disputat In car- 
Birzavei. După

„Dacia- 
ecou. 

exemple 
sprijinul 
cîteva : 
Băicu- 

de Ar- 
Corbi, 

mii

r

I
î
I

i
SIMPOZION : „FEMEIA 

Șl SPORTUL" I

HĂRNICIE, ENTUZIASM, I
SPIRIT GOSPODĂRESC I

Luni și marți se va desfă- 
șura in Capitală un simpozion I 
cu tema „Femeia și sportul", I 
organizat în cadrul ,,Dacia-1 
dei", 
C.C. al 
ratele 
LOCUL 
LUI IN 
LIBER AL FEMEI, 
binefăcătoare 
de întreținere 
la locul de muncă etc. — vor . 
avea loc demonstrații practice, I 
proiectări de filme cu carac-1 
tea: sportiv, alte manifestări.

„Femeia și sportul", 
în cadrul „Dacia- 

de către C.N.E.F.S. șl 
U.T.C. Pe lîngă refe- 
prezentate — privind 
Șl ROLUL SPORTU- 
BUGETUL DE TIMP 

efectele 
ale gimnasticii 

și gimnasticii 
vor

I
I

Paralel cu atragerea în între
ceri a tot mai mulți tineri, en
tuziasmul, hărnicia și spiritul 
gospodăresc ale iubitorilor de 
sport se manifestă șl in lărgirea 
continuă a bazei materiale. Sub 
semnul „Daciadei",. pe harta 
sportivă apar noi amenajări — 
îndeosebi baze sportive simple —, 
terenuri realizate prin muncă 
patriotică și cu cheltuieli minime, 
pentru viitoarele întreceri.

BASCHET LA ARDEOAN1

Despre amenajările din cen
trele urbane ale județului Bacău 
și despre lucrările de la stadio
nul din Bacău, am mai vorbit 
cu alte prilejuri. în rindurile de 
țață ne vom referi la cîteva co
mune, unde azi, elevii, tinerii 
cooperatori, cadrele didactice au 
la dispoziție noi spații pentru 
practicarea sportului. In comuna 
Nicolae Bălcescu, de pildă, grație 
impulsului unui profesor entu
ziast, I. Gherhard, cu sprijinul 
organelor locale și prin munca 
patriotică a tineretului, peste pu
țin timp zestrea materială se va 
îmbogăți cu un teren de fotbal 
și cu un altul de handbal. In 
comuna Căiuț, tinerii dispun de 
un teren de fotbal, de o micro- 
pistă de alergări, de sectoare de 
aruncări și sărituri, la împrej
muirea cărora se lucrează cu 
spor în prezent. Baze simple, a- 
dică terenuri de fotbal, handbal, 
volei și baschet au apărut și în 
comunele Rahova și Ardeoani. Va 
începe in acest județ și o amplă 
acțiune de reamenajare a- întregii 
baze sportive existente.

TERENURILE DE PE FALEZĂ
La șantierele navale din Brăila, 

asociația „Marina* are acum la 
dispoziție, pe frumoasa faleză, o 
bază sportivă amenajată în cea 
mai mare măsură prin muncă 
patriotică, compusă din terenuri 
de handbal, volei, baschet și tenis, 
cu vestiare și cu o tribună de 
800 de locuri. La I.S.Q.M. Brăila, 
membrii asociației „Spartacus" se 
vor întrece pe propriile lor te
renuri de volei, handbal și tenis, 
amenajări care au și o mică tri
bună și vestiarele necesare. Săp- 
tămîna viitoare, la Brăila, va a- 
vea loc inaugurarea bazinului o- 
limpic de 50 m, care va găzdui 
la debut întrecerile din „Cupa 
Brăilei*. Să sperăm că în orașul 
de pe malul Dunării vor apărea 
acum și noi înotători de perfor
manță. Cît privește amenajările 
la sate, în ultimul timp au apă
rut 50 de terenuri, Ia Mărsineni, 
Rîmnicelul, Tichilești și în alte 
comune.

MELEAGURILE BUZOIENE
județul Buzău, baza mate- 
pentru sportul de masă s-a 

gățit în mod simțitor ; 5 te

renuri de fotbal, 9 de handbal, 
7 de tenis, 5 de baschet, 8 de 
volei, 2 piste de popice. Toate 
acestea se află acum în folosința 
participanților la întrecerile spor
tive care vor avea loc în comu
nele Tisău, Pătirlagele, Vadul 
Pașii, Brăiești, Glodeanu-Cîrlig, 
la Liceul „B.P. Hasdeu*, Școala 
generală 12, Casa Pionierilor, 
Parcul Tineretului, în asociațiile 
sportive sindicale Rapid, Loco
motiva, Chimia, Uleiul, Victoria, 
toate din Buzău.

Sînt doar cîteva dintre exem
plele ce se pot da, dar edifiea- 
toare pentru pasiunea și entu
ziasmul cu care cei ce îndrăgesc 
sportul, mișcarea în aer liber, 
s-au angajat în acțiunea de mare 
însemnătate națională de a asi
gura, și din punct de vedere al 
dotărilor materiale, un succes 
deplin competițiilor din cadrul 
Daciadei.

în Pitești, la școlile generale 
nr. 2,10,12 precum și la liceele 
Nicolae Bălcescu, Zinca Goles- 
cu și Textil s-au desfășurat, sau 
sînt în curs de disputare, con
cursuri de gimnastică, cros, vo
lei, handbal, fotbal și șah. La 
asociația sportivă Dacja Pitești 
au început întreceri în campio
natele asociației la care sînt an
grenați circa 2 000 de tineri la 
crosuri, 34 echipe de fotbal, 23 
echipe de handbal și 13 de 
volei.

întreceri asemănătoare au 
mai avut loc și la Curtea de 
Argeș, Cîmpulung Muscel, To- 
poloveni, Costești ș.a. (Hie FE- 
ȚEANU-coresp.).

In toate județele

INIȚIATIVE, PREOCUPĂRI, 
INTERES DEOSEBIT

ț n dorința de a afla amănunte despre preocupările organelor 
I sportive și a celorlalți factori cu atribuții în domeniul spor- 
* iului privind acțiunile ce vor fi inițiate în perioada urmă

toare, ne-am adresat unor prim-vicepreședinți și secretari ai consi
liilor pentru educație fizică și sport din mai multe județe. Se re
levă, astfel, audiența de care se bucură competiția națională „DA- 
CIADA", eforturile care se depun pentru ca toate întrecerile să se 
desfășoare în cele mai bune condiții.

BOTOȘANI : Atenție sporită ac
tivității Ia sate

„Crearea consiliilor comunale 
pentru educație fizică și sport 
a condus la o revitalizare a 
sportului sătesc în județul nos
tru — ne declara Boris Mi- 
ieanschi, prim-vicepreședinte 
al C.J.E.F.S. — astfel că în 
prezent asistăm la organizarea 
unor frumoase acțiuni de masă, 
între acestea, în prim-plan aș 
situa manifestarea sugestiv in
titulată „Avem musafiri în sal", 
prilej de înt’lnire a tinerilor 
din mai multe localități rurale, 
printre gazde aflindu-se Buce- 
cea, Aldești, Dîngeni, Frumuși
ca, Ripiceni. Trușești, Ungureni, 
Vorona, Fomirla, Sulița, Dra-

galina, Cotușca, Cindcști, Da
rabani și Săveni". Desigur, 
după cîte ni s-a spus, progra
mul competițiilor din cadrul 
„Daciadei" este mult mai am
plu, el vizînd concursuri pentru 
„șoimii patriei", pionieri, elevi, 
tineri din întreprinderi și insti
tuții.
GALAȚI : Tradiție, continuitate, 

largă participare
Calendarul sportului de masă 

gălățean este deosebit de bo
gat în acțiuni și competiții or
ganizate în cadrul „Daciadei" 
de către C.J.E.F.S., în colabo
rare cu ceilalți factori. După 
cum ne spunea Gheorghe O- 
prică, prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S., o seamă de mani-

Crosurile se numără printre acțiunile organizate cu regularitate 
in cadrul „Daciadei" Foto : V. BAGEAC

La Chimpex Constanța:

ÎNTRECERI tot MAI MULTE Șl MAI 
VARIATE PENTRU OAMENII MUNCII
Dacă vrei să afli 

amănunte despre ac- 
- tivitatea sportivă 
care se desfășoară 
la întreprinderea 
constănțeană „Chim
pex", atunci poate 
că cel mai nimerit 
interlocutor este în
suși directorul aces
tei unități, ing. Vir
gil Cătuneanu, care 
mărturisește deschis 
că „sportul a contri
buit în mare măsu
ră Ia unitatea co
lectivului, la ridica
rea indicelui de să
nătate a oamenilor. 
■Sînd joacă echipele 
noastre sau evoluea
ză sportivii de la 
Chimpex sîntem cu 
toți acolo să-i încu
rajăm. O altă dova
dă a atașamentului : 
toți angajații sînt 
membri ai asociați
ei. iar peste 900 
dintre ei sînt și 
membri susținători, 
îa ptezent, preocu
pările noastre vi
zează, pe de o parte, 
intensificarea acți
unilor în cadrul 
•«Daciadei-, pe de 
alta — sprijinirea 
acelor discipline cu 
reale tendințe de 
afirmare cum este 
voleiul și halterele". 
De altfel, aveam să 
aflăm, discutînd și 
cu multi alți mem
bri ai asociației

„Chimpex" că re
marcabila perfor
mantă ca municipiul 
Constanța să fie, 
după Capitală, sin
gurul oraș care are 
două formații femi
nine de volei în Di
vizia A, își are ră
dăcinile în acțiunile 
sportive de masă ; 
că titlurile de cam
pioni naționali la 
haltere își trag se
va tot de aici. Și 
exemplele ar putea 
continua. După cum 
ne spunea președin
tele asociației, Geor
ge Ciocan. „acum 
eînd manifestările 
cuprinse în Daciadă 
au căpătat o amploa
re deosebită, pasio
nalii sportului de la 
noi și-au exprimat 
dorința de a lărgi 
aria compctițională, 
pentru a crea posi
bilități de participa
re unui număr spo
rit de concurenți. 
Astfel, au Ioc cu 
regularitate întreceri 
de volei și fotbal — 
în care sînt angre
nate toate secțiile 
tenis de masa, șah, 
popice Și orientare 
sportivă, ramuri în 
care o parte dintre 
reprezentanții noștri 
s-au afirmat și în 
competițiile munici
pale și județene".

Cine se numără

printre cei mai ini
moși susținători ai 
sportului în între
prindere? — am în
trebat. „Este dificil 
— ni s-a răspuns — 
pentru că sînt foar
te mulți. Dintre a- 
ccștia, cu toate 
riscurile de a nu-1 
putea aminti pe toți» 
vom menționa pe 
Eugenia Biebea, Mă
rita Oiariu, Mela
nia Costea, Gabriela 
Dobre, Ana Șchiopu, 
Cristina Niță, Con
stantin Stoica, Ale
xandru Buiucă, Ște
fan Zahiu, Ion Șteț- 
ca, Dumitru Băicea- 
nu și încă mulți, 
mulți alții".

Cîțid am vizitat 
întreprinderea ploaia 
împiedica desfășura
rea acțiunilor pre
văzute pentru ziua 
aceea. I-am văzut, 
însă. Pe cei care 
răspundeau de orga
nizare luînd imediat 
măsuri de reprogra- 
mare, astfel ca pla
nul să nu fie prea 
mult perturbat. .Un 
amănunt, care își a* 
re semnificația sa s 
la Chimpex se face 
totul pentru a se 
asigura competițiilor 
din cadrul „Dacia
dei" un caracter 
permanent, un cadru 
optim de desfășu
rare.

festări „și-au cîștigat o fru
moasă tradiție, cuprinz'md ma
rca majoritate a tineretului 
școlar, a celor din întreprinderi, 
instituții și de la sate. Dintre 
acestea, aș aminti cîteva care 
vor avea loc în perioada ime
diat următoare : Cupa vîslașu- 
lui începător, Cupa vacanței. 
Cupa femina, Cupa UNCAP, 
Cupa U.G.S.R., competiții care 
vor avea loc pe bazele sportive 
și în locurile de agrement. A- 
cestora li se adaugă întrecerile 
de orientare sportivă, de oină, 
lupte, tir, înot".
DOLJ : 20 000 de elevi pe te

renurile de sport
Comisia de pregătire și or

ganizare a întrecerilor cuprinse 
în cadrul competiției naționale 
„Daciada" desfășoară o labori
oasă activitate, materializată în 
acțiuni care vizează, printre 
altele, instruirea tuturor celor 
care se ocupă direct și răspund 
de reușita manifestărilor spor
tive programate. După cum ne 
spunea Ion Rinderu, președinte 
al C.J.E.F.S., în zilele următoa
re „vor avea loc numeroase 
competiții în care vor fi an
grenați peste 20 000 de elevi, 
prilej cu care se va face tes
tarea calităților fizice în ve
derea îndrumării lor spre spor
tul de performanță.. De aseme
nea, este programată „Cupa 
cartierului", la care vor fi pre- 
zenți sportivi si sportive ce-și 
vor disputa intiieiatca la di

verse ramuri, concursurile a- 
vînd loc în Craiova. Băiiești, 
Calafat, Filiași și alte locali
tăți. La aceste manifestări ss 
mai adaugă „Cupa U.T.C," pen
tru tinerii din mediul rural, 
precum și duminicile „culiuraF- 
sportive".
TIMIȘ ; O agendă competiționa- 
lă cu multe puncte interesante

De la secretarul C.J.E.F.S., 
Adrian Damșa, am aflat că 
pe agenda sportului de masă 
timișorean figurează o serie de 
competiții care se anunță deo
sebit de atractive și la care 
vor fi prezenți un mare număr 
de participanți, de toate vîrste
le. Printre acestea se află 
„Cupa satelor timișene" la 
atletism și volei. „Cupa vacan
ței" la tenis de masă și fotbal, 
acțiune care va avea loc la Lu
goj, „Cupa U.T.C." la tir si o- 
rientare sportivă, concursul ju
dețean de ștafete, precum și 
numeroase alte întreceri și ac
țiuni care au ca scon inițierea 
în înot și atragerea de noi 
practicanți ai sportului.

Pagină realizată de
Constantin ALEXE, Emanuel FÂN- 

TANEANU, Viorel TONCEANU

Sportul
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STRATEGII DIVERSE 
IN CAMPANIA 
PREOLIMPICĂ

Iui Constantin Gruescu, ajunge 
pentru prima oară ia campio
natele continentale la vîrsta 
25 de ani I ,

ÎNALTA capacitate 
DE LUPTĂ - 

CALITATE DE BAZĂ

le-ou ovut 
medalii ob- 

de bronz.

țiile de pregătire pe 
sportivii noștri. Totalul 
ținute, 1 de argint 
păstrează echipei noastre un loc printre for-

DE PREGĂTIRE

B
ilanțul Iotului de pugiliști români Ia 
recentele campionate europene este con
siderat, cu toate reușitele unor tineri, 
NESATISFACATOR IN ANSAMBLU, sub 
raportul obiectivelor propuse, cri aștep
tărilor și mai ales in relație cu condi- 

care 
de 

și 5

mațiile apreciate in Europa, dar nu concordă 
cu potențialul real al școlii românești de box, 
nu se situează la nivelul dorinței numeroșilor 
iubitori ai acestei spectaculoase discipline 
sportive, lată de ce ne-am propus ca în aces
te pagini să întreprindem o trecere in revistă 
o situației acestui popular sport in țara noas
tră, pornind tocmai de la realitățile evidenți
ate de recentele campionate europene.

CERINȚELE VIITORULUI IMPUN RECONSIDERAREA 
SELECȚIEI • Șl A METODELOR

Considerațiile asupra recent încheiatelor campionate europene 
de box de Ia Halle nu pot fi desprinse de contextul pugilismului 
amator mondial nu numai pentru că bătrinul nostru continent este 
considerat leagănul „scrimei cu pumni", ci mai ales pentru că pers
pectiva imediată — campionatele lumii, Ia Belgrad, in mai 1978 — 
solicită o asemenea abordare a problemei.

medaliații români de Ia Izmir 
au ajuns la maturitatea nece
sară pentru a face față unei 
competiții dure cum sînt cam
pionatele continentale. Dar dacă 
ne gindim la faptul că unul 
dintre cei mai populari și mai 
apreciați boxeri la Ilalle a fost 
băiețandrul irlandez Philip Sut
cliffe (in vîrstă de nici 18 ani), 
ajuns în semifinalele categoriei 
semimuscă și învins doar în ul
timele secunde ale meciului de 
cel ce avea să devină campion 
european, polonezul Henryk 
Srednicki, atunci ne punem fi
reasca întrebare : de ce nu pro
movăm, mai cu curaj, tineri ca 
Dumitru Cipere sau Alexandru 
Giurgiu ? Acești doi medaliați 
ai competiției de tineret de la 
Izmir — pentru a-i lua doar 
pe ei ca exemplu — .și-au făcut 
debutul internațional în între-

ln mod logic, strategia post- 
olimpică impunea oricărei fe
derații naționale să accepte 
sosirea momentului schimbării 
generațiilor și, în consecință, să 
la măsuri timpurii pentru în
ceperea campaniei olimpice 
viitoare (Moscova ’80). Contrar 
acestei concepții, unele fede
rații naționale au ales varianta 
opusă, prezentind loturi robuste 
și cu experiență, gata să bene
ficieze de ignoranța novicilor.

Șl DEBUTANȚI! 
POT REUȘI I

Federația română de box și-a 
asumat în mod deliberat riscul 
de a prezenta la această com
petiție 7 debutanți și, dacă 
luăm în considerație rezultatele 
finale, măsura s-a dovedit în 
parte justificată. Adevărul este 
Insă că riscul a fost doar pe 
jumătate asumat, intrurit —
punînd la o parte pe Al. Turei. 
F. Ibraim și V. Didea, foști 
competitori olimpici ! — nu ră- 
mîn decit 4 debutanți verita
bili. Ei bine, tocmai trei dintre 
aceștia (cu excepția lui Costică 
Chiracu — eliminat, fără voia 
lui, pretimpuriu și r.ejustificat, 
prin decizia precipitată a me
dicului scoțian dr. Hutchinson) 
au obținut performanțele cele 
mai bune ale delegației : Teo
dor Dinu — medalie de argint, 
Titi Tudor și Vasile Cicu — 
medalii de bronz. Succesul a- 

■ eestor selecționați (aproape) de 
Ultimă oră (căci multă vre
me s-au vehiculat, de pildă, 
numele „penelor" Marian Lazăr 
sau Gheorghe Oțeiea, ale „se- 
mimijlociilor" Ion Vladimir, 
Carol Hajnal sau Cornel Hoduț) 
este semnificativ și ne dă curaj 
să facem pasul următor, pro- 
eedînd la fel și în

Prima concluzie generală 
celor 135 de meciuri văzute 
Halle este aceea că victoria 
ring pretinde o sumă de cali
tăți. Citeva dintre ele merită 
să fie menționate în mod spe
cial. Iată, cu precădere : matu
ritatea fiziologică (vigoarea 
maximă) și tactică (aceea dată 
de gîndire fundamentată pe 
experiență). Numai asemenea 
trăsături explică victoria finală 
a majorității proaspeților cam
pioni. de la Srednicki pînă la 
Gorștkov, trecind pe la Forster 
și Savcenko, toți pugiliști ro- 
buști, cu o inteligentă dozare 
a evoluției în ring. Altă carac
teristică a principalilor candi
dați la titluri a fost înalta ca
pacitate de luptă, manifestată

• sc aproi
CRISTEA 

secretar al 
„Intențiile 1* 
reprezentare 
xului româi 
doua ediți 
mondiale dii 
rind, vom o ■ 
de sportivi, 
confrați, â 
te tinere d 
Aceștia vor • 
acest an, la 
(Ungaria), I 
la trofeul , v 
lonia), „Din 
lan Bator ( 
caniadă (Ti 
turnee vor 
definitivăm 
tul acestui i 
pregătirile j 
premă a 
După cum 
categorii s'- 
întrebare, 
ne satis făcăt 
natori de

continuare.

PALMARESUL ECHIPEI
ROMÂNIEI LA C. E.
1947 
1545 
1971
1973
1975
1977

Prima coloană_ _____ ..
zintă numărul total de participant» 
români, următoarele trei — numă
rul de medalii de aur, argint și 
bronz obținute, ier ultima este o 
încercare de însumare prin punc
taj, acordind potrivit tradiției cîte 
5—3—1 puncte fiecărei medalii.

t. ■, ■„! -■

SĂ PROMOVĂM 
CU CURAJ 
TINERETUL

Roma 
București 
Mod rid 
Belgrad 
Katowice 
Halle

10 1
4

1
2
4
2
2
1

de cifre

11
11
10
11
11

2 
1

4 
1
5
3
3
5

12
27
17
19
14

8
repre-

înLa Ilalle au fost prezenți 
ring 4 dintre medal ia ții cam
pionatelor europene de tineret 
de la Izmir (octombrie 1976) : 
bulgarul Plamen Kamburov (18 
ani) — ajuns în semifinale, 
cehoslovacul Vaclav Hornak (19 
ani) — promovat în sferturi de 
finală. scoțianul Jan McLeod 
(19 ani) și turcul Kdksel Ozo- 
gluoz (20 ani) ; în același timp, 
dintre cei 6 medaliați români 
la Izmir, nici unul nu a fo^t 
prezent ia Halle. Aceasta nu 
este o observație polemică, ci 
doar de logică. Sigur că nu toți

Tinărul dinamovist Teodor Dinu (dreapta), recent promovat în 
echipa națională, a realizat cea

ției noastre la

MAI SINTEM DURI...

mai bună performantă a 
C.E. de la Ilalle.

delega

te

APRECIERILE NOASTRE
Foarte bine : TEODOR DINU (cocoș), medalie de argint, 

2 victorii, o înfringere (în finală).
Bine : TITI TUDOR (pană), medalie de bronz, 2 victorii, 

o înfringere (în semifinală) ; CALISTRAT CUȚOV (ușoară), 
medalie de bronz, 2 victorii, o înfringere (în semifinală, la vi
itorul campion european).

Satisfăcător : VASILE CICU (semimijlocie), medalie de 
bronz, 2 victorii, o înfringere (în semifinală) ; ION GYORFI 
(semigrea), medalie de bronz, o victorie, o înfringere ; ALE

XANDRU TUREI (semimuscă), o înfringere ; FAREDIN 
IBRAIM (muscă), o victorie, o înfringere.

Nesatisfăcător : SIMION CUȚOV (semiușoară), o înfrîn- 
gere ; VASILE DIDEA (mijlocie mică), o înfringere (la cam
pionul Europei) ; MIRCEA SIMON (grea), medalie de bronz, 
2 victorii, o înfringere (în semifinală, la campionul Europei).

Fără notă : COSTICĂ CHIRACU (mijlocie), eliminat prin 
rănire în primul meci.

cerile seniorilor și ne 
cu plăcere de bunele 
formanțe în turneul __ _ _
kistan (în cursul lunii noiem
brie 1976).

amintim 
lor per- 
din Pa-

O DILEMA: 
SUCCES IMEDIAT 

SAU IN PERSFECTIVĂ
Și pentru a încheia capitolul 

„etate", care nu este străin de 
problema selecției și nici de 
cea a perspectivei, să mai fa
cem o comparație. ______ Z
tocmai al grupului de trei de- 
butanți ridică semne de între
bare privitoare la modul cum 
a fost concepută alcătuirea Io
tului român pentru campiona
tele europene. Aceeptîr.du-se 
ideea că prezența unei formații 
complete este reprezentativă 
pentru valoarea pugilismului 
nostru și că ca oferă mai multe 
șanse de reușită, opfiuniîe pen
tru uncie categorii s-au făcut

• mai curind sub imperiul cău
tării succesului imediat decit al 
asigurării unei succesiuni. Alt
fel nu s-ar fi recurs la candi
datura unui semigreu de cir
cumstanță, cum este Ion Gyorfi 
(28 ani), în loc să se dea o cit 
de mică șansă unui tinăr. Alt
fel nu ar fi fost preferat Ca- 
listrat Cuțov (la 29 ani, incon
testabil încă un boxer remar
cabil), ti ar fi fost lăsată cale 
liberă, de pildă, lui Ion Budu- 
șan (la 22 de ani foarte efica
ce pînă acum în turneele, de 
peste hotare). De mai multă 
vreme deplîngem soarta „veșni
cului secund", care nu ajunge 
să se afirme decit atunci tind 
„vioara întîi" iese la pensie. 
Este și cazul lui Faredin Ibra
im care, tot stînd în umbra

printr-o extraordinara combati
vitate, prin frecvența mare în 
lovituri, prin spirit permanent 
ofensiv șl prin excepțională re
zistență în regim de luptă in
tensă timp de 3 reprize, fără 
încetare. Asemenea haruri au 
fost specifice pentru mari cam
pioni, ca iugoslavul Ațe Ru- 
sevski (semiușoară) — pez care 
nu degeaba ziariștii l-au 'numit 
„un nou Simion Cuțov" — sau 
pana Richard Nowakowski (R.D. 
Germană).

Succesul

a caracterizat, concomi- 
pe boxerii noștri ? Se 

spune despre ei că în
Ce 

tent, 
poate 
ring prezintă o tehnică de luptă 
bună (excepție făcînd doar Va- 
sile Cicu, la primul său meci, 
tind tracul exagerat i-a dere
glat pur și simplu mișcările). 
In al doilea rind, s-a constatat 
o rezistență generală bună (de 
la care trebuie să-l exceptăm 
doar pe Simion Cuțov, apărut 
in ring aproape sleit de forțe). 
Dar in același timp sintem ne- 
voiți să subliniem și citeva din 
slăbiciunile băieților noștri, pro
venite fie din tare personale, 
fie din deficiențe de pregătire. 
Chiar și in cazul unor meda
liați (cum sînt T. Dinu, T. Tu
dor sau I. Gyorfi, * s-a obser
vat că ei nu au putut promova 
în ierarhia medaliilor și din 
pricina Lipsei de rezistență. Din 
această cauză unii din boxerii 
noștri încep meciul timid, con- 
centrîndu-se exclusiv asupra 
ultimei reprize (tind poate fi 
prea tirziu pentru obținerea 
victoriei I), iar alții încep lupta 
din răsputeri, pentru ca spre 
final să nu mai poată ține rit
mul inițial (intrînd de aseme
nea in 
aici să 
trecut 
boxerii 
pentru 
siderală de unii chiar excesivă),

erau admirați 
lor de luptă și 
Ei bine, astăzi 
vedem 
critici 
boxeri 
Tudor) 
surului, făcînd mereu pași în
dărăt în ring și lăsînd astfel 
judecătorilor impresia (nu tot
deauna justă) de teamă sau pa
sivitate. în fine, am putea a- 
minti inexplicabila apatie sau 
«blocajul psihic" la boxeri con-

pentru 
spiritul 
ne este

puterea 
ofensiv, 
dat să 

— în ciuda repetatelor 
formulate în presă — 

(ca F. Ibraim sau T. 
cedînd inițiativa adver-

CLASAMENTUL PE PUNCTE
Intr-un clasament pe pune- 

te, după medaliile obținute la 
Ilalle, ordinea ar fi urmă
toarea : 1. U.R.S.S. 30 p, 2. 
R, D. Germană 28 p, 3. Polo
nia 19 p, 4—5. România și 
Bulgaria cîte 8 p. 6. Iugo
slavia 6 p. 7. B.F. Germania 
5 p, 8. Finlanda 2 p etc.

dezavantaj). Este locul 
amintim că, lntr-un 
nu prea îndepărtat, 
români erau vestiți 

combativitatea lor (con-

sacrati, cum sînt V. Didea sau 
M. Simon, urmînd ca tehnicie
nii să ne dea răspunsul în ca
zurile lor.

Pentru noi este evident că 
cerințele viitorului — și ln pri
mul rind apropiatele campiona
te mondiale de la Belgrad, din 
mai 1978 — impun o reconce- 
pere temeinică a sistemelor de 
selecție și a metodelor de pre
gătire, fundamentate strict ști
ințific.

„INDISCIPLINA Șl DISPERSAREA FORJELOR
AU DIMINUAT POTENȚIALUL PUGILIȘTILOR NOȘTRI7/

declară antrenorul coordonator Ion Popa
ln Legătură cu modul în 

care s-au efectuat pregăti
rile pugi I iști lor români îna- 

~ E. am avut o 
antre- 

lotu- 
ne-a

întea C. E. am avut 
scurtă convorbire cu 
norul coordonator al 
lui. Ion Popa. Acesta 
declarat :

„Ca și cu prilejul 
mari confruntări 
nale, antrenamentele 
ponențllor lotului ___
s-au efectuat după un plan 
discutat în colegiul central 
de antrenori și aprobat de 

~ încă 
de 

s-au 
efectuat separat. Această 
dispersare de forțe a făcut 
ca antrenamentele pugiliști- 
lor noștri fruntași să nu aibă 
maximum' de eficacitate. In 
plus, la ultima reunire a 
lotului am constatat cu 
surprindere că o mare por
te dintre principalii pre- 
tendenți Ia un loc în echi
pa națională nu manifesta-

altor 
i nter n-a ț lo

co m- 
națîonal

Biroul F.R. Box. Dor, 
din perioada pregătirii 
iarnă, antrenamentele 
efectuat separat.

seră nici un fe! de preo
cupare pentru regimul ra
țional de alimentație, ast
fel că mulți dintre ei s-au 
prezentat cu multe kilogra
me peste li-mita admisă : 
Simion Cuțov (un plus de 
8,900 kg), Faredin 
(4.800 kg), Vasile 
(5,700 kg), Calistrat Cuțov 
(6 kg), Titi Tudor 
kg) etc. $i ar fi fost bine 
dacă această neglijență a 
sportivilor s-ar fi oprit o- 
datâ cu ultima convocare 
la lot. Dar, din păcate, si
tuații 
constatat și 
înaintea 
și chiar 
faptului 
muncă 
sfrrșitul 
puțindu-se constata 
de 1,500 pînă la 3,200 kg“.

— Ce măsuri ați luat 
pentru combaterea unor a- 
semenea acte de indisci
plină sportivă ?

Ibraim 
Ci cu

(5,800

asemânâtoare om 
. cu zece zî’e 

startului La C. E., 
mai tirziu, in ciuda 
câ volumul de 

a fost mare, la 
unor antrenamente 

slăbiri

— Ne-am Limitat Ia ob
servații repetate, unora 
dintre el le-am redus li
nele mese, dar plusul de 
greutate tot nu era elimi
nat. De m-ulte ori, în ciuda 
faptului că nu veneau k> 
masă seara, a doua zi se 
prezentau la cintar cu mai 
multe kilograme decrt avu
seseră după antrenamentul 
de seara I Este adevărat, 
fi noi, cei din colectivul 
de antrenori, sintem vino- 
vați câ n-am luat măsuri 
mai severe. Dar, din pă
cate, era prea tîrziu pen
tru a recurge la exclude
rea din lot a unor boxerir-

— Cum aprecicți eficiența 
pregătirii ?

— Cei tineri au realizat 
performanțele scontate. Da
că rezultatele sînt mai sla
be decit la alte ediții, a- 
ceasta se daterește faptu
lui că doi dintre principa
lii favoriți — Simion Cuțov 
fi Mircea Simon — au e-

voluat i 
for. I 
părere-a câ sistemul de 
pregătire pe grupe (fiecare 
colectiv cu antrenorul său) 
nu este cel mai bun. Lo
tul trebuie sâ aibă o con
ducere unitara, să urmeze 
același program de pregâ- 
tice. Este mai bine așa și 
pentru întărirea legăturilor 
de prietenie, pentru coezi
unea sufleteasca a compo
nent i lor echipei naționale. 
La Halîe nu de puține ori 
cm fost nevoit să intervin 
pentru a-i determina pe 
boxeri să-și încurajeze co
legii de echipa care evo
luau in gala respectivă... 
Cred că este necesară și 
o îmbunătățire substanția
lă a' participării conștiente, 
cctive, a sportivilor la an
trenamente. De asemenea, 
primirea în lotul național 
trebuie să fie condiționată 
de integritatea morala, de 
respectarea stricta a disci
plinei sportive, de menți
nerea greutății corespunză
toare.

departe de valoarea 
ln plus, îmi exprim 
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o Rezultatele ncsatisiaeâtoarc la €.E. ac Ia nolle, motiv ac meditație pentru

specialiști, dar mai ales de măsuri urgente ale r.R. box • Activitatea secțiilor

și producția lor trebuie să constituie • preocupare permanentă a activului

federației • Este necesară o mai intensă muncă de educație în rîndul sportivilor

SPECIALIȘTILOR VIZÎND PERSPECTIVA, C.M. Șl J.O.
selecție foarte drastice : iar de 
cei care le vor absolvi putem 
fi siguri că sint apți să intre 
in lupta pentru medaliile olim
pice !*

Honatelc
ENEANU, 
I. Box : 
.zează o 
rină a bo- 
•ea de a 
pionatelor 
or. In cu- 
lot lărgit 
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^slovacia), 
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-nor „se-

; au fost

mondiale. Cc avem de tăcut?
Vasile Didea, ba chiar Mircea 
Simon sau Alexandru Turei ți 
Faredin Ibraim. Ziua de 6 mai 
1978, cind se va da startul in 
C.M., trebuie să reprezinte pen
tru tehnicienii noștri ținta ime
diată. Ultima verificare a sporti
vilor se va petrece in cadrul 
turneului „Centura de auru, ca
re anul viitor va avea loc in 
luna martie. Intențiile federa
ției nu pot fi insă traduse în 
fapt fără un sprijin mai sub
stanțial din partea secțiilor de 
box din țară, a tuturor antre
norilor. Cind spun aceasta mă 
ffîndese la cluburile Steaua, Ra
pid ți Metalul din București, la 
Box-Cluburile din Galați ți 
Brăila, la C.S.M. Reșița, Elec- 
troputere Craiova ț a. De acum 
înainte vom fi mult mai exi
geați în analizarea modului cum 
ți-au făcut datoria unele secții, 
antrenorii acestora, pentru pre
gătirea sportivilor ce sint che
mați să reprezinte țara in ma
rile competiții internaționale".

se tinde spre îmbogățirea ar
senalului de procedee tehnice 
pe care un boxer trebuie să le 
aplice corect in timpul luptei. 
Încotro se îndreaptă boxul eu
ropean ? Spre așa-numitul „box 
complet", boxul pe care l-am 
văzut practicat pe ringul de la 
Montreal și am încercat să-l 
caracterizez în eiteva cuvinte".

că boxul de performantă nu 
poate fi practicat de oricine. 
Pentru echipa României ce va 
fi prezentă la J.O. din anul 
1980, am prevăzut criterii de

• Pentru reevaluarea arbitrajelor

• Cum putem obține

BOXUL
ARE SPECTATORI,
SPECTATORII

1
I
I

■
■
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ari, prin 
nul rind, 

fizic, o 
opțională, 
excelen- 

. e necru-
•ind, din 

„boxul

complet" presupune cunoașterea 
ți aplicarea în luptă a majori
tății procedeelor tehnice, atît in 
atac, cit și în contraatac, trans
formarea acțiunilor de apărare 
în starturi ale unor noi atacuri 
viguroase. In al treilea rind, 
acest nou mod de a face box 
implică o orientare tactică deo
sebit de elastică, ea fiind schim
bată chiar de mai multe ori in 
decursul unui meci, in funcție 
de riposta adversarului, de si
tuațiile ivite in ring. In apa
rență, nimic nou in toate aces
tea. Amintiți-vă însă că in ur
mă cu cițiva ani un boxer care 
știa să execute bine un singur 
procedeu tehnic, directa de stin
gă, și făcea la timp pasul îna
poi, putea „ciupi" puncte care 
să-i aducă victorii, nu numai 
europene, ci uneori și olimpice. 
Acum doar cu acest procedeu 
nu se mai poate realiza aproa
pe nimic. El nu și-a pierdut im
portanța, ar fi o mare greșeală 
să credem asta, ei a fost com
pletat cu alte și alte procedee 
tehnice de atac. Cu alte cuvinte,

medalii olimpice
ALEXANDRU VLADAR, an

trenor federal : „Și la Halle s-a 
demonstrat că ceea ce am con
statat la Montreal, privind tipul 
ideal de boxer, a rămas vala
bil. Am in vedere faptul că, 
pentru a fi bine reprezentafi Ia 
marile competiții, trebuie să dis
punem de elemente valoroase 
ți foarte bine pregătite. Boxe
rul complet trebuie să dis
pună — pentru a triumfa — 
de cunoștințe tehnice ridicate, 
de rezistență mare, de lovituri 
de k.o. Numai eu una sau două 
din aceste cerințe este destul 
de greu să faci față marilor 
confruntări. Timpul scurt dintre 
J.O. de la Montreal ți C.E. de 
la Halle nu ne-a permis să a- 
plicăm în totalitate intențiile 
federației in această privință. 
Potrivit orientării metodice a 
specialiștilor noștri, vom încer
ca să formăm, pină la J.O. de 
la Moscova, boxeri de tip 
plet, cunoscători ai luptei 
toate cele trei distanțe, 
bativi, deciși, posesori de lovi
turi foarte tari, care să ducă 
lupta intr-un ritm susținut pe 
parcursul întregului meci ți să 
se poată acomoda imediat la 
toate acțiunile imp’use de ad
versar. Pentru a realiza aceste 
deziderate, vont impune criterii 
de selecție, foarte severe, pe care 
trebuie să și-le însușească toți, 
antrenorii din țară. Sper să a- 
vem alături cabinetele medico- 
sportive, care au un rol deter
minant. Dorința de a realiza 
rezultate imediate a făcut ca 
«nii juniori talentați in box să 
fie pierduți destul de repede 
pentru marea performanță, ori 
aceasta nu dorim să se mai in- 
timple. Trebuie să se înțeleagă

VIRGIL CAZACU, arbitra in
ternațional A.I.B.A. : ^Maniera
de arbitraj practicată pe conti
nentul nostru tinde să restrîngă 
bagajul de cunoștințe tehnice ale 
boxerilor. Interpretarea unilate
rală a boxului cu capul Înainte 
(sînt avertizați sportivii care e- 
fectuează eschive corecte 1) face 
ca lupta corp la corp să fie tot 
mai rar Intîlnită în Europa. Es
chiva, procedeu tehnico-tactic a- 
tît de eficace și spectaculos, tin
de să dispară din arsenalul de 
deprinderi al boxerilor europeni 
datorită interpretării eronate a 
modului de execuție. De aseme
nea, punctarea este în neeoncor- 
danță cu cea uzitată pe alte con
tinente, fapt constatat și cu pri
lejul J.O. de la Montreal, unde 
lovitura care produce un k.d. a 
fost considerată superioară celor
lalte și apreciată ca atare pe 
buletinele de punctaj. în acest 
pens, apreciez că federația noas
tră va trebui să facă propuneri

forului european, cu cel mai a- 
propiat prilej, pentru modificarea 
regulii nr. 18 privind atribuirea 
punctelor și schimbarea opticii 
greșite de interpretare a luptei 
de aproape și a eschivelor co
recte. Opinia noastră este că, a- 
tit timp cit în regulamentul 
A.I.B.A. există decizii de k.o. 
sau R.S.C., care se acordă ca 
urmare a recepționării unor lo
vituri puternice, mijloacele prin 
care se ajunge la o astfel de 
victorie rapidă trebuie apreciate 
ca atare. O altă situație constatată 
la C.E. de la Halle a fost selecția 
nescorespunzătoare a arbitrilor. Din 
păcate, au fost acceptați o serie 
d« arbitri fără experiență, prove- 
niți din țări în care boxul ama
tor este foarte puțin practicat 
(cum ar fi Austria sau Danemar
ca), care după ce au comis nu
meroase erori (prilejuind elimi
narea nejustificată a unor spor
tivi), au fost el înșiși eliminați 
din juriu".

NU AU GALE!

com- 
de la 
com-
ducă

FIECARE SECȚIE
9

e săli cu 228 de antrenori ? O Stea- 
- nici un om în echipa națională I ?
e sporti- 
este con
st de nu- 

ln
pacitatea 
■in punct 

‘ ra noas- 
lestul de 
t afiliate 
spun de 
a antre- 

pentru 
activea- 

anlrenori 
* ;au eu 

aprecia 
?. pentru 
nesq ni- 

. național, 
produce, 
cîte un

■oare, cu 
Ehimbare 
echipelor 
nte ele- 
alcătui- 

ve. Pen- 
) concu- 
ar con

fer ea in- 
firește, 

j elui va- 
. ir lucru-

L Există 
în care 

^ocupare 
iricepere 
a temei- 
hdrăgesc 
fila, Ga- 

.. i cimpu- 
ea (nu- 
anofrig), 

.. « sp. O- 
Aourește- 

. > |alul. Ar
£lte sec-
• uneori 
: de ju- 
situează

; a sec" 
' sfășoară 
heltuicsc 
i pentru 

*! pentru
(Lemna- 
^otoșani, 
■pructorul 

v' eorghiu- 
; Reghin, 
'Sti, Me- 

,'^S^iești,

Motorul Arad, Crișul Oradea, Me
talurgistul Cugir, Minerul Mol
dova Nouă, orașe ca Bacăul, 
Cîmpina (cu cîțiva ani în urmă 
acest oraș 
principalele 
de talente : 
AL Tîrboi, 
Medgidia și ____ ___ __
reștene Steaua, Rapid, Voința.

Activitatea secției de box a clu
bului Steaua merită un capitol 
special. în aproximativ 15 ani, din 
grupa de juniori a clubului mi
litar, un singur boxer — Florian 
Li vadaru — a reușit să fie inclus 
In grupa de seniori șl să devină 
campion național. Este extrem de 
puțin pentru un club puternic,

se număra printre 
centre producătoare 

I. Alexe, M. Nicolau, 
N. Zăinescu etc.), 

chiar secțiile bucu-

care beneficiază de condiții de 
pregătire dintre cele mai bune 
și de un mare număr de antre
nori. Un alt aspect : secția clu
bului Steaua — eare a contribuit 
Întotdeauna substanțial Ia marile 
succese internaționale ale boxului 
romănesc, la C. E. de la Halle 
n-a avut nici măcar un singur 
reprezentant : De asemenea, o 
secție specializată, cum e cea de 
la Box-Club Brăila, nu a furni
zat nici un sportiv echipei na
ționale. iar cu o singură floare 
(Chiracu) nici gălSțenil nu se pot 
mindri... Este o situație Îngrijo
rătoare care trebuie grabnic ana
lizată.

în aceste condiții, devine ex
trem de greu ca boxul nostru să 
se mențină pe locul fruntaș pe 
eare și l-a cîștigat cu trudă in 
arena internațională.

MAI MULTE SĂLI DE BOX 
DECÎT BOXERI DE VALOARE!?!
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Autobuzul.
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este mai popular 
ționeazâ mai 
săii de antrena
ment : Galați (5), Bră
ila (3), Constanța (3), 
Cluj-Napoca (3), Bra
șov (2), Sibiu (2), A- 
rad (2) etc. Este ade
vărat că există și une
le localități cu frumoa
să tradiție în sportul cu 
mânuși în care boxerii 
nu beneficiază încă de 
condiții corespunzătoare 
de pregătire. De pilda, 
la Craiova tinerii prac
ticarăți ai scrimei cu 
pumnii nu beneficiază 
de o sală proprie pe 
care să o poată folosi în 
tot timpu-i zilei. Dar, di-n 
discuțiile cu actualul pre
ședinte ol C.J.E.F.S., Ion 
Rinderu, am aflat că

în foarte scurt timp 
problema spațiului de 
pregătire pentru boxerii 

craioveni va fi rezolva
ta. O situație asemă
nătoare se poate întîlni 
și la lași. Dar nu ca
litatea sălilor de antre
nament este determinan
tă în obținerea per
formanțelor sportive, ci 
pasiunea șl priceperea 
antrenorilor I In condi
ții mai puțin favorabile, 
antrenorii craioveni 
Goanțâ, D. 
trimis spre 
ționaîe de 
de tineret 
lentați, ca 
Constantin 
Florian Ghiță, 
tin Buzduceanu, Gheor- 
ghe Bacriș, Florian 
Grecescu ș.a.

In general, se poate 
spune — fârâ a face o 
simplă speculație arit
metică — că avem mai 
multe sâli de box de- 
cît boxeri de vclcare...

(M.
I au 

na
șa u 
ta- 
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Fîntîno) 
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juniori 

pugiliști 
Paul Dr< _ .

Ștefa novici. 
Con sta n-

ANTRENORII, NERAȚIONAL REPARTIZAȚI
Săli, materiale și tineri dornici să practice scrima cu pumnii 

există ! Pe cind ?i boxeri de valoare ?
»

Boxul este unul dintre cele mol 
Iubite sporturi din țara noastră. 
Nici o gală — bună, cu „capete 
de ofș* — nu duce lipsă de 
spectatori. Nu trebuie sâ facem 
un efort prea mare pentru a ne 
aminti că spectacolele pugîlistîce 
cu umplut cu ani în urmă „pot
coavele" stadioanelor Republicii, 
Dinamo sau Giulești, că au fă
cut neîncăpător patinoarul „23 
August" și, nu de mult. Palatul 
sporturilor și culturii, ca sâ dâm 
doar cîteva exemple din Capita
lă. Dec» boxul are spectatori. D:n 
păcate, însă, spectatorii nu cu 
gole, atîtea cîte și-ar dori. Pu
giliști de talia Iul Sîmion Cuțov 
nu sînt văzuțî cu regularitate nici 
măcar la campionatele naționale, 
ei fiind adeseori angrenați dear 
în confruntări internaționale. Da
că în urmă cu ani, pe vremec 
„potcoavelor" pline, pugiliștii ro
mâni aveau de susținut doar do
uă. trei întîlniri internaționale pe 
an, acum numărul acestora c 
crescut considerabil și culorile 
țării trebuie aparate cu cea mai 
mere grijă peste tot. Calendarul 
competițional al pugiliștilor noș
tri este deosebit de bogat. Spre 
exemplificare, spicuim din obiec
tivele acestui an : „Turneul primă
verii", „Centura de aur", cam
pionatele europene, Dinamovicda 
și Spartachiada militară, campio
nate re naționale individuale, cam
pionatul național pe echipe. Bal
caniada — toate fiind competiții 
dificile, la care se susțin două, 
trei sau chiar patru meciuri. Nu 
am amintit de întîlnirile ' inter-țări 
și nici de participarea la turne
ele internaționale organizate de 
alte federații și la care partici
păm în mod tradițional. Vâzînd 
cîte... obligații 
tri fruntași și 
faptul că unui 
recomandă (de 
nu susțină mai 
tîlniri pe an, 
credem că penuria de gale bune, 
cu „capete de afiș", cșa cum ne 
dorim, este cauzată de „încărca
tul program competițional". Ar fi 
© concluzie falsă. Nu încărcarea 
programului competițional deter
mină absența spectacolelor pugi- 
listice bune, de calitate, cî nu
mărul mic de boxeri valoroși de 
care dispunem la ara actuală. 
Sînt numeroși antrenori, la multe 
secții de box din Capitală și din 
țară care de cr»i și ani nu mai 
dau nici măcar un singur sportiv 
echipei naționale, nu mai vin cu 
pretendenți serioși la titlurile de 
campioni naționali. Aceasta este 
adevărata cauză a lipsei de gole. 
Și situația se va perpetua atîta 
timp .cît marea majoritate a an
trenorilor vor lucra de mîntuială, 
fârâ pasiune, fără răspundere șt, 
deci, fârâ rezultate. Nici un or
ganizator din lume nu poate oferi 
amatorilor de spectacole pugilis
tic® gale bune fârâ boxeri buni. 
Iar noi avem, la ora actuaîâ moi 
puțini decît am avea 
Axiomatic, lipsa de gole 
nâ lipsă de popularizare 
lui, înseamnă moi puțini 
trași în „careul magic".

Boxul are suporteri 
Mereu optimiști, iubitorii 
la gale cu speranța co vor asista 
la spectacole pugilistice de cali
tate. Vor fi’ satisfăcuți cu adevă
rat numai atunci cînd în majo
ritatea centrelor pugilistice vor 
crește boxeri valoroși, mai mulți 
decît are nevoie... echipa na
țională.

au pugitiștii 
ținînd sec mc 
boxer amator i 
câtre A.I.B.A.) 
muit de 26 de 
am fi tentafi

noș- 
de 
se 
SG 
în
să

nevoie... 
însecm- 
a boxu- 
tî nori o-

devotați, 
lui vin
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în box, poate mai 
mult decât în alte 
sporturi, rolul antre
norului este determi
nant în atragerea 
tinerilor spre această 
ramură atjt de dură 
și dificilă. Dacă în 
alte sporturi antre
norul poate realiza 
pregătirea în condiții 
diferite, în box an
trenorul trebuie să se 
afle permanent lingă 
sportiv, atît la antre
namente cît și în tim
pul meciurilor. A- 
ceastă apropiere cre
ează un climat de 
muncă apropiat și 
presupune din partea 
antrenorului reale 
calități capabile să 
ducă la realizarea le
găturii sufletești care 
unește pe pedagog și 
elevul său. Avem la 
ora actuală o seamă 
de antrenori cu o 
bună calificare, care 
pot face față celor 
mai ridicate exigen

țe. Repartizarea. lor 
pe centre pugilistice 
este, insă, nesatisfăcă
toare. O simplă tre
cere In revistă ne 
arată că majoritatea 
tehnicienilor distinși 
eu titlul de ..antrenor 
emerit" se află Înca
drați la secțiile clu
burilor bucureștene, 
de parcă boxul s-ar 
practica doar in săli
le Capitalei !

Centre ' puternice, 
cu tradiție în acest 
sport, îndrăgit, cum 
sint Oradea, Brăila, 
Reșița. Timișoara, 
Cluj-Napocă, Craiova, 
Drobeta Turnu Seve
rin ș.a.m.d. nu dis
pun de antrenori de 
primă mărime. Să nu 
uităm, totuși, că ma
rea majoritate a pu- 
glliștllor vin din 
provincie, că prea pu
țini dintre cei mai 
valoroși sportivi sint 
bucureștenl din tată 
In tiu...

Desigur, un Petre 
Mihai la Galati, un 
Cristian Panaitescu la 
Cîmpulung sau un 
Adrian Teodorescu la 
Constanța înseamnă 
ceva pentru orașele 
respective dar, ne în
trebăm, este oare de- 
ajuns ?

O altă problemă o 
ridică și pregătirea 
antrenorilor de box 
de către LE.F.S. 
Prea puțini dintre 
absolvenții acestui in
stitut superior au 
îmbrățișat cu căldura 
această meserie atît 
de frumoasă I Forul 
de specialitate are 
datoria — la rîndul 
său — de a veghea 
cu o mai mare aten
ție la repartizarea și 
încadrarea antrenori
lor cu o înaltă cali
ficare în toate cen
trele pugilistice ale 
țării și atunci, cu si
guranță, altele vor fi 
rezultatele.

F
ără pretenția de c fi epuizat chiar țoale 
problemele de actualitate ale boxului ro
mânesc, ne propunem în paginile de față 
să evidențiem o serie de aspecte impor
tante, care trebuie să. stea în atenția foru
lui nostru de specialitate. Rezultatele sub 

nivelul așteptărilor de la Halle nu pretind numai 
o analiză in sine - de reparat nu se mai poate 
repara, din păcate, nimic —, ci impun, mai cu- 
rind, o cuprinzătoare analiză a situației acestei 
populare discipline în țara noastră, cu consecința 
firească a măsurilor eficace ce se vor lua.

Pe temeiul celor sesizate în rîndurile de mai 
sus, considerăm că principalele obiective pe 
agenda de lucru a F. R. Box in viitorul apropiat 
trebuie să fie :

controlarea și sprijinirea perseverentă a secți
ilor din țară, principalele furnizoare de elemente 
talentate pentru sportul de performanță, o eva
luare mai precisă a muncii antrenorilor și a pro
ducției lor ;

o mai judicioasă repartizare a tehnicienilor, 
pentru evitarea risipei de forțe (din păcate, în 
unele secții din Capitală activează - fără rezul
tate la nivelul, cerințelor - cite 3 și 4, chiar 5 
antrenori) ;

revizuirea sistemului competițional, care să ofe
re programe atractive, capabile să sporească in
teresul pentru box și să stimuleze emulația intre 
pugiliști ;

sprijinirea fluxului de tineri spre acest sport și 
sublinierea mai accentuată o calităților educative 
ale boxului (prin eventuala experimentate în 
școli) ;

îmbunătățirea mijloacelor de selecție și funda
mentarea științifică a metodicii antrenamentului 
sportiv ;

întărirea muncii de educație în rîndul sporti
vilor pentru o participare mai octivă și conștientă 
la pregătire, pentru îmbunătățirea disciplinei in 
timpul antrenamentelor și în afara orelor de 
pregătire.

Sîntem convinși că boxul românesc are sufi
ciente resurse să învingă acest moment de cum
pănă și să reia încă de acum drumul ascensional 
pentru primul și cel mai apropiat obiectiv — 
campionatele mondiale de la Belgrad, din mai 
1978 — evoluția sa progresiv mai bună rapor- 
tîndu-se însă permanent la obligațiile acestei 
foarte îndrăgite discipline sportive la Jocurile O- 
limpice din 1980.

Pagini realizate de Victor BANC1ULESCU, Petre HENȚ, Pau! 1OVAN și Mihai TRANCĂ



Mofocrosuî in actualitate ÎNOTĂTORII NOȘTRI FRUNTAȘI PLĂTESC
PARTICIPARE VALOROASĂ ÎNCĂ TRIBUT LIPSEI DE EXPERIENȚĂ
LA „CUPA
In vederea participării, în 

calitate de gazde, cu două e- 
chipe la a patra etapă a „Cupei 
Prietenia" la motocros, care se 
va desfășura miine pe traseul 
de la Moreni, motocicliștii noș
tri și-au încheiat vineri inten
sele pregătiri în vederea aces
tui important eveniment. For
mațiile probabile : ROMANIA 
A — E. Miilner (25), M. Banu 
(31), A. Ioneseu (32), N. Ara- 
badgi (30) ; ROMÂNIA B — 
Gh. Oproiu (33), R. Diaconii 
(34), P. Filipescu (35), Gh. Voi- 
cu (30). Rezerve : E. Laub, L 
Plugaru și Fr. Fodor. în paran
teze, numerele de concurs. A- 
lergătorii români, aflați pe lo
cul 5 pe echipe, în urma pu
ternicelor selecționate ale Po
loniei, Uniunii Sovietice, Bul
gariei și Cehoslovaciei, sînt ho- 
tărîți să-și îmbunătățească po
ziția în clasamentul general pe 
națiuni.

Iată lista participanților din 
celelalte țări : Polonia — S. 
Olszewski (17), T. Czerwinski

Succese 
ale tinerilor gimnaști in 
concursuri internaționale

In ultimele zile, gimnaste și 
gimnaștii români au participat 
in concursuri internaționale, 
unii dintre ei avind remarcabile 
evoluții.

SALA „SOFIA" din capitala 
Bulgariei-7 a fost gazda primei 
ediții a unei noi întreceri de 
gimnastică ritmică modernă, 
„Cercul de aur“, rezervată spor
tivelor pină la 13 ani. într-o 
companie valoroasă (au parti
cipat aproape 30 de sportive 
din 10 țări), tinăra gimnastă 
bucureșteancă Rodica Pamfilie 
(antrenoare Victoria Ioneseu), 
de la Clubul sportiv școlar, s-a 
clasat pe locul II la exercițiul 
liber fără obiect. De asemenea, 
ea a ocupat locul V la coardă 
și s-a clasat pe locul VIII la 
individual compus. Evoluțiile 
gimnastei românce s-au bucurat 
de frumoase aprecieri din par
tea specialistelor.

TRADIȚIONALUL concurs 
„Nisipurile de aur“, desfășurat 
la Varna, s-a încheiat cu suc
cesul Antoanetei Rakneva (Bul
garia) la feminin, și al lui Ro
land Briickner (R.D.G.) la 
masculin. In întrecerea băieți
lor. gimnastul român Gabriel 
Popescu s-a clasat pe locul II 
la inele, aparat la care el a 
fost urmat de cel de-al doilea 
sportiv român prezent în con
curs, Pavel Szabo. Popescu a 
fost, de asemenea, finalist la 
sărituri, probă în care s-a cla
sat pe locul V. La individual 
compus. Gabriel Popescu a o- 
cupat locul VII.

MECI BILATERAL Dinamo 
Berlin — Clubul sportiv școlar 
București la echipe feminine. 
Frumoase succese a repurtat 
talentata gimnastă bucureștean
că Marilena Vlădărău. Ea s-a 
clasat pe primul loc la indi
vidual compus cu 37,45 și a 
ciștigat finalele pe aparate la 
paralele, bîrnă și sol. Pe e- 
chipe au ciștigat gazdele : 
179,35 — 179,15.

f In concediul dv.
| întreprinderea de Turism, Hoteluri și Restaurante București
<5

vă propune să vă petrecetl
j 12 ZILE SNTR-UNA DIN STAȚIUNILE LITORALULUI

Noul program de funcționare al filialelor din bd. Republi
cii nr. 4 și 68, cal. Griviței nr. 140 și 
Dorobanți este zilnic între orele 8 și 
orele 8 și 13.

Seriile încep la :
% 18 iunie în stațiunile : Venus,
| Jupiter ; _
f în 20, 21, 22, 23 iunie la Eforie Nord ;

la 20, 21, 22 iunie la Neptun ; |
| la 28 și 29 iunie la Cap Aurora și Mamaia. |
|1 Pot fi procurate de asemenea BILETE PENTRU 

SERII DE 18 ZILE, care încep în 25 iunie și 13 iulie
| la hotelul sanatoria! din Mangalia.

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

PRIETENIA11

M. Banu, unul dintre compo
nența de bază ai primei noastre 

selecționate

(18), L. Kordon (19), C. Obloc- 
zinski (20); U.R.S.S. — V. Khad- 
jakov (25), A. Bokhkov (26), A. 
Ledpvsky (27), V. Grinbergs 
(28) ; Cehoslovacia — M. Halm 
(5), M. Jirka (6), F. Jirka (7), 
S. Janecek (8) ; R.D.G. — M. 
Stein (13), A. Rainer (14), H. 
Scandenber (15) și H. Hope 
(16). Reprezentativa Bulgariei 
sosește la Moreni în cursul di
mineții de azi.

Primul start se va da la ora 
10, concursul desfășurîndu-se in 
două manșe, flecare a cîte 30 
de minute, plus două ture, 
între cele două manșe va avea 
loc o cursă națională, la clasa 
pină la 500 cmc.

AZI, SĂRBĂTORIREA „ZILEI
(Urmare din pag. 1) 

științifice, o alta dedicată mun
cii patriotice, in care pionierii 
vor lucra la înlăturarea urmă
rilor seismului, la lucrări in a- 
gricultură, la strângerea deșeu
rilor, a plantelor medicinale, la 
amenajarea zonelor verzi și, 
desigur, a terenurilor de joacă 
și de sport.

— Ce conținut au acti
vitățile organizate în ca
drul acțiunii de masă 
„Tot înainte" T

— Această manifestare, cu 
un bogat conținut educativ, va 
cuprinde, printre altele, întîl- 
niri cu activiști de partid și de 
stat, cu eroi ai muncii socia
liste, cu fruntași în producție, 
cu veterani de război. De ase
menea, vor O organizate reci
taluri de versuri patriotice și 
revoluționare, gărzi pionierești 
la monumentele eroilor, cu de
puneri de coroane și jerbe de 
flori, vizite la muzee, case me
moriale, marșuri gen „Trec de
tașamentele" la obiective social- 
economice, competiții sportive 
și de pregătire pentru apărarea 
patriei, focuri de tabără și ser
bări cîmpeneștl.

— Cum se vor desfășu
ra manifestările progra
mate pentru „Ziua pio
nierilor^ care reprezintă, 
desigur, • încununare a 
activităților multiple ce 
au avut loo in această 
săptămină ?

— în Capitală se organizează

din holul hotelului
20, duminica între

Saturn, Aurora,

La ediția din acest an a tra
diționalului concurs internațio
nal de înot dotat cu „Trofeul 
celor 7 coline", onorat de pre
zența unor recordmani ai lumii 
și ai Europei, campioni și me- 
daliați olimpici la Montreal 
(1976), au participat și 5 spor
tivi români. Dintre aceștia, Car
men Bunaciu (două locuri se
cunde) și Anca Miclăuș (un loc 
III) s-au numărat printre pro
tagonistele competiției, dove
dind o certă valoare.

Avînd în vedere perioada de 
pregătire în care se află înotă
torii noștri (și nu numai ei), nu 
se așteptau rezultate deosebite. 
Cu foarte mici excepții, majori
tatea participanților la Torino 
nu fost cronometrați cu timpi 
mai slabi (cîteva secunde) în 
comparație cu recordurile lor 
personale. Dar, înainte .de ple
carea la Torino, tov. Aurel Ur- 
muzescu, care a participat di
rect la antrenamentele din ul
tima vreme și a însoțit pe îno
tătorii români în această de
plasare, ne-a asigurat că îndeo
sebi Bunaciu, Georgescu, Anas- 
tasescu și Horvat sînt capabili 
să-și egaleze de pe acum per
formanțele optime. Dar, nu s-a 
întîmplat așa. Singura care a 
reușit să-și însoțească locul III 
în proba de 200 m delfin (în
vingătoare — Andrea Pollack- 
R.D.G., campioană olimpică) cu 
un nou record național (2:20,6) a 
fost Anca Miclăuș.

Ce s-a întîmplat Ia Torino, la 
acest prim test al candidaților 
înotului românesc pentru cam
pionatele europene de la JonkS- 
ping T __

„Sportivii noștri — ne explică 
Aurel Urmuzescu — au sosit în 

o grandioasă manifestare care 
va avea loc pe stadionul Dina
mo. La această acțiune vor 
participa peste 14 000 de pio
nieri, „șoimi al patriei", în ca
drul unui spectacol cu o con
cepție unitară, care va porni 
de la ceremonialul pionieresc 
și va cuprinde, printre altele, 
tablouri privind munca politl- 
co-educativă ce se desfășoară 
în unitățile de pionieri, parti
ciparea „cravatelor roșii cu tri
color* la Festivalul național 
„Cîntarea României", la toate 
acțiunile sportive care au loe 
sub genericul „Daciadei". Va fi, 
Intr-un cuvînt, o chintesență a 
muncii pline de avînt pe care 
pionierii o desfășoară în școală, 
In cadrul organizației, sub în
drumarea cadrelor didactice, a 
tuturor celor chemați să educe 
tinăra generație.

— Desigur, aceasta nu 
va fi singura acțiune a 
acestui sfîrșit de săptă- 
mină...

— Programul din Capitală 
cuprinde o diversitate de ac
țiuni, dintre care amintesc evo
carea istorică de la „Monumen
tul eroilor", manifestările cul- 
tural-artistice cu participarea 
unor formații muzicale, de dan
satori, a unor actori al teatre
lor „I. Creangă" și „Țăndărică*, 
întrecerile sportive din parcul 
„Herăstrău", „Tineretului", de la 
bazele „Voinicelul* și „Titanii*, 
de la stadionul Dinamo. De a- 
semenea, în întreaga țară, în 
fiecare unitate de pionieri voc 
fi organizate ample programe

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
MIINE 19 IUNIE 1977 — TRA

GERE „LOTO — 2“
• Se efectuează 9 extrageri — 

tn continuare — de cîte 4 numere 
dintr-un total de 75 (de la 1 la 75).

■ Se atribuie 6 categorii de 
cîștiguri.

• Se cîștigă și cu 2 numere 
din cele 4 ale uneia din cele 9 
extrageri șl cu 3 numere din to
talul celor 12 extrase.

MAI MULTE BILETE JUCATE 
— MAI MULTE ȘANSE DE A VA 
PUTEA NUMĂRĂ PRINTRE MA
RII CIȘTIGATORI !

NU uitați : ASTAZI, ultima zi 
pentru procurarea biletelor la tra
gerea „LOTO 2“ de miine 19 
iunie 1977 !

★
Tragerea „LOTO — 2“ de mîine 

va avea loc în sala Clubului Fi
nanțe Bănci din strada Doamnei 
nr. 2 la ora 17,00.

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

REȚINEȚI ! în toate orașele ță
rii se găsește de vînzare

„LOZUL VACANȚEI" — emisi
une specială limitată. 

localitate cu puțin timp înaintea 
primului start și in prima zi de 
concurs au resimțit oboseala 
drumului cu trenul. După o 
noapte de odihnă ei au putut 
recupera și în a doua reuniu
ne performanțele lor au fost 
mult mai aproape de actualele 
lor posibilități : Ligia Anasta- 
sescu 1:19,3 la 100 m bras (rec. 
național 1:18,8), Daniela Geor
gescu 61,3 la 100 m liber (r.n. 
60,96). Principala cauză a nein- 
deplinirii obiectivelor propuse o 
consider insă lipsa de experien
ță la marile concursuri. Spre 
deosebire de Anca Miclăuș, 
sportivă valoroasă, ajunsă la 
maturitate, care știe să-și pre
gătească orice concurs, să se 
concentreze la maximum înain
tea fiecărui start (element esen
țial pentru un sportiv bine pre
gătit, decis să-și materializeze 
posibilitățile in rezultate cit mai 
înalte), ceilalți înotători au a- 
rătat că mai au nevoie de „ro
daj* pentru a intra în rîndul 
marilor performeri. Carmen Bu
naciu, de pildă, care deține în 
acest an al 6-lea rezultat eu
ropean la 100 și la 200 m spate, 
este încă prea emotivă, nu știe 
să se concentreze înaintea pro
bei. Starturile, întoarcerile sale 
pot fi mult Îmbunătățite ; a- 
ceasta însă nu numai la antre
namente, ci și printr-o partici
pare mai frecventă la con
cursuri. Or, din luna august 
1976 și pînă în prezent, Buna
ciu a avut cel mult 5—6 star
turi I Aceste constatări sînt 
perfect valabile și pentru cei
lalți sportivi*.

A. VASIUU

PIONIERILOR11
politico-educative și cultural- 
artlstice. cu care prilej vor fi 
premiați acei purtători al cra
vatelor roșii cu tricolor care 
s-au evidențiat în întreaga lor 
activitate.

— Sîntem siguri că ac
țiunile rezervate „Șoimi
lor patriei* și pionierilor 
nu se opresc aici, că ele 
vor continua șl in timpul 
vacanței. Ce ne puteți 
spune in legătură cu a- 
cestea ?

— Pornind de la ldeea edu
cării pe toate planurile a tine
rei generații, de la necesitatea 
formării unor oameni sănătoși 
și viguroși, așa cum este și fi
resc, încă de la vîrsta „șoimi
lor patriei", ne-an propus ini
țierea unor acțiuni de largă 
audiență. în cadrul coloniilor, 
pe terenurile sportive vor avea 
loc întreceri de triciclete, bici
clete, concursuri de desene, di
verse jocuri cu caracter recrea
tiv, minifestivaluri artistice. 
Totodată, în fiecare grădiniță 
sînt stabilite programe adecva
te, cu un bogat conținut educa- 
tiv-recreativ. De asemenea, cei 
mai mari se vor bucura din 
plin de condițiile create pentru 
ei în taberele de la mare și 
munte, in cele cu caracter local.

Așadar, va fi o vacanță plină, 
la sfîrșitul căreia copiii noștri 
se vor întoarce la școală, la 
„uneltele" lor de muncă cu noi 
forțe proaspete, cu poftă de 
viață și învățătură, mulțumind 
din inimă partidului pentru con
dițiile create.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I 
I
I 
I 
I
I
1 
I 
I 
I 
I 
I

Puteți cîștlga autoturisme „Da- I 
cia 1300“ și „Skoda S 100“ și cîș- I 
tiguri în bani. Se atribuie peste 
825.000 cîștiguri și, in plus, cîștiguri I 
suplimentare — acordate din I 
FOND SPECIAL — In valoare de I 
1.670.000 lei.

Agențiile Loto Pronosport și ■ 
vînzătorii volanți vă oferă „LO- I 
ZUL VACANȚEI". I

NUMERELE EXTRASE LA I 
TRAGEREA LOTO DIN 17 I

IUNIE 1977
EXTRAGEREA I : 87 55 17 8 I 

82 12 54 16 79 1
EXTRAGEREA a II-a : 24 84 .

78 9 7 74 53 4 90 ,<
FOND GENERAL DE CÎȘ- « 

TIGURI : 751.969 LEI. din care 
99.733 lei, report.

Plata cîștigurilor la această | 
tragere se face astfel : de la 
27 iunie pînă la 17 august, in- | 
clusiv (în municipiul Bucu- I 
rești) ; începînd de la 1 iulie ■ 
pină la 7 august, inclusiv (în 
țară) și aproximativ de la 11 
iulie prin mandate poștale. |

SÎMBATA
ț

ATLETISM. Stadionul ItepubIL. 
cii, de la ora 16 : campionatele 
municipale pentru seniori și ju
niori L

BASCHET. Sala Floreasca, de la 
ora 16 : C.S.U. Galați — Sănăta
tea Ploiești, Voința Brașov — Ra
pid. Voința București — Politeh
nica București, meciuri in cadrul 
„Cupei federației14 fsenioare).

RUGBY. Stadionul Tineretului* 
ora 8,30 : Gr. șc. M.M.R. Buc. — 
Lie. Marină Giurgiu (locurile 
1—2), ora 10 : Lie. Marină Galați 
— Lie. P.T.T. Oradea (locurile 

finalele campionatului șco
lar al M.T.Tc.

DUMINICA
ATLETISM. Stadionul KepubIL. 

cii, de la ora 9 : campionatele 
municipale pentru seniori și ju
niori L

BASCHET. Sala Floreasca, de 
la ora 9 ; Rapid — C.S.U. Galați» 
Politehnica București — Voința 
Brașov. Sănătatea Ploiești — Vo
ința București, meciuri în cadrul 
„Cupei federației" (senioare).

CAIAC-CANOE. Lacul Herăs
trău, de la ora 8 : „Cupa C. S. 
Școlar", competiție rezervată ju
niorilor.

FOTBAL. Stadionul Dinamo, ora 
15,45 : Dinamo — Progresul (jun.), 
ora 17.30 î Dinamo — Progresul 
(Div. A) ; Stadionul Republicii* 
ora 15,45 ; Sportul studențesc — 
Rapid (jun.), ora 17,30 : Sportul 
studențesc — Rapid (Div. A) ; 
stadionul Voința, ora U : Voința 
— Chimia Tr. Măgurele (Div. B) ; 
teren Autobuzul, ora 11 : Auto
buzul — Avînt ui Urzieeni (Div. 
C) ; teren Triumf, ora 11 : Au- 
tomecanica — Unirea Tricolor 
(Div. C) ; teren ora 11 s
T.M.B. — Șoimii TAROM (Div. 
C) ; teren Flacăra roșie, ora 11 : 
Flacăra roșie — ICSIM (Div. C) ; 
teren Sirena, ora 11 : Sirena — 
Abatorul (Div. C) ; teren Polico- 
lor, ora 11 : IOR — Olimpia Giur
giu (Div. C).

RUGBY. Teren Steaua, ora 9,30: 
Steaua — Farul (Div. A), ora 11 : 
Șc. sp. 2 — Șc. sp. Locomotiva 
București, finala campionatului 
național de juniori ; teren Tei, 
ora 9 : Sportul studențesc — Mi
nerul Gura Humorului (Div. A) ; 
teren Giulești, ora 9,30 î Rapid — 
Olimpia (Div. A).

DIN NOU „SURPRIZE"

Cu un program mai „subțire* ca 
da obicei (81 concurenți în 8 probe), 
reuniunea de joi nu a satisfăcut de- 
cît în parte, alergările — excepție fă- 
cînd doar cele cîștigate de Sipica. 
Verseta și Rin — neridieînda-se la un 
nivel satisfăcător. Nu le-am reținut 
decît pe acestea, deoarece restul 
n-au prezentat prea mult interes, vio- 
toria neconstituind decît o simplă for
malitate pentru cîștigători. Ramira 
și-a înșirat adversarii pe drum, O sei
na n-a întîmpinat decît rezistența o- 
pusâ de Tîrpu, Iola a profitat de fe
lul rudimentar îh care au fost conduși 
adversarii ei (au ,,excelat* în acest 
sens Rulaj, Cam bel, Hînsar — mîna* 
„fix* pentru locul 3 — și Riparu 
„masacrat* de aprantiol I. Stoicn), iar 
Oran s-a „plimbat* într-o cursă pe 
care în nici un caz nu ar fi putut-o 
cîștiga cu recordul înregistrat (1:35,2). 
fără „bunăvoința* adversariîor săi. 
Cum asemenea „atitudini* au devenit 
O practică pentru unii driveri ele dâu- 
nînd vădit alergărilor de trap, am 
fi curioși să știm ce gîndesc oficialii* 
fiindcă spectatorii au început să se 
sature. Rezultate tehnice : Cursa 1
— Ramira (M. Ștefănescu) rec. 1:45,9.
2. Hermel ina, simplu 2,70, ordinea 
43 ; cursa a ll-a — O seina (Tr. Di
nu) rec. 1 ‘.36,9, 2. Samanta, simpla 
2,60, ordinea 23, event 16 : cursa a 
lli-c — Sipica (D. Toduță) rec. 
1:26,4, 2. Pasarela, 3. Tufăria, sim
plu 3,30, ordinea 12, event 6. ordinea 
triplă 224, triplu cîștigător 50 ; cursa 
a IV-a — Iola (G. Marcia) rec. 
1:30,00, 2. Iridium, 3. Hînsar, simpla 
11, ordinea 50, event 24, ordinea tri
plă 1 204 ; curse a V-a — Verseta (A. 
Brailovschi) rec. 1:29,4, 2. Fiesta, 3. 
Tugaru, simplu 2, ordinea 22, event 
53, ordinea triplă 598 ; cursa a Vl-a
— Sipica (D. Toduță) rec. 1:26,6, 2.
Pasarela, simplu 3, ordinea 6, event 
9 ; cursa a Vll-a — Rin (G. Va sile) 
rec. 1:28,00, 2. Tita, 3. Helia, simplu 
1,80, ordinea 26, event 9, ordinea tri
plă 161 ; cursa a Vlll-a — Oran (M. 
Ștefânescu) rec. 1:35,3, 2, Vlăhița*
simplu 2,50, ordinea 12, event 7, tri
plu cîștigâtor 37. Pariul austriac s-d 
ridicat la suma de lei 27 511 și a 
fost ciștigat (50%) de 4 tichete cu 
5 combinații a 2 751 lei fiecare. Re
port 13.755 lei. Rezultat provizoriu.

I
Gh. ALEXANDRESCU

ANUNȚ9
Centrul de cercetări pentru edu

cație fizică și sport anunță citito
rii — profesorii de educație fi
zică, antrenorii, activiștii și spor
tivii — redeschiderea bibliotecii 
sale, care este situată în Bd. 
Muncii nr. 37—39. sector 3, alături 
de Centrul de medicină sportivă.

Biblioteca va funcționa cu ur
mătorul program :

Luni, miercuri, joi — orele 
10,00 — 15,00.

Marți, vineri — orele 10,30 — 
15,00 ; 18,00 — 21,00.

Sîmbătă — orele 7,30 — 12,00.



Divizia A etapa a 32 a

INFORMAȚII DE „ULTIMA 0RA“
DIN CELE 18 TABERE

Miine se dispută eiapa a 32-a a Diviziei A de fotbal, o etapă cu 
partide atractive și cu multiple implicații la ambii poli ai clasa
mentului. Iată, telegrafic, informații de „ultimă oră" de la cele 
18 echipe.

a A.S.A. va alinia formula 
de echipă standard, întrebuin
țată și joi, în meciul de verifi
care cu propria formație de ju
niori • UNIVERSITATEA CRA
IOVA a plecat ieri cu autocarul 
spre Tg. Mureș. Utilizarea Iui 
Bălăci este incertă, „optarul" 
craiovean acuzînd un abces 
dentar rebel. Astăzi, un ultim 
antrenament pe gazonul de joc.
• DINAMO a jucat, se știe, 
miercuri, la Sibiu (scor 2—2 cu 
Șoimii). Va absenta, în conti
nuare, Lucescu • PROGRESUL 
a susținut și ea un amical, joi, 
la Urziceni, fiind învinsă cu 
8—1 (1—1) de echipa locală A- 
vîntul. A lipsit din formație 
Apostol, dar el va juca, proba
bil, mîine • S.C. BAC AU. Nu 
va juca Munteanu și, poate, 
Șoșu (ușor accidentat), dacă nu 
se va reface pină duminică.
• F.C.M. REȘIȚA nu are nici 
un fel de probleme de lot.
• SPORTUL STUDENȚESC îi

DIVIZIA A IN CIFRE...

are pe M. Sandu și Tănăsescu 
•— ultimul pentru 3 cartonașe 
galbene — suspendați pe cite 
o etapă. Răducanu acuză o cri
ză de lombosciatică și, după 
toate probabilitățile, locul lui, 
în poartă, va fi luat de Lazăr. 
• RAPID. Rontea și Pîrvu sînt 
ușor accidentați. Se fac efor
turi pentru recuperarea lor. D. 
Popescu nu va juca, pentru a- 
cumularea a 3 cartonașe galbe
ne. • F.C. BIHOR a efectuat 
antrenamente obișnuite. Flores- 
cu, accidentat în prima repriză 
a meciului cu S.C. Bacău, este 
refăcut. Este posibilă și reintra
rea lui Lupău • F.C. ARGEȘ 
a susținut joi un meci amical 
cu divizionara C Muscelul Câm
pulung, de care a dispus cu 
4—2 (au marcat : Radu II — 3 
și D. Nicolae). Va fi utilizată a- 
ceeași formație din partida cu 
U.T.A. • POLITEHNICA IAȘI 
are întreg efectivul apt de joc. 
Antrenorul Ilie Oană intențio
nează să alinieze, în partida cu 
Steaua, aceeași formație care a 
jucat, în etapa precedentă, eu 
Dinamo, la București • STEAUA

pleacă în cursul după-amiezii 
de azi la Iași, cu avionul. Fo
losirea lui Dumitru în jocul de 
miine este incertă. Este posi
bilă, in schimb, utilizarea lui 
Ion Ion • U.T.A. nu are nici 
o indisponibilitate și va prezen
ta cea mai bună formație.
• CORVINUL nu-1 poate utili
za pe Angelescu, reaecidentat. 
Hunedorenii pleacă astăzi, cu 
autocarul, spre Arad • POLI
TEHNICA TIMIȘOARA a ur
mat ciclul normal de antrena
ment. Nu va juca fundașul 
Barna, suspendat o etapă pen
tru acumularea a 3 cartonașe 
galbene. Va reintra Anghel, re
făcut după accidentul din me
ciul cu Sportul studențesc.
• JIUL a susținut (joi) un 
meci-școală cu Minerul Vulcan, 
liderul campionatului județean. 
Nu va juca Mulțescu, suspen
dat încă o etapă • F.C.M. GA
LAȚI. Constantinescu este sus
pendat o etapă (pînă la sosirea 
foii de arbitraj) după elimina
rea din meciul de la Craiova. 
In rest, nu se anunță modifi
cări în formație • F.C. CON
STANȚA. Peniu este incert. 
Apți de joc — Mustafa și Gătej, 
refăcuți, după accidentările su
ferite. Reintră, după etapa de 
suspendare, Antonescu și Petcu.

Avînd în vedere caracterul 
decisiv al ultimelor 3 etape, 
atît în ceea ce privește desem
narea echipei campioane și a 
celor participante la Cupele 
europene, cit și în ce privește 
echipele care vor retrograda în 
diviziile inferioare, Biroul fe
deral a hotărit în ședința din 
16 iunie a.c. următoarele :

1. — La toate jocurile din 
ultimele etape vor fi delegați 
ca observatori membrii Birou
lui federal, precum și ai comi
siilor centrale ale federației, 
care vor primi împuterniciri 
deosebite privind asigurarea 
desfășurării jocurilor în cele 
mai bune condițiuni. Meciurile 
din ultimele etape vor fi con
duse de cei mai buni arbitri 
din loturile divizionare.

După fiecare etapă, Biroul 
F. R. Fotbal se va întruni și 
va analiza operativ modul în 
care s-au desfășurat meciurile 
etapei și va lua măsurile cores
punzătoare. Se reamintește în 
acest sens că în cazul în care 
se vor constata de către repre
zentanții federației comportări

dubioase ale unor jucători, an
trenori sau conducători ai echi
pelor, Biroul F. R. Fotbal va 
aplica, in baza art. 185 pct. a 
din Regulamentul de organizare 
a activității fotbalistice, una din 
următoarele sancțiuni :

— anularea rezultatului jo
cului ;

— retrogradarea din compe
tiția respectivă a echipelor ;

— excluderea din activitatea 
fotbalistică a echipelor.

2. — Avînd în vedere rezul
tatele foarte slabe și comportă
rile contradictorii ale echipei 
F.C.M. Galați, s-a stabilit să 
se întreprindă o analiză a cau
zelor care stau 
situații.

De asemenea 
unele cercetări 
în care s-au desfășurat unele 
jocuri din campionatele divizio
nare.

3. — Biroul federal a luat 
in discuție problema transferă
rilor jucătorilor de fotbal, ur- 
mînd ca în următoarele zile 
să se dea publicității noile pre
vederi.

la baza acestei
se întreprind 

privind modul

e-a în cele nouă partide ale
tapei a 31-a s-au înscris 21 de
goluri, totalul lor ajungind la
758 : 560 gazdele, 198 oaspeții.

• Golul cu nr. 750 a fost mar-
cat de Năsta se, In mm. 59 al
meciului Steaua — Jiul.

• R. Nunweiller (Corvinul), 
Suciu (F. C. Bihor) și Hoffmeis- 
ter (F. C. Constanța) au reușit 
în etapa a 31-a să înscrie pri
mele lor goluri din actualul cam
pionat. Pînă în prezent, 
marcatorilor figurează 
jucători.

pe lista
181 de

s In etapa a 31-a
celor 18 divizionare au __„_____
284 de șuturi la poartă, cifră care 
reprezintă un nou record al cam
pionatului (v.r. 281 — etapele a 
26-a și a 28-a).

Jucătorii 
expediat

« Cu cei doi eliminați de pe 
teren duminică — M. Sandu și 
I. Constantinescu — numărul ju
cătorilor care au primit cartonașe 
roșii a ajuns la 22.

a In etapa a 31-a s-au Înre
gistrat 20 de cartonașe galbene, 
cea mai mare cifră din retur.

• Primele locuri în clasamentul 
orașelor, alcătuit pe baza mediei 
de spectatori, după 31 de etape, 
sînt ocupate de : 1. Craiova
22 500, 2. Timișoara 16 500, 3.
București 16 100.

v,TROFEUL PETSCHOVSCHI“
Situația în „Trofeul Petschov- 

■chi" (decernat anual de ziarul 
nostru celui mai sportiv public), 
după 31 de etape, este următoa
rea : 1. Arad 3,06 ; 3. București 
0,94 ; 3. Craiova 8,75 ; 4—5.' Timi
șoara și Tg. Mureș 8,73 ; 8—7. Hu
nedoara și Reșița 8,50 ; 8. Iași 
8,40 ; 9. Pitești 8,37 ; 18—11. Bacău 
și Oradea 8,26 ; 12. Galați 8.20 ; 
13. Petroșani 8,18 ; 14. Constan
ta 8,12.

în Divizia C

PRINTRE CEI ELIMINAȚI,
Șl UN... ANTRENOR

Ultimele etape în cel de-al 
treilea eșalon al campionatului 
dau loc la o dispută aprigă în 
toate seriile. E și firesc, deoare
ce cu două duminici înainte de 
încheierea „ostilităților" doar o 
singură formație — i.C.I.m. Bra
șov — este virtual promovată în 
»,B“. Mai sînt cîteva echipe 
(Muscelul Cîmpulung. Minerul 
Moldova Nouă, Gaz metan Me
diaș și Pandurii Tg. Jiu) care 
au toate șansele să nu piardă 
.șefia seriei. Situația din fruntea 
celorlalte serii se va decide în 
ultimele două confruntări. Incer
titudine și la periferia clasamen
telor ! -

Din nefericire, meciurile de Di
vizia C continuă să nu se dez
mintă în privința nesportivității. 
Și duminică, în etapa a 28-a, ar
bitrii au fost nevoiți să recurgă 
din plin la cartonașele 
Printre cei eliminați s-a 
spre surprinderea generală, 
antrenor (!), și anume 
Coman (Textila Cisnădie) ____
din incinta terenului (la Mediaș) 
pentru proteste repetate la a-
dresa arbitrului de tușă.

Tot în această etapă s-au În
registrat și cîteva scoruri puțin 
obișnuite, cum sînt 10—2, 9—0. 
7—0 (în două jocuri), 7—1, 6—1 
etc. Tîrzie și suspectă această 
goană — reușită — pentru rotun
jirea golaverajului.

roșii, 
aflat, 
șl un 
Llviu 
scos

f

$

în Divizia B

NU PIERDE TRENUL,
MARCEL RADUCANU!

Se terminase de cîteva 
clipe meciul Steaua — Spor
tul studențesc. în drumul 
spre vestiarele stadionului 
Republicii l-am întîlniț pe 
Marcel Răducanu, care ve
nea dinspre banca rezerve
lor. Zimbea, dar zîmbetul 
lui avea mal multă tristețe 
decît veselie. „Nu-i ața că 
am fost cel mai bun de pe 
teren ne-a întrebat cu a- 
mărăciune in glas, o amără
ciune care se voia ascunsă 
sub aerul unei glume. Dar 
înțelegeam foarte bine că 
talentatul jucător de la 
Steaua suferă foarte mult 
pentru mereu amînata rea
pariție în formație.

Da. Marcel Răducanu lip
sește cam de mult dintre 
coechipierii cu care a făcut 
atitea meciuri frumoase. El 
a înregistrat o pauză prea 
lungă în activitatea com- 
pctițională. în parte — știm 
cu toții acest lucru — absen
ța lui din arenă e justificată 
de accidentarea pe care a 
suferit-o, accidentare care a 
necesitat o dificilă operație 
de menise. Dac totul a de
curs normal, totul s-a sfîrșit 
cu bine și Marcel Răducanu 
a revenit la antrenamente 
între jucătorii în tricouri 
roș-albastre. Așteptam, eta
pă de etapă, reintrarea fer
mă, reușită, i * 
tinărului centru 
nu s-a produs, 
fugare apariții 
meci și atît. Pe 
ducanu îl aflăm acum mai 
mult pe banca rezervelor. 
Nu e un loc pentru un spor
tiv cu posibilitățile lui, cu 
aspirațiile lui, nu e un loc

aplaudată, a 
i atacant. Ea 

Doar cîteva 
In final de 
Marcel Râ

FINALUL FIERBINTE NU TREBUIE 
FAIR-PLAY-ULISA ARDA"

pentru un fotbalist care a 
reprezentat nu demult o 
mare promisiune pentru fot
balul nostru și, socotim noi, 
mai reprezintă încă. Condu
cătorii clubului 
trenorii Jenei și 
și mulți dintre 
experimentați și 
ai lui Răducanu, 
vorbit, cred și așteaptă

militar, an- 
Creiniceanu 
colegii mai 

mai tineri 
cu care am

. „o-
fensiva Răducanu". Ea tre
buie să se producă cit mai 
repede însă, pentru că, așa 
cum ne-au dovedit-o atîtea 
cazuri, timpul care se scurge 
așa de rapid poate dăuna, 
„trenul performanței sporti
ve" poate pleca înainte ca 
Marcel Răducanu să-și reo
cupe locul...

Unde se află soluția feri
citei rezolvări a cazului Mar
cel Răducanu ? Sigur, și în 
deplinul ajutor al celor lingă 
care el trăiește viața de 
sportiv fruntaș. Dar «diag
nosticianul" principal al ca
zului se numește... Marcel 
Răducanu. Ii cerem ceea ce 
adesea i-a lipsit — ambiție, 
mai multă ambiție, voință 
indirjită, spre a atinge ni
velul de formă care l-a con
sacrat, ii cerem să fie mai 
pretențios și mai sever cu 
el însuși ! Atunci fotbalul 
nostru îl va redescoperi pe 
centrul atacant al reprezen
tativelor de juniori și tine
ret, pe centrul atacant de
plin realizat, pe care-1 aș
teptăm, punîndu-și din nou 
candidatura pentru echipa 
națională pe unde a trecut 
prea ușor, prea puțin simțit 
și văzut ! Te așteptăm, Mar
cel Răducanu !

Eftimie IONESCU

în „zona fierbinte" a celor trei 
clasamente din Divizia B, situație 
incertă, multe echipe fiind ame
nințate de a părăsi Divizia B. 
Dacă Olimpia Rm. Sărat (seria 
1) și Tehnometal București (seria 
a H-a) nu mai au nici o șansă 
de a mai urca pe poziții mai 
bune. în fiecare serie cite 6—7 
echipe fac eforturi deosebite pen
tru a acumula puncte și a evada 
din această zonă. De aceea este 
necesar ca formațiile, toți jucă
torii să lupte corect, cu mijloa
ce sportive, pentru ca în toate 
partidele să cîștige într-adevăr 
echipa care a arătat o mai bună 
pregătire. La buna și corecta des
fășurare a meciurilor o contri
buție însemnată o pot aduce bri
găzile de arbitri, care trebuie să

aplice prevederile regulamentare 
fără să mai închidă ochii, așa 
cum s-a mai întîmplat uneori, 
față de abaterile unor jucători 
din echipele^ gazdă. Programul de 
mîine 
multe 
dintre 
Brăila 
Gloria 
(seria 
c. s.

al Diviziei B ne oferă 
partide cu „m ză“, 
care amintim : F. C. 
— Portul Constanța, 

Buzău — Unirea Focșani 
I), Nitramonia Făgăraș — 
Tîrgoviște, Voința Bucu

rești — Chimia Tr. Măgurele, 
Flacăra Automecanica Moreni — 
S. N. Oltenița (seria a Ii-a), Mi
nerul Lupeni — Olimpia Satu 
Mare,, Minerul Cavnic — C.F.R. 
Cluj-Napoca (seria a m-a). în 
aceste meciuri și în toate cele
lalte trebuie să domine spiritul 
de sportivitate.

In Divizia națională de Juniori

S.C. BÂCAU SAU F.C CONSTANȚA?

N u cu mult timp In ur-
mă am publicat în co-
Ioanele ziarului ar-

ticolul intitulat „Unde du-
ce goana după rezultate", 
in care atrăgeam atenția a- 
supra unor lucruri nepermise 
Intîmplate in seria a 7-a a 
campionatului republican de 
juniori, soldate cu vicierea 
unor rezultate. „Eroul** arti
colului era Gh. Toth, într-o 
dublă ipostază : de delegat al 
echipei de juniori Metalul A- 
iud și de... arbitru la me
ciurile echipelor care concu
rau formația pe care tot el 
o reprezenta ca delegat ! ? 
C.J.E.F.S. Alba, forul căruia 
l-am solicitat răspuns, atunci, 
la cele Intîmplate a tăcut ca 
peștele. în schimb, am primit 
la redacție o scrisoare din 
partea Biroului colegiului o- 
rășenesc de arbitri din Aiud, 
în care se arată, printre al
tele, următoarele : „Sîntem, In 
totalitate, de acord cu ceea 
ce s-a scris în ziar. Consiliul 
județean pentru educație fi
zică și sport Alba l-a delegat 
pe arbitrul Toth, arbitru de 
categoria a H-a, categorie pe 
care a luat-o într-un timp re
cord, fără a mai trece prin 
categoria a ITI-a, ajutat fiind

de tov. Viorel Berta, secretar 
al C.J.B.F.S., și el beneficiar 
al mai multor damigene de 
vin din partea tov. Toth. 
Pentru că, trebuie să vă spu
nem, arbitrul Toth este teh
nician pivnlcer In cadrul 
I.A.S. Aiud... Vă mal infor
măm că după „isprăvile” din 
meciul Unirea Alba Iulia —

JOCUL DAMIGENELOR

»\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

în urma rezultatelor înregis
trate în etapa a 31-a a Diviziei 
naționale de juniori, cele două 
pretendente la titlu — S.C. Ba
cău (0—0, în deplasare, cu F.C. 
Bihor) și F.C. Constanța (1—0, 
acasă, cu Politehnica Timișoara) 
— au intrat în ultima linie 
dreaptă cu același număr de 
puncte (43), formația băcăuană 
avînd însă de partea sa avan
tajul golaverajului. Această si
tuație creează finalului compe
tiției o notă în plus de atracti- 
vitate, pasionantul duel al ce
lor două echipe polarizînd în
treaga atenție. Consultînd pro
gramul ultimelor trei etape — 
S.C. Bacău : cu F.C.M. Reșița 
(acasă), Sportul studențesc (a), 
Politehnica Timișoara (depla
sare) ; F. C. Constanța : cu 
F.C.M. Galați (d), A.S.A. Tg. 
Mureș (d), Rapid (a) — se pare 
că formația băcăuană are prima 
șansă, ea susținînd două parti

1. S.C. BACAU 31 19 5 7 56-18 43
2. F.C. C-ța 31 18 7 6 56-30 43
3. F.C. Corvinul 31 15 10 € 59-38 40
4. Univ. Craiova 31 17 5 9 55-23 39
5. A.S.A. 31 16 6 9 42-28 38
6. Steaua 31 14 9 8 51-36 37
7 Polit. Tim 31 12 9 10 39-32 33
8. F.C. Bihor 31 13 6 12 48-41 32
9. Polit. Iași 31 11 10 10 46-50 32

10. U.T.A. 31 11 8 12 39-33 30
11. Rapid 31 9 12 10 32-37 30
12. Dinamo 31 10 10 11 25-32 30
13. F.C. Argeș 31 9 10 12 36-37 28
14. Progresul 31 3 8 14 34-43 26
15. F.C.M. Reș. 31 8 10 13 24-38 26
16. F.C.M. Gl. 31 7 10 14 16-38 24
17. Sportul stud. 31 8 6 17 33-51 22
18. Jiul 31 1 3 27 16-99 5

de acasă, în timp ce jucătorii
constănțeni vor evolua de două 
ori în deplasare, între care o 
dată la Tg, Mureș, în compania 
echipei A.S.A. — revelația re
turului —, întilnire ce se 
nunță extrem de dificilă.

a-

mod cinstit la dezvoltarea 
sportului pe raza județului 
nostru, dar toate propunerile 
făcute de Biroul colegiului 
nostru — pentru luarea unor 
măsuri împotriva unor arbitri 
care au Încălcat normele eti
cii — înaintate Consiliului ju
dețean au rămas fără rezul
tat". Scrisoarea este semnată

DIN SERIA A 7-a
SCORURI STABILITE... INTR-O PIVNIȚĂ I.A.S.!
Șc. sp 
intilnire 
teresați 
clădirea 
din Aiud... Am hotărlt 
răspundem criticii din 
Știut fiind faptul că in Alba 
nu există un colegiu județean 
al arbitrilor. De ani de zile 
nu s-a mai analizat activita
tea arbitrilor din județ, eli- 
berindu-se carnete unor per
soane care nu au urmat cursu
rile necesare, care n-au dat 
nici un fel de examen. Mai 
mult, există in județ arbitri 
divizionari eu cinci clase e- 
lementare Ca activiști volun
tari dorim să contribuim In

Mediaș a avut loc o 
Intre cel direct In
in pivnița de sub 
grupului școlar I.M.A.

Am botărlt să 
ziar,

de C. Scriban (președinte), P. 
Onuț (secretar) 
(responsabil cu 
ordin tehnic și

„Să contribuim _ 
stît la dezvoltarea sportului". 
Iată de fapt IDEEA la care 
voiam să ajungem. Dar nu
mai despre cinste și corecti
tudine nu a fost vorba în se
ria a 7-a a campionatului 
republican, serie în care unele 
meciuri s-au încheiat cu 
zultate incredibile, 
decise într-un __ „.
restaurant sau într-o pivniță 
cum este cea din Aiud. ~ 
xemple ? Șc. sp. Sibiu 
F.C. Șoimii Sibiu 9—1, Liceul

și M. Grecu 
probleme de 
delegări).
în mod <£n-

re- 
, rezultate 
separeu de

E-
sp.

2 Deva — $c. sp. Sibiu 0—5, 
Șc. sp. Șoimii Sibiu — F.C. 
Corvinul Hunedoara 11—1, Gaz 
metan Mediaș — Șc. sp. Șoi
mii Sibiu 0—10, C.F.R Simeria 
— Șc. sp. Sibiu 1—14. In rea
litate, pe teren, la acest ul
tim meci scorul a fost 
0—10, dar' arbitrul S.
din Deva a mai adăugat de 
la el 5 goluri. Unul pentru 
gazde și 4 pentru oaspeți ! Le 
trebuiau acestora din urmă 
ca să cîștige seria, serie . pe 
care, în final — prin decizia 
f.r.f. — nu a mai cîștigat-o 
nimeni.

Acestea sînt faptele. Dar 
PROBLEMA pusă în discuție 
nu este numai unul sau altul 
dintre scorurile de mai sus, 
ci, mai ales, MODUL CUM 
CREȘTEM JUCĂTORII pentru 
eșaloanele superioare. Invă- 
țîndu-i să trișeze la 15—16 
ani, nimeni nu-i va mai pu
tea opri să nu trișeze și la 
24 sau 25 de ani în Diviziile 
A și B. Dar asupra acestei 
teme vom mai reveni.

de
Albu

Lauren țiu DUMITRESCU

Sportul Pa g.n7-q



O RKDIIARt A TURNEULUI DE POLO DE LA MONTREAL?
e CELE MAI BUNE ECHIPE DIN LUME SE VOR ÎNTILNI LA SAN REMO 
» MIREA Șl GYARFAS, PROMOVAȚI IN PRIMA REPREZENTATIVA • SELECȚIO

NATA DE TINERET VA EVOLUA IN „CUPA DUNĂRII**

Reprezentativa de polo a țării 
se află în fața unui nou exa
men internațional, al 4-lea din 
seria testelor înaintea campio
natului european de la Jdnko- 
ping. „7“-le României va evolua 
de această dată la San Remo 
(21—23 iunie) intr-un turneu 
alături de întreaga elită a polo- 
ului mondial. Practic, specialiș
tii vor asista la o reeditare a 
turneului final al J.O. de la 
Montreal. Cu o singură excep
ție : în locul selecționatei iugo
slave va juca echipa națională 
a Uniunii Sovietice, actuala 
campioană a lumii. Așadar, 
timp de trei zile (în două din 
acestea echipele vor susține 
cîte două partide), la San Remo 
se vor întrece primele repre-

zentative ale Ungariei (campi
oană olimpică), U.R.S.S., Româ
niei, Olandei, R.F. Germania și 
Italiei.

In perspectivă, un turneu de 
cea mai mare dificultate ; 
practic, o avanpremieră a cam
pionatului continental din luna

V. Rus, Cl. Rusu, L. Răducanu, 
D. Popescu, I. Slavei, A. Nas- 
tasiu, I. Olac, R. Mirea, C. Gyar- 
tas și I. Fejer. îmbucurătoare 
promovarea tinerilor Mirea și 
Gyarfas, care s-au remarcat în 
ultimul turneu al Diviziei A. In 
schimb surprinde selecția lui

A 12-a EDIȚIE A „RALIULUI DUNĂRII"
Tradiționala competiție auto

mobilistică „Raliul Dunării”, a- 
flată la cea de-a 12-a ediție, 
se va desfășura anul acesta In 
țara noastră Intre 29 șl 31 iu
lie In organizarea A.C.R. In
prima etapă concurentii se vor

întrece între Drobeta-Tumu 
Severin și Cluj-Napoca, pe un 
traseu care va cuprinde 13 
probe speciale, iar a doua par
te va avea loc pe ruta Cluj- 
Napoca — Drobeta-Turnu Se-
verin cu 10 probe speciale.

PRELIMINARIILE C. M. DE SAH

UNUL DIN PATRU...
Anul acesta, în Finlanda, 

aproximativ 1,5 milioane 
de oameni au participat 
la diferitele competiții de 
cros pe schiuri. Aceasta 
înseamnă că mai bine de 
un sfert dintre locuitorii 
țării „celor 1 000 de lacuri- 
au luat parte, în mod or
ganizat, la activități spor
tive de masă.

ULTIMUL RECORD AL 
LUI OWENS

Un record vechi de mal 
bine de patru decenii a fost 
întrecut anul acesta. Este 
vorba de recordul școlar 
al S.U.A. la săritura In 
lungime, care-1 aparținea, 
cu 7,13 m, din 1933, Iul 
Jesse Owens, cvadruplul 
campion olimpic din 1936. 
Succesorul său este elevul, 
de 17 ani. Bell Todd oare 
a sărit 7,47 m într-un con
curs la Columbus (Ohio).

Fără cuvinte 
din KEPES SPORT- 

Budapesta
ZAMORA DESPRE.,

PORTARI...
Lui 

lebrul 
acum 
pre care _ _____  __ _
fost cel mai mare 
keeper- al lumii, i se a- 
tribuie următoarea reflec
ție : „Un mare portar nu 
este acela care apără mingi 
socotite imparabile, ci a- 
cela care apără toate min
gile... parabile !*

Ricardo Zamora, ce- 
portar de fotbal de 
cinci decenii, des- 

se spune că a 
.goal-

ULTIMUL TURNEU LA FO
REST HILLS

Turneul de tenis 
Forest Hills se va 
anul acesta pentru ______
oară în cadrul tradițional 
de la West Side Tennis 
Club, care l-a consacrat 
începînd din anul 1915. Fe
derația americană de tenis 
și municipalitatea 
York-ului au semnat __
contract pe o durată de 15 
ani, privind transferarea, 
începînd din 1978. a cam
pionatelor open ale S.U.A. 
de la Forest Hills în 
parcul „Flushing Mea
dows", mai precis în a- 
rena „Louis Armstrong", a 
cărei capacitate va fi, 
după reamenajările de ri
goare, de 30 000 de locuri, 
față de cele 14 000 ale te
renului de la Forast Hills.

de la 
disputa 
ultima

New 
un

EPILOG FERICIT
La Kiev au avut loc a- 

nul acesta campionatele 
unionale de tineret la te
nis, pe teren acoperit. O 
adevărată senzație a pro
dus tînărul Iuri Fii ev, din 
Donețk, care a ajuns în 
finală după o serie de vic
torii surprinzătoare în fața 
unora dintre favo-riți. Cu
rios este faptul că Fii ev. 
nici nu se calificase, de 
fapt, printre cei zece par
ticipând la turneul pentru 
desemnarea campionului. 
Un întreg concurs de îm
prejurări — între care îm
bolnăvirea subită a unuia 
și indisponibilitatea altuia 
dintre competitori — l-au 
ajutat însă să fie admis 
în concurs și să ocupe apoi, 
în final, un loc fruntaș!... 1

Florin Slavei, portarul reprezentativei noastre, salvind un gol si
gur in partida cu Ungaria de la Cluj-Napoca

august, avînd in vedere că tot 
aceste formații își vor disputa 
la Jonkoping cele trei medalii 
puse în joc. Poloiștii români au 
făcut în ultimele săptămlnl an
trenamente zilnice, urmate și de 
jocuri în compania selecționa
tei de tineret a tării. Antrenorii 
A. Grințescu șl St. Kroner au 
selecționat în vederea 'acestui 
turneu 13 jucători : D. Spînn șl 
FI. Slavei — portari, C. Rusu,

Fejer, care a jucat slab la 
București.

Tot în săptămîna următoare, 
echipa de tineret a României, 
pregătită de C. Corcec și N. 
Rujlnschi, va fi prezentă la 
Bratislava (24—26 iunie) la tur
neul dotat cu „Cupa Dunării", 
alături de primele formații ale 
Cehoslovaciei, Bulgariei, Austri
ei și, probabil, selecționata se
cundă a Ungariei, (a. v.)

„MARILE PREMIU” AL IUGOSLAVIEI LA MOIOCROS
BELGRAD. 17 (Agerpres). — 

„Marele Premiu" al Iugoslaviei 
la motocros (clasa 125 cmc) s-a 
desfășurat în localitatea Zabok 
și a fost cîștigată de belgianul 
Gaston Rahler.

în clasamentul general al 
campionatului mondial conti
nuă să conducă Rahler cu 
144 p. urmat de olandezul Pond
— 97 p șl cehoslovacul Sirovy
— 73 p.

„Semifinalele candidaților" 
actualului campionat mondial 
de șah se vor desfășura, tnce- 
plnd de la 1 iulie. In Elveția 
șl Franța. La Geneva se vor 
întilni Boris Spasski și Lajos 
Portisch, iar la Evian fes 
Bains, Lev Polugaevski și Vik
tor Korcînoi.

★
La Dortmund a început me

ciul din cadrul „sferturilor" 
campionatului mondial feminin

între marele maestre Alia Kuș- 
nir (Israel) șl Ira Levitina 
(U.R.S.S.). Prima partidă a fosl 
cîștigată de Kușnir. învingătoa
re® acestui meci (10 partide) 
va întilni. în semifinală. pa 
Elena Fatalibekova (U.R.S.S.) 
care a eliminat-o pe compa
trioata sa Valentina Kozlov- 
skaia. Cealaltă semifinală va 
opune jucătoarele sovietice E- 
lena Ahmilovskaia și Maia Ci- 
burdanidze.

TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM ® In concursul 

„Ziua Olimpică” de la Berlin, 
Alberto Juantorena (Cuba) a 
cîștlgat 400 m In 44,96 (cea mal 
bună performanță mondială a se
zonului) fiind urmat de Enyaert 
(S.U.A.) — 45,98 șl Lenzke
(R.D.G.) — 46,86. Săritura în
înălțime a revenit Iul Rolf Bell- 
schmldt — 2,27 m (nou record 
al R.D.G.) urmat de americanii 
Tim Woods — 2,25 m șl Roy Ko- 
tlnek — 2,21 m. La disc victoria 
a revenit Marglttel Drdsse 
(R.D.G.), cu 65,42 m. Alte rezul
tate : Masculin — 200 m Ray
(R.D.G.) — 20,64 ; 1 500 m — Jus
tus (R.D.G.) 3:33.6 ; prăjină — 
Tully (S.U.A.) 5,45 m trlplusalt — 
Banks (S.U.A.) 16.39 m ; ciocan
— Gerstenberg (R.D.G.) 72,12 m. 
Feminin : 1 500 m — Stoll (R.D.G.) 
4:06,9 ; 400 m.g. — Klepp (R ,D. 
Germană) 58,07. a La Paris, Jean 
Michel Bello* a stabilit un nou 
record național la prăjină : 5,50 ra 
(v.r. 5,46 m) ® In localitatea La- 
tala (Finlanda), Seppo Hovtaen 
(Finlanda) a cîștlgat aruncarea 
suliței cu 38,22 m.

BASCHET a „Cupa interconti
nentală': (m) : S.U.A. — Iugo
slavia 94—90 (48—51). Cel mal
eficace jucător a fost iugoslavul 
Radovanovicl (31 p). Iar coșgete- 
rul echipei americane a fost 
Reed, care a Înscris 19 p. La 
Ciudad de Mexico : Mexic — Bel
gia 106—97 (57—37).

FOTBAL a „Cupa Belgie!" a 
fost cucerită de F. C. Bruges, 
care a dispus In finală de S C. 
Anderlecht cu 4—3 (2—3).

HANDBAL a în „Trofeul Iugo
slavia" (f) : Iugoslavia — Polonia 
27—15 (14—8).

șah a în turneul de la Sme- 
derevska Palanka conduce Marti- 
novlcl cu 7 p (1), urmat de 
Jansa, Janosevlcl șl Rajkovlcl cu 
cîte 7 p. V. Ciocănea a remizat. 
In runda a 11-a, eu marele ma
estru bulgar Pîdevskl șl ocupă 
locul 7 cu 5*/j p (1) a Turneul 
început la Liubllana a continuat 
la Portoroz. După 11 runde lider 
ai clasamentului este Hort — 8 p, 
urmat de Savon 7% p, Lorsen 7 p 
(1) etc.

TENIS a Au Început meciuri!» 
de calificare pentru turneul de 
la Wimbledon: Reid (S.U.A.) —
Noah (Franța) 7—5, 6—2, 6—2 ;
Smld (Cehoslovacia) — Carnahan 
(S.U.A.) 6—4, 8—6, 8—9, 6—2 ;
Th ung (Olanda) — Carter (Aus
tralia) 9—7, 8—6, 6—4 ; Kachel 
(Australia) — Guenthardt (Elve
ția) 3—6, 6—3, 6—3, 6—3 a In
sferturile de finală ale turneului 
de la „Queens Park": Pfister — 
Tanner 9—8, 9—8 ; Ramirez — De
laney 3—6, 6—1, 6—2 ; Gottfried — 
Panatta 6—3, 6—4 ; Cox — Dibley 
8—9, 6—3, 10—3. a Optimi de fi
nală în turneul din Berlinul Oc
cidental : Proisy — Franulovlci 
6—4, 4—6, 6—2 ; Bertolucci — GU- 
demeister 7—5, 6—4 ; Hrebec — 
Norberg 6—3, 6—2 ; Higueras — 
Cornejo 7—5, 2—6, 6—3 ; Krule- 
witz — Soler 6—1, 6—2 a In 
„Cupa federației internaționale" 
(f) : Austria — R.F.G. 2—1 ; 
S.U.A. — Franța 3—0 ; Anglia — 
Suedia 3—0.

în drum spre turneul final al C. M. de fotbal

LA TOAMNĂ URMEAZĂ MECIURILE DECISIVE!
Atenția iubitorilor de fotbal de pe con

tinent se îndreaptă in primul rînd spre 
competiția majoră, in plină actualitate ; 
preliminariile campionatului mondial. A- 
cum urmează o pauză pînă la reluarea în
trecerilor din grupele europene, totuși, așa 
cum spun majoritatea antrenorilor echipe

lor reprezentative, pentru jucătorii din lot 
urmează o vacanță mai scurtă, pentru că 
„ultimele asalturi, decisive*, programate în 
mare parte in septembrie, octombrie și no
iembrie, să găsească selecționatele într-o 
formă maximă.

Referindu-ne In primul rînd la 
situația grupei- a 8-a, din care 
face parte reprezentativa țării 
noastre, alături de cea a Iugo
slaviei și Spaniei, vom mențio
na faptul că în prezent nume
roase ziare și reviste de peste 
hotare acordă prima șansă de 
calificare selecționatei României. 
De pildă, după victoria de la 
Zagreb, revista „DIE NE UE 
FUSSBALL-WOCHE" din Berlin 
scria că „România a făcut un 
pas enorm spre calificarea în 
turneul final, răsturnînd multe 
dintre pronosticurile făcute", 
iar ziarul „NEPSPORT- din 
Budapesta insera într-un comen
tariu că „două meciuri egale, sau 
chiar alte două puncte cucerite 
de români ar fi suficiente pen
tru a obține calificarea în tur
neul celor mai bune „16“ din 
lume". Dar aceste succinte citate 
nu ne pot feri de griji, ci, dim
potrivă, jucătorilor noștri li se 
cere în continuare o pregătire 
temeinică, o hotărîre fermă de a

Bettega, unul dintre „tunarii" 
reprezentativei Italiei, în ac

țiune...
Foto : „GUERIN SPORTIVO*

ultimele meciuri cu 
cu toată răs-

aborda 
toată seriozitatea, 
punderea. Numai astfel califica
rea României în turneul final al 

deveni o realitate, 
grupei la ora 
care urmează:

2 2 0 0 3—0 4 
2 10 1 1—1 2
2 0 0 2 0—3 0

Spania — Româ-

C.M. poate
Iată clasamentul 

actuală și meciurile
1. România
2. Spania
3. Iugoslavia

26 octombrie : 
nia ; 13 noiembrie j România — 
Iugoslavia ; 30 noiembrie : Iugo
slavia — Spania.

Care este situația în celelalte 
grupe europene, care sînt favo- 
riții celorlalte grupe ?

Grupa a 9-a s-a încheiat, dar 
cîștigătoarea ei, Ungaria, va mal 
susține un baraj (tur-retur) cu 
cea de a 3-a clasată în turneul 
sud-american, în care sînt an
gajate selecționatele Braziliei, 
Perului și Boliviei. Turneul se 
va desfășura luna viitoare la 
Caii, iar barajul amintit în toam
na acestui an.

In mod normal. Polonia nu mai 
poate pierde 
I, avînd în 
cheiat toate 
cu vi-ctorii !
di fi ca tor :
1. Polonia
2. Danemarca
3. Portugalia
4. Cipru

Urmează
21 septembrie : Polonia 

nemarca ; 9 octombrie :
marca — Portugalia; 29
brie : Polonia — Portugalia 
noiembrie : Portugalia

In grupa a 6-a, 
virtual calificată. Cu o echipă tî-
nără, suedezii s-au impus cu
autoritate într-o grupă
1. Suedia 3 3
2. Norvegia 2 1
3. Elveția 3 0

Urmează meciurile :
7 septembrie : Norvegia — 

edia ; 30 octombrie j Elveția 
Norvegia.

Italia și Anglia sînt candidatele

primul loc în grupa 
vedere că și-a în- 

jocurile în deplasare
Clasamentul este e-

4
2
2
0

0 
0 
0
0

0
2
1
5

12—
11—

4
4
3
5

meciurile
— Da- 

Dane- 
octom- 

15 
Cipru. 

Suedia este

ușoară ;
I 0 6—2 6 
) t 1—2 2 
l 3 2—5 0

0 
0 
o

Su-

Dudu Georges
cu, pentru a 
doua oară gol- 
geterul Europei, 
se afirmă fi in 
preliminariile 

C.M.

Foto :
Dragoș NEAGU

la primul loc în grupa a 2-a. 
Meciul decisiv dintre cele două 
pretendente va avea loc la Lon
dra (In tur, la Roma, Italia a 
cîștigat cu 2—0) și în 
victorii a „insularilor" 
ca golaverajul să fie
1. Italia 3 3
2. Anglia 4 3
3. Finlanda 5 2
4. Luxemburg 4 C

Urmează meciurile :
12 octombrie : Luxemburg — 

Anglia ; 15 octombrie : Italia — 
Finlanda ; 16 noiembrie : Anglia 
— Italia ; 3 decembrie : Italia — 
Luxemburg.

In grupa a 3-a, trei echipe sînt 
încă în cursa pentru primul loc: 
Austria, Turcia și R.D. Germană.

6 
3
3 
0

fi ho- 
A-

1. Austria
2. Turcia
3. R.D. Germană
4. Malta

3
3
2
4

cazul unei 
s-ar putea 
decisiv.
0 0 0—16 
0 1 11— 4 6 
0 3 10—10 4 
0 4 2—17 0

1. Olanda
2. Belgia
3. Islanda
4. Irl. Nord

3
1
1
0

0
1 
o
4

11— 0
5— 2
2— 1
0—15

0
1
1 
0

Meciurile următoare vor 
tărîtoare : la 24 septembrie, 
ustria — R.D.G.; la 12 octombrie: 
R.D.G. — Malta ; la 30 octom
brie : Turcia — Austria ; la 16 
noiembrie : Turcia — R.D.G. ; la 
27 noiembrie î Malta — Turcia.

In grupa a 4-a, lupta nu s-a 
încheiat, deși Olanda are un ușor 
avantaj în fața Belgiei. Mai mult, 
partida decisivă va avea loc la 
Amsterdam (26 octombrie).

R.D.G.

3 2 1 0 5—2 5 
3 2 0 1 3—2 4 
3 10 2 1—2 2 

.3 0 1 2 2—5 1
De notat însă că atît Olanda (la 

12 octombrie) cît și Belgia (la 16 
noiembrie) mai au de jucat in 
deplasare cu Irlanda de Nord.

Franța și Bulgaria sînt anga
jate în lupta calificării în grupa 
a 5-a, fotbaliștii bulgari urmînd 
să susțină ambele meciuri în de
plasare : la 12 octombrie cu Ir
landa și la 
Franța.
1—2. Bulgaria
1— 2. Franța

3. Irlanda
In fine, destul 

este situația în grupa a 7-a, unde 
toate formațiile candidează încă 
la primul loc :

1. Țara Galilor
2— 3. Cehoslovacia
2—3. Scoția

Urmează meciurile :
21 septembrie : Scoția — Ceho

slovacia ; 12 octombrie : Țara Ga
lilor — Scoția ; 16 noiembrie :
Cehoslovacia — Țara Galilor.

La toamnă vom avea răspunsul, 
care vor fi selecționatele care 
vor reprezenta Europa la „El 
Mundial"-1978, în Argentina.,

Ion OCHSENFELD

16 noiembrie cu
2

3 
de

2
2
2

110 4—3 3
111 4—3 3
1 0 2 2—4 2 
complicată

1
1
1
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