
LUCRĂRII! CONMJll PL IARĂ 
A PRtȘLDINÎILIJR CONSILIILOR POPULARE

Joi dimineața au continuat în 
plen lucrările Conferinței pe ța
ră a președinților consiliilor 
populare.

La sosirea in sala Palatului 
Republicii, care găzduiește Con
ferința, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și de 
stat au fost salutați cu deosebi
tă căldură, .cu entuziasm de 
participanții la acest larg forum 
democratic. Minute în șir au 
răsunat ovații puternice, asis
tența scandind „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușeseu și po
porul !“.

La lucrări participă, ca invi
tați, membri ai C.C. al P.C.K., 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de insti
tuții centrale, organizații de ma
să și obștești, activiști de partid 
și de stat, personalități științifi
ce și culturale.

La deschiderea ședinței, con

dusă de tovarășa Margareta 
Krauss, președintele Consiliului 
popular orășenesc Codlca, jude
țul Brașov, tovarășul Cornel 
Onescu, ministru secretar de 
stat, prim-viceprcședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării, 
a prezentat „Raportul eu privi
re la dezvoltarea activităților de 
gospodărie eomunaiă și a pres
tărilor de servicii către popu
lație".

La dezbaterea generală asu
pra problemelor înscrise pe or
dinea de zi au luat euvintul nu
meroși participanți

După-amiază, lucrările Confe
rinței pe țară a președinților 
consiliilor populare s-au desfă
șurat în cele opt secțiuni pe do
menii de activitate.

In cadrul ședințelor pe sec
țiuni au fost dezbătute, in con
tinuare, problemele cuprinse in 
ordinea de zi a Conferinței.

Lucrările Conferinței vor fi 
reluate vineri dimineața in plen.
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în frunte cu Patzaichin fi Diba,

FLOTILA CAIACULUI Șl CANOEI, 
LA REÎNTÎLNIREA CU APELE SNAGOVULUI...

Aii, la Hunedoara, primele starturi ale înotătorilor

TOATE RECORDURILE FEMININE 
VOR El CORECTATE!

este de părere antrenoarea Cristina Șoptereanu
• Sportivele dinamoviste, punctul de atracție- al concursului, au 
ales un program maximal o Șase serii la 100 m liber băieți și.» 

finale directe la 400 m liber și 400 m mixt fete

HUNEDOARA, 3» (prin tele
fon). — 142 de înotători din 
11 județe ale țârii, la care 
se adaugă și Municipiul Bucu
rești sînt prezenți la examenul 
de primăvară: campionatele
naționale in bazin acoperit ale 
seniorilor, găzduite și în acest 
an de rapida piscină (25 m) din 
localitate. Este primul record al 
actualei competiții, care va da 
posibilitate tehnicienilor să ve
rifice posibilitățile și valoarea 
celor mai buni sportivi după 
aproximativ 6 luni de pregătire 
intensă.

Aici, la Hunedoara am întîl- 
nit o atmosferă de optimism 
robust. Majoritatea înotătoare
lor dinamoviste, punctul de a- 
tracție al întrecerilor, se află 
în plenitudinea forțelor și aș
teaptă cu încredere primele 
starturi. Cu toate au ales un 
program maximal, știind de 
fapt că acest concurs nu repre
zintă decit o etapă in drumul 
spre „mondialele" din Berlinul 
Occidental. Antrenoarea lor,

Cristina Șoptereanu, ca de obi
cei, s-a ferit să facă pronos
ticuri : „cronometrele vor vorbi 
pentru fete! Pot să vă asigur 
de un singur lucru: nici un re
cord al anului 1977 nu va mai 
rămîne în picioare și la atinge
rea acestui obiectiv, sper, că ne 
va ajuta și... prietena și adver
sara noastră, Irinel Pănulescu. 
Recordurile ploieștencei au am
biționat și mai mult pe fetele 
mele, iar din frumoasa lor dis
pută sportivă va cîștiga în pri
mul rînd înotul românesc".

Programul campionatelor pre
vede timp de trei zile serii în 
fiecare dimineață, șl întreceri 
finale în după-amiezile respec
tive. Doar probele de 800 m, 
1500 m liber și ștafetele se vor 
disputa în serii contratimp. Cea 
mai mare afluență se înregis
trează în proba de 100 m liber 
(la băieți) și în cursele de del
fin (la fete). în schimb. în probe
le de 400 m liber și 400 m mixt 
(fete) se vor disputa direct fi
nale, fiecare avînd doar cite 6 
concurente, (a.v.)

Caiacele ți canoele au luat din nou in stăpinire apele Snagovului 
Foto : Vasile BAGEAC

Caiacele și canoele au ieșit pe 
apă! Flotila campionilor pade- 
lei și pagaei s-a întors în „oa
za" de la Snagov. locul unde 
s-au plămădit atitea și-atîtea 
medalii de aur — olimpice, 
mondiale, europene... Bătrinul 
lac i-a primit puțin umflat — 
la propriu! —, parcă supărat de 
îndelunga așteptare, gata să 
iasă din matcă la cea mai'mică 
undă.

De fapt, așteptarea n-a fost 
reciprocă, pentru că în lunile 
și săptămînile în care Snagovul 
hiberna sub un strat gros de 
gheață caiaciștii și canoiștii 
n-au stat cu mîinile în sin: 
zeci, sute de crosuri la munte, 
alergări pe schiuri, exerciții 
pentru dezvoltarea forței, rezis
tenței, într-un cuvînt, mii de 
ore de muncă pentru ca reîntil- 
nirea să-i găsească mai puter
nici. Numeroase au fost și an
trenamentele la bac, dar alu
necarea adevărată, pe lac, este 
cu totul altceva.

La Snagov, caiaciștii și cano
iștii lotului olimpic și-au sta
bilit două cartiere generale. La 
„Pacea" stă „grupa Dinamo", 
unde se pregătesc, alături de

cei 26 de sportivi nominalizați 
pentru J.O. alți 20 de caiaciști 
și canoiști de perspectivă. Din
colo, la „Baza veche" s-a stabi
lit „grupa Steaua", cu un nu
măr apropiat de componența ai

Ieri, in Capitală, MH DE COPII Șl TINERI DIN SECTORUL 1 
in cadrul „Dacîadei“ LA STARTUL FINALELOR DE CROS

Ieri, in jurul orei 13. tribuna 
Stadionului Tineretului din Ca
pitală era „plină ochi" de șoimi 
ai patriei, pionieri ți elevi 
veniți aici pentru a participa 
la finalele pe sector ale „Cro
sului pionierilor11 și „Crosului 
tineretului”™ cadrul ediției de 
vară a „Daciadei". S-au intre- 
cut cu acest prilej citeva mii 
de copii și tineri din sectorul 1, 
pe distanțe de 200 pină la 
3 000 de metri, in funcție de 
cele opt categorii de virstă sta
bilite. Bineînțeles, cele mai 
frumoase curse au fost cele 
ale „șoimilor", pe care-i puteți 
vedea in fotografia realizată 
de fotoreporterul nostru Vasile 
BAGEAC.

RugbijMii de la steaua au revenit in Capitals LA
„AM OBȚINUT 0 VICTORIE CLARĂ. 

APRECIATĂ Șl DE ADVERSARI Șl DE ARBITRU" 
ne spune antrenorul PETRE COSMÂNESCU

Pentru a doua oară (după 
Nantes, 1972), echipa de rugby 
Steaua București, campioana ță
rii, reușește să întreacă în de
plasare, la Lons le Saunier, Se
lecționata Armatei Franceze. 
Acum, și mai categoric : 13—3 !

...Pînă la regruparea jucători
lor în autocarul care ne va pur
ta de la Aeroportul internațio
nal Otopeni pînă în centrul Ca
pitalei, discutăm cu unul din

autorii victoriei de atunci, din 
1372, Radu Durbac. N-a avut 
bucuria să trăiască, decit indi
rect, acest nou succes al culo
rilor clubului său drag. Neres
tabilit după un accident suferit 
în țară, fundașul Stelei a rămas 
pe banca rezervelor. Bucurie, 
dar și ușoară amărăciune...

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. a 4-a)

• Pe „puntea de comandă* — 
antrenorii emeriți Radu Huțan 
și Nicolae Navasart * Numărul 
kilometrilor parcurși nu scade 
niciodată sub 40 ! Tineretul 
transformă acumulările canti
tative in salturi calitative • 
Pină acum — 5 luni de intense 

/ pregătiri
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lotului olimpic, alături de care 
se află, și aici, o serie de ti
neri talentați. Pregătirile celor 
două grupe sînt coordonate de 
doi antrenori emeriți, Radu 
Huțan și Nicolae Navasart, oa-
meni de numele cărora sînt 
legate cele mai multe dintre 
marile succese obținute în ulti
mele decenii de caiaciștii și ca
noiștii noștri.

Vladimir MORARU

(Continuare în pag. 2—3)

ÎN LOTUL BOXERILOR 
SE IMPUNE SPORIREA 

VOLUMULUI DE ANTRENAMENTE
în Siliștea Snagovului, in ad

mirabila ambianță naturală a 
vetrei satului de lingă lac, 17 
boxeri români au fost chemați 
la un scurt stagiu de pregătire 
în vederea campionatelor mon
diale de la Belgrad. Din păcate, 
pină marți, sosiseră in tabăra 
de antrenament doar 11 pugi- 
liști. Miercuri a catadixit să 
apară și clujeanul Ion Miron. 
Dar încă nu răspunseseră la o- 
noranta convocare în lotul na
țional: constănțenii Săli Adem 
și Faredin Ibraim, piteșteanul 
Gheorghe Oțelea. bucureșteanul 
Cornel Hoduț și focșăneanul 
Ion Cernat. Rar ne-a fost dat 
să constatăm atita... nonșalan
ță (ca să nu-i spunem mai as
pru) în tratarea unei probleme 
de interes obștesc. Deși au avut 
(după încheierea turneului 
„Centura de aur") o săptămînă 
de destindere, oferită cu multă 
larghețe (ținind seama de 
timpul extrem de scurt rămas 
pină la startul competiției mon
diale — 6 mai!), unii boxeri, 
după cum se vede, nu se gră
besc deloc să reia pregătirile 
sistematice, organizate, menite 
să-i aducă în forma sportivă 
corespunzătoare pentru dificul
tatea unei întreceri ca aceea de 
la Belgrad.

Pentru a nu muta centrul de 
greutate, să revenim insă Ia
cei prezenți, cei ce muncesc cu 
seriozitate și rîvnă pentru a 
merita un loc în echipa națio
nală. Sub conducerea antreno
rului emerit Ion Popa, asistat 
de antrenorii Constantin Anton( 
Nicolae Linca, Iosif Mihalik și

Nicolae Negrea, își desăvîrșesc 
pregătirea boxerii: Marcel Con
stantin (semimuscă), Teofil 
Ghinea (muscă), Teodor Dinu 
(cocoș), Viorel Ioana (pană), 
Dragomir Hie, Florian Livada- 
ru (semiușoară), Siinion Cuțov, 
Carol Ilajnal (ușoară), Ion Vla
dimir (semimijlocie), Valentin 
Silaghi (mijlocie), Costică Chi- 
racu (semigrea).

O cit de sumară observare a 
antrenamentelor ni-i arată prin
tre cei mai harnici pe Dinu și 
Chiracu, evidențiază excelente
le calități motrice ale lui Vladi
mir, subliniază ambiția lui Cu
țov, Hajnal și Livadaru. Dar — 
deși nu au mai rămas decit 
patru săptămini de pregătire — 
nu se simte fiorul apropierii 
„marii încercări", nu se reve
lează concentrarea (în toate 
domeniile) impusă de o atare 
sarcină. Atmosfera de muncă 
intensă încă nu pare să fi cu
prins lotul, iar volumul antre
namentelor — redus la prea 
puține ore pe săptămînă, după 
constatările metodiștilor — ni 
se pare nesatisfăcător. încrede
rea noastră în capacitatea boxe
rilor de „a lua taurul de coar
ne" și a duce la bun sfîrșit o 
misiune nu poate fi întreținută 
cu asemenea fapte:1 dimineața, 
in timp ce antrenorii se căz
nesc să-i scoată din cearceafuri 
pe boxeri la ora stabilită, în 
perimetrul aceluiași centru de 
antrenament de la Snagov, ti
nerele canotoare terminaseră de 
o oră exercițiile de înviorare—

Victor BĂNCIULESCU

BLAJ, PERFORMANȚA ATLETICĂ

ÎNCEPE PE „CÎMPIA LIBERTĂȚII"...
Trecutul sportiv al Blajului 

consemna, pînă mai ieri, ca per
formanță maximă isprava reu
șită în 1961 de echipa de fot
bal a Combinatului pentru in
dustrializarea lemnului (din 
campionatul județean): califica
rea în sferturile de finală ale 
„Cupei României" în urma eli
minării uneia din formațiile 
fruntașe ale acelor ani, Petrolul 
„mare" al lui Dridea, Badea, 
Pahonțu...

în orașul a cărui întreagă 
populație ar putea fi cuprinsă 
într-o peluză a stadionului „23 
August", nimeni nu mai vor

bește azi despre povestea „bu
turugii mici". Astăzi, la Blaj, 
multă lume vorbește despre at
letism: despre cros, pantofi cu 
cuie, numere de concurs (de la 
3100 la 3 200, potrivit tabelului 
F.R.A.), treninguri de pregătire, 
de reprezentare, despre reface
re după efort, despre titluri de 
campioni. Da, la plural, titluri 
de campioni, pentru că la sfîr- 
șitul acestei săptămini, la Cra
iova, 22 de copii din Blaj se vor 
număra, la cîteva probe, pe ca
tegorii de vîrstă, printre favo- 
rlții campionatelor republicane 
de cros. Așa spun, cel puțin, re

zultatele recentei faze de zonă 
de la Timișoara, unde alergători 
din județe cu tradiție atletică 
— Timiș, Hunedoara, Caraș-Se- 
verin. Arad, Sibiu — au trebuit 
să se recunoască învinși în 7 
probe de copiii de la Tîrnavela 
Blaj, reprezentanți ai județului 
Alba.

Mai mult, cîțiva dintre ei vor 
avea de apărat titlul cucerit 
anul trecut, tot Ia Timișoara, 
titlu cîștigat înainte ca unii din
tre componenții echipei să fl

(Continuare in pag. 2-3)



TIRIAC Șl NASTASE - „PROFESORII
TENISMANULUI

Antrenorul clujean Anton Tă- 
năsescu, acum la aproape 60 de 
ani, își amintește cu o ușoară 
reverie: „Prin ’70 a venit la 
mine, la terenul de tenis, un 
copil cu ochi negri, seînteind 
de inteligență"... Copilul nu era 
altul decit Tudor Vlad, acum 
în vîrstă de 18 ani, component 
al lotului național de tineret.

Am stat de vorbă cu Tudor. 
„Mă îndrăgostisem aproape su
bit de tenis, făurindu-mi din 
Ion Tiriac și Ilie Năstase, pe 
atunci imbatabili in multe tur
nee internaționale, un fel de 
modele de urmat în sport". 
Și așa, cu imaginea celor doi 
apreciați tenismani români, Tu
dor Vlad a schimbat fără ezi
tare mingea de fotbal cu ra
cheta.

A fost o schimbare de direc
ție nu tocmai ușoară, pentru că 
„tenisul, cu caligrafia sa ine
dită, mă fermeca, dar numai 
pină la un punct, datorită an
trenorului meu, om de o seve
ritate neobișnuită". Intr-adevăr, 
greu trebuie să se fi acomodat 
copilul de 10 ani cu un tehnici
an care nu zîmbea niciodată și 
care după fiecare succes nu 
rostea decît asemenea cuvinte: 
„Mda, ai arătat ceva, dar nu 
mare lucru..." Severitatea an
trenorului nu l-a îndepărtat de 
terenul de tenis, ci l-a deter
minat să-și sporească eforturile 
și ambițiile. „Mi-a prins foarte 
bine lecția, recunoaște astăzi 
Tudor Vlad, fiindcă atitudinea 
antrenorului a avut darul să mă 
stimuleze, ordonîndu-mi munca

TUDOR VLAD...
și ajutindu-mă să fac primii 
pași spre consacrare".

Consacrarea a însemnat, însă, 
trecerea la „clasa" altui antre
nor, a maestrului Gheorghe Ra
do, de la „Politehnica", tehnici
an și pedagog în aceeași măsu
ră. Acesta din urmă, om la fel 
de exigent, i-a arătat tlnărului 
tenisman că devenirea sa im
plică nu numai cunoașterea jo
cului, a tehnicii și a strategiei, 
ci și o mare forță de luptă, o 
tenacitate neobișnuită. Tudor 
Vlad a învățat și această lecție 
afirmîndu-se in multe con
cursuri organizate în țară sau 
peste hotare. La 15 ani, compo
nent al lotului național de ju
niori, Tudor Vlad va deveni du
blu campion al țării la speranțe 
(împreună cu prietenul și co
legul său de liceu, Răzvan Vin- 
tilă). Iar anul trecut, în Ceho
slovacia, încă un pas spre deve
nire: locul I în „Cupa de cris
tal".

Posturii de tenisman în plină 
ascensiune să-i asociem și pe 
aceea de elev de frunte: ' note 
de 10, aproape pe toată linia, 
in catalogul clasei a XII-a A a 
Liceului nr. 15. „Dați-mi voie 
să vă prezint un viitor filolog", 
ni-1 recomandă prof. Ion Cîm- 
pean, directorul liceului. Viito
rul filolog năzuiește în aceeași 
măsură — îmbinînd în mod fe
ricit învățătura cu sportul — 
să ajungă și un demn urmaș al 
lui Țiriac sau Ilie Năstase. 
Succes!.

T. BRĂDEȚEANU

Boxul la sate

nu-i o utopie

DIN BERCENI (Prahova)
Sf ANUNJA...

UN NOU

„DACA N-AM ASPIRA SA C1ȘTIGAM, 
NICI NU NI AM PREZENTA LA FINALĂ"

Așadar, două echipe băimă- 
rene — H. C. Minaur (mascu
lin) și Constructorul (feminin) 
— vor fi prezente într-o com
petiție handbalistică națională 
de anvergură : finala „Cupei 
României". O situație similară 
nu a mai existat pînă acum, 
acest fapt sugerîndu-ne însem
nările de față. Ca niște elevi 
care își pregătesc bacalaurea
tul, or ca studenții din ultimul 
an ce trăiesc febra examenu
lui de diplomă — același mare 
interes am putut desprinde din 
întreaga atitudine a acestor 
sportivi și sportive, dornici nu 
numai să-și demonstreze matu
ritatea jocului, nu doar să a- 
rate că nu intimplător au a- 
juns intr-o finală ci, în primul 
rînd, să-și convingă suporterii 
și pe iubitorii handbalolui, îri 
general, că Minaur și Con
structorul pot chiar mai mult-

„Dacă n-am aspira să urcăm 
și mai sus, nici nu ne-am pre
zenta Ia finală* — ne spunea 
vicepreședintele clubului de 
handbal Minaur, tovarășul Vio
rel Maier. Este neîndoielnic că 
această credință ii animă, deo
potrivă, pe jucători și pe an
trenorul de la H. C. Minaur, 
profesorul Lascăr Fană. Altfel 
nici nu se poate explica inten
sitatea antrenamentelor efec
tuate multe ore pe zi în sală, 
apoi completarea pregătirii fi
zice prin zeci și zeci de sprin
turi de la un capăt la altul al 
Sălii sporturilor din Baia Mare. 
„Cind a început ediția din a- 
cest an a „Cupei României" — 
aflăm de la antrenorul Lascăr 
Pană, obiectivul ce ni l-am 
propus era să jucăm finala. Fi

rește, sînlem mulțumiți că l-am 
realizat. Nici vorbă, meciul cu 
Steaua va fi unul de mare 
luptă, atît datorită faptului că 
bucureștenii dispun de indivi
dualități de valoare, cit și pen
tru că Gațu și colegii săi sint 
posesorii titlurilor de campioni 
naționali și deținători ai C.C.E." 

în schimb, profesorul Con
stantin Popescu — tehnician cu 
mare reputație în handbalul ro
mânesc, mai ales în cel femi
nin — cel care antrenează e- 
chipa Constructorul, afirmă fără 
vreo reținere : „Sintem în stare 
să ciștigăm finala eu Univer
sitatea Timișoara, chiar dacă 
prima șansă o au elevele antre
norului Constantin Lache. Nu 
mă bazez pe slăbiciunea adver
sarelor , ci, în exclusivitate, pe 
capacitatea jucătoarelor pe care 
Ie pregătesc". In această iarnă 
antrenorul Constantin Popescu 
și-a pus în aplicare a idee mai 
veche : nu a organizat tabere 
la munte cu jucătoarele, ci pre
gătirea a constat în meciuri, 
foarte multe meciuri. „In felul 
acesta — ne spunea el — am 
îmbinat permanent pregătirea 
fizică și cea tehnică, ceea ce 
in timpul șederilor la munte nu 
se poate realiza". Atacarea si
multană. deci, a tuturor fac
torilor antrenamentului, ea și 
preocuparea pentru ridicarea 
valorii unor jucătoare tinere, 
eu mai puțină experiență, dar 
foarte talentate (Paula Secătu- 
reanu, Maria Bartha) la nivelul

Reportaj de la Baia Mare, 
printre sportivii, antreno
ri ți suporterii cekx două 
echipe care vor juca fi
nala „Cupei României” 
la handbal: MINAUR (m) 
ți CONSTRUCTORUL (f)

celui deținut de handbalistele 
de bază (Niculina Sasu, Elisa- 
beta Ionescu, Mariana Iacab, 
Hilda Hrivniak), iată doi fac
tori care pot aduce handba
listelor băimârence victoria 
finala care se va desfășura 
Brașov.

Interesul pentru cele două 
nale se manifestă deosebit

in 
la

fi
de 

pregnant și printre’ foarte nu
meroșii suporteri ai celor două 
echipe din Baia Mare. Le-am 
găsit interesante și am reținut 
cîteva opinii. Petre Podrescu. 
jurist la Consiliul popular al 
județului Maramureș : „Deși 
fără Mironiuc in echipă, H. C. 
Minaur se va bate, nu am nici 
o îndoială, pentru a câștiga in- 
tilnirea cu Steaua, in pofida 
faptului că — oare din ce ra
țiuni ? — meciul nu a fost pro
gramat pe teren neutru, așa 
cum ar fi fost foarte normal". 
Așa gîndesc și alți suporteri ai 
echipei Minaur : loan Mărieș, 
directorul Direcției comercial^ 
a județului, Viorel Neaga, ar- 
hitectul șef al orașului, Iulian 
Fiorescu, jurist la Consiliul 
popular. Suporterii celeilalte e- 
chipe, Constructorul, au și ter
minat pregătirile pentru ca un 
autocar ’ —
Brașov 
nală !

al B.T.T. să-i aducă la 
pentru a asista la fi-

Ion GAVRILESCU

Berceni — Prahova. Comună 
mare, care înglobează satele 
Corlâtești, Dimbu, Moara Nouă 
și Cătunu. cu peste 6000 de 
vrednici locuitori, cu o coope
rativă agricolă de producție, 
„Unirea", bogată, cu mulți iu
bitori ai sportului în general și 
ai boxului in special Cind spu
nem aceasta ne referim, la cea 
mai tinără secție de box rurală 
ce a luat naștere, cu cîteva luni 
în urmă, din inițiativa harnicu
lui antrenor Emil Popa de la 
Prahova Ploiești. In căutare de 
talente și adepți ai nobilei ar
te, Emil Popa a colindat satele 
județului Prahova, iar acolo 
unde a găsit înțelegere, oarecari 
condiții materiale și dragoste 
pentru sport a pus bazele unei 
secții de box: la școala gene
rală din Berceni. Primul pas 
fiind făcut, au urmat operațiile 
de selecție și... lecțiile de an
trenament. La început au fost 
peste 50 de copii, din întreaga 
comună. După o vreme, tînărul 
antrenor a selecționat și de 
atunci lucrează permanent cu 
14... viitori campioni. Că este 
așa ne-am convins zilele tre
cute cind, în sala de sport a 
școlii, l-am găsit pe Emil Popa
|\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^^
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Antrenorul Emil Popa in mijlocul elevilor săi din comuna 
Berceni — Prahova Foto ; D. NEAGU
muncind de zor cu tinerii adepți 
ai pugilatului.

Se insistă mult asupra mij
loacelor de apărare (și bine se 
face). Antrenorul este convins 
că fără un blocaj bun, perfor
manțele nu sint posibile in 
acest sport. Tinerii boxeri sint 
numai ochi și urechi. Un co
pilandru vioi, cu ochii ca tăciu
nele, ne incintă prin corecti
tudinea poziției de gardă și 
prin plasarea exactă a lovitu
rilor. Este Constantin Mocanu, 
din clasa a 5-a A și pare un 
talent înnăscut. Colegul său 
Petre Moldoveana a venit, în 
alergare, din satul Moara Nouă. 
Este dirz și bătăios. Nu de 
mult, tatăl său a venit la an
trenor și i-a spus: „Vă rog să 
faceți din el un bun boxer. Ce, 
toți marii noștri campioni 
născu ți în București?" Și 
dreptate are...

în grupa boxerilor, Gelu Nl- 
colae (5-B) este și premiantul 
clasei. El se străduiește să fie 
fruntaș și în sport. Și bine face.

- *» 
sint 
cită

PERFORMANTA
PE „CÎMPIA

(Urmare din pag. 1)

DEZACORDURI... MUZICALE!
Duminica trecută, in sala 

de sport a Liceului „N. Băl
cescu" din Capitală, era o 
animație deosebită, ln..fare- 
nă — baschetbaliștii, pe băn
cile din jur — susținători 
entuziaști. Explicabil, întru- 
cît aici se desfășura in ca
drul „Daciadei" o ________
etapă a „Festivalu- >1
lui sportiv școlar", 
in care erau angrenate cele 
mai bune echipe din Capita
lă. Reprezentanții celor 8 
sectoare — elevi de la liceele 
„Spiru Harct”, Nr. 6 fizică- 
matematică, „Ion “ 
Fizică-matematică 
gurele, „Matei 
„Mihal Viteazul”, 
nr. 4 și „Nicolae 
— luptau pentru 
locului 1. Totul mergea bine, 
numai că au apărut ți mici

„necazuri" : un elev de la 
„N. Bălcescu” a fost trimis— & 
să se tundă, cei de la „In- 
dustrial 4" nu erau însoțiți Ș 
(ca și in etapa precedentă) g 
de nimeni, ln dificultate 
mare (!) 
„Mihai

Prof. Viorel Preoteasa, direc
torul școlii, asistă aproape la 
toate antrenamentele. Părerea 
lui este clară: „La secția de 
box vin cei cu energie supli
mentară. Foarte mulți doresc 
să participe la antrenamente, 
dar antrenorul îi primește — și 
bine face — doar pe cei dotați 
pentru acest frumos și specta
culos sport. Sperăm ea nu 
peste multă vreme să plece și 
din Berceni un Cuțov".

Antrenamentul s-a terminat. 
Stelu Minga, Gheorghe Iosif, 
Vasile Dobor, Dan Matei, Titi 
Radu, Dumitru Gheorghe și cei
lalți se grăbesc spre casă, mai 
au de pregătit lecții pentru 
școală.

Emil Popa zîmbește cu subîn
țeles. „Desigur, vă mirați. Ce 
caută un antrenor de box în- 
tr-o comună? Cred eă peste tot 
sint copii apți să devină bo
xeri. Grupa din Berceni este 
doar începutul. Urmează comu
na Strejnic. Să nu vă surprin
dă dacă peste cițiva ani 
apărea și de pe aici un 
Nicolae Linca al boxului 
mânesc".

Nu ne-a rămas decît ___
urăm succes inimosului antre
nor. în așteptarea primelor 
roade.

văzut cum arată o pereche de 
„papuci cu cuie*. (Și acum, la 
Craiova, unii se vor grăbi să 
încheie mai repede alergarea, 
pentru a avea timp să facă 
schimbul cu colegii care așteap
tă startul in cursa următoare). 
Vor lupta să păstreze acel titlu 
gindindu-se, cu siguranță, la di
mineața de luni 11 aprilie 1977 
cind. imediat după sosirea de 
la Timișoara, tovarășul primar 
Dionisie Heljoni i-a primit, le-a 
strins mina și i-a felicitat pen
tru întiiul titlu de campion al 
României poposit in orașul lor. 
Cu cîteva săptămini înainte, un 
coleg al campionilor, Vasile Cos- 
tea, purtase tricoul echipei na
ționale de juniori la Crosul Bal
canic, primul tricou tricolor îm
brăcat de un sportiv blăjean.

Și tot anul trecut, anul Cen
tenarului independenței naționa
le, după finalele de la Timișoa
ra, federația a hotărît să orga
nizeze „Crosul Independenței" 
— cu participarea celor mai 
buni juniori din țară — chiar 
la Blaj, pe Cîmpia Libertății, 
locul de antrenament al micilor 
campioni. Și nu numai conside
rente istorice au determinat ale
gerea...

★

va 
nou 
ro-

să-i

Paul IOVAN

I-am cunoscut recent pe cei 
care au pus umărul, hotăriți să 
facă din orașul lor un punct 
important pe harta atletismului 
nostru: profesorul Octavian Cri- 
șan, primul președinte al sec
ției Tîrnavele, înființată în 1962. 
Martin ~ ' 
trenor 
ședințe 
Zailer, 
propiat 
ședințele 
„Tîrnavele" a cadrelor didactice 
pe lingă care a funcționat în ul
tima vreme secția de atletism, 
pe tinerii profesori de educație 
fizică Gheorghe Șuteu și Virgil 
Todeasă care s-au preocupat, zi 
de zi. de pregătirea copiilor, cu 
pasiune, răbdare și pricepere 
(deși nici unul nu are specia
lizare atletism!). Lor li s-a a- 
dăugat, în toamna trecută, Ilie

Szaka.cs, primul ei an- 
(totodată prim-vicepre- 
al C.O.E.F.S.), Anton 

profesor (de chimie) a- 
de vîrsta pensiei, pre- 

asociației sportive

ATLETICĂ ÎNCEPE 
LIBERTĂȚII'...
Ci oca, cunoscutul fondist, absol
vent al Facultății de educație 
fizică de la Oradea.

I-am cunoscut pe acești oa
meni inimoși care au credința 
că între cei 7 000 de elevi din 
Blaj, între zecile de mii de co
pii din comunele județului Alba 
se vor găsi viitori campioni ai 
atletismului și au pornit să-1 
caute și să-i crească.

Efortul lor, materializat de 
rezultatele amintite Ia început, 
a primit, săptămîna trecută, și 
o recunoaștere oficială: Fede
rația română de atletism a ho- 
tărit înființarea Centrului atle
tic „Tîrnavele" Blaj, pe al că
rui „act de naștere" scrie 22 
martie 1978.

Deocamdată subvenția nu este 
prea mare, dar nu acesta este 
lucrul cel mai important. Așa 
cum spunea Ilie Cioca, este ne
voie, în primul rind de „înțele
gere la toate nivelele pentru a 
putea munci cum trebuie. Apoi, 
de un ceai cald iarna, după al 
doilea antrenament al zilei, fă
cut la minus 19 grade, de un 
trening. Avem copii care au 
ciștigat „zona" alergînd în pan
taloni de uniformă școlară".

Ascultîndu-i, la ședința de 
constituire a Centrului, pe tova
rășii Iosif Mija, directorul Li
ceului industrial nr. 1, președin
te al noii unități, Viorel Berța, 
secretar al C.J.E.F.S. Alba, Flo
rian Laslău, secretar adjunct al 
F.R.A., pe primarul orașului, 
Dionisie Heljoni, nu ne îndoim 
că viitorii performeri ai Blaju
lui vor avea mai mult. Au do
vedit — și vor dovedi — că 
merită !

Neculce”, 
din Mă- 
Basarab", 
Industrial 
Bălcescu" 
obținerea
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CONCURSURI DE

apa precedentă) £
In dificultate g- 

echipa Liceului Ji 
Viteazul”, unitate gî 
școlară in care 
sportul este la loc § 
de cinste : băieții gg 

tricouri de baschet, §

ANDREI DlRZU TERMINA NEÎNVINS
IN „SELECȚIA" TENISMANILOR

S-au desfășurat cîteva con
cursuri de tir cu caracter zo
nal. In „Cupa dr. I. Hațieganu", 
Ia Cluj-Napoca, N. Rotaru 
(I.E.F.S.) a reușit 594 p la 
pușcă liberă 60 fc ; Doina Ji- 
doiu (C.S.U. Oradea) — 588 p, 
G. Tătaru (I.E.F.S.) — 583 p, 
D. Marian (Medicina) — 592 p 
și Tatiana Ilovici (I.E.F.S.) — 
590 p la pușcă standard 60 fc ; 
N. Rotaru — 1148 p la 3X40 f ; 
Maria Lakatoș (C.S.M. Cluj- 
Napoca) — 568 p la 3X20 L In

„Cupa cen 
dria", S. I 
de pistol 1 
hai Gram; 
standard < 
măverii", 
șani. a re 
(Petrolul) 
liberă 60 
(Olimpică 
geanu (Ut 
și Danielei 
șani) — 5 
dard, 60 f

n-aveau t.
ci de fotbal (și nu cinci, ci g: 
doar patru). Urmau să facă 
rost de al cincilea, dar nu se gî 
găsea de aceeași culoare. In J: 
plus, lipseau cei mai buni 
jucători : „N-au venit patru ă 
din cei mal buni băieți, ne Ș 
spunea prof. I. Necula. Nu 
i-a lăsat profesoara de mu- g: 
zică să vină la meci (n.n. — g; 
la ora 9), fiindcă aveau cor ă 
la... ora 13 ! (M. FR.).

S-au încheiat Ieri, pe terenurile 
Centrului de pregătire al F.R.T., 
întrecerile din cadrul turneului de 
selecție al tenismanilor lotului re
prezentativ. Ele prilejuiesc o nouă 
afirmare a tînărului jucător An
drei Dirzu, care termină neînvins, 
cu un total de 5 victorii obținute 
în grupa finală. Ultimul său ad
versar. de Ieri dimineață, b fost 
Mihai Tăbăraș, întrecut In două 
seturi, cu 6—2, 6—3, după un joc 
de bună valoare tehnică. In cea
laltă partidă de la căderea corti
nei, cel de-al doilea clasat. Ma
rian Mirza, învinge pe Dan Stă- 
nescu cu 6—3, 6—2.

In urma tuturor rezultatelor în
registrate, clasamentul turneului 
final se prezintă astfel : L A. 
Dirzu (Progresul) — 5 V ; 2. M. 
Mirza (Steaua) — 6 v ; 3—4. Fl. 
Segărceanu (Dinamo) șl M. Tăbă
raș (Progresul) — 2 v ; 5—6. D. 
Stănescu (Metalul Tlrgoviște) și 
L. Bucur (Dinamo) — 1 v.

Partlcipanțil la ultimul act al 
„selecției*, ca și toți componenții 
lotului, se vor regăsi In întrece
re, de Ia începutul săptămînii 
viitoare, în cadrul tradiționalului 
„Criteriu de primăvară* pe tere
nurile din parcul sportiv Progre
sul. (Rd. VJ

Concursul Pronosport din 2 a- 
prllle. 1978 este marcat de 2 der- 
byurl ; cel torinez Juventus — 
Torino din campionatul italian 
„A- și cel brașovean Steagul ro
șu — I.C.I.M. din campionatul 
diviziei noastre secunde de fot
bal.

Vă prezentăm programul com
plet al acestui concurs si pro
nosticul antrenorului echipei Glo
ria Bistrița, ALEXANDRU CON- 
STANTINESCU :

I. Fiorentina—Atalanta 1. X 
n. mternazionaie—Verona 1 

HI. Juventus—Torino L X, 2 
IV. Lanerossi—Foggia 1

LO1
v.

VI. Ferug
VIL Pesca 

VIII. Roma
DL Relon
X. steag;

XL Gaz I
XH. Met.
xm. Mm 1

Tragerea 
vea loc La 
•retorului : 
nr. n la i



Azi, la Rouenle Daciadei la popice

MECIUL DE PREGĂTIRE
nța Tg. Mureș) o merituoasă campioană

ROMANIA - FRANȚA B

ELE LA... ÎNĂLȚIME I
I

ale Daciadei 
să se desfă-

nivel 
«capeți ții. 
etor, de 
rezultatele 

clasate 
tor realiza- 
campioana, 

zasz a obți- 
de va- 

4ooA manșe 
> cu 863 
oponenta 
Tg. Mu- 

1377 a 
europeni*, 

ă care La a- 
finală și-a 
campioană a 
rte din echi- 
ioare care a 
it la C.E., 

tă în k>- 
oare care se 
..mondialele" 
eția). Antre- 
oscuta spor- 

yi, maes-

avut
alte ju-

lor PX100

lovituri mixte) : 1. Ildiko Szasz 
(Voința Tg. Mureș) 873 p d (în 
manșa a n-a 433) — campioană 
națională, 2. Rbdica Tigheanu 
(Laromet București) 854 (417), 
Gabriela Dinu 
rești) 852 (425), 4. 
(Voința Craiova) 
Ioana Dogar u
rești) 840 (412),
(C.S.M. Reșița) 830 (425).

Au început întrecerile și 
perechi, juniori și seniori, 
tre cei mai tineri popicari, 
joacă pe pistele arenei Olimpia, 
s-au remarcat pînă acum gorje- 
nii I. Navlea (Cimentul • Tg. Jiu)
— Gh. Bacariu (Sticla Tg. Jiu)
— avind 1718 p d — ceea ce 

pentru ei rezultate 
avind în vedere fap- 
parte din echipe care

în campionatul jude- 
remarcat și pe frații 

și Grigore 
Rafinorul Plo- 

__ doborit 1687 de 
La seniori (concurs^: 
pe Voința) după primele 
conduc : I. Hollanyi — 
(Voința Aiud) 1659 P d, 

de V. Cădere ‘ ~
P.

. . . 3.
(Olimpia Bucu- 

. Florica Chiuia
843 (425),
(Rapid 

6. Maria

5.
Bucu-

Jijic

la 
Din- 
care

I
I
I
I

constituie 
valoroase, 
tul că fac 
activează 
țean. Am 
gemeni Gheorghe 
Tronam, de la 
iești, care au 
popice. " 
are loc 
perechi 
E. Pop 
urmați 
ți mc (Forestierul 
1647 p d.

întrecerile la perechi, 
și seniori, continuă azi 
încheie mime seara. Tot 
intra in competiția ini 
juniorii și seniorii, pe 
arene.

A. Pan- 
NeamțJ

T. RÂBȘAN

IREA CU APELE SNAGOVULUL.
pag. 1)
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cei parcurși în... noiembrie a- 
nul trecut. Am început pregăti
rea sezonului 1978 la sfirșitul 
lui 1977 tot la Mangalia, pe 
apă, înaintea perioadei de mun
te". Noutăți în pregătire ? 
«Chiar această structurare este 
o noutate față de anii trecuți. 
In ansamblu, volumul de lucru
al acestor cinci luni de pregăti- , 
re este mult superior față de | 
trecut. în perioada Mangalia am I 
folosit — aceasta este o nouța- 
te —, la un nivel mai apropiat | 
de necesități, refacerea după 
efort : sauna, hidroterapia (ma
saj subacvatic) in bazinul eu 
apă de mare încălzită. In a- 
ceste condiții starea de sănăta
te a fost bună, am putut lucra 
așa cum doream". Cum vor 
continua pregătirile ? „Vom lu
cra incă o perioadă cu accent 
mare pe volum, în ambarcațiuni 
mici, apoi va spori treptat in
tensitatea „bucăților" și _ vom 
trece și la alcătuirea și , cizela
rea echipajelor". Evidențieri ? 
Tinerii Ion Birlădeanu (caiac) 
și Toma Simionov (canoe) sînt 
în mare progres, dar nici con- 
sacrații Gh. Simionov, Danielov, 
L. Serghei, Malîhin, Agafia Or
lov, Nastasia Nichitov etc. nu 
se lasă mai prejos.

La Snagov, cele două atelie
re ale performanței lucrează 
din plin. In august, la Belgrad, 
își vor uni puterile pentru ca 
flotila Snagovului să arboreze 
din nou marele pavoaz.-
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PE MICUL ECRAN
VINERI 31 MARTIE, ora 21,50 

(programul II) : „Telerama
sport" — emisiune de Dumi
tru Tânâsescu.

SIMBATÂ 1 APRILIE ora 15: 
Meciul de atletism Europa — 
S.U.A., de la Milano ; ora 
15,30 : Campionatele Mon
diale de patinaj artistic de 
la Ottawa — probele Indivi
duale șî proba de dans.

DUMINICA 2 APRILIE, ora 
I : Sportul pentru toți — 
gwnnostrco Io dofnicH-iu ; ora 
14,25 : „Fantezii pe zâpodă“ 
— emisiune de jocuri sportive 
,1 distractive transmisă de la 
Haute Nendaz (Elveția), co
mentator - Cristian Țopescu; 
ora 15 : Meciuri celebre de 
box : Tony Zale - Roclcy
Graziano, Jack Dempsey — 
Gene Tumey, Joe Louis — 
Max Schmelling, Rocky. Mar- 
c‘ono — Joe Walcott, Floyd 
Petterson — Ingemor Johan
sson. Joe Frazier — Oscar

era
15,45 : Campionotele Mon
diale de patinaj artistic — 
demonstrații.

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
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! astăzi va 
de Cultură a
. M. Eminescil 
Panoul cu re-
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I
I
I
I
I
I
I

zultatele tragerii va fi televizat 
la ora 19. De asemenea, rezulta
tele vor fi transmise și la radio 
îx\ cursul serii.

CÎȘTIGURILE tragerii loto 
DIN 24 MARTIE 1978 :

Categoria 1 
turism 
s : 4,50 
tegoria 
tegoria 
tegoria

1,50 variante auto- 
.JJada 1300“ ; Categoria 
variante a 33.738 lei ; Ca-
3 : 37,75 a 2.551 lei ; Ca-
4 : 43,25 a 1.990 lei ; Ca-
5 : 220,50 a 437 lei I Cate-

ROUEN, 30 (prin telefon). 
Prima zi din jurnalul _ de 
bord al tricolorilor în acest 
„turneu franc o-argentinian” 
s-a scurs fără întîmplări de
osebite, înscriindu-se în pro
gramul dinainte prevăzut 
Zborul de la Otopeni la Orly 
a durat trei ore și zece mi
nute.

Ajunși la Paris, pe o vreme 
ploioasă, fotbaliștii români au 
luat masa la aeroportul Orly, 
conținuîndu-și cu autobuzul 
călătoria la Rouen, tmde au 
ajuns după aproximativ douâ 
ore. Spre satisfacția tuturor, 
la Rouen vremea s-a înseni
nat și a apărut un soare zâm
bitor, primăvâratic. Lotul fot
baliștilor noștri este găzduit 
la un hotel aCat la 5 km de 
oraș, un hotel înconjurat din 
toate părțile de pădure. La 
ora transmiterii acestor rin- 
duri, jucătorii români tocmai 
fac un ușor antrenament fi
zic în pădure, un antrena
ment de „dezmorțire” după 
testele trecute miercuri de se- 
lecționabili pe Stadionul Re
publicii, teste care le-au lăsat 
unora (Dobrin, Vigu, Cheran, 
Romilă etc.) o oarecare febră 
musculară.

Referin.du-ne la atmosfera în- 
tUnirii de aici, vom spune că 
locuitorii Rouen-ului acordă 
o deosebită atenție ultimelor 
acțiuni întreprinse în legă
tură cu distrugerea petrolie
rului „Amoco Cadiz“ din ve
cinătatea coastei normande, 
și partidei de fotbal Româ
nia — Franța B care va fi 
urmărită de întreaga federa
ție franceză și de antrenorul 
Braziliei, Coutinho (echipa 
Braziliei jucînd sîmbătă la 
Paris). Iată cele două forma
ții anunțate :

ROMÂNIA : Răducanu — 
Cheran. Sălmăreanu. șiefă- 
nescu. Vigu — Romilă, Ior
dănescu. Boloni — Dobrin, 
Dudu Georgescu, HajnaL

FRANȚA B : EMori — Ba- 
Zam belii, 

, Moizan,
Pecout,

EPILOG DUPĂ UN 9-1 
ȘAPTE SANCȚIONAȚI 

PENTRU... ȘAPTE PĂCATE!

Duminică, la Timișoara

LOTUL OLIMPIC 1NIÎLNE$TE,
1NIR-UN JOC DE VERIFICARE,

LIDERUL CLASAMENTULUI
In vederea meciului de verifi

care pe care îl va susține dumi
nică la Timișoara cu liderul cla
samentului Diviziei A, Politeh
nica, componenții lotului olimpic 
se reunesc astăzi în Capitală. Vor 
fi prezenți : Lung, Bucu — por
tari; Stancu. M. Zamfir, Tilihoi, 
Zahiu, Bărbulescu, Lucuță — fun
dași; Stoica, Țicleanu, Beldeanu, 
Mulțescu — mijlocași; “ ", 
Radu II, Marcel Răducanu 
Vrînceanu — înaintași.

N-au fost convocațî : 
(bolnav), Nicolae (Gloria 
și Manea (Rapid), ultimii

Grigore, 
Șl

Agili
Buzău) 

. ...______ doi a-
vînd de susținut cu echipele 
jocuri oficiale în campionatul 
viziel B.

Partida 
mîșoara, 
„1 Mai“,

lor 
Di-

Ti-de duminică, de la _ 
se dispută pe stadionul 
cu începere de la ora 11.

DOUA SPERANJE
O selecționată de juniori mici 

(născuți după 1 august 1963) a 
participat, in această săptămlnă, 
la tradiționalul turneu de la 
Montaigu (Franța). Echipa noas
tră a evoluat In grupa B, alături 
de selecționatele R. F. Germa
nia, Portugaliei și S.U.A. Iată 
rezultatele înregistrate în aceas
tă grupă : România — R.F. Ger
mania 0—2, România — Portu
galia 1—0, România — S.U.A. 
0—0, R. F. Germania — S.U.A. 
1—0, Portugalia — S.U.A. 0—0 și 
Portugalia — R.F Germania 2—0.

Pierzind la penalty-uri jocul 
cu Olanda (scor 2—2) pentru 
locurile 5—6, selecționata noas
tră a ciștigat la penalty-uri par
tida cu S.U.A. (0—0) și s-a cla
sat abia pe locul... 7 ! Compe
tiția a fost cîștigată de echipa 
Angliei. Antrenorii M. Nicolae și 
L. Ianovschi au utilizat 
ția : lonescu (Politehnica 
— Baboi (Clubul sportiv 
Bacău), Ciobanu (Metalul _________  _ c 

______  ---- Cluj-Napo- 
Colceru (CI. șc. Bacău), 

București),

forma-
Iași) 

școlar 
BUCU- 
Șoimiirești), Cherecheș (F< 

Sibiu), Drăjan („U“ 
ca) —
Birjaru (Progresul . ,,
Smadu (F.C. Argeș) — L. Po
pescu (CI. șc. Hunedoara), Ciur- 
cuin (C.P.L. Bacău), Bondoc 
(Rapid). Au mai jucat : G. Po
pescu și Iosifescu (Metalul Bucu
rești), Costache (F. C. Argeș), 
Burdujan (Politehnica Iași), Chi- 
riac (Sportul studențesc).

Cei mai buni jucători ai e-

goria 6 : 398,50 a 242 lei; Cate
goria X : 1.736,25 a 100 lei.

REPORT LA
500.000 lei.

CATEGORIA 1S

„Dacia 1300* a 
ION INOVEANU, 
iar cîștigurile de 

bilete 
următorilor : 
din

Autoturismul 
fost clștigat de 
din Constanța, 
categoria 2, obținute pe 
100%, au revenit 
EUGEN KERES din Arad, 
GHEORGHE SIMINIC din Brașov 
șl participantei ECATERINA 
NAGY din Reghin.

connier, Specht, ! 
Tusseau — Giresse, 
Keruzore — Soler, 
Gemmrich.

Arbitru meciului : 
Van Lengen (Ia centru), Jac- 
quet Van Melkebeke și Pierre 
Von Ters — brigadă belgiană.

Deplîngînd lipsa lui Bălăci 
(pe care toți jucătorii îl con
sideră cel mai ambițios și 
mai bătăios atacant al nos
tru), antrenorul Ștefan Covaci 
mizează foarte mult pe „tri- 
unghiul" Dobrin — Dudu 
Georgescu — Iordănescu. Pri
ma rezervă vizată : Rădules- 
cu. Meciul de mîine (n.r. — 
azi) va începe la ora 20 (ora 
21 — ora Bucureștiului) și se 
anticipează că cele 25 000 de 
locuri ale stadionului Robert 
Diochon vor fi toate ocupate.

Marcel

In etapa a 22-a a Diviziei 
naționale de juniori s-a în
registrat — cum subliniam și 
cu alt prilej — un scor incre
dibil. Echipa lider a campio
natului, Sport club Bacău, a 
fost întrecută de Steaua cu 
9—1 I ! Proporțiile acestui scor 
au surprins, cu atit mai mult, 
cu cit valoarea juniorilor bă
căuani era cunoscută și pro
bată pe parcursul actualei 
ediții ; ca să nu mai vorbim 
de cea precedentă, la finele 
căreia echipa a primit cupa și 
tricourile de campionii.

Ce s-a întimplat, totuși, în 
acel meci de pomină, dispu
tat pe unul ctn te
renurile Complexu- f » 
hii Steaua ? Ce f
cauze i-au determi- } S
nat rezultatul con
semnat după scurgerea ce
lor 80 de minute de joc ?

Răspunsul la aceste întrebări 
l-am primit (sub forma unei 
adrese cu... sancțiuni) din 
partea conducerii secției de 
fotbal a clubului băcăuan.

— pentru absențe nemotiva
te de la antrenamente, nese
riozitate în pregătire, viață 
nesportivă (fumează, pierde 
nopți), randament sub orice 
critică în partida cu Steaua și 
refuzul de a mai intra pe te
ren în repriza secundă a ace
luiași meci — N. Rachieru se 
suspendă din activitatea com- 
petițională pe timp de doi ani;

— pentru consum de băuturi 
acoolice, fumat, practicarea 
unor jocuri de noroc și pre
zentarea penibilă în meciul cu 
Steaua — R. Paharnicu se sus
pendă din activitatea compe- 
tițională pe doi ani ;

— pentru practicarea jocu
rilor de noroc, viață nesporti
vă și prezentarea necorespun
zătoare în meciul cu Steaua 
— Fl. Ifrim și M. Marchitan 
se sancționează cu ultim aver
tisment, urrnînd ca la prima 
abatere să fie suspendați pe 
timp de doi ani ;

— pentru viață particulară 
dezordonată, absențe nemoti-

vate de la antrenamente și 
practicarea jocurilor de noroc 
— Gh. Filip, I. Marin și D. 
Ursică se sancționează cu a- 
vertisment.

Prin urmare acel surprinză
tor 9—1 a fost generat de
neseriozitatea în pregătire, via
ță nesportivă, practicarea
jocurilor de noroc, consumul 
de băuturi alcoolice etc., etc. ; 
cu alte cuvinte, de tot ce poa
te fi mai rău 
sportivi și mai 
unii în formare, 
cei șapte juniori

Ne-a 
de 9—1.

pentru niște 
ales pentru 
cum sînt și 
băcăuani.

scorul acelasurprins
Este foarte adevărat.

Dar ceea ce ni 
s-a comunicat de 
la Bacău ne sur
prinde și mai 
mult. Pentru că este 

inadmisibil să fie menținuți 
in lotul unei echipe ce se 
vrea din nou campioană a ță
rii jucători de 16, 17, 18 ani 
care fumează, care beau 
noaptea prin circiumi, care 
duc o viață dezordonată și a- 
șa mai departe. în aceeași 
adresă se mai specifică și 
faptul că Rachieru și Pahar- 
nicu au mai fost avertizați de 
cîteva ori... Li se cunoșteau 
—- deci — mai demult viciile, 
fără să se pună, însă, picio
rul în prag. Și, firește, pro- 
cedîndu-se așa nu se putea 
ajunge decît la suspendările 
pronunțate ACUM.

De ce trebuia să fie aștep
tat, însă, usturătorul eșec din 
partida cu Steaua pentru a se 
lua măsurile necesare ? Iată 
ce nu putem înțelege la un 
club care ne-a obișnuit de-a 
lungul anilor cu acțiuni disci
plinare drastice, oportune și 
eficiente ; la un club preocu
pat în modul cel mai serios 
de promovarea unor tineri ju
cători crescuți cu mari sacri
ficii în pepiniera proprie.

De ce trebuia așteptat acel 
9—1 ?

Laurențiu DUMITRESCUMarius POPESCU

Marginalii la Divizia

naționala de Juniori
„Evenimentul" etapei a 23-a a 

campionatului Diviziei naționale 
de juniori ? Detronarea lideru
lui. Un lider — S.C. Bacău — 
care a condus cu autoritate 
plutonul celor 18 formații 
mai din etapa a șasea I Echipa 
băcăuană — învinsă la un scor 
inadmisibil în această competi
ție (1—9 cu Steaua), roasă acum 
și de niște... carii la care ne 
referim ta nota alăturată — a 
trecut pe poziția secundă date-

toc-

chipei au fost portarul Iouescu, 
fundașii Cherecheș și Drăjan, 
mijlocașul Colceru și atacantul 
L. Popescu. „Cherecheș și Dră
jan sînt doi dintre cei mai în
zestrați jucători ai promoției — 
afirmă prof. M. Nicolae — 
care cluburile lor trebuie 
aibă o foarte mare grijă pentru 
ca ei să poată urca firesc trep
tele performanței*.

de 
să

ECHIPA LITORALULUI A PRELUAT
„TRICOUL GALBEN LL

rită golaverajului mal slab. La 
numai un punct de F. C. Con
stanta (antrenor Constantin Ma- 
reș) și S.C. Bacău, formațiile 
care au dominat și ediția inau
gurală a competiției, se află a- 
cum două echipe-metronom, 
„Poli" Timișoara șl F.C. Argeș. 
Probabil că din acest cvartet se 
va alege, în final, - câștigătoarea 
Întrecerii.

Campionatul, mult mai slab 
decît cel care l-a precedat, este 
presărat ta plus și cu un mare 
număr de acte nesportive. Un 
singur exemplu : Gh. Sandu de 
la Dinamo București a fost 
sancționat pină acum de trei 
ori de comisia de disciplină a 
federației. Prima dată, la 25 
august 1977, cu o etapă suspen
dare pentru lovirea intenționată 
a adversarului. A doua oară, la 
1 decembrie 1977. Insultînd ar
bitrul, Gh. Sandu a mai primit 
patru etape... Și cum a revenit 
pe gazon, iar șl-a dat ta petec. 
Atactnd violent un jucător ad
vers, „clientul" comisiei a fost 
trimis din nou acasă să... medi
teze (dac-o medita), incasînd

■ ■ ■

1. F.C. C-TA 23 14 3 6 44-20 31
2. S.C. Bacău 23 14 3 6 46-31 31
3. „Poli*'* Timiș. 23 12 6 5 33-16 30
4. F.C. Argeș 23 13 4 6 32-17 30
5. F.C. Corvi‘nul 23 10 7 6 40-30 27
6. Univ. Craiova 23 8 10 5 31-22 26
7. A.S.A . Tg. M. 23 10 5 8 29-24 25
8. Steaua 23 9 6 8 40-22 24
9. F.C.M. Reșița 23 6 12 5 19-T9 24

10. F.C. Petrolul 23 6 11 6 16-16 23
11. U.T.A. 23 9 5 9 24-25 23
12. F.C. Olimpia 23 8 6 9 26-30 23
13. Sportul stud. 23 10 2 11 21-30 22
14. Pol it. lași 23 7 5 11 25-30 19
15. Jiul 23 4 8 11 14-30 16
18. Dinamo 23 6 4 13 22-43 16
17. F.C. Bihor 23 5 5 13 17-34 15
18. C.S. Tîrgoviște 23 3 2 18 16-64 8

alte 4 etape suspendare, 
etape disputate, juniorul 
movist a stat pe tușă 9 ! ? 
campionatul încă nu s-a ‘ 
nat... Pe cînd, însă, și o 
țiune din partea clubului 
reștean ?

Dar, asupra actelor de ____
ciplină din Divizia națională și 
campionatul republican vom mai 
reveni.

Din 23 de 
dina-

Si 
termi- 
sanc- 
bucu-

indis-

m fota Corni- 
arbitrul Ion 
principal ol

fort... ușă de

FostuI atacant al Rapidului, Ion 
Leahevici, care de mai mulți ani 
activează ea arbitru, a condus 
duminică 19 martie meciul dintre 

Boi
te re- 
ghi- 

puse 
cum

divizionarele C, Petrolistul 
clești și Unirea Focșani, pe 
nul primei echipe. Și, spre 
nionul lui, cele două puncte 
in joc n-au revenit gazdelor, 
socoteau acestea câ li se cuvine 
de drept, numai pentru câ joacă 
pe teren propriu, ci oaspeților. 
Evident,_ în nici un regulament nu 
scrie că gazdele trebuie să cîș- 
tige neapărat și câ arbitrul tre
buie să-l ajute în această direc
ție, dar, unele 
și co-nducătorii 
câ, măcar din 
peții au și ei 
mai ales dacă

Și . lată-l pe ______
hevici povestind în fața 
de disciplină, prezidată 
Andrei Râdulescu, cele 
de brigada de arbitri la 
wide fotbaliștii din

echipe, ba uneori 
lor nici nu concep 
cînd în cind, oas- 
dreptul să cițtige, 
joacă mai bine.
arbitrul Ion Lea- 

Contisîți 
de ing. 

pătimite 
Boldești, 

__ Focșani 
„și-au permis" să cîștige cu 2-0. 
Arbitrul a început prin a recu
noaște că, în general, jucătorii 
nu î-au dat de furcă. Firește, el 
l-a eliminat de pe teren pe lancu 
(Petrolistul Boldești), care l-a 
insultat, dar ceilalți jucători, 
chiar și cei din Boldești, au avut 
O comportare corespunzătoare. 
In schimb, spectatorii și, mai a- 
tes, UNELE PERSOANE CU Dl-

EMMA PEEL DIN... BOLDEȘTI
FERJTE ATR1BUTH W CONDUCE
REA ECHIPEI $1 A AS OO ATI Ei 
SPORTIVE DIN BOLDEȘTI s-au 
dedat la acte reprobabile. Din 
tribune, asupra brigăzi-i de arbi
tri s-a revărsat un potop de in
jurii, s-a aruncat și cu... pietri
cele, ior la terminarea partidei, 
în loc sâ-și folosească poșeta în 
scopul in cane a fost confecțio
nată, soția antrenorului echipei 
din Boldești, Elena Răchită, a 
utilizat-o ca... armă de luptă, 
lovrndu-l cu ea pe arbitrul Lea
hevici. De necrezut, dar adevărat. 
Enervată că echipa antrenată de 
soțul ei a pierdut, Elena Răchită 
a uitat de gingășia, delicatețea 
și finețea caracteristice femeii, 
trecind la atac cu... poșeta înain
te I In stilul lui EMMA PEEL 
(din serialul T.V. „Răzbunătorii" 
de acum cîțiva ani) care nu 
se... răzbuna pe arbitri. Printre 
cei ca’-e au avut manifestări inad
misibile s-a numărat și inginerul 
Gh. Țaporea, responsabilul sec
ției de tenis, dar nici profesorul 
N. Vâlimâreanu n-a 
'biserică.

Dar — a povestit 
^ieî de discipline 
Leahevici — eroul ,____ _
filmului de aventuri de la Bol
dești a fost Vasile Mîinea, res
ponsabilul secției de fotbal a 
echipei Petrolistul. „Înainte de 
Începerea meciului, a venit In 
cabina noastră cu niște butelci

de vin (încercare de a cîștîga 
bunăvoința arbitrului, faptă care 
*ar putea cădea sub incidența 
Codului Penal, a spus în ședință 
avocatul Mihai Tânâsescu, mem
bru al Comisiei de disciplină). 
Dupâ meci, asediați în cabina, 
n-am avut încotro și am dat curs 
cererii lui Vasile Mîinea de a 
restitui carnetul jucătorului lancu, 
pe care îl reținusem după elimi
narea sa pentru injurii**.

Bineînțeles că tentativa 
Vasile Mîinea de a-l scăpa 
pedeapsă pe lancu n-a reușit, 
bucuria avea să fie de 
durată. Cu sau fără carnet, lancu 
a fost suspendat pe 4 etape, iar 
terenul din Boldești, unde s-au 
petrecut asemenea fapte reproba
bile, a fost suspendat pe 3 eta
pe, conform art. 185 din Regu
lamentul de organizare a activi
tății fotbalistice.

Și sancțiunile nu s-au oprit aici. 
Timp de 6 luni, Vasile Mîinea 
nu mai are dreptul de a repre
zenta echipa pe care a... repre
zentat-o așa cum s-a văzut. Tot 
atît timp, lui Gh. Țaporea și N. 
Vâlimâreanu le este interzis ac
cesul pe stadionul din Boldești, 
chiar și ca simpl'i spectatori. Gt 
privește pe Elena Răchită, presu
punem că a fost „judecată** de 
cei de acasă. în primul rină de 
soțul el.

lui 
de 

. _ câ 
scurtă

Jack BERARIU



ÎN CUPA F.R.C, MIRCEA ROMAȘCANU 
CÎSTIGĂTOR LA CONTRATIMP

CONSTANȚA. 30 (prin tele
fon). Datorită lucrărilor care 
se execută pe șoseaua ce duce 
spre Mangalia, traseul etapei 
a V-a — proba de contratimp 
individual — a fost scurtată de 
la 30 la 20 km. Pentru spor
tivi, măsura a fost binevenită, 
întrucît astăzi, deși vremea a 
fost însorită, vîntul a continu
at, totuși, să bată, îngreunînd 
mult rulajul.

Startul s-a dat din dreptul 
bornei km. 9 (de la Constanța), 
de unde concurenții au stră
bătut o porțiune de drum a- 
preciată ca una dintre cele mal 
pitorești de pe întreg litoralul. 
Ne referim, în special, la sec
vența de șosea care se stre
coară printre lacul Techirghiol 
și mare unde, într-adevăr, i-am 
văzut pe concurenți, aproape 
fără excepție, privind admira
tiv, o clipă, cînd într-o 
parte cînd într-alta, uitînd par
că pentru un moment că sînt 
în cursă.

Deși s-a desfășurat pe un 
traseu de numai 20 km, etapa 
a fost grea, concurenții fiind 
supuși unui sever examen. Vic
toria finală a revenit lui Mir

cea Romașcanu, care a reali
zat pe distanța amintită timpul 
de 28:44,0 — media orară 41,800. 
Romașcanu a avut drept prin
cipali adversari pe cicliștii 
bulgari care în etapele de pînă 
acum au impresionat plăcut 
prin omogenitatea lor, prin 
dîrzenia de care au dat do
vadă. în sprijinul afirma
ției noastre vine să pledeze 
elocvent faptul că trei dintre 
cicliștii bulgari au reușit să se 
situeze în clasamentul etapei 
de contratimp în primele patru 
locuri. IATĂ CLASAMENTUL 
ACESTEI ETAPE : 1. Mircea
Romașcanu (România) 28:44,0 ; 
2. G. Furtunov (Bulgaria) 
28:44,4 ; 3. N. Staicov (Bulgaria) 
28:57,0 ; 4. I. Vasiliev (Bulga
ria) 29:43,2 ; 5. T. Vasile (Româ
nia) 29:51,5 ; 6. G. Szuromi
(Ungaria) 30:13,6 : 7. I. Radu 
(Steaua) 30:17,6 ; 8. D. Ilie (Di
namo) 30:24,6 ;■ 9. C. Cîrje (Di
namo) 30:24,6; 10. I. Butaru
(Metalul Plopenij 30:27,6.

Etapa a Vl-a se dispută vi
neri. pe traseul Constanța — 
Ovidiu — Țariverde și retur 
(90 km).

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

SPORTUL
în „Concursul Prietenia44 de la Moscova 

HALTEROFILUL ION BUT A A REALIZAT 
UN VALOROS RECORD AL ȚĂRII

Zilele trecute s-a încheiat la 
Moscova „Concursul Prietenia" 
la haltere, competiție de mare 
anvergură mondială, la care au 
participat cei mai buni sportivi 
ai lumii. Halterofilul român Ion 
But» a obținut cu acest prilej

CLASAMENTE! MARELUI
PREMII E1LT

După disputarea a 14 turnee, 
in clasamentul general al Ma
relui Premiu FILT conduce te- 
nismanul american Jimmy Con
nors, cu 575 puncte, urmat de 
compatrioții săi Roscoe Tanner 
— 467 p, Eddie Dibbs — 420 p 
și mexicanul Raul Ramirez — 
396 p. Campionul suedez Bjorn 
Borg se află pe locul opt, cu 
265 p.

un valoros record național la 
cat. ușoară cu un total de 290 
kg (v.r. Al. Kiss 287,5 kg) și 
a egalat recordul țării la „a- 
runcat" cu 170 kg. La acest stil, 
Buta s-a clasat pe locul 3, iar 
in clasamentul general a ocu
pat poziția a 7-a.

La cat. cocoș Gh. Mafiei s-a 
clasat al 6-lea cu 220 kg (95,125), 
performanță realizată și de Mir
cea Tuli. După cum am anun
țat, la cat. grea Marin Para- 
paneea a ocupat locul 6 cu 
340 kg.

RUGBYȘTII DE LA STEAUA AU REVENIT ÎN CAPITALĂ

HOCHEIȘTI CANADIENI 
ÎN EUROPA

Turneul internațional de ho
chei pe gheață de la Kosice s-a 
incheiat cu victoria selecționa
tei de juniori a Canadei, care 
a întrecut în finală cu scorul 
de 6—2 (2-0, 2—1, 2—1) for
mația poloneză Podhale Nowy 
Târg.

MECIURI FINALE 
ÎN CUPELE EUROPENE 

LA BASCHET
• Competiția internațională 

feminină de baschet „Cupa Li
liana Ronchetti" a fost cîștigată 
la actuala ediție de echipa Lev- 
ski Spartak Sofia, care a în
trecut în finala disputată la 
Haskovo, cu scorul de 50—49, 
(18—26), formația cehoslovacă 
Slovan Bratislava. Succesul bas
chetbalistelor bulgare a fost ob
ținut cu 2 secunde înainte de 
sfîrșitul meciului, cînd Barzova 
a înscris coșul victoriei.

• Pentru a doua oară con
secutiv, echipa italiană GabetU 
Cantu a cucerit „Cupa Cupelor* 
la baschet masculin. în finala 
competiției, desfășurată la Mi
lano, baschetbaliștii de la Ga- 
betti Cantu au întrecut cu sco
rul de 84—82 (42—36) formația 
Sinudyne Bologna.

INTiLNIRl INTERNATIONALE 
FEMININE

PRAGA. 30 (Agerpres). — tn
cadrul pregătirilor pentru cam
pionatul european feminin de bas
chet care va avea loc între 20 șt 
30 mai în Polonia selecționatele 
Cehoslovaciei și României au sus
ținut o dublă întîlnire. Victoriile 
au fost împărțite ; în primul 
meci, gazdele au terminat învin
gătoare cu 89—87 (48—32), iar în 
cel de-al doilea au clștigat bas
chetbalistele românce, cu 76—69 
(43—33).

(Urmare din pag, 1)

Petre Cosmăncscu, antrenorul 
principal al echipei, scoate în 
relief condițiile aspre de joc : 
„înainte de meci, a plouat to
rențial, terenul era un veritabil 
bazin. Și totuși, iată, prinir-o 
mare ambiție și spirit de dărui
re, băieții și-au făcut datoria !“ 
Băieții ? Adică întreaga echipă 
(Radu Ionescu — Teleașă, Ena- 
chc, Zafiescu, Fuicu — D. Ale
xandru, Suciu — Murariu, Pos- 
tolachi, Achim — Pintea, M. Io
nescu — Cioarcc, Munteanu și 
Cornel iu).

Evoluția scorului a fost per
manent de partea echipei bucu- 
reștene : „încercare, in minu
tul 5, prin Teleașă. Francezii 
au redus din handicap aproape 
de finalul reprizei, prin lovitu
ra de pedeapsă a iui Denneș. 
La reluare, în minutul 52, Mu
rariu realizează o nouă încer
care pe care D. Alexandru • 
transformă. Tot el este autorul 
unei lovituri de pedeapsă (mi

nutul 70) care stabilește scorul 
final..."

Limpede. Echipa Steaua s-a 
impus, reușind să întreacă un 
adversar întotdeauna tenace 
(chiar și cînd joacă în depla
sare), recomandat de două vic
torii facile, la Nice și Toulon. 
„Dar startul nostru a fost ului
tor. Gazdele n-au găsii in nici 
un moment forța de a contra
cara iureșul nostru".

Victoria este cu atit mai va
loroasă cu cit în XV-le francez 
au evoluat patru titulari ai re
prezentativei B : Tolot — Agen, 
Massae — Biarritz, Mezny — 
Grenoble și Vachier — Avignon. 
„Ultimul l-a înlocuit pe Gallion, 
după unii accidentat, după alții 
revendicat și de federație pen
tru un meci în campionat... Ori
cum. o victorie clară, apreciată
— și de adversari și de arbitru
— galezul Ken Rowlands, în- 
cintat de jocul decis al români
lor".

★
Ajungem în centrul Bucu- 

reștiului. Rugbyștii Stelei iși iau

rămas bun. Pînă... miine. cînd 
vor fi din nou împreună, la 
primul antrenament de acomo
dare. „Vine meciul cu Grivița 
Roșie. Nu-i ușor"— ne spune, 
prudent, fostul internațional Ca
rol Kramer, conducătorul dele
gației.

Durbac are ultimul cuvînt : 
„Să știți că duminică joc și eu. 
Nu ne mai lipsește transforme- 
rul

NOILE DATE ALE
După cum se anunță din Ciu

dad de Mexico, viitoarea ediție 
a campionatelor mondiale de 
lupte, programată inițial in pe
rioada 3—10 septembrie. în ca
pitala mexicană, se va desfășu
ra în același oraș intre 20 și ZI 
septembrie. Noile date au fost

C. M. DE LUPTE
comunicate presei de către un 
purtător de cuvînt al comite
tului de organizare a C.M. de 
lupte, cu precizarea că amî- 
narea competiției a fost apro
bată de federația internațională 
de lupte (F.I.L.A.).

Ir prima manșă a semifinalelor cupelor europene

NUMEROASE GOLURI DECISIVE IN FINÂLURILE MECIURILOR;
DAR VOR FI ELE SUFICIENTE PENTRU CALIFICARE?

C.S.M.-O.LD. HAMPTONim (Anglia) 16-0
SIBIU, M (prin telefon). Echi

pa engleză de rugby O.L.D. 
Hamptonians, care activează tn 
prima ligă, și-a început tumeuî 
tn țara noastră, evoiuînd în 
compania divizionarei A, C.S.M. 
La capătul unei partide atrac
tive, formația gazdă a terminat

victorioasă, cu scorul de 14—8 
(10—8), prin acțiunile finalizate 

de Deae (încercare, min. 20), 
Lomotă (încercare, min. 26, 
transformată de Matache) și 
Moișan (încercare, min, 7», 
transformată de Ivanciuc).

Sebastian BEU, coresp.

ț

Din fările socialiste

„VUȘU“-UN SPORT ÎNDRĂGIT 
DE COPIII CHINEZI

Sub semnătura lui Tun Vi, re
vista „CHINA POPULARĂ" pu
blică un articol despre sportul 
național numit „vușu", din care 
reproducem următoarele :

„tn fiecare dimineață însorită, 
copiii de la grădinița nr. 4 din 
Pekin se string în grupuri de 
cite trei sau cinci, pentru a exe
cuta exercițiile de bază din „vu
șu", un sport tradițional din Chi
na, care include boxul și scrima. 
Grădinițele de copil acordă o gri
jă deosebită angrenării celor mici 
în practicarea sportului „vușu", 
care le fortifică sănătatea și re
zistența.

„Vușu", ca sport național speci
fic al poporului chinez, are o 
existență milenară. El reprezintă 
o moștenire prețioasă. ~ creată și 
îmbogățită de-a lungul timpului 
de poporul muncitor în timpul 
activităților de zi cu zi. Odinioa
ră, poporul iși desăvîrșea deprin
derile de atac și apărare fără 
arme sau cu arme. printre care 
bastoane, sulițe sau săbii. Mai 
tîrziu, poporul muncitor a desâ- 
vîrșit exercițiile „vușu" transfor- 
mîndu-1 intr-un sport de Întărire 
a pregătirii fizice și de călire 
a voinței. „Cianciuan", unul din 
cele mai cunoscute stiluri ale a- 
cestul sport, este foarte îndrăgit 
de cei tineri. El constă într-o se
rie de mișcări de gimnastică, ca
re — prin ritm și amploare — 
amintesc dansul. Mișcările lui cu
prinzătoare și pline de grație ac
ționează asupra aproape a fiecă
rei încheieturi a corpului, măresc 
forța, rezistența, viteza, agilita
tea și detenta. Printre armele fo
losite la „vușu" figurează spada.

sulița cu virf întors, săbiile, ha
lebarda, bastonul, prăjina, lan
cea, sulița obișnuită etc.

Din 1972, grădinița de copii nr. 
4 a popularizat printre copiii din 
grădiniță un program de gimnas
tică extras din mișcările de bază 
ale sportului „vușu". Copiii mai 
mici își însușesc teme mal ușoa
re, cei mai mari stnt antrenați, 
în practicarea exercițiilor mai di
ficile. Probele de bază „vușu" in
clud mișcări ale degetelor, milnil, 
brațelor și picioarelor. După în
sușirea programului de bază, co
piii sînt antrenați în executarea 
unul repertoriu „vușu" care in
clude exercițiile de box chine
zesc, mlnuirea săbiei, a spadei, 
suliței șl bastonului. In variante 
adaptate pentru copii.

De asemenea. în multe școli 
elementare din Pekin au luat 
ființă echipe care practică spor
tul „vușu". Copiii înscriși în aces
te echipe fac antrenament în 
afara orelor de Învățătură. Șco
lile fac o selecție intre practican- 
ții sportului „vușu". Acești copii 
se întorc în școlile lor ca an
trenori al celor care vor să de
prindă exercițiile „vușu". Copiii 
de la școala elementară de pe 
strada Sin Sien, școală fruntașă 
în practicarea culturii fizice din 
sectorul estic al Pekinului, prac
tică cu îndemînare mișcările „vu
șu", Jocurile cu mingea șl atle
tismul în fiecare dimineață. în 
prezent, mulți elevi din această 
școală pot executa probele „vu
șu" tn 35 de mișcări, ceea ce le 
conferă o dezvoltare fizică armo
nioasă".

Prima manșă a penultimei e- 
tape în cupele europene la 
fotbal a fost, așa cum se aș
tepta, deosebit de furtunoasă. 
Cu excepția a două echipe — 
S.C. Anderlecht, învingătoare In 
deplasare, și P.S.V. Eindhoven 
(3—9 cu C.F. Barcelona !) care 
se pot considera ca și calificate 
in finală, toate celelalte con
fruntări râmin deschise, verdic
tul urmlnd a tl dat odată cu 
returul, programat la 12 aprilie. 
Se poate afirma că unele lor- 
mațâ învinse — în marea lor 
majoritate la limită — păstrează 
încă șanse de calificare pentru 
finale.

La Dusseldorf — anunță agen
țiile de presă — intîlnirea dintre 
Borussia Monchengladbach șl 
F.C. Liverpool nu s-a ridicat la 
înălțimea așteptărilor. Englezii 
au temporizat jocul după ce au 
fost conduși cu 1—0, apoi au e- 
galat printr-o lovitură cu capul 
a lui D. Johnson nu cu mult 
înainte de finalul partidei, după 
care gazdele au obținut victoria, 
cînd puțini se mai așteptau, In 
urma unei lovituri libere de la 
18 m „trasă ca din tun" de Bon- 
hof. La Torino, Juventus a asal
tat continuu poarta lui F. C. 
Bruges reușind să înscrie abia 
în ultimele minute ! Prin urma
re, Liverpool și Bruges pot re
cupera diferența de goluri șl, in 
acest caz, se vor inlUni în fina
la C.C.E.

In Cupa cupelor, finalul me
ciului de la Tbilisi a fost și el 
dramatic. Dlnamo Moscova a
fost condusă cu 1-0. de Austria 
Viena pînă in min. 84 (1), dar
gazdele au marcat în final de
două ori realizînd o victorie 1* 
limită. Oricum, revanșa de la

Viena se anunță pasionantă. 
Cealaltă finalistă este aproape 
sigură : S. C. Anderlecht, Învin
gătoare in deplasare.

In fine, ta Cupa U.E.F.A. sur
prinde victoria clară realizată de 
echipa din Eindhoven, să nu 
uităm însă că P.S.V. este lideră 
autoritară în campionatul Olan
dei șl că, la 
au jucat doi 
olandezi, 
Ambii 
teptări, 
cuiațil 
că in 
expira.

Barcelona... 
fotbaliști 

Neeskens. 
sub aș- 

multe spe-

C.F. 
mari 

Cruyff și 
au evoluat 
făcindu-se _____  ___

marginea faptuluipe
curlnd contractul lor va 

__ ____ Foarte bun este rezulta
tul Bastiei la ZUrich, care deși 
învinsă poate obține în retur o 
victorie care să-l confirme fai
ma de a fi revelația acestei com
petiții.

L O.

STENOGRAMA 
MECIURILOR

CUPA CAMPIONILOR EU- 
ROPENI : Borussia Monchen- 
gladbach — F.C. Liverpool
2- 1 (1-0) ; Dusseldorf, 70 000
spectatori: au marcat Hannes 
(min. 28), Bonhof (min. 89), 
respectiv D, Johnson (min. 
88). Juventus Torino — F. C. 
Bruges 1-0 (0-0) ; Torino,
70 000 spectatori ; a inserts 
Bottega (min. 86).

CUPA CUPELOR : Dinamo 
Moscova — Austria Viena 2—1 
(6-1) 1 Tbilisi. 70 000 specta
tori ; au marcat ! Țeretita 
(mh, 84) Gerșlcovici (mîn. 
85), respectiv Baumelster (min. 
26). Twente Enschede — S.C. 
Anderlecht 0—1 (0—0) ; Ensc
hede, 22 000 spectatori ; a 
înscris Nielsen (min. 51).

CUPA U.E.F.A.: P.S.V. End- 
hoven - GF. Barcelona 3-0 
(2-0) î Eindhoven, 29 000 
spectator! ; ou marcat : Olmo 
(autogol — min. 9), Lubse 
(min. 21), Postuma (min. 70). 
Grasshoppers ZUrich — Bastie
3- 2 (2-2) ; Zurich, 35 000 
spectatori ; au marcat : Her
mann (mir. 20), Ponte (icftn 11 
m, min. 30), Monzandon (min. 
52), respectiv Krimau (mtn. 
17), Papi (m’m. 36 din penalty).

ARGENTINA Șl SPANIA ÎNVINGĂTOARE lN MECIURI AMICALE
Pregătindu-se pentru turneul fi

nal al C.M. echipele Argentinei 
și Spaniei au susținut alte me
ciuri de verificare.

Selecționata Argentinei (care va 
lntîlnd miercuri, 5 aprilie repre
zentativa României) a dispus la 
Buenos Aires cu 3—1 (2—1) de echi
pa Bulgariei, prin golurile marcate 
de Gallego (min. 10), Ortiz (min. 
13), și Ardiles (min. 65), respec
tiv Granciarov (min. 35). Iată for
mația aliniată de gazde : Fillol 
— Pagnanini, Luis Galvan, Pasa- 
rella, Tarantini, Ardiles, Gallego, 
Valencia, Houseman (Bertoni), 
Luque, Ortiz.

Reprezentativa Spaniei (viitoa
rea noastră adversară în C.E.) a

întrecut la Gijon echipa Norve
giei CU 3—0 (2—0), prin golurile 
înscrise de Quini (min. 6), Villar 
(min. 23) și Dani (min. 60). For
mația Spaniei : Miguel Angel — 
San Jose, Benito, Verdugo, Pirrl, 
Villar, Dani, Quini, Santillana, 
Cardenosa, Maranon.
• La Salonic, selecționata clu

burilor locale a dispus cu 3—1 
(0—0) de Bayern Munchen. Au 
Înscris: Elefteriov (2), Papaioanu, 
respectiv Gerd Muller.
• Reprezentativa R. P. Chine

ze a învins la Caracas (Venezue
la) cu 2—1 (1—0) formația De-
portlvo. Pentru învingători au 
marcat San-pin și Van Cian-taL

AUTO • Prima proba a campiona
tului european (formula II), desfă
șurată pe circuitul de la Thurxton 
(Anglia), a fost cîștigatâ de pilotul 
italian Bruno Giacomelli (pe March— 
B.M.W.) — medie orară 188,890 km. 
Fostul campion mondial de motoci- 
dism, italianul Giacomo Agostini, s-a 
clasat pe locul 18, ta cinci ture de 
ciftigător.

CICLISM • După 4 etape, în Tu
rul Belgiei continuă să conducă 
Andre Dîerickx, urmat de Freddy 
Maertens — la 2:20 și Dietrich Th li
ra u — ta 2:32. Etapa a 4-a (La Xada- 
mine-lxelles, 229,700 km) a revenit ta 
sprint belgianului J. Martin, cu tim
pul de 6h 39,25.

NATAȚIE > In ultima zi a cam* 
plonatelor universitare ale S.U.A., 
desfășurate la Long Beach (Califor
nia), Brian Goodell a stabilit un 
nou record național în proba de

TELEX
1 650 y cu timpul de 14:55,53. Alte 
rezultate : 100 y liber - Andy Coan 
44,10 ; 200 y spate — Peter Rocca 
1:47.48 ; 200 y liber - Bruce Fun* 
niss 1:37,02.

SCHI • Italianca Claudia Giordan! 
a terminat învingătoare în proba de 
slalom special de ta Al'los (franța). 
Pe locurile următoare s-au clasat 
coechipierele vale Thea Gauder și 
Wilma Gatta. • Proba de ștafetă 
4X7,5 km din cadrul concursului {in
ternational de biatlon de la Mur
mansk a fost cîșitigată de selecționa
ta secundă a U.R.S.S. (V. Bamașev, 
A. Ușokov, N. Kruglov și A. Aliabev). 
Pe locul doi a terminat prima re
prezentativă a U.R.S.S. — 2h 07:36, 
iar locul trei a fost ocupat de for
mația R.D. Germană — 2h 07:42. • 
Concursul de sărituri desfășurat pe

trambulina de la Kuusaoo (Finlan
da) a fost ciștigat de sportivul 
austriac Toni Innaaer, cu 245,5 p 
(sărituri de 114 și 113,5 m). Cea maf 
lungă săritura 116,5 m, a fost reali
zată de finlandezul Ta-pîo Raeisanen, 
clasat pe locul doi cu 243,5 p,

TENIS • In turneul d-e la Milano: 
Ocle-ppo — Fleming 6—0, 6—4 ; Smith 
- Fibak 6-2, 2-6, 6-3 ; Mayer — 
Warwick 6—2, 6—1. • La Dayton
(Ohio) • Martin — Roche 7—6, 6—4 ; 
Bengtson — Lara 6—7 6-2, 6-4 ;
Dibbs — Teacher 6-3, 7—5 ; Pfister — 
Arnrrtraj 6-2, 6—3 ; Crealy — Bohms
tedt 3-6, 6-0, 6-3. a Intr-un nou 
turneu internațional feminin, la Oak
land (California), Evonne Goolagong 
a invins-o cu 7—6, 6—4 pe Rosemary 
Casals, Martina Navratilova a dispus 
cu 6—1, 6—3 de Kerry Reid, ior Wendy 
TumbuN a cî ști gat cu 6—4, 6-3 par
tida cu Betty Stove.
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