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Miine, la Brașov, și duminică, In Capitală

FINALELE PRIMEI EDIȚII
A „CUPEI ROMÂNIEI" LA HANDBAL

s-a

Prima ediție a „Cupei Româ
niei" la handbal programează 
in cursul acestei săptămini ul
timele sale secvențe : finala fe
minină (miine, in Sala sportu
rilor din Brașov) și cea mascu
lină (duminică, in Palatul spor
turilor din Capitală).

„Cupa României" nu
dezmințit nici la handbal, in 
sensul că surprizele nu au lip
sit. cea mai mare dintre ele 
fiind aceea că in finala femini
nă. alături de Universitatea Ti
mișoara, campioana tării, va 
evolua Constructorul Baia Mare, 
formație din Divizia B ! Dar, 
poate că seria surprizelor nu

s-a terminat încă, deși nu mai 
avem de 
finale și 
3—1.

Despre 
liste, adică despre echipele din 
Baia Mare, am mai vorbit, pre
gătirile și aspirațiile jucătorilor 
de la H.C. Minaur și cele ale 
jucătoarelor de la Constructorul 
fiind cunoscute. Se impune a- 
cum și o scurtă trecere în re
vistă prin celelalte tabere. La 
Universitatea Timișoara, prof. 
Constantin Lacbe lucrează de 
trei săptămini cu tot lotul, în 
care a reintrat Doina Cojocaru. 
După cum ne-a comunicat co-

urmărit decit jocurile 
cele pentru locurile

o parte dintre fina-

respondentul nostru P. Arcan, 
se muncește intens. Intr-o at
mosferă de optimism. La Steaua, 
antrenorul Cornel Oțetea a avut

PROGRAMUL
FINALELOR

FEMININ (Soia sporturHor c£e 
Brașov) joi, ora 16,30 : Rapid — 
Confacția (k>curile 3—C ; oro 
18 : Universitatea Timișoara — 
Constructorul Baia Mare (tocvrle 
1-2).

De astăzi. după ultima ord de curs, începe vacanța de pri
măvară a elevilor. Piuă la 20 aprilie, milioane de copii ți tineri 
din patria noastră își vor consacra timpul, eu predilecție, unor 
activități pe cit de necesare, după un rodnic trimestru de învă
țaturi, pe atit de plăcute ți reconfortante : cele din sfera spor
tului. Pretutindeni in țară, potrivit indicațiilor conducerii parti
dului, inspectoratele școlare, organizațiile de pionieri și U.T.C, 
în colaborare cu organele sportive locale și, pe plan central, cu 
unele federații au prevăzut excursii și drumeții, tabere de odihnă, 
concursuri și competiții la ramuri sportive tradiționale, toate în
scrise sub genericul marii competiții naționale „Daciada".

Pentru cei mai merituoși elevi din unitățile școlare cu profil 
sportiv, Ministerul Educației ți Invățămintului organizează, prin 
direcția de resort, tabere speciale de pregătire sportivă, în vede
rea întrecerilor programate in cursul acestui an. Cei peste 2 000 
de tineri fi tinere, viitori sportivi de performanță, vor face popas 
~ *** U 12 zlLf - u Postăvar. Piatra Arsă *1
Stîna de Vale (240 de schiori specializați in fond ți alpine), Mun
tele Roșu și Cheia (230 de prinnaști), Gîrbova. Căminul Alpin, Valea 
Leșului-Bihor, Tușnad, Borsec. Neptun, Căpșunica. Lacul Sărat, 
Predeal, Brașov, Baia Mare. Cimpulung Muscel, Suhard, Cuibul 
Dorului (aproape 1300 de atleți), Neptun (220 de înotători ți ju- 
e^on detenu de masă), Timișoara (140 de canotori). Tnjcea ți 
Orșova (200 de caiacițti ți canoiști), Cumpăna-Argeș (100 de hal- 
terofui) etc.

Alți aproape 40 000 de tineri ți tinere vor participa la tabere 
de pregătire pentru apărarea patriei, organizate de CC. al V.TC 
in cadrul cărora, firește, sportul va avea un loc bine stabilit, prin 
întreceri de atletism, gimnastică, tir etc.

La capitolul concursuri și competiții rețin atenția mai ales 
cele de nivel republican. La Brașov, de pildă, dintre cei a- 
proape 400 de elevi finaliști la lupte vor fi desemnați eam-

Tiberiu STAMA

Joc internațional de rugby in Giulești

RAPID - OLD HAMPTONIANS LONDRA 7-0
Echipa engleză șl a încheiat turneul întreprins în România

Vreme urită, ieri, în Capitală. 
O ploaie insistentă și rece, a- 
desea în rafale, a gonit publi
cul și a făcut aproape imprac
ticabil terenul din Giulești. Și 
totuși, în pofida acestor ne
ajunsuri, meciul de rugby din
tre Rapid București și Old 
Hamptonians Londra a oferit 
un spectacol agreabil. Punînd 
in ioc toată ambiția și măies
tria lor, ambele echipe au rea-

pecabilă (chiar și în condițiile 
aspre ale jocului de ieri) au 
avut și ei citeva ocazii prin 
Simbrook și Clifton (min. 74), 
încercările acestora fiind res
pinse in extremis de apărătorii 
rapidiști. Un joc frumos, in li
mitele fair-ptay-ului, care a în
cheiat primul turneu în Româ
nia al lui Old Hamptonians...

Arbitrul Gabriel Eftimeseu a 
condus foarte bine formațiile :

MASCULIN
-
Dinamo București
Caj-Napoca 7 . _ .
cxa 17,30 : Stooua — H.G Minaur 
flocurila 1—2).

(Paietul sporkwîlar 
duminică, ora 14 : 

Universitatea 
(Jocurile 3—<) :

Asemenea imagini vor fi intilnite și in zilele vacantei, dovedind 
popularitatea erescindă a exercițiilor fizice și sportului in rin- 

durile elevilor

ocazia să facă o bună rodare 
a efectivului de care dispune 
cu prilejul partidei amica
le cu echipa „1 August", cam
pioana R.P. Chineze. După eli
minarea eternei sale rivale, Di
namo, în semifinale. Steaua are 
— se pare — o misiune mai 
ușoară în finala cu H.C. Minaur. 
Da.-^ să nu anticipăm într-o 
competiție în care surprizele nu 
se lasă așteptate.

(Continuare in pag. 2—3)

LA BUENOSAIRES ÎNTÎLNIREA AMICALĂ DE FOTBAL

Anton, foarte activ in acest meci, va intercepta mingea, după o 
grămadă in care gazdele au fost mai decise Foto : Ion MIHAICA

DINTRE ECHIPELE ARGENTINEI SI ROMÂNIEI
@ Mehedințu, titularizat in locul lui Ștefănescu ® Gazdele intenționează să-l 

folosească pe „europeanul* Piazza

lizat multe faze frumoase, prin 
șarje ale liniilor de treisferturi 
și acțiuni ■'grupate ale pachete
lor de înaintași, vizînd buturile 
sau spațiile de țintă. A câștigat 
XV-le bucureștean (7—0), care a 
confirmat astfel frumoasa evo
luție de duminică din partida 
de campionat cu Universitatea 
Timișoara și totodată s-a re
vanșat după acel 9—11 în fața 
aceluiași adversar, în orașul de 
pe Tamisa. Șișiu este autorul 
unei încercări (min. 7) și tot el
cel care a transformat o lovi
tură de pedeapsă (min. 71). 
Oaspeții care au arătat că po
sedă o tehnică individuală im-

C. PATUȘINSCHI: 

DOUĂ NOI RECORDURI 

LA MARȘ
In cadrul concursului de marș 

dotat cu „Cupa Olimpia", des
fășurat pe Stadionul Republicii, 
Cornel Patușinschi (Olimpia) a 
stabilit două noi recorduri re
publicane pe distanțele necla- 
sice de 3 și 5 km : 11:46,5 (ve
chiul record 11:55,0) ta 3 km și 
19:50,1 (v.r. 20:09,0) ta 5 km.

RAPID : Stănescu — Năstase, 
Gh. Mircea, Mihalache, Luca — 
Șișiu, Anton — Cioceanu, Duță, 
Pena — Mengher, Sandu — Fo- 
dac, Stoica, Urdăreanu.

OLD HAMPTONIANS: Klam- 
bert — Beli, Rastall, Simbrook, 
Roite — Franklin, Davies — 
Flees, Clifton, Hopper — Read, 
Rees — Littwejohn, Clark, 
Gotch. (t. st.).

Ca In fiecare an, primăva
ra, ciclismul nostru își 
selecționează valorile pen

tru a-și alcătui reprezentativa 
care să se alinieze ta startul 
„Cursei Păcii". Marea competi
ție se desfășoară anul aeesta pe 
traseul Berlin — Praga — Var
șovia și are — după opinia 
noastră — două puncte favora
bile rutierilor români : etapele 
de munte sînt programate spre 
mijlocul competiției, iar con
tratimpul individual este doar 
simbolic reprezentat.

Alergătorii s-au pregătit anul 
acesta ta duburi, urmînd ca în
trecerile ce se dispută în a- 
ceastă perioadă să arate care 
dintre cei tind selecționabili 
sînt mai în formă. Cicliștii au 
parcurs ta antrenamente cind 
mii de kilometri și de-acum 
ponderea o vor deține competi
țiile. Dinamoviștii îi propun în

Astă-seară (or* 21) pentru Buenos Aires, miine spre dimi
neață (ora 2) pentru București, echipa de fotbal a României, 
aflată într-o perioadă de tranziție pentru viitoarele obiective euro
pene, olimpice și mondiale, răspunde invitației reprezentativei Ar
gentinei de a susține in țara organizatoare a turneului final al 
Campionatului Mondial o întîlnire amicală inter-țări, de pregă
tire și verificare.

Este o reeditare a precedentului joc amical, dealtfel primul 
dintre cele două reprezentative, disputai tot ta Buenos Aires, la 
22 aprilie 1974, ci nd Argentina a eiștigaț eu 2—1, după ce echipa 
României a condus cu 1—0 ta pauză.

BUENOS AIRES, 4 (prin te
lex). Mal puțin de 24 de ore 
pînă ta partida Argentina — 
România, așteptată aid cu un 
viu interes, exprimat foarte 
convingător prin toate canalele 
mass-media, dar mai ales pe 
stradă, unde bărbați de toate 
vîrstele comentează cu vădită 
pasiune perspectivele jocului 
de miercuri seara. întors de la 
Paris, unde a urmărit meciul 
Franța — Brazilia, antrenorul 
Luis Menotti a sosit la aeropor
tul Ezeiza cu o surpriză, eobo- 
rînd din avion cu renumitul 
jucător Piazza, care activează 
actualmente la echipa franceză 

echipă pe Vasile Teodor (pen
tru a 8-a oară in „Cursa Pă
cii", anul trecut înscriindu-se 
printre învingătorii de etapă), 
Mircea Romașcanu, Nicolae Sa- 
vu, Ilie Valentin și Ilie Butaru

PRIMĂVARA CICLISMULUI NOSTRU
Selecfionabilii își disputa cele 6 locuri 

din echipa pentru „Cursa Păcii"
(Costel Cîrje încearcă și el să 
se impună), Steaua l-ar putea 
da pe Ion Nica (poate chiar 
și pe Ion Cojocaru, deși acesta 
a dezamăgit profund anul tre
cut și nu numai pe șosea...), 
Metalul Plopeni pe Aurel Bo- 
beică (mezinul lotului, împli
nește 20 de ani ta 11 mai), 

Saint Etienne. Va juca miercuri 
seara Piazza, se întreabă toate 
ziarele, precum și numeroșii și 
inflăcăratii susținători ai echi
pei Argentinei T Ar fi un ma
re ciștig pentru reprezentativa 
tării gazdă, dar. ta această oră. 
Piazza acuză dureri 1a coloana 
vertebrală, așa că de-abia in 
seara medului medicii vor ho
tărî dacă el va evolua sau nu 
in medul cu echipa României.

Un element surpriză și in ta
băra jucătorilor noștri. Ștefan 
Covaci s-a decis in ultimul mo
ment să-1 titularizeze pe Mehe
dinții în locul lui Ștefănescu,
mizlnd pe jocul aerian mai bun

iar Olimpia pe Constantin Je- 
lev. Credincios prindpiilor sa
le, președintele F.R.C1, tovară
șul Pavel Novăcescu, a Încre
dințat și anul acesta misiunea 
de a conduce echipa în „Cursa

Păcii" unui antrenor tinăr : Va
sile Selejan.

In ultimii doi ani, echipa 
României s-a clasat pe același 
onorant loc: 6. Există acum un 
spor de șanse, chiar excluzîn- 
du-1 pe cel privind organizarea 
competiției ; Mircea Romașca
nu se află în apogeul carierei. 

al timișoreanului, care, împreu
nă cu Sătmăreanu, va trebui să 
facă față centrărilor înalte pre
dilecte ale atacanților argenti
nieni. Avertizați de jocul rapid 
și foarte indsiv al acestora, ca
re se reped pur și simplu din 
primul minut de joc spre poar
ta echipei cu care joacă, în- 
cercind să înscrie cu orice preț 
în debutul partidei (in medul 
cu Ungaria, de acum o săptă- 
mînă, după 20 de minute scorul 
era 2—0 pentru echipa Argen
tinei), fotbaliștii noștri se pre
gătesc să reziste acestui duș 
rece tradițional pe stadionul 
„Boca", pentru a le pune, in 
continuare, probleme cit mal 
grele adversarilor prin contra
atacuri energice și hotărîte.

Iată și ultimele vești din cele 
două tabere. Jucătorii noștri au 
făcut marți dimineața un ultim 
antrenament pe stadionul Hu- 
racan. La rîndul lor, fotbaliștii

Marius POPESCU

(Continuare in pag. a 4-e)

lotul dispune de cîțiva tineri 
eare-și pot afirma valoarea in 
acest veritabil campionat mon
dial de lung kilometraj (Ni
colae Savu, Aurel Bobeică ș.a.) 
și. în fine, echipa se mai spri
jină încă pe aportul considerabil 
al celui mai harnic și mai sîrgu- 
indos rutier al acestor ultime 
generații : Vasile Teodor.

Actualul sezon are un punct 
prioritar bine cunoscut (cam
pionatele mondiale, programate 
in vară în R.F. Germania), dar 
„Cursa Păcii" a fost și rămîne 
„primăvara ciclismului nostru", 
întrecerea cu care sportul cu 
pedale debutează în fiecare se
zon. Și, așa cum ziua bună se 
cunoaște de dimineață, un sezon 
fructuos îl putem anticipa pri
măvara pe șoselele dintre Ber
lin, Praga și Varșovia.

Hristache NAUM



(IND DIRECTORUL ȘCOLII SE AFLA PRINTRE ELEVI,
SPOREȘTE EFICIENTA ORELOR DE SPORT

Ultima zi de duminică dina
intea vacanței de primăvară a 
elevilor a fost marcată — în 
municipiul Ploiești — prin nu
meroase competiții de masă din 
cadrul ediției de vară a „Dacia- 
dei“. Iar dacă aceste competiții 
s-au bucurat de o bună reușită, 
faptul se explică, în primul 
rînd, prin aceea că la organiza
rea întrecerilor și-au adus o 
contribuție remarcabilă directo
rii școlilor și profesorii de edu
cație fizică. Ei au muncit cot la 
cot — dacă se poate spune așa

VACANTA
DE PRIMĂVARĂ

(Urmare din pag. 1)

pionii țării la clasice (6—9 apri- 
lie) și libere (10—12 aprilie). La 
București, in sala Floreas- 
ea (12—14 aprilie), se vor 
tntrece cei mai talentați 300 
de gim-naști sportivi din u- 
nitățile cu profil. Tot in 
vacanța de primăvară, la Arad 
(11—12 aprilie), va avea loc fi
nala pe țară a ansamblurilor 
școlare de gimnastică ritmică, 
prin grija C.C. al U.T.C. Elevii 
fotbaliști se vor afla și ei in 
atenția generală, printr-o pre
zență masivă la zonele campio
natelor școlare (7—16 aprilie), 
de la Dorohoi, Slobozia. Craio
va, Lugoj, Baia Mare, Alba lu- 
lia,~Tg. Mureș și Brașov, ca și 
tinerii șahiști din școli, care se 
vor reuni in localități din jude
țele Suceava, Dîmbovița, Mehe
dinți. Hunedoara, Harghita și in 
municipiul București.

Dintre numeroasele acțiuni 
sportive patronate de Consiliul 
Național al Organizației Pionie
rilor semnalăm, pentru amploa
rea lor, „Cupa Coyurluiului" la 
minirugby (corn. Firtănești — 
Galați), „Cupa Măgura” la kar- 
turi (Cisnădie — Sibiu), „Cupa 
Independenței" la diferite ra
muri sportive aplicative (Vaslui) 
fi Concursul pionierilor țintași 
(Alexandria).

Vacanța de primăvară este 
marcată, totodată, de o acțiune 
deosebit de importantă, pe pla
nul cunoașterii și îmbogățirii 
experienței, pentru mii de ca
dre didactice din grădinițe și 
țcoli generale. Este vorba de 
organizarea cursurilor de per
fecționare sportivă a educatoa
relor (6—8 aprilie) și învățăto
rilor (10—15 aprilie), acțiune de 
proporții — Ia nivelul tuturor 
județelor — la reușita căreia își 
vor da concursul specialiști din 
București și din toate centrele 
universitare.

Așadar, vacanța de primăvară 
■ elevilor oferă un amplu pro
gram de activități sportive, pe 
care ziarul nostru își propune 
tă-l ilustreze, ca de obicei, cit 
mai cuprinzător.

— cu activiștii consiliului muni
cipal, ai consiliului județean 
pentru educație fizică și sport, 
ai Inspectoratului școlar. „Pen
tru noi — ne spunea tovarășul 
Octavian Bălteanu, secretar al 
C.J.E.F.S. Prahova — a fost o 
experiență dintre cele mai reu
șite. Avind un asemenea spri
jin din partea directorilor școli
lor, am făcut un pas hotăritor 
pe calea transformării sportu
lui intr-o disciplină care con
tribuie efectiv la modelarea ca
racterelor".

Sîmbătă după-amiază, după 
terminarea orelor de curs, peste 
200 de elevi ai Școlii generale 
nr. 6 din Ploiești au luat parte 
la o acțiune inedită pentru ei : 
un concurs de marș pe distanța 
de 12 km. Imbrăcați in echipa
ment adecvat (ca și profesorii 
lor de educație fizică, Gheor- 
ghe Andrei și Gheorghe Aure
lian), mărșăluitorii au plecat 
din curtea școlii, au traversat 
cîteva artere ale orașului, o- 
prindu-se în pădurea Crîngul 
lui Bot. Aici au făcut o scurtă 
pauză, apoi au revenit, pe ace
lași traseu, la școală. A doua 
zi, aceiași elevi și încă vreo 
două sute de colegi și colege 
și-au dat întîlnire pe baza spor
tivă a școlii. Octavian Tatomi- 
rescu, elev în clasa a Vil-a, 
președintele asociației sportive 
școlare „Vest ’70", se arăta in- 
cîntat că nici unul dintre cei 
care s-au înscris la întrecerea 
de marș nu a abandonat și nici 
nu a refuzat să vină la jocurile 
programate in ziua următoare. 
„Sîntem in faza cînd organizăm 
competiții Ia nivelul claselor — 
ne spunea el — și dorim ca nici 
un elev să nu rămină in afara 
„Daciadei". Chiar și cei — foar
te puțini — scutiți medical au 
cite o responsabilitate in între
cerile de azi*. Pe două terenuri 
se

jucau minifotbal și alte două 
își așteptau rindul ; terenurile 
de tenis, cele de baschet, pista 
de atletism — toate erau ocu
pate de elevi. Directorul școlii, 
profesorul Vasile Sorohan, toc
mai 
meci de handbal. L-am între
bat : 
cînd vă afiâți printre elevi in 
postură de... arbitru „N-am 
nici o teamă în această privin
ță — ne-a răspuns. Dacă e să 
discutăm despre autoritate, vă 
pot spune că, dimpotrivă, ea 
crește dacă mă aflu printre 
elevi și atunci cînd ei fac sport. 
Sînt de părere că exercițiul 
fizic n-ar trebui să lipsească 
din programul nici unei zile a 
copiilor".

Foarte mulți elevi am întilnit 
și pe baza sportivă a Liceului 
energetic. Echipele anilor III și 
IV jucau fotbal ; patru echipe 
(două de băieți și două de fete) 
erau pe terenurile de handbal. 
Am intrat și în moderna sală de 
sport de aici, unde avea loc 
etapa județeană a Festivalului 
ansamblurilor de gimnastică 
modernă. A evoluat mai intii 
echipa liceului gazdă (elevele 
au fost pregătite de profesoara 
Mari3 Chirilescu), apoi cea a 
Liceului mecanic nr. 1 din Cîm- 
pina (profesoară Maria Starcov). 
Au cîștigat ploieștencele, gra
ție exercițiilor de-a dreptul in- 
clntătoare oferite de cele 8 ele
ve : Maria Rușeneanu. Lumini
ța Tofăleanu. Ioana Costache, 
Manuela Badea. Cătălina Popa, 
Elena Bușoiu. Georgeta Sz61- 
I5șy și Cristina Radu. După ce 
s-a convins că pe terenuri totul 
este In ordine, directoarea liceu
lui. inginera Nela Vasiliu. și-a 
aplaudat elevele gimnaste. Ele 
vor reprezenta județul Prahova 
la finala pe țară ! ,

terminase de arbitrat un

.Autoritatea dv. nu suferă

juca handbal, două echipe ton GAVRILESCU

In cvcnimcnl important al Gimnasticii

FINALA CONCURSULUI
Pe agenda competițională a lu

nii aprilie, la loc de frunte se 
situează, pe lingă Campionatele 
internaționale ale României, care 
— după cum am mai anunțat — 
vor avea loc la Bacău, finala 
Concursului republican, școiar de 
gimnastică, programată în sala 
Floreasca din Capitală, în zilele 
de 12—14, cu participarea celor 
mai bune sportive și a celor mai 
valoroși sportivi din unitățile de 
profil ale Ministerului Educației 
și învățămîntului. (La categoriile 
mici de clasificare (a IV-a și a 
IlI-a), întrecerea va avea atit un 
caracter individual, cît și pe echi
pe, în timp ce la categoriile a 

concuran-a, I și maeștri se va 
numai individual.

, La categoria maestre 
prezente, printre altele, 
binecunoscute pe plan 
ca Dumitrița Turner, Mirela Oan-

vor fi 
gimnaste 
national

REPUBLICAN ȘCOLAR
cea, Sorina Ștefan sau Iulian* 
Mar cu, Luminița Mile* și Maria
na Cojan, deseori selecționate în 
echipele reprezentative ale țâra în 
anii din urmă.

Prin unitățile angajate în în
trecere, 
sportive 
anunțat 
valoarea 
cursului 
nunță ca un important eveniment 
al gimnasticii noastre.

prin numărul mare de 
și sportivi care și-au 

participarea, ca și prin 
acestora, finala Con- 

republican școlar se a-

SĂRITORII DE LA PROGRESUL
AU DOMINAT CAMPIONATELE DE JUNIORI

De mîine, „naționalele11, copiilor
Desfășurate la bazinul ,,23 Au

gust" din Capitală, campionatele 
naționale de sărituri în apă pen
tru juniori au relevat buna pre-’ 
gătire a reprezentanților clubului 
sportiv Progresul (antrenor ; Pan- 
telimon Decuseară), care au cu
cerit 8 din cele 12 titluri acorda
te. în plus, au fost „lansate" cî- 
teva talente, dintre care s-a evi
dențiat ca un element de. mare 
perspectivă Cornel Pop. Celelalte 
4 titluri au revenit sportivilor de 
la C.S.Ș. Sibiu (antrenor : D. 
Popoaie) — 3 și C.S.Ș. București 
(antrenori : Cristina Timar și N. 
Spariosu) — 1. Mai menționăm 
echilibrul disputelor în întrecerea 
fetelor. La „3 m“, de pildă, Geor
giana Săcăleanu a cîștigat în fața 
Feliciei Cirstea datorită unei 
ferențe de numai 35 de sutimi 
punct.

ai
de

mRezultate : TRAMBULINA 1 
JUNIORI A : 1. M. Kaiss (C.S.Ș. 
Sibiu) 425,40 p, 2. T. Barabas 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 352,70 p, 
D. Oprean (C.S.Ș. 
JUNIORI B : 1.
greșul Buc.) 305,35 
trescu (Progresul)

3. 
Sibiu) 351,85 p; 
C. Pop (Pro- 
p, 2. G. Dumi- 
297,25 p, 3. D.

ETAPĂ INTERMEDIARĂ

I FIUH

IN CAMPIONATUL MASCULIN
DE BASCHET

Meciul I.C.E.D. - „U“ Ckij-Na- 
poca, important pentru locui 3

Echipele I.C.E.D. și Universita
tea Cluj-Napoca susțin astăzi și 
mîine, în cadrul etapei a 16-a (in
termediară) a campionatului na
țional de baschet masculin, o du
blă partidă, al cărei rezultat va 
influența în mare măsură lupta 
ce se dă pentru ocuparea locului 
3 in clasamentul competiției. O 
dublă victorie a formației bucu- 
reștene ar apropia-o la numai 
două puncte de duj'eni, In timp 
ce un dublu insucces al ei l-ar 
distanța decisiv pe studenți, care 
râm în tari pe poziție chiar și cu 
„1—1“. Un alt meci important, 
dar de această dată prin prisma 
luptei care se dă pentru evita
rea retrogradării, are loc la Bra
șov, între C.S.U. și Universitatea 
Timișoara.

Programul complet al etapei : 
I.C.E.D. (locul 4) — „U- Cluj-
Napoca (3) — rezultate în tur
S3—106, >3—100 ; C.S.U. Brașov (7) 
— Universitatea Timișoara (6) 
«1—«7, >2—S7 ; Steaua (1) — C.S.U. 
“ FT—71 ; Politeh-

Dinamo Bucu- 
73—120, 60—lOi ;

• X-- »«, «A-- , Oii
Sibiu (>) W—76, 
nica lași (10) - 
rești (2) “ —. ________
(5) — Dinamo Oradea (12) 69—80, 
76—74.

Jocurile Rapid — I.E.F.S.-Lic. 2 
se vor desfășura la 24 și 25 mai. 
Intilnirile din Capitală au loc în 
sala Floreasca, azi de la ora 15,30 
și mîine de la ora 9, în următoa
rea ordine : Steaua — C.S.U. Si
biu. LCX.D. — WU“ Cluj-Napoca.

Farul

START ÎN NOII SEZON DI DIRT-TRAtli

^Recom

Dupâ ce săptâmlna trecuta au 
dat, la Arad, probele de control, 
alergătorii de dirt-track și-au 
continuat pregătirile in vederea 
prunului concurs al anului, care 
va avea loc slmbătă la Brăila, 
cu participarea dtorva sportivi 
din R. D. Germană.
• In acest sezon vor apare b. 

concursurile de dirt-traclc repre
zentanții unei noi secții : LP.A. 
Sibiu, asociație la care s-au trans
ferat cunoscuțil alergători Ion 
BobUneanu ți Nicolae Biureanu.

• „Dadada* motodcliștUor 
bucurețtenl. In programul căreia

curse de lndemînare, 
a IV-a etapă. Invingă- 
Bălan (Telefoane), la 

șl Tr. Mihăilescu 
— Centrul moto Buc.) 

T. Troia (Institutul

figurează 
a ajuns la 
torii : M. 
începători 
(LLR.U.C. 
la avansați, 
de arhitectură) a realizat cel mai 
bun timp al zilei.
• „Cupa F.R.M.* la motocros, 

deschisă alergătorilor de toate ca
tegoriile, continuă duminică la 
Vălenii de Munte, cu etapa a 
n-a. întrecerile constituie și un 
criteriu de selecție pentru alcă
tuirea echipei naționale.

ATITUDINI CONTRASTANTE

IN
I l

Pentru a viziona în bune condiții cele mai pasionante În
treceri ale Campionatului mondial de fotbal, magazinele co
merțului de stat vă recomandă televizoarele cu circuite inte
grate.

Realizate în baza celor mai noi scheme tehnice utilizate 
pe plan mondial, televizoarele cu circuite integrate au o 
fiabilitate mărită și un consum de energie electrică redus 
cu 33%. Stabilizatorul inclus în construcția televizorului asi
gură calitatea deosebită a imaginii și a sunetului chiar la 
variații mari de tensiune. Utilizîndu-se la construcția lor 
module funcționale, operațiunile de depanare sint simplifi
cate. —

Termenul de garanție pentru buna funcționare a televizoa
relor cu circuite integrate s-a ma
jorat Ia 12 luni.

Aceste tipuri de televizoare pot 
fi cumpărate și cu plata în 24 de 
rate lunare, acontul fiind de nu
mai 15% din prețul de vînzarc.

Ultima dintre cele 9 între
ceri ale recentelor campiona
te republicane de cros de la 
Craiova, 
12 OOC m, 
așteptată, 
cei mai 
de fond 
de aceea 
disputa lor să 
atractivi.

Tvztnd seama 
tele înregistrate 
ntle precedente, 
primăvară, la ©ei de 
de la Băile Felix 
ș< la Crosul Balca
nic de la Istanbul, 
pentru primul 
țanse'e cele 
mari erau _____
Hie Florotu, Aurel Niculescu 

Dar, încă 
antrenorul 

Grozescu

cursa seniorilor, pe 
a fost ți cea mai 
Se aflau la start 

valo-oși alergători 
din țara noastră și 
e»-a de presupus ea 

fie cea mai

dc rezulta- 
tn săptdmi- 

ia crosul de 
selecție

ioc 
rw 
atribuite

terminat

și Petre Lupan, 
înainte de start, 
timișorean Emil 
ne-a spus că nu trebuie să 
ne așteptăm la mare lucru 
de la Niculescu, deoarece el 
este accidentat ți nu știe 
dacă va putea încheia cursa. 
„A ținut însă neapărat să 
participe, pentru a contribui 
cu ceva la o clasare cît mai 
bună a echipei Clubului at
letic școlar-universitar, poa
te chiar la cucerirea titlului 
de campioană-. Și intr-ade
văr, talentatul atlet a depus 
lăudabile eforturi pentru a 
putea alerga și mai ales pen
tru a putea termina pe o 
poziție dt mai bună. In fi
nal, «4 •-« clasat al dncUea,

oducind-u-și un 
sianțial la victoria 
prima obținută de 
Ln campionatul 
(locurile celorlalți 
nenți : V. Bichea — locul 4, 
M. Bistriceanu — 14, S. Bog
dan — 17, D. Gruia — 18).

Am evidențiat acest fapt 
pentru ci, la Craiova, ne-a 
mai fost oferit tenul, dar la 
p<Aul opus ! In aceeași cursă 
a, seniorilor, alergătorul Niță 
Dwnitrașcu, de la Steaua, a 

al 32-lea, dar la 
masa de înregis
trare a xwirtt a 
prezentat wi bon 
cu numărul 22, pe 
care-l primise — 

țcfiimb — de la Ion 
Nunu (CS.U. Galați). Tenta- 
tiioa de fraudă a fost însă 
descoperită imediat arbi
trul principal al competiției, 
prof. C-tin Babei, n-a avut 
de luat altă măsură decît 
descalificarea celor doi aler
gători, ceea ce a condus și 
la neclasa-rea formației Stea
ua, avind tn vedere faptul 
că aceasta prezentase mini
mul de concurenfi necesari 
pentru a puncta.

Credem că federația de a- 
tbetism trebuie să analizeze 
această serioasă abatere, care 
ar fi putut conduce la o fal
să ierarhizare a unora dintre 
echipele 
măsurile 
impun !

aport sub-
C.A.S.U., 

timișoreni 
seniorilor 

cormpo-

D.

2

participante, ți să ia 
disciplinare care se

Romeo VILARA

£

I

Oltean (Progresul) 296,05 p ; JU
NIOARE A : Georgiana SăcAleanu 
(Progresul) 358,85 p, 2. Magdalena 
Toth (Crișul) 351,75 p, 3. Elena 
Cîrstică (Progresul) 328,45 p ; JU
NIOARE B : 1. Daniela Cojanu
(Progresul) 320,60 p, 2. Carmen 
Bădescu (Progresul) 306,70 p, 3. 
Cristina Timar (C.S.Ș. București) 
298,0 p ; TRAMBULINA 3 m JU
NIORI A : 1. ......... -
2. D. Oprean 
(C.S.Ș. Sibiu) 
B : 1. C. Pop
(Progresul) 290,50 p, 3. 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 
JUNIOARE A : 1.
călcanu 353,55 p, 2.
(Lie. 2 Buc.) 353,20 p. 3. Magda
lena Toth 334,80 p ; JUNIOARE 
B : 1. Cristina Timar 336,20 p, 2. 
Daniela Coianu 309,0 p, 3. Gabriela 
Covaci (C.S.M. Cluj-Napoca)
308.55 p ; PLATFORMA JUNI
ORI A ; 1. M. Kaiss 303,95 p, 2. 
H. Beer 287,50 p, 3. D. Oprean 
268,85 p ; JUNIORI B : 1. C. Pop
301.55 p, 2. Fl. Iliescu (C.S.Ș. 
Buc.) 261,80 p, 3. G. Dumitrescu 
245,0 p ; JUNIOARE A : 1. Elena 
Cîrstică 307,05 p, 2. Georgiana Să
căleanu 304,50 p, 3. Victorița Mîr- 
șică (Progresul) 274,95 p ; JU
NIOARE B : 1. Carmen Bădescu 
224,10 p, 2. Isabela Bercaru (C.S.Ș. 
Buc) 223,65 p, 3. Luiza Nicolaescu 
(Progresul) 222,15 p.

Activitatea la sărituri continuă 
săptămîna aceasta cînd, tot la 
bazinul „23 August", au loc cam
pionatele naționale pentru copii: 
mîine sînt programate salturile de 
la trambulina de 1 m, sîmbătă 
și duminică cele de la 3 m și de 
la platformă. în fiecare zi pro
bele se dispută de la ora 10 (ca
lificări) și de la ora 16 (finale).

M. 
386,0 p,
341,90 p
365,65 p,

Kaiss 422,45 p.
3. H. Beer 
; JUNIORI
2. V. Urse 
D. Lucaciu 
288,40 p ; 

Georgiana Să- 
Felicia1 Cîrstea

ptta . 
La hx
•ens. Ae ă

3 
pe acum a

du.-Ze 
hocheiști f-

In partd 
neuhli. Bu‘ 
lecționaxa j 
22—1 (S—«. 
care putea 
gorică daci 
reprezentat 
luat un m 
și foști tn* 
sucevenii i 
drumului P 
rrranțe. Au 
Axinte și < 
Panâ. Cost< 
ghi, Gheor 
reanu. resp

„CUR
VinerUii 

vade^âjl 
tipT^Cotatâ 
clism", Intr 
tă dată jir

Prima et 
neri, cu îr 
pe distanța 
km. 13 pe 
tenița, cu :

DRUMUL
COPIILOR

SPRE JUDO
încă de la introducerea 

judo-ului s-a pus accent deose
bit — cum era și firesc — pe 
pregătirea copiilor. In 1971 s-a 
și organizat prima ediție a cam
pionatului republican al copii
lor, întrecere care avea să dez
văluie numeroase talente.

Desigur, campionatele copii
lor oferă lesne prilej de selec
ție, majoritatea ciștigătorilor in- 
trind în vederile antrenorilor de 
loturi. Pentru a-i aduce însă pe 
saltelele de antrenament și a- 
poi pe cele de concurs, antre- ’ 
norii de judo desfășoară o acti
vitate vastă și complexă. Ei se 
duc în școli la începutul fiecă
rui an de învățămînt și organi
zează acțiuni de selecție prin 
care trec mii de elevi. Odată 
încheiate probele de selecție, 
antrenorii încep migăloasa mun
că de pregătire. ~ 
dintre antrenorii 
mese minuțios 
pregătire, astfel 
parte din timp să se poată con
sacra copiilor.

După cum se știe însă copiii 
— în mod firesc pentru frage
da lor vîrstă — nu sînt stator
nici, fiind supuși multiplelor 
tentații de moment. Cu toate a- 
cestea, antrenorii, spre meritul 
lor, au găsit soluțiile pentru 
a-i atrage și captiva pe copii.

Cei mai mulți 
de judo intoc- 
programul de 
incit o bună

Copiii de 
rivnă, de;

Programul 
tuie un alt 
pentru copt 
ani sînt in 
cestui spo: 
care sint , 
specifice d< 
cea mai sil 
copiii încej 
Ie aplice, 
cintă atit 
mai preget 
devină, c’ 
tință, mari 
tițiile, cit i 
constituie i 
ment de a.

După in
activitate 1

CONSTA»™ NOUN: „DESCOPERIREA
PE CARE ANTRENORUL

Experiența antrenorului eme
rit Constantin Nour in dome
niul selecției, pregătirii și pro
movării tinerilor boxeri este 
prea bogată pentru a mai fi ne
voie să justificăm apelul de 
față la opiniile sale. El a călău
zit in ring și in afara lui pa
șii multor pugiliști români, re
zultatele fiind de cele mai 
multe ori excelente. In epoca 
activității sale la clubul Dinamo 
(unde e prezent și acum, deși 
pensionar!), Constantin Nour a 
condus mulți sportivi aproape 
de-a lungul întregii lor cariere. 
Și astăzi povestește cu haz in- 
tîmplarea cu colegul gălățean 
Petre Mihai,_care-l lăsase 
elevul său 
— muscă și 
rești — la 
mirîndu-se 
dovenește 
grea?". ;
Ciobotaru a fost timp de 9 ani 
eampion național la categoriile 
semigrea șl grea).

Să-I lăsăm așadar pe maes-

pe 
Dumitru Ciobotaru 
l-a regăsit la Bucu- 
categoria maximă, 

și exclamînd mol- 
„Copchilu’ mnieu, la 

(După cum se știe, D.

trul Nour 
rile, fără < 
după rescr 
ției cale: . 
somatic, ap 
găsesc chig 
Trebuie să 
linzi școlili 
să umbli.
toți antrez 
facă aees 
sește
priei .zy / 
copilului ; 
și de părir 
tia rr.anțfea 
pug:lat-^Fff 
prea puțin 
dă conving 
Asemenea 
vinse cu ta 
dispunem.
următor. î 
care a ales 
primește pc 
in sală, ac 
tura deciși 
(la piatra 
dificilă fi <



respectiv 
Au arbitrat 

M. Leonte

și _ 
turneului 
republican 

de categoria I.

primele jo- 
final 

al 
Iau

OA(:i\D[l“ IA HOCHEI

a_i-

Costin CHIRIAC

e.

it

egătire și 
lâ, copiii

etapa a n-a sîmbătă. de la 15,30: 
contratimp Individual pe 15 km, 
cu startul din dreptul intersecției 
șoselei Tunari cu șoseaua de cen
tură Otopeni — Afumați ; etapa 
a IlI-a duminică, de la ora 9 : 
cursă pe 80 km, pe șoseaua Buf
tea, cu startul din dreptul km. 
10,500 și Întoarcerea la km. 45.500.

vi-
15, 
la 

Ol
la tan. 43;

□ergia București, se pregătesc cu deosebită 
ntrepament nu cuprind, deocamdată, ele- 
:e tddr.ie^spectaculoase

fecti- 
In trecerile 
rezervate 

ta ho
pe pa- 

dtn Capi- 
a fost

rtndu- 
Ln Ca- 
ă vadă 

ni jucă- 
acest 
mu- 

anucțâ de 
r^rdidată 

t- rln- 
f ir de

a txir- 
tevins se

ra 
O victorie
ma: cate
na că în 

au evo- 
de actuali 

timp ee 
începutul 
e perfor- 

iei 4, 
Z. Nazhi, 
2. B. Na

si Tu-

se

«e

IntîlnArea dintre 
județelor Galați și 
fapt un med între 
Dunărea și Unirea, 
cu victoria primei 
scorul de 6—3 (2—0, 
Meciul, fără să se fi ridicat 
valoarea tehnică așteptată, 
plăcut totuși..........................
Au marcat : 
dila, Iordan, 
șan pentru 
Csedo (2) și 
Gh.

selecționatele 
Co vas na, în 
divizionarele 
s-fa încheiat 
formații la 

, 3—1, 1—2).
1". la

tehnică așteptată. a
prin dîrzenia luptei. 
Moroșan, Liga, Ber- 
Chiriță și Gherghi- 
gălățeni,

Kedves.
Mureșeanu 

(București).

Azi se dispută 
curi din cadrul 
al campionatului 
juniorilor ' _
parte echipele Steaua. Liceul nr. 
1 Miercurea Ciuc, S. C. Miercu
rea Ciuc și C. S. Școlar București. 
Tn primele partide se vor întîl- 
ni : S. C. Miercurea Ciuc — Li
ceul nr. 1 Miercurea Ciuc (ora 
8,45) și Steaua — C. S. Școlar 
București (ora 11). în continuare, 
de la ora 13,30, au loc meciurile 
din cadrul ,,Daciadei“ : Galați — 
Suceava. București — Cluj și 
Harghita — Covasna. Partida din
tre Harghita și Cluj, care trebuia 
să aibe loc în prima zi, se va 
disputa vineri, de la ora 16,30.

R. V.

e consti- 
atracție 
de 6—8 

le a-
joacă în 
procedee 

forma lor 
t-treptat, 
țe și să 
: ii In
cit nu-i 
dfieit să 

cu pu- 
1 Compe- 

petiții, 
rtant mo-

cei mai talentați sint „lansați* 
în întrecerile juniorilor. Antre
nori ca Mihai Botez (Rapid A- 
rad), Dorel Hirțan (Gloria 
Arad), Floriei Georgescu (C.S.Ș. 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej), 
Ovidiu Bucur (C.S.Ș. Șoimii Si
biu), Constantin Bordea (Poli
tehnica Iași), Florian Velici 
(C.S.Ș. Oradea), Dorin Gaura și 
Ilie Gheorghe (CjS.Ș. Energia’ 
București) se preocupă cu mul
tă dragoste și pasiune de pre
gătirea copiilor, mulți dintre 
aceștia ajungînd in echipele di
vizionare și In loturile repre
zentative.

I
BĂLĂCI Șl C. ZAMFIRI

I ÎN AȘTEPTAREA MECIULUI CU... ARGENTINA
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LOR PRESUPUNE UN EFORT | 
E SĂ SI-L ASUME!"

...Un mare absent din turneul 
naționalei noastre în Franța și 
Argentina este, potrivit opiniei 
generale, craioveanul Ilie Bălăci. 
L-am găsit luni, pe „marele 
singuratic" acasă, la Craiova, 
cu piciorul sting încă în gips. 
„Accidentarea s-a produs in ul
timul joc de campionat, Ia Tîr- 
goviște, cînd Alexandru m-a lo
vit, dar istoria acestei indispo
nibilități începe din meciul cu 
„Poli" Timișoara, cînd bănui 
meu prieten Roșea m-a lovit 
involuntar. S-a mai adăugat și 
efortul de la Istanbul... In sfir- 
șit, asta a fost neșansa mea !**, 
a început Bălăci dialogul nostru 
fără hirtie și creion. A trecut 
repede peste acest capitol, uita
se parcă de el, micuța Elena- 
Lorena, venită pe lume dumini
că, captîndu-i mai toate gindu- 
rile tinărului tată. Și, totuși, 
nu putem uita de fotbal, de 
meciul de la Rouen, de meciul 
care va începe miercuri seara 
peste Ocean și se va încheia 
cînd zorii zilei de joi vor miji 
peste Carpați.

— Cit mi-am dorit să joc in 
meciul cu Franța, fie ea și na
ționala B întărită insă eu 7 oa
meni din Iotul pentru C.M. In 
martie *74 eu am debutat in na
țională, la Paris, cînd am pier
dut cu 1—0 jocul ra Franța. 
Era, acum, un nimerit prilej de 
revanșă pentru mine !

— Naționala noastră a jucat 
insă slab, s-a scris, așa că !n- 
frîngerea 
șată...

— Am 
Credeam 
mobilizarea etalate la Istanbul 
ne vor da cîștig de cauză. N-a 
ieșit insă bine !„. Oricum, cred 
că rezultatul acesta de Ia Rouen 
nu trebuie să demobilizeze echi
pa noastră pentru meciul eu 
Argentina. Dimpotrivă !.„

— Argentina 
și Bulgaria in

— Categoric, 
ma șansă. Dar 
ranța lui Răducanu, tu „tnvirtl- 
tele* lui Dobrin, in calmul Iui 
Ștefănescu, In centrările lui Lu- 
cescu, in „capul de aur* al lui 
Dudu și, mai ales. In marea ca
litate a echipei noastre de a se 
mobiliza Ia maximum In parti
dele eu adversari mari. Nu 
uitați eă in aprilie *74 am mai 
jucat la Buenos Aires șl am 
pierdut greu eu 2—1, după ee 
am condus Ia pauză prin golul 
lui Kun II și după ee am pri
mit golul doi ra 14 minute Îna
inte de final. Tin minte toate 
amănuntele pentru eă atunci 
am privit jocul din tribună, 
fiind operat după meciul eu 
Brazilia. Deci, • nouă revanșă 
aminată. Poate peste patru ani. 
In turneul final al C.M., vei 
reuși să joc împotriva Argen
tinei !.„

— Pînă atunci, cum vezi jo
cul atacului nostru in meciul de 
miercuri noaptea ?

— Am citit noua linie de atac 
pe care a vem prezenta. Cred 
că sarcinile vor fi aceleași ea 
Ia Istanbul, cu singura deose
bire eă dacă Împotriva Turciei 
eu am jucat aproape de Dudu 
Georgescu, acum rolul acesta va 
n preluat de Rădulescu, iar ari
pa lipită de tușă, va ti cea 
dreaptă — Lucescu, și nu extre
ma stingă. Sper ca Dudu Geor
gescu să renască sub centrările 
ideale ale Iul Lucescu, iar echi-

pa să demonstreze aceeași pu
tere de luptă ca la Istanbul.

★
...Alt mare absent de ultimă 

oră este Constantin Zamfir. 
L-am găsit ieri la clubul Steaua. 
Iși scosese de o zi gipsul, în
cepuse primele antrenamente 
ușoare. „Ghinionul meu de la 
Tg. Mureș ! M-a lovit Onuțan, 
dar fără să vrea ! Acum Impor
tant este să joc in meciul cu 
Bulgaria. Vreau să fac un meci 
mare la 3 mai !“. înțeleg în vo
cea lui o tristețe mistuindu-1, 
ar C dorit, desigur, să joace în 
Argentina, „pe un teren adevă
rat, la Istanbul n-a fost teren 
de fotbal și frămîntaraa a- 
ceasta mi se pare totuși un 
lucru bun. 11 întreb despre re
zultatul de la Rouen, cum ii 
găsește, dar el nu prea are chef 
de vorbă. „îmi pare rău de re
zultat zice intr-un tirziu.

— Și meciul ra 
cum îl vezi ?

— Eu merg pe 
egal !

— Ai argumente, 
sentimentalism ?

— Avem o apărare bună. Și 
apoi faptul eă jucăm cu mai 
mulți mijlocași mă face pe mi
ne să cred că putem produce • 
surpriză.

„.Ilie Bălăci și Constantin 
Zamfir așteaptă, ca și noi toți, 
un rezultat bun și o compor
tare onorabilă de la naționala 
noastră de fotbal. Pentru ca 
apoi, după acest turneu de par
tide amicale, „tricolorii" să ata
ce cu un moral bun cursa par
tidelor oficiale care va începe 
la 3 mai, la București !...

Mitcea M. IONESCU

Argentina

un rezultat

dincolo de

aceea n-a fost revan-

citit și eu !.„ Păcat L- 
că puterea de lupta și

a învins Peru 
ultimele zile U. 

și cu noi au pri- 
eu cred in sigu-

e gindu- 
tabilită, 
concep- 

dezvoltați

că eo- 
Trebuie 
e nu 

să 
le lip-

nea 
depinde 

aceș-

buie să ai răbdare, să aștepți 
să vezi dacă îi place copilului, 
pentru că pe drum apar o mul
țime de tentații care-1 pot în
depărta. între timp, copilul poa
te afla că în alte ramuri spor
tive accesul spre performanță e 
poate mai ușor, mai lesne de 
parcurs calea spre realizare. 
Totul depinde, în acest stadiu, 
de personalitatea antrenorului, 
de capacitatea lui de a cîșliga 
interesul și simpatia copilului, 
de a stabili afinități indestruc
tibile cu boxul. Dar abia după 
ce l-ai hotărît să rămînă în 
sala de antrenamente începe 
greul: etapa creșterii lui, de la 
faza de începător la aceea de 
avansat. Bine fac antrenorii 
care încep cu joaca, nu cu „V>ă- 
taia“. Talentele vii care apar 
in sală trebuie cultivate eu gri
jă,. supuse unei bune pregătiri 
fizice. Restul e profesie pură. 
Dacă ar fl să mai aleg astăzi 
copii pentru box, cred că pri
mul criteriu ar viza: viteza ge
nerală $1 reflexele copilului".

Tragerea Pronoexpres de astăzi 
zultatele vor fi comunicate și Ia

I
I

Astăzi, pe Stadionul Republicii, în meci amical

LOTUL OLIMPIC INTÎLNEȘTE 
FORMAȚIA DULOARA SL1VEN

Continuîndu-și seria partide
lor cu caracter de verificare, 
Lotul olimpic întîlnește astăzi 
— Pe Stadionul Republicii, de 
la ora 16 — echipa bulgară 
Sliven, care activează în Divi
zia A.

După jocul susținut duminică 
la Timișoara, în compania Po
litehnicii, componenții lotului 
au revenit în Capitală luni, cînd 
au efectuat și un antrenament 
de refacere. Au participat : 
lungii, Bucn — portari ; M. 
Zamfir, Stancu, Nicolae. Tilihoi, 
Lucuță, Bărbulescu — fundași ; 
Beldeanu, Mulțescu, Țicleanu. 
Zahiu — mijlocași ; Gri gore, M. 
Răducanu, Radu II. Vrinceanu 
și Manea (Rapid) — înaintași. 
In cursul aceleiași zile, seara, 
conducerea tehnică (asigurată 
de Cornel Drăgușin și Ion Nun- 
weiller) a analizat, împreună

cu jucătorii, partida cu liderul 
clasamentului, insistindu-se, fi
rește, asupra deficiențelor sem
nalate. Aceste lacune, apărute 
în evoluția olimpicilor la Timi
șoara, în pofida victoriei repur
tate cu 1—0, au alcătuit... tema 
antrenamentului de marți, an
trenorii lucrind separat, pe com
partimente, și apoi pe ansam
blul echipei, în ideea omogeni
zării.

Pentru meciul de astăzi, cu 
Sliven, C. Drăgușin și I. Nun- 
weiller au anunțat că vor în
cepe jocul cu următorul „11“ : 
Lung — M. Zamfir, Stancu, Ti
lihoi, Bărbulescu — Beldeanu, 
Mulțescu, Zahiu — Grigore, 
Radu II, Vrinceanu.

Formația oaspete a sosit ieri 
la amiază, în București, unde a 
și efectuat — după citeva ore — 
un antrenament.

ȘTIR /... ȘTIR /... ȘTIRI
• U.T.A. — PROLETER 

ZRENJANIN (Iugoslavia). Par
tida amicală dintre echipa ară
deană și formația iugoslavă, a- 
flată pe locul trei in campiona
tul Diviziei B din țara vecină, 
este programată astăzi pe sta
dionul U.T-A., de la oca 16.

• ECHIPA BUCUREȘTEANA 
DINAMO joacă astăzi la 
Jiu cu formația Pandurii, 
activează m 
viziei B.

Tg. 
care 

seria a Il-a a Di-

DUPA-AMIAZA
Stadionul central 

formația locală,

© MÎINE
(ora 16), pe 
din Giurgiu, 
F.C.M., va susține un meci ami
cal cu Steaua.

• TOT MÎINE, O ALTA DI
VIZION ARA A, Universitatea 
Craiova, va evolua, jntr-o 
partidă de antrenament, în 
compania divizionarei C — li
der autoritar de clasament _
C.S.M. Drobeta Tr. Severin.

• C. DINULESCU, ARBI
TRUL PARTIDEI POLONIA — 
GRECIA. Acest joc amical, ca
re se dispută astăzi, va fi con
dus de o brigadă de arbitri ro
mâni, avîndu-1 la centru pe 
Constantin Dinulescu (care își 
va îndeplini cu acest meci nor
ma pentru obținerea ecusonului 
F.I.F.A.), ajutat la linie de Ma
ximilian Popescu și Nicolae 
Georgescu.

POSTURILE DEFICITARE AȘA CUM APAR
IN „ CATALOGUL" CRONICARILOR

Cu prilejul dtorva din trecutele etape ale cam
pionatului, ne-am ocupat — prin observarea fă
cuta de cronicarii ziarului nostru - de comporta
rea titularilor (în acele jocuri) ai formațiilor di
vizionare A de pe mai muHe posturi considerate, 
prin prisma echipei naționale (oglinda cea mai 
reala a campionatului), ca deficitare. Rînd pe 
rînd au fost urmăriți portarii, apoi fundașii late-

roii și, în fine, aripile. Sigur că mai 
ba de posturi cu puțini candidați 
necorespunzători' - de pildă virful de atac ; asu
pra acestora vom mai reveni. Acum insă să ră- 
mînem tot la cele urmărite in mod special, incer- 
cind să completăm observațiile cu ceea ce spun 
notele obținute de jucătorii utilizați in aceste 
posturi de-a lungul campionatului.

poate fi vor- 
sau cu unii

Stortui U facem. . se înțelege, toi 
cu PORTARII, ta atașamentul wtrkou- 
tai at. 1" U oftăm pe prunul toc pe 
Ca man (166 puncte rezultate dta •- 
diționarea aotetor acordate de cro- 
tocari). Portarul formației tîrgovîștene 
a dovedit, in adevăr, multă constan
ță. Ce păcat că acest experimental 
șl dotat jucător n-a arătat aceeași 
colHate și ia privința disciplinei, a 
regimului de antrenament fi de via- 
ță I ta grupul primilor cinci dos ați 
•u apare nici un reprezentant al 
foarte tinerei generații ; in conttoua- 
re îi oflom pe Ion Gabriel — 156 p, 
Kăducanu 146 p, Bathori 146 p fi 
„decanul" Solyom - 145 p. (Facem 
precizarea că Roduoanu p Bathe ri 
ae n&eciuri ta minus față de ceilalți)- 
Deci, Co man fi Răducanu, dintre 
Jucătorii con sac roți fi selecționa f 
de-a lungul anilor. Clasamentul aceste 
mai demonstrează câ postul de portar 
rămine condiționat de acumula
rea unei experiențe îndelungate de 
competiție, fapt demonstrat de ctrtec 
fl atîtea cazuri din fotbalul nostru fi 
dta ce! al altor țări. De acord ce 
această more realitate, dor parcă e, 
totuși, trist să constați că m'd wuri 
dintre tinerii portari nu se impune 
cu adevărat prin constanța I

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

REȚINEȚI !

tragere excepțională

LOTO
11 APRILIE 1978

la
13

Cele 41 de numere extrase 
cele 1 faze ale tragerii acordă 
categorii <Se eiștiguri. Se poate 
dștiga și cu 3 numere din cele 
24 ale fazei I și din cele 14 ale 
fazei a n-a.

Participanții la această tragere 
pot obține :
• Autoturisme „Dacia 1300"
• Excursii în U.R.S.S. — Fin

landa sau R. D. Germană — Ber
linul de Vest sau R.P. Bulgaria — 
R.S.F. Iugoslavia.
• Ciștlguri In bani de valoare

fixă — 50.000, 25.000, 10.000 ’
etc. — și variabilă.

Vă amintim că biletele de 
lei varianta simplă participă 
toate extragerile.

Și dv. vă veți putea Înscrie 
lista marilor ciștigători dacă veți 
participa 1

va fi televizată la ora 18,40. Re- 
radio în cursul serii.

FUNDAȘII LATERALI au ca Uderi 
un element tinăr - M. Zamfir (157 
puncte) pentru postul de apărător 
lateral dreapta și un „reprofilat" — 

Tur cu (157 p) pentru tricoul cu or. 
4. Fundașii dreapta ne propun un 
grup mixt, de tineri și de jucători cu 
experiență pentru următoarele patru 
tocuri : Gheorghe (148 p) — jucător 
combativ, Lupți nd cu însuflețire pen
tru echipă, dar recurg înd adeseori
ta faulturi, Anghetini (144 p) — a- 
ftot intr-o oarecare revenire fa acest 
campionat. Tânăsescu (139 p) — în 
general constant și ti nărui Gh. Du- 
OMtrescu (Petrolul — 138 p). Pentru
fundașii stingă, primii cinci sugerea
ză, de asemenea, simbioza experien- 
ță-tinerețe. fa afara Fui Tur cu —
care, așa cum ar moi subliniat, me
rita și merită, chiar dacă nu moi e 
fa prima tinerețe, o convocare ta o- 
nui dintre loturi —, Vigu (154 p) și 
Bocșa (146 p) alcătuiesc grupul 
penmen taților. Onuțan (152 p) 
fufei (150 p) și Purima (146 p) 
prezintă și generația medie și 
cea tinărâ. Observații : M. “ 
Lși face loc spre fruntea fundașilor 
dreapta (a și fost luot ta totul olim
pic) ; trebuie încurajat tinăr ui Gh. 
Dumitrescu. La apărătorii 
stinge, „soluția Turcu" nu 
exclusă, după cum fi totala 
nare a lui Onuțan, după 
convocări la tineret, apare 
Beată. Lipsa unor nume cunoscute pe 
aceste posturi (Cheran, Bărbulescu, 
Lacută etc.) se explică fie prin dese 
absente dta echipă, fie prin note 
mici primite, fie, în sfirșit, prin evo
luția in olte posturi).

•x-
Bu-
re-
P« 

Zamfir

tolera li 
trebuie 

abando- 
repetafe 
nejusti-

EXTREMELE. Plutonul primilor cînd 
aripi dreapta e compus nuarsai di« 
specialiști ai postului : Lucescu 171 
p. Fazekaș 143 p, Cura 137 p, Lupău 
136 p, Atodiresei 135 p. ta schimb, 
ta grupul extremelor stînga o4Jom 
multe improvizații, ta fapt o adeve
rire a constatării că multe dintre e- 
chipele noastre utilizează jucători 
numai cu numărul de tricou al aces
tui post, aceștia evol-uînd în reolîtote 
retrași sau pe alte zone de teren, 
latâ-i pe primii cinci din acest post: 
Marcu, Florea (S.C. Bacău), Buduru 
146 p, Ghergheli și State 139 p. Doar 
trei aripi stînga veritabile : Morcu, 
Ftorea și State. Primii doi mai cv- 
eoscuți, solicitați și ta loturi (în spe
cial craioveanul) ; ploieșteanul State 
trebuie însă urmărit mai atent. Foar
te mulți antrenori ne-au vorbit des
pre el ca despre un jucător dotat. 
Partidele în care l-am văzut l-au con
firmat în J>ună măsură. Intre aripile 
dreapta, cei mai puțin apăruți în vi
zorul selecționerilor (1a diverse lo
turi) au fost Cura și Lupâu.

Făcind această trecere în revistă, 
pe baza randamentului din campio- 
not, n-am cules, cum bine se vede 
prea multe eventuale propuneri pen
tru selecție. Cîteva întăriri de ade
văruri (la portari) sau de reamintire 
a unor fotbaliști uitați tot s-au pro
dus. Este și scopul, dealtfel, ol no
durilor noastre din numerele trecute 
șl din cel de acum, al celor din vi
itoarele apariții, dedicate posturilor 
deficitare.

Eftimie 1ONESCU

PE MICUL ECRAN
VLNER! 7 APRILIE, oro 21.50 (pro

gramul II) : Tele rama Sport — o se
lecție de reportaje filmate pe toate 
meridianele.

lei

15 
la

pe

ClȘTIGURILE CONCURSULUI PRONOSPORT DIN 2 APRILIE
Categoria 1: (13 rezultate) = 7 variante 25% a 20.912 lei. 

Categoria a 2-a : (12 rezultate) = 338,25 variante a 519 lei. 
Categoria a 3-a : (II rezultate) = 1890,25 variante a 139 lei.

SIMBĂTĂ 8 APRFUE 
„Daciada" — reportaje 
competiție națională ; 
„Cupa Mondială" 
ultimele concursuri 
ora 16,15 : Canotaj 
ționala întrecere de 
sa dintre echipajele _
versităților Oxford fi Cambridge (în
registrare de ta Londra ; comentator 
— Andrei Bacal u) ; ora 16,30 : Con
curs internațional de notație ta Leeds 
pentru premiul „Coca Cota" î ora 
16,45 3 Fotbal, R.D.G. — Suedia fre- 
wmat primit de ta Leipzig).

15,40 :
marea
15,50 :

ora
din

ora
•cKi oFpin — 

sezonului ;
ta 

aTe
academic, tradi- 
pe fluviul Tami- 
de 8+1 ale uni-

DUMINECĂ 9 AJPRMX, m 11.45 I
Rugbț taxnânta - Cehmtavacta fa

campionatul european (transmisiune 
directă de ta stadionul Giulești a re
prizei a ll-a ; comentator — Dumitru 
Tănăsescu) ; ora 15 : „Arabescuri pe 
gheață" — spectacol demonstrativ la 
Ottawa cu participarea campionilor 
mondiali ta patinaj artistic ; ora 
17,30 : Finala „Cupei României** ta 
handbal masculin, Steaua — Minaur 
Baia Mare (transmisiune directă de 
ta Palatul Sporturilor și Culturii ; 
comentator — Cristian Țopescu),

MIERCURI 12 APRILIE, ora 16,30 î 
Fotbal, F.C. Bihor — Sportul studen- 

' țese (transmisiune directă de ta Ora~ 
dea ; comentator — Mircea M. IO' 
nescu).

JOI 13 APRILIE, ora 18,30 : Fotbal 
Internațional - rezumatele meciurilor 
retur din semifinalele cupelor europe- 
m faterchdtarl.



LUPTĂTORUL VASILE PENAȘI 
PE LOCUL I EA BUDAPESTA
La Budapesta s-a încheiat 

turneul internațional de lupte 
libere al Ungariei, competiție 
care a constituit ultimul test al 
sportivilor români înaintea 
campionatelor europene. Un 
succes remarcabil a repurtat 
semigreul Vasile Pușcașu, care 
s-a situat pe primul loc in ur
ma victoriilor obținute în fața 
campionului continental H. 
Buttner (R. D. Germană) și a

TREI GIMNASTE ROMÂNCE CONCUREAZĂ EA LIUBLIANA
Sîmbătă și duminică va avea 

loc la Liubliana, în Iugoslavia, 
un concurs internațional de 
gimnastică, la care au fost in
vitate sportive din 14 țări. Vor 
fi prezente la această întrecere 
și trei gimnaste din țara noas
tră : Anca Grigoraș, Alina Go-

ARGENTINA - ROMÂNIA LA FOTBAL
(Urmare din pag. 1)

argentinieni, aflați de peste trei 
luni intr-un cantonament situat 
tn afara capitalei, intr-un parc 
tntins pe 5 hectare, au făcut 
zilnic antrenamente foarte sus
ținute, ei privind jocul cu 
România ca pe un test deosebit 
de greu și important înaintea 
Campionatului mondial. Aflată 
tn plină formă încă de pe a- 
cum, echipa Argentinei este 
considerată aici ca una din ma
rile favorite ale „Mundialului 
1978“, iar evoluția ei de 
miercuri se vrea o nouă con
firmare pentru localnici. Fără 
îndoială că, în aceste condiții, 
jocul se anunță foarte greu 
pentru fotbaliștii noștri. El 
sint hotăriți insă să dea o re
plică cit mai bună foarte ambi
țioasei echipe argentiniene. Să 
sperăm că hotărirea jucătorilor 
noștri va avea un corespondent 
fidel în evoluția lor pe teren, 
miercuri seara.

SE CUNOSC GRUPELE TURNEULUI FINAL 
U. E. F. A. PENTRU JUNIORI

S-au încheiat preliminariile 
Turneului U.E.F.A., ediția 1978. 
In această fază a competiției 
dedicată juniorilor au participat 
30 de echipe reprezentative de 
pe continentul nostru. Printre 
ele s-a numărat și selecțio
nata României, care a ratat 
calificarea, fiind învinsă cu 2—0 
in ambele meciuri susținute cu 
Iugoslavia (grupa a 13-a). în 
preliminarii s-au înregistrat ci- 
teva surprize de mari propor
ții. Grecia a eliminat echipa 
R.D. Germane, Turcia s-a cali
ficat în dauna Bulgariei (una 
din prezențele frecvente in tur
neul final), Islanda a eliminat 
Țara Galilor. Dar iată compo
nența grupelor turneului final, 
care se va disputa in Polonia :

Grupa A : Portugalia, Italia, 
Scoția, R.F. Germania ;

„ Criteriul de primăvară" la tenis

5U0 DE CONCURENȚI AȘIEAPIA ÎNCETAREA PLOII...
Doar o zi au putut juca tenis, 

fără să fie stingheriți de ploaie, 
cei peste 500 de sportivi care 
s-au prezentat la startul „Cri
teriului de primăvară”. Copiii și 
juniorii își dispută întrecerile 
pe terenurile de la T.C.B. Ei au 
găsit la această bază sportivă 
terenuri foarte bine amenajate, 
vestiare încălzite și curate, pre
cum și o atmosferă cu adevărat 
de concurs de nivel național. 
Seniorii și senioarele, cărora li 
s-au adăugat și juniorii nomi
nalizați în loturile reprezentati
ve (pentru a căpăta experiență 
3-a luat măsura binevenită ca 
ei să evolueze în compania ce
lor mai buni jucători ai țării), 
își desfășoară concursul pe te
renurile — mai puțin îngrijite 
— din parcul Progresul.

în eele mai multe cazuri, a- 
jco moda rea cu suprafețele de joc 
în aer liber s-a dovedit a fi 
destul de anevoioasă. Probabil 
că și în aceasta constă explica
ția înfrîngerii pe care S. Nicu- 
lescu (Progresul) a suferit-o 
(6—7, 6—7) în fața lui L Geantă 
(C.S.U. Politehnica București), 
în rest — poate cu excepția lui 

altor valoroși concurenți : A- 
Galopiatin (U.R.S.S.), P. Kiss 
(Ungaria), H. Nagel (R. D. 
Germană) și A. Dukov (Bulga
ria). Dintre ceilalți luptători 
români, A. Neagu (cat. 57 kg) 
s-a clasat pe locul II, Gh. Birou 
(cat. 52 kg) pe locul 3, L. Și- 
mon (cat. +100 kg) pe locul 4 
și M. Fircălabu (cat. 74 kg) pe 
locul 5.

reac și Rodica Sabău, care au 
plecat aseară, cu trenul, spre 
Liubliana. Potrivit protocolu
lui stabilit de organizatori, 
concursul se va desfășura atît 
pe echipe (alcătuite din trei 
sportive), cit și individual

Iată cele două formații anun
țate :

ARGENTINA : Fillol — Pag- 
nanini, Galvan. Passarela, Ta- 
rantini — Ardiles, Gallego, Va
lencia — Houseman, Laque, 
Ortiz.

ROMANIA : Râdueana — 
Cheran. Sătmăreaun, Mehedin- 
țu. Vigu — Romiiă, Dobrin, 
Boloni — Luceseu, Dudu Geor
gescu, Radulescu. ,

Partida va fi condusă de ar
bitrul Uruguayan Juan Carde- 
llino, ajutat la linie de argen
tinienii A Coenezza și A Ithu- 
rralde.

Meciul se va disputa pe sta
dionul „Boca Junior” și va În
cepe aid la ora 21 (ora Argen
tinei).

Din cauza decalajului 
orar, meciul se va Încheia 
joi la ora 4 dimineața, după 

ora Bucureștiului, comen
tariul partidei urmînd să 
fie publicat în ziarul nos

tra de vineri, 7 aprilie.

Grupa B : Grecia, U.R-S-S., 
Olanda, Norvegia ;

Grupa C : Islanda, Ungaria, 
Belgia, Iugoslavia ;

Grupa D : Spania, AngSa, 
Turcia, Polonia ;

Meciurile turneului final sint 
programate in perioada 4—12 
mai, in Polonia.

BOXERI DIN 56 DE TARI
Așa cum s-a anunțat anterior, 

cea de-a 2-a ediție a campio
natelor mondiale de box pen
tru amatori va avea loc intre 
6 și 20 mai pe ringul arenei 
..Pionir* din Belgrad. La com
petiție urmează să participe 
pugiliști din 56 de țări (la pri-

Codin Dumitrescu (Jiul Petro
șani), care a pierdut mult prea 
ușor meciul cu Ș. Nisiparu (Tot 
înainte), acesta din urmă cîșți- 
gind eu 6—3, 6—2 — am asis
tat la partide încheiate cu re
zultate normale. Ploaia a îm
piedicat desfășurarea întreceri
lor in tot cursul zilei de marți. 
Rămîn speranțe pentru zilele 
frumoase, astfel ca pînâ la sfîr- 
șitul săptăminii „Criteriul” 
să-și incheie conturile.

Citeva rezultate : Turul I : 
Gh. Boaghe (Politehnica Bucu
rești) — Z. Nemeth (Cuprom 
Baia Mare) 6—1, 6—1; L. Bucur 
(Dinamo București) — L. Giur
giu (Dinamo Brașov) 7—5, 6—4; 
P. Bozdog (Progresul) — Al. 
Greabu (Sănătatea București) 
6—0, 4—6, 7—5; turul II : R. 
Vintilă (Politehnica Cluj-Napo- 
ca) — L Geantă 6—4, 7—5 ; Ș. 
Nisiparu — A. Pantazopol (Tot 
înainte) 6—2, 7—6; FI. Manea 
(Jiul Petroșani) — A Drago- 
mir (Neptun Cîmpina) 6—2, 
2—6, 6—4. întrecerile continuă, 
juniorii jucînd pe echipe, iar 
seniorii turneu individual.

I. G.

F. S. G. T. - 0 PUTERNICĂ ORGANIZAȚIE
SPORTIVĂ MUNCITOREASCĂ 0IN FRANȚA

Una dintre cele mai vechi și mai puternice organizații spor
tive muncitorești din lume este cea a oamenilor muncii din Fran
ța, cunoscută sub numele de F.S.G.T. (Federation Sportive & 
Gymnique da Travail). Prezentă activ în toate domeniile activi
tății sportive muncitorești internaționale, atît pe plan organiza
toric, cit și pe plan competițional, F.S.G.T. și-a ciștigat un bine
meritat prestigiu, motiv pentru care am solicitat președintelui ei 
de onoare, RAOUL GATEGNO, un articol privind activitatea fe
derației și perspectivele ei pentru anul în curs. Aceasta cu atît 
mai mult cu cît între 8 și 10 aprilie va avea loc la Couraeuve, 
lingă Paris, Conferința anuală a acestei organizații sportive mun
citorești.

Iată, în continuare, scrisoarea primită de la Paris, din partea 
președintelui de onoare al F.S.G.T.

„Înainte de a schița un bilanț 
al activității noastre in anul 
1977, credem util să reamintim 
cititorilor români că primele 
cluburi ale federației noastre au 
fost organizate in anul 1908 și 
că de atunci principalul scop 
al F.S.G.T. este acela de a dez
volta educația fizici fi diferite
le discipline sportive in rindu- 
rile muncitorilor. Mai bine zis, 
obiectivul nostru major nu a 
fost numai acela de a iniția și 
organiza diferite competiții, ci 
mai ales de a duce in perma
nență o luptă activi pentru ca 
muncitorii francezi să aibă 
condițiuni favorabile și demo
cratice pentru a putea practica 
exercițiile fizice și sportul.

Aceasta este o problemă de 
stringentă actualitate tn țara 
noastră, unde organismele de

La sfirșitul acestei săptămlni

CAMPIONATELE BALCANICE DE JUDO
A TV-a ediție a Campiona

telor balcanice de judo se va 
desfășura vineri, sîmbătă și 
duminică la Novisad (Iugo
slavia). La aceste întreceri par
ticipă sportivi din Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia, România și 
Turcia. în vederea acestei com

RECORDURI MONDIALI

DE PATINAJ VITEZ.A
MOSCOVA, 4 (Agerpres). — 

în cadrul unui concurs desfă
șurat pe patinoarul „Medeo” <Ma 
Alma Ata, Dmitri Boc: tear ev 
(UJtSA.) a stabilit un nou re
cord mondial pentru juniori in 
proba de 3 000 m, eu timpul de 
4:14^20. Cu tm nou record al 
lumii i-a Încheiat șl proba de 
1 500 m, In care patinatorul nor
vegian Beerg Jensen a fost cro
nometrat in 2:12,25.

LA C. M. DE LA BELGRAD
ma ediție, disputată acum 4 ani 
la Havana, au evoluat boxeri 
din 45 de țări). întrecerile vor 
fi urmărite de peste 600 de zia
riști și comentatori de box.

GRUPA B A C. M. DE HANDBAL 
MASCULIN TA ATEA LOC In spania, anul tutor

Federația internațională de 
handbal a decis ca întrecerile 
grupei B a campionatului mon
dial masculin să se desfășoare 
anul viitor în Spania. Turneul 
va începe la sfirșitul lunii fe
bruarie și va reuni selecționa
tele Cehoslovaciei, Ungariei, 
Spaniei, Isiandei, Franței, Olan
dei, Bulgariei, Suediei, precum 
și primele patru clasate în gru
pa C a campionatului mondial, 
programată în luna noiembrie 
în Elveția.

AUTO • A 12-a ediție a „Ra
liului Iugoslaviei- s-a încheiat la 
Belgrad cu victoria cehoslovacu
lui S. Kvazar („Skoda-130 RS“).

CICLISM • După 7 etape, în 
cursa care se desfășoară pe șo
selele din R. F. Germania conti
nuă să conducă rutierul vest-ger- 
man Peter Becker, urmat de po
lonezul Jan Brezny — la 37 se
cunde și cehoslovacul Jiri Skoda 
— 53 secunde. în clasamentul ge
neral pe echipe, pe primul loc 
se află Polonia, urmată de Ce
hoslovacia — la 1:12,0 și R. F. 
Germania — la 6:59,0.

HANDBAL • în meci retur din 
semifinalele C.C.E. (feminin), S.C. 
Magdeburg a învins pe Honved 
Budapesta cu 19—17 (11—11), ca- 
lificîndu-se pentru finală.

NATAȚIE • La Leipzig, în în- 
tîlnirea dintre selecționatele de 
tineret ale R.D.G. și U.R.S.S. vic
toria a revenit oaspeților cu 189— 
155. Cele mai bune rezultate, fe

stat nu aduc o contribuție sub
stanțială la dezvoltarea sportu
lui. De pildă, sumele care sint 
afectate sportului nu ating in 
Franța nici măcar 7 miimi din 
bugetul țării. Iată de ce F.S.G.T. 
este foarte activă tn „Comitetul 
pentru dublarea bugetului*, care 
reunește numeroase organizații 
sportive fi care are drept prin
cipal scop realizarea creșterii 
resurselor materiale ale mișcă
rii sportive.

In același timp, F.S.G.T. 
luptă pentru liberalizarea acti
vităților sportive, pentru demo
cratizarea sportului. Și, să recu
noaștem, sini multe lucruri de 
făcut in aceste direcții...

In paralel, federația noastră 
Iți desfășoară activitățile sale 
obișnuite. Ea a organizat, de 
pildă, in 1977 întreceri la mai 

petiții balcanice, care consti
tuie, totodată, și ultima verifi
care a sportivilor noștri înain
tea campionatelor europene, 
programate luna viitoare la 
Helsinki, au fost selecționați 
cel mal buni judoka : A. Szabo 
șl Gh. Bartoș (cat superușoa- 
ră), C. Nicoiae și N. Vlad (se- 
miușoară), L Petrol și C. Ro
man (ușoară), T. Mihalaehe șl 
M. Frăției (semimijlocie), C. 
Năftică și L Pali (mijlocie), D. 
Radu și P. Drăgai (semigrea), 
L Arsenoiu și D. Udvari 
(grea).

Lotul sportivilor români, ca
re pleacă astăzi, este însoțit de 
antrenorul Sabia Lucea, dr. 
Tudor Mihăileanu și Anton 
Murară, secretarul F. R. Judo.

Deși flecara atac al bochelstukd american Nelson Burton era efec
tuai ea brutalitate, dla tribune aplauzele șl entuziasmul * însoțeau 
orice contact ce pucul, le tinp ce coechipierii săi erou tratați cu m- 
diferență. Surpriza *-a transformat pentru Burton intr^o tota'â
nedumerire : de unde, pesta noapte, ajun* * 
portari, cu atît mai uruit cu cft șl el sWnțea 
ta de faulturi Bind o consecințâ directă î 
nM ta „rece**, sfind pe banca eWmhxjților, 
etnd minute, de artritei.

L-a primit abta a doua zf prin scrisoarea o
Charie» Wise : „Studenții mei v-ae ignorat cu buna știință coechipierii, 
dv. fiind cel alas, la intîmplare, pentru observarea Influenței aplauzelor 
asupra performanței sportive. Scopul : determinarea schimbării pozitive 
a comportamentului jucătorilor. Noi am efecutat, deja, o experiență 
similară la Pittsburg, sorți alegîndu-l pe sportivul David Parker. Nu 
putem spune cu exactitate in ce măsură entuziasmul tinerilor noștri 
studenț] a sdumbat structura! comportamentul sau eficacitatea in joc 
ale Iul Parker, dar, foarte repede, aplauzele noastre au devenit con
tagioase, toți cei din jurul nostru devenind fans al alesului nostru. 
Și, ie acea zi, Parker a fost, de departe, cel mai bun juccrtor, atît în 
atac cit și in apărare. In cele din urmă, experiența a fost benefică și 
pentru studenții noștri, comportarea atletului „lor" tfindu-le deplină 
satisfacție șl, implicit, o stare de bună dispoziție-.

Probabil că scrisoarea profesorului de psihologie a urmărit să fîna- 
Hzeze, a posteriori, experimentul studențiloc săi (eșuat ta fața locu
lui), detorminlndiM pe brutalul hocheist, de această dată în-------—u.*»
de cauză, să-șl schimbe atitudinea față de adversari ș1.M 
nespectlnd legHe sportivității.

CTte o scrisoare similară ar fi trebuit, insă, să primească 
spectator aflat in seana meciului kd Burton ta patinoar, ca 

să rămână cu convingerea că aplauzele grupidui compact de Lan# se 
adresau brutaîltății șl Mpsel de fair-ptay... Pentru că altfel se pierde 
efectul terapeutic, binefăcător, al încurajărilor drn tribune.

Paul SLĂVESCU
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cunoștință 
suporteri.

șl flecare 
nu cumva
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minin : 2M m spate — Winter 
(R.D.G.) 2 .-20,36; 400 m mixt —
Schneider (RJ3.G.) 4:56,70 ; 100 m 
bras — Vasilkova (U.R.S.S.) 
1:14,28 ; masculin : 200 m liber — 
Piskin (U.R.S.S.) 1:56,85 ; 200 m
fluture — Drojmin (U.R.S.S.) 
2:05,20 • La Tokio, înotătorii aus
tralieni s-au impus din nou :

TELEX
200 m liber (fi — Wickham 2:05,00; 
200 m fluture (fi -- Hanel 2:18:81; 
200 m liber (m) Me Keon 1:55.75.

SCHI • In concursul de la Kl- 
runa, proba feminină de 5 km 
s-a încheiat cu victoria surprin
zătoare a tinerel Christel Melnel 
(R.D.G.) — 18:17,0 • Proba indi
viduală de 10 km a „Cupei Eu
ropei- la biatlon a fost cîștlgată 
de VL Barnașov (U.R.S.S.) —
32:00,2 • Proba feminină de sla

mult de 30 de discipline spor
tive, ceea ce i-a permis să a- 
tingă cifra de 300.000 de ade
renți, cu 10 la sută mai mu'.U 
față de anul precedent. Cei mai 
numeroși membri ai federației 
sint in secțiile de fotbal, nota
ție, atletism, gimnastici, judo, 
volei, baschet, ciclism, alpinism, 
lupte, tenis, rugby, tenis de 
masă și handbal. O atenție deo
sebită s-a acordat acțiunilor le
gate de întrecerile copiilor ți 
juniorilor, precum ți celor care 
se desfășoară in zilele de odih
nă. In ceea ce privește sportul 
de masă, „Luna sportului mun
citoresc* este marcată an de an 
prin desfășurarea a numeroase 
dispute sportive populare, care 
reunesc zeci și zeci de mii de 
participanți.

Pe plan internațional, in anul 
1977 reprezentanții F.S.G.T. au 
vizitat, cu ocazia diferitelor 
competiții amicale, 14 țări și 
au primit în Franța numeroa
se delegații din alte țări.

Un moment deosebit din acti
vitatea noastră din acest an tl 
va constitui „Sărbătoarea na
țională a sportului muncitoresc", 
care va avea loc în zilele de 
20 și 21 mai, in Parcul sportiv 
Coumeuve. Ne propunem, de a- 
semenea, ea după campionatele 
mondiale de gimnastică de la 
Strassbourg din luna octombrie 
să realizăm citeva demonstrații 
cu concursul celor mai bune 
sportive din lume, in citeva 
centre muncitorești*.

LEON SPINKS A ACȚIONAT 

IN JUDECATĂ W. D. C. I
NEW YORK, 4 (Agerpres). — 

După cum s-a mai anunțat, 
Consiliul mondial al boxului 
profesionist (WBC), cu sediul 
la Ciudad de Mexico, nu l-a 
recunoscut campion al lumii la 
categoria grea pe americanul de 
culoare Leon Spinks, deoarece 
acesta nu și-a respectat angaja
mentul de a-1 întîlni în primul 
meci pe șalangerul său oficial, 
Ken Norton.

Avocații tai Leon Spinks au 
acționat în judecată „WBC-ul 
și pe președintele acestui for. 
Jose Sulaiman.

m g roți He mulțimii da *u- 
câ jocul nu-l mergea, »ui- 
N-a putut găsi răspunsul 
unda fusese trimis, pentru

profesorului de psihologie
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lom uriaș de la Klewenalp (El
veția) a revenit lui Marie-The- 
rese Nadig.

SCRIMA • Competiția interna
țională de spadă desfășurată in 
orașul Heidenheim (R. F. Ger
mania) s-a încheiat cu victoria 
scrimerulul sovietic Aleksandr 
Abușahmetov, oare l-a Întrecut 
în baraj pe elvețianul Guy Eve- 
quoz. Pe locul trei, polonezul 
Leszek Swoenowskl.

TENIS • tn primul tur la Rot
terdam : Zugarelli — Cox 6—1. 
6—4, Flshback — Moore 7—5, 7—5 
• Turneul feminin de la Stuart 
s-a încheiat cu victoria ceho
slovacei Regina Marsikova. care a 
dispus In finală de Zenda Lies. 
(S.U.A.) cu 1—8, 6—3, 8—3.

VOLEI • tn prima zi a tur
neului feminin de la Szombathely 
s-au Înregistrat rezultatele : Un
garia — R.D.G. 3—8 (10. 4, «).
R.P.D. Coreeană — Selecționata 
orașului Alma Ata 3—0 (10, lt, fi.


