
ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Marți, sub președinția to

varășului Nieolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-au desfășu
rat lucrările ședinței Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat și aprobat proiectul ge
neral de execuție a Canalului 
Dunăre — Marea Neagră, adop- 
tind soluțiile optime care asi
gură o inaltâ eficientă econo
mică și o funcționalitate com
plexă acestei vaste construcții 
de cea mai mare importanță 
pentru dezvoltarea in perspec
tivă a economiei noastre națio
nale, pentru infăptuirea Progra
mului partidului de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat, de asemenea, princi
palii indicatori tehnico-econo- 
mici și măsurile de realizare a 
obiectivului de investiții Siste
mul hidroenergetic și de navi
gație „Porțile de Fier II", în 
conformitate cu prevederile a- 
cordului dintre guvernul Repu
blicii Socialiste România și gu
vernul Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia privind con
dițiile extinderii colaborării 
pentru utilizarea potențialului 
hidroenergetic al Dunării.

In continuarea ședinței. Co
mitetul Politic Executiv a exa
minat și aprobat propunerile 
privind majorarea tarifelor pen
tru transportul de călători pe 
calea ferată, cu nave fluviale 
și aeronave in vederea trecerii 
pe principii economice a acti
vității in aceste domenii. Dc a- 
semenea, au fost analizate și 
aprobate propunerile de majo
rare a tarifelor pentru trans
portul in comun urban de că
lători în unele localități ale 
țării, finind seama de faptul că 
actualele tarife au rămas ne
schimbate incă din anul 1954. 
Trasînd sarcina de â se acționa 
pentru îmbunătățirea in conti
nuare a condițiilor de transport 
în comun al populației, Comi
tetul Politic Executiv a indicat 
ca majorările de tarife să fie 
discutate în prealabil în mod 
public cu colective de oameni ai 
muncii. în cadrul ședinței au 
lost examinate și aprobate, tot
odată, propunerile de majorare.

Azi, la Berlin, start în „Cursa Păcii“

CICLIȘTII ROMÂN! PORNESC LA DRUM
VIZÎND UN LOC ÎN PLUTONUL FRUNTAȘ

La 10 mai. serialul non-stop 
al „Cursei Păcii" va începe să-și 
deruleze cel de al 31-lea epi
sod. Acest episod va fi la fel 
sau poate ciiiar mai pasionant 
decît precedentele, de-a lungul 
celor 1 893 kip, în decorul pri- 
măvăratic dintre Berlin — 
Praga și Varșovia, urmînd să 
se consume aventuri pline de 
farmec.

Cei peste 100 de rutieri care 
se vor prezenta la start au fă
cut pregătiri minuțioase. Din 

Vasile Teodor și Ilie Valentin în fruntea plutonului, așa cum am 
dori tă-i vedem cit mai des in această nouă ediție a „Cursei 
Păcii” care începe astăzi la Berlin Foto : Dragoș NEAGU

noiembrie trecut ei străbat șo
selele, minați de gîndul că an- 
trenîndu-se intens își asigură 
premisele unor performanțe su
perioare în „Cursa Păcii".

Dintre cele aproape 20 de 
formații naționale prezente la 
startul „Cursei Păcii", doar 

de către organizațiile coopera
tiste, a tarifelor unor servicii 
prestate populației și a prețu
rilor de deviz pentru lu
crări de prestări în construc
ții, instalătii și reparații pen
tru populație. tarife si pre
țuri datind de peste 20 de 
ani. S-a hotărit ca tarifele pen
tru servicii și prestări de lu
crări să fie diferențiate in func
ție de calitatea acestora. Comi
tetul Politic Executiv a aprobat, 
totodată, propunerile de majora
re a preturilor cu amănuntul la 
unele bunuri de consum prove
nite din import — cafea, măs
line, piper și arahide — ca ur
mare a sporirii substanțiale, in 
ultima vreme, a prețurilor a- 
cestor produse pe piața mon
dială.

Măsurile adoptate cores
pund „Programului privind e- 
voluția prețurilor cu amănuntul 
și a tarifelor pentru serviciile 
prestate populației in perioada 
197"—1980“ aprobat de Confe
rința Națională a Partidului 
Comunist Român din decem
brie 1977 și prevederilor actua
lului plan cincinal.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat poziția 
României cu privire la sesiunea 
specială a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite 
consacrată dezarmării, ale cărei 
lucrări vor ineepe la 23 mai 
1978.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că trecerea la reduce
rea înarmărilor constituie o ne
cesitate imperioasă a lumii de 
astăzi, dezarmarea fiind unul 
din obiectivele cardinale ale 
vieții internaționale contempo
rane care interesează in mod 
vital toate națiunile, fără ex
cepție. Pornind de la faptul că 
desfășurarea cursei înarmărilor 
obligă la sacrificii și afectează 
grav dezvoltarea tuturor po
poarelor lumii, accentuează pri
mejdia unei noi conflagrații 
mondiale, România socialistă a- 
preciază că problemele dezar
mării trebuie soluționate nein- 
tirziat cu participarea tuturor 
țărilor lumii.

Poziția principială a României 
socialiste izvorăște din însăși 
natura orinduirii noastre, din 
faptul că socialismul si pacea 
sint de nedespărțit. Edificind o

(Continuare în pag. a 4-a)

ROMÂNIA, POLONIA și BUL
GARIA participă pentru a 31-a 
oară. în ediția jubiliară, a 30-a, 
tricolorii au realizat un rezul
tat bun : locul VI pe națiuni 
și cîștigarea unei etape (Vasile 
Teodor, Neubrandenburg — 
Berlin). Față de echipa pregă
tită de Ion Ardeleanu, cea care 
va fi prezentă acum în „Cursa 
Păcii" de Vasile Selejan are 
șanse în plus. Principalul ob
stacol care a handicapat serios 
reprezentativa noastră (etapele 

de contracronometru), a fost e- 
liminat. Vasile Teodor este a- 
eelași dîrz căpitan de echipă, 
in timp ce Mircea Romașcanu 
a crescut în valoare și expe
riență. Acestor doi „pivoți" li 
se alătură alți patru alergători 
evidențiați de competițiile din
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Astăzi, pe stadionul „23 August"

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ DE FOTBAL 
ÎNTÎLNEȘTE CUNOSCUTA FORMAȚIE 

ESPANOL BARCELONA
Selecționată divizionară de 

fotbal a țării noastre, alcătuită 
din componenții lotului A, sus
ține astăzi după-amiază. pe sta
dionul „23 August" din Capitală, 
un meci de verificare in com
pania uneia dintre renumitele 
formații de club spaniole. 
Espanol Barcelona. Jocul va în
cepe la ora 17 și va fi condus 
de o brigadă de arbitri bucu- 
reșteni : N. Petriceanu, Ia cen
tru, A. Jurja și C. Jurja, la 
linie.

Ce a determinat programarea 
acestei intilniri de verificare ? 
Un motiv real, anume acela 
de a oferi o ocazie în plus ac
tualei formule de reprezenta
tivă de a se mai verifica îna
intea a două jocuri foarte difi
cile : partida amicală cu re
dutabila reprezentativă a Uniu
nii Sovietice, care se va des
fășura duminică, tot la Bucu
rești și tot pe stadionul „23 
August", și intilnirea-retur, de 
la Sofia, din ziua de 31 mai, 
cu echipa Bulgariei, meci con- 
tînd pentru „Cupa balcanică", 
joc cu care echipa națională 
încheie etapa seriilor, urmînd 
să dispute finala pentru cuce
rirea trofeului, în compania în
vingătoarei din meciul Iugo
slavia — Grecia, partidă care 
se va desfășura la Belgrad. 
Ce-și propun Ștefan Covaci și 
secundul său Constantin Cer- 
năianu în meciul de astăzi ?

țară („Cupa F.R.C.", ..Cupa Di
namo") și de peste hotare 
(„Trofeul l’Unita", „Turul Me
diteranean" ș.a.). Mai tineri 
(Nieolae Savu, Cosiică Bonciu) 
sau mai virstnici (Val. Ilie. 
Coste! Cîrje), cicliștii în cauză 
nu merg în cursa Berlin — 
Praga — Varșovia pentru a fi 
testați, ci pentru a-și aduce zil
nic contribuția la menținerea 
echipei in lupta pentru primele 
locuri. Este absolut necesar ca 
performanța de anul trecut să 
fie îmbunătățită și condiții — 
așa cum am arătat — există. Pen
tru fructificarea lor este obli
gatoriu ca toți cei 6 tricolori 
să muncească in fiecare etapă 
fără menajamente, să dea do
vadă de abnegație, să folosească 
fiecare posibilitate pentru a a- 
dăuga ceva la zestrea echipei.

Fără îndoială, prima șansă o 
au învingătorii de anul trecut : 
Aavo Pikkuus și echipa Uniunii 
Sovietice. Pe cartea lor de vi
zită s-au adăugat numeroase 
performanțe remarcabile (prin
tre care și aceea de campioni 
mondiali, la San Cristobal), ul
tima fiind de dată foarte re
centă : primul loc la individual
— Aavo Pikkuus —, și la e- 
chipe în cursa de 6 zile (25— 
30 aprilie) din Italia. Contra
candidat : rutierii din Polonia
— aflați insă într-o ușoară des
cendență de cind Szurkowsky, 
Mytnik și Szozda fac parte din 
loturi diferite, din Cehoslovacia 
(oare cine va deveni al patru
lea as după Vesely, Smolik și 
Moravec ?), din R. D. Ger
mană, Italia, Belgia... Am pu
tea enumera multe candidate 
la supremație, dar calculele

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 4-a) 

în primul rînd, să revadă for
mația de bază care a evoluat 
în meciul de la 3 mai, cu re
prezentativa Bulgariei, forma
ție care, probabil, va începe 
întilnirea. Intervenind absența 
lui Dumitru, se pune problema 
găsirii celui mai indicat înlo
cuitor al lui și acesta se pare 
că este Rădulcscu, puternic re
comandat de comportarea sa 
din actualul sezon, ca și de 
prestațiile sale din toamnă. în 
această situație, a apariției ju
cătorului de la Sportul studen
țesc în linia mediană, există 
varianta utilizării lui Bălăci în 
centrul liniei de atac sau pe 
aripa dreaptă a înaintării, in 
această din urmă formulă Radu 
II menținindu-și locul de virf 
de atac. Sînt cele mai proba
bile variante de formulă de e- 
chipă. Este, de asemenea, po
sibil ca — în funcție de des
fășurarea meciului — să fie u- 
tilizați și alți jucători din 
grupul rezervelor.

Lotul de care dispune condu
cerea tehnică a Selecționatei 
divizionare este acesta : Ră- 
ducanu, Coman — portari : M. 
Zamfir, Ștefănescu, Mchedințu, 
Sâlmăreanu II, Vigu. Zahiu — 
fundași ; Stoica, Boloni, Iordă- 
nescu, Rădulcscu — mijlocași ; 
Crișan, Bălăci, Radu II, Marcu, 
D. Nieolae — atacanți.

Formația Espanol Barcelona 
a sosit aseară, cu avionul, în 
Capitală. Antrenorul Heriberto 
Herrera a comunicat următoa
rea formație probabilă : Eche- 
varia — Longhi, Verdugo, Mo- 
linos, Badilla — Huertas, Ries, 
A. Fernandez — Flores, Osa- 
rio, Abad.

ESTE BINE CA PENTRU FIECARE
ViRSTĂ SĂ SE GĂSEASCĂ

UN SPORT ADECVAT
Interviul 
nostru 

cu prof. ini*.
dr. docent 

PANAIT 
SÂRBII

\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
Prof. nniv. dr. docent PA

NAIT SÂRBU, director al Spi
talului de obstetrică și gineco
logie Giulești, șef al Catedrei 
de obstetrică și ginecologie a
I.M.F.  București, președinte al 
Societății de obstetrică și gine
cologie din România, membru 
corespondent al Academiei fran
ceze de medicină, autor a peste 
3M de lucrări și 16 cărț* $1 mo
nografii, dintre care cea mai 
importantă este „Chirurgie gi
necologică", de notorietate mon
dială, fost performer in eeHta- 
ție, sport căruia i-a rămas prie
ten nedespărțit, ne-a acordat 
un interviu.

— Se știe că dumneavoas
tră, tovarășe profesor, ex
ceptați ora de călărie din 
programul matinal numai 
cind vă aflați peste hotare. 
Care este sursa acestui ata
șament constant față de 
sport ?

— Pentru mine, motivul este 
simplu, ușor explicabil, adică 

CAMPIONATUL 
MONDIAL 

DE HOCHEI- 
GRUPA B 

ÎN ANUL 1979 

VA AVEA LOC 
LA GALAȚI!

0 altă competiție internațională. 
CE. de juniori grupa B. 
se va desfășura tot 

in România

în cadrul uneia din ultimele 
ședințe a Congresului L.I.H.G. 
(forul internațional al hocheiu
lui pe gheață), care are loc la 
Praga, în același timp cu ediția 
a 45-a a C.M., a fost luată în 
discuție desemnarea tării care J 
va găzdui anul viitor grupa BJ 
a C.M. La primul tur de scru-j 
tin s-au înregistrat următoarele t 
rezultate : România 28 de vo
turi, Austria 16 voturi. Japonia 
14 voturi și 2 abțineri. în aces
te condiții s-a procedat la al 
doilea tur de scrutin. Japonia 
renunțînd în favoarea Austriei. 
Rezultatul a fost favorabil tă
rii noastre : România — 31, 
Austria — 28 și o abținere. Așa
dar, anul viitor grupa B a C.M. 
va avea loc în România, la 
Galați.

Totodată s-a atribuit Româ
niei și organizarea C.E. de ju
niori grupa B.

de la sine înțeles : „mens sana 
in corpora sano“. Deși după unii 
s-a banalizat prematur, acest 
dicton, atribuit lui Juvenal, nu 
numai că a rămas valabil, dar 
a devenit și mai acut In zilele 
noastre, cind stressurile profe
sionale, însăși viața, ecologia 
modernă își accentuează influ
ența negativă asupra organis
mului și fiziologiei omului, 
stinjenindu-1 tot mai mult în 
problemele sale de muncă și 
de creație. în aceste împreju
rări, educația fizică și sportul, 
în special sportul, devin abso
lut o necesitate, căpătînd chiar 
un aspect salvator în viața 
omului modern.

— în ce ar consta acest 
aspect salvator al educației 
fizice și sportului ?

— Contribuind la modifica
rea, la îmbunătățirea funcți
ilor vitale ale organismului, 
educația fizică și sportul parti
cipă indirect la realizarea echi
librului psiho-nervos care, la, 
rindul lui, prin menținerea stă
rii de sănătate fizică, face po
sibilă amplificarea eficienței 
muncii-

— Aceste contribuții ale 
educației fizice și sportului 
sint proprii tuturor virste- 
lor?

— Educația fizică si sportul 
nu constituie aoanajui unei 
anumite vîrste. Cu toate aces
tea, este bine ca pentru fiecare 
virstă să se găsească un sport

Horia CRISTEA

(Continuare in pag. 2—3)



începind de joi, la Progresul

„PREMIERĂ" BUCUREȘTEANĂ POPICARII VIZEAZA
ÎN TENISUL FEMININ LA „MONDIALELE -

POZIȚII FRUNTAȘE 
Of LA LUCERNA

PRIMA LECȚIE DE BO
SA-TI FOLOSEȘTI>

Echipa României (Virginia 
selecționată internațională

Cortina „centralului** de la 
greșul începe să freamăte 
așteptarea spectacolului ce 
pregătește pentru iubitorii de 
nis. Se știe, aci vor apare 
tru dintre rachetele fruntașe
tenisului mondial. Echipa Româ
niei, cu Virginia Ruzici și Flo
rența Mihai în linie, primește re
plica unei selecționate interna
ționale, în rîndurile căreia vor 
apare multipla campioană iugo
slavă Mima Jausovec și una din 
cele mai bune jucătoare ameri
cane, Betsy Nagelsen. O întilni- 
re de maxim interes, ce poartă 
și un caracter inedit, veritabilă 
„premieră** bucureșteană în teni
sul feminin.

Biletele 
reuniuni 
tenis s-au 
casele de

pentru cele 
internaționale 
pus în 

la 
și l-a sediul 
V. Conta 16). 
libero intrare 
țiile sportive

DOAR INrată că din lotul feminin s-au 
comportat bine : Margareta Câti- 
neanu (o medie de 438 p d in 
cele trei jocuri), Ana Petrescu 
(421), Silvia Raiciu (436), Elena 
Pană (416), iar de la bărbați, I. 
Tismănar (936), Gh. Silvestru 

. (908), I. Bice (916), Al. Cătinea- 
nu (906) și G. Marin (918). Nu 
au dat încă randamentul aștep
tat Cornelia Niculae, Elena An- 
dreescu (în meciul cu Ungaria — 
386), I. Băiaș și Al. Naszodi.

Duminică, la un antrenament 
controlat, reprezentativele au rea
lizat cifre mulțumitoare, pe are
na cu piste de plastic de la 
Voința.: la fete 2 508 p d — Pană 
430, Raiciu 407, Cătineanu 427, 
Petrescu 422 (cu nici o bilă în 
gol), Andreescu 415 (0) și Badea 
407, la băieți 5 386 p d - Tismă
nar 908, Bice 922, Silvestru 900, 
Tudor 893, Marin 881 și Nas
zodi 882.

Sperăm că timpul care a mai 
rămas pînă la începerea „mon
dialelor" va fi folosit cu maxi
mum de eficiență pentru ca 
sportivii noștri să aibă la C.M. o 
comportare onorabilă, la nivelul 
prestigiului de care se bucură 
sportul românesc în arena in
ternațională.

Pregătirile reprezentativelor na
ționale de popice pentru Campio
natele mondiale (20—26 mai, Lu
cerna) au intrat, cum se spune, 
în linie dreaptă. în puținele zile 
care au mai rămas pînă la În
ceperea competiției din Elveția, 
la loturi, antrenorii pun accentul 
pe corectarea unor deficiențe 
care s-au manifestat în jocurile 
internaționale de verificare, cu 
toate că aceste teste s-au în
cheiat cu un bilanț pozitiv. După 
cum se știe, în partidele de ve
rificare (cu selecționatele Unga
riei, Iugoslaviei și R.D. Germane 
— toate în deplasare) formațiile 
noastre au învins deținătoarele 
titlurilor mondiale — Ungaria la 
femei și Iugoslavia la bărbați. 
Dar jocurile amicale, fără miză, 
nu se pot compara cu cele ofi
ciale, ele fiind abordate, de mul
te ori, cu ușurință sau cu un a- 
numit scop tactic.

Tehnicienii F.R.P. manifestă, 
în continuare, o exigență spo
rită în pregătirea selecționați
lor. Biroul federal a analizat re
cent, în spirit critic, evoluția de 
pînă acum a popicarilor noștri și 
a ajuns la concluzia că pentru 
îndeplinirea obiectivelor propuse 
pentru C.M., adică pentru obți
nerea unor poziții fruntașe, ju
cătorii și jucătoarele noastre tre
buie să acorde o atenție deose
bită ultimelor pregătiri. După 
cum ne spunea antrenorul băieți
lor, Roger Cernat, elevii săi mai 
au de muncit la unele procedee 
tehnice, ca de pildă lansarea cît 
mai precisă a bilei la „deschi
dere**, eficacitatea la a doua a- 
runcare la manșele de „izolate" 
și rezolvarea cît mai exactă a 
problemelor de... balistică la po
pice singuratice.

O analiză succintă a evoluției 
componenților loturilor la recen
tele întîlniri internaționale, ne a-

Florența Mihai) întilnește o 
Betsy Nagelsen) 

care mă voi confrunta în acest 
sezon european, care 
mine începe la București, 
dorit de 
răspund _ 
românce, cu care m-am împrie
tenit în 1— ’
S.U.A. Acum s-a ivit acest prilej 
și sînt foarte fericită că voi a- 
pare în fața publicului din 
România.

Bucureștiul este punctul de 
start nu numai pentru tenismena 
de dincolo de Ocean. Și Mima 
Jausovec, precum și jucătoarele 
noastre, Fldrența Mihai și Virgi
nia Ruzici, se vor regăsi în în
trecerile de turneu, incepînd de 
săptămîna viitoare, în marile 
centre europene. La Hamburg, 
apoi la Roma și Paris, în tradi
ționalele campionate de la Ro
land Garros. A cărui finală de 
anul trecut — nota bene ! — va 
fi reeditată acum, la Progresul, 
cînd se vor reîntâlni Mima Jau
sovec, deținătoarea titlului celui 
mai mare turneu pe zgură, cu 
merituoasa sa învinsă, Florența 
Mihai.

Despre programul ce-1 vom ur
mări — joi, vineri și sîmbătă — 
ne lămurește- una dintre amfi
trioane, Virginia Ruzici :

— Jucăm după sistemul „Cupei 
Davis**, binecunoscut tuturor. Cu 
4 simpluri și un dublu. Aceasta 
pentru a da și un caracter de 
întrecere partidelor noastre ami
cale, de demonstrație. Ultimul 
meci va fi încă un dublu, un su
pliment, în care vom juca în 
două formații „combinate**, eu cu 
Mima, iar Flori cu Betsy. Pen
tru ca programul nostru să fie 
cît mai complet !

Radu VOIA

Ruzici
(Mima Jausovec 

pro- 
ln 
se 

te- 
pa- 
ale

trei 
de 

vînzare Ic 
arena Progresul 
C.N.E.F.S. (str. 
Permisele de 
Ic manifesta- 

rămîn valabile.

Așadar, ieri la antrenament, 
Betsy Nagelsen, sosită Încă din 
seara de duminică, a și prins o- 
bișnuința zgurei noastre. Parcă 
se simte la fel de bine ca pe te
renurile de acasă, din Florida, a- 
colo unde și-a început 
sportivă. Servește foarte 
aic, încearcă mereu să-și 
drum spre fileu.

•— De fapt, sînt mai „în 
pe gazon sau suprafețe 
ment — ne-a declarat 
noastră vizitatoare. îmi 
locul foarte rapid. Dar 
Bă mă obișnuiesc și cu

cariera 
puter- 

facă

temă*4 
de ci- 
blonda 

. place 
trebuie 
tenisul 

mai lent, mai elaborat, acela cu

S73

pentru 
Am 

mai multă vreme să 
invitației jucătoarelor

timpul turneelor din

Cetățeanul Alexandru Nj 
dolu, din București, str. Gus 
Ocniței 17, Sectorul 5, ne 
trimis o scrisoare în ca 
aducea la cunoștință redact - 
o serie de fapte reprobabile 
ale boxerului Constantin 
Ghiță de la clubul sportiv 
Rapid. Pe urmele acestei scri
sori am inițiat o anchetă so
cială ale cărei rezultate vi le 
prezentăm mai jos.

Constantin Ghiță este un 
boxer bun de categorie mij
locie care cu ani in urmă a 
fost legitimat și la cluburile 
Steaua și Voința București. 
Calitățile sale pugilistice i-au 
determinat pe antrenorii săi 
să se preocupe de pregătirea 
sa sportivă, ~~ 
cum se face înde
obște cu un 
ment de bază. Din 
păcate,

așa

ele-

Toma RĂBȘAN

UN SPORT ADECVAT
(Urmare din pag. 1)

CAMPIONATE • COMPETIȚII
terminind întrecerea fără să piar
dă vreo Lntilrure. O surpriză plă
cută a furnizat-o echipa sătească 
din Rimnicelu (majoritatea com- 
ponentilor sint țărani cooperatori, 
care lucrează in comună) califi
cată și ea pentru turneul final 
de la Mangalia.

Cea de-a doua _zrnă“ a fost 
găzduită de oralul Bistrița. Di
namo București si C.F.R. Sibiu 
au ocupat primele două locuri, 
calificindu-se pentru finală. O 
bună comportare au avut repre
zentativele comunelor Negrilești 
(Bistrița-Năsăud) si Sanislău (Sa- 
tu Mare) (L GV.)
• Federația română de oir.ă 

anunță că începind de la 1 iunie 
intră în vigoare noul regulament 
al jocului de oină.
• A încetat din viață unul din

tre jucătorii și promotorii spor
tului național românesc, autorul 
unor apreciate manuale de oină, 
maestrul emerit al sportului dr. 
ing. Costel Iancu. cercetător 
principal la Institutul Politehnic 
din București. Prin dispariția sa 
oină pierde un valoros sportiv, 
care i-a fost un credincios sluji
tor încă din anii de liceu.
SPORTIVII DE LA C.N.U. 

SE AFIRMĂ ÎN 
„CUPA INDEPENDENȚEI" 

LA YACHTING
CONSTANȚA. S (prin telefon). 

In cea de a doua zi a întreceri- 
K>r „Cupei Independenței" la yach
ting au avut loc două regate, 
ambele desfășurate la clasele 
Optimist și Cadet pe lacul Siut- 
ghiol. De această dată sportivii 
d? la C.N.U. s-au impus net, 
preluînd conducerea în ambele 
clasamente. După trei regate, or
dinea primilor trei :

Clasa Cadet : 1. Vasile Soare — 
Barbu Cristcscu (C.N.U.) 3 p ;
2. Plamfcn Kovacev — Klaudi A- 
tanasov (Bulgaria) 15,7 p ; 3. 
Pop — Cr. Tabacu (C.N.U.) 16,7 
p ; clasa Optimist : 1. FL Făgâ- 
rășanu (C.N.U.) 9 p ; 2. M. Făgă- 
rășanu (C.N.U.) 13 p ; 3. S. Picu- 
lungeanu (C.N.U.) 21,7 p.

Regatele categoriilor Finn și 
F.D. din cadrul finalelor „Dacia- 
dei" și ale „Cupei Independenței" 
au trebuit să fie aminate din 
cauza timpului nefavorabil (vînt 
puternic si valuri mari).
AZI SE REIAU ÎNTRECERILE 

POLOIȘTILOR
Astăzi se reiau întrecerile cam

pionatului național de polo cu 
partidele turului trei, care anga
jează pe cele 6 echipe partici
pante la prima serie a Diviziei 
A. Un turneu interesant — pri
mul din acest an care se des
fășoară in aer liber (bazinul Di
namo din Capitală) — care pro
mite un asalt puternic al forma
țiilor Dinamo București și Voin
ța Cluj-Napoca asupra poziției 
de lider pe care o deține la a- 
ceastă oră campioana „en titre", 
Rapid București. După cum se 
știe, feroviarii au un avans de 
două puncte în fața dinamoviști- 
lor și de 4 puncte înaintea echi
pei clujene, fapt care le permite 
să abordeze cu oarecare siguran
ță jocurile din această săptămî- 
nă. Pe de altă parte, dinamo- 
viștii nu au pierdut niciodată în 
fața Rapidului pe propriul teren; 
în schimb, au cedat anul trecut 
în fața Voinței. Practic orice re
zultat, între aceste trei formații, 
este posibil. Pînă la jocurile lor 
directe vom urmări astăzi două 
meciuri, Rapid — Crișul (ora 17) 
și Dinamo — C.N.U. (ora 18), 
al 3-lea (Progresul — Voința) 
fiind amînat pentru luni 15 mai.

ȘAH : UNIV. BUC. 
PE PRIMUL LOC

Universitatea București a câș
tigat derbyul cu Medicina Timi
șoara, făcind un pas decisiv 
spre titlul de campioană de șah 
pe echipe. Ca și în întâlnirea cu 
I.T.B., victoria la limită a stu
denților (5V2—4V2) a fost decisă 
de rezultatele de la mesele de 
juniori. (Stoica — Ungureanu 
Va—V2» Șubă — Neamțu 1—0, 
Ghindă — Ilijin */z—*/2, Stanciu — 
Biriescu Vi—Vj, Griinberg — zar- 
cula */2—Vj, Barbu — Adam 0—1, 
Polihroniade — Mureșan 0—1, 
Bogdan — Baumstark */,—>/i» C. 
Ionescu — Mărășescu 1—0, 
Hie —Anton 1—0).

In celelalte întîlniri ale rundei 
a 5-a s-au înregistrat rezultatele: 
I.T.B. — Electromotor 7—3, Poli
tehnica — Universitatea Iași 6—I, 
C.S.U. — Locomotiva 6’ 2—3! 
Vulcan — Petrolul «—4.

In CLASAMENTUL GENERAL. 
Universitatea București este acum 
lideră cu 15 p (34 p de partidă) 
urmată de I.T.B. (36), Medicina 
(31V1) și Politehnica (29*/2) toate 
CU 12 p ; MASCULIN : I.T.B. 
22 p, Univ. Buc. 19*/i p, Medicina 
18, Politehnica 17% p ; FEMININ: 
Electromotor S’/a p. Medicina 7%, 
I.T.B. 7, Univ. Buc. 5% ; JU
NIORI—JUNIOARE : Univ. Buc. 
9 p, Politehnica 7% p, I.T.B. 7, 
Medicina 6.

In runda a 6-a are loc meciul 
decisiv pentru locurile 2 și 3 în
tre I.T.B. și Medicina Timișoara.

CUPA UNITĂȚILOR 
SPORTIVE ȘCOLARE 
LA TENIS DE MASA

Cupa unităților sportive școlare 
la tenis de masă, organizată, ex
celent, la Pitești de Ministerul 
Educației și Invățămîntului. a re
unit la start un număr record de 
participant : 243, reprezentînd 17 
unități de profil, la trei categorii 
de vîrstă.

Clasamentele finale se prezintă 
astfel: categ.10—12 ani, echipe 

Odorheîu Se-
F. Nagy). 2. 
Schuster. Gh. 
Tg. Secuiesc 
1. Bistrița, 2.

— băieți : 1. C.S.S. 
cuiesc (antrenor 
C.S.Ș. Bistrița (C. 
Bozga), 3. C.S.S.
(II. Dobay) ; fete :
C.S.Ș. 2 Buc. (Geta Pitică), 3. 
C.S.Ș Craiova (C. Cojocaru) ; ca- 
teg. 13—15 ani. echipe — băieți : 
1. Odorheîu Secuiesc, 2. C.S.S. 
Drobeta Tr. Severin (Gh. Udres- 
cu), 3. C.S.Ș. Pitești (Doina Badi); 
fete : 1. Pitești. 2. C.S.Ș. Petro
șani (M. Rozenfeld). 3. C.S.Ș. 2 
Buc. ; categ. 16—18 ani. echipe
— băieți : 1. Craiova I. 2. Odor-
heiu Secuiesc I, 3. Bistrița I ; 
fete : 1. Craiova I, 2. C.S.S. Rm. 
Vîicea (Tr. Ancuta. E. Popescu), 
3. Pitești. INDIVIDUAL. Categ. 
10—12 ani. băieți : 1. z. Kiss
(Odorheiu Secuiesc), 2. L. Szele- 
res (Tg. Secuiesc). 3. Gh. Peptă-

‘ fete : 1. Agnes
2. Marilena Pan- 
Buc.), 
categ. _ __ ___,
Fejer (Odorheiu 

.. — Bora (C.„l.
. H. Mircea (Pitești) : fete 

Antoanela Bați (Pitești). " 
nufa Bondăret (Pitești). ___
gareta Pândele (C.S.S. 2 Buc.) : 
categ. 16—18 ani — băieți : 1. s. 
”” ' . 2. L. Bonczidai

Popescu tCra- 
Monica

Luminița 
., 3. Nela

Slatina, antrenor 
CLASAMENTUL

nar (Bistrița) ; 
Contz (Bistrița), 
țuru (C.S.Ș. 2 
Dina (Craiova) ; 
băieți : 1. A. 
Secuiesc), 2. D. 
3. " “•

3. Sorina
13—15 ani,

(Craiova), 
: 1. 

2. Le- 
3. Mar-

L.Pătru (Craiova), 
(Bistrița), 3. Oct. 
iova) ; fete : 
(Craiova), 2. 
(Rm. Vîicea), 
(C.S.Ș. ------
îlăutu). _________—
RAL : 1. Craiova 61 p, 2. Bistrița 
39 p, 3—4. Pitești și Odorheîu 
Secuiesc 36 p. 5. C.S.Ș. 2 Buc. 
18 p, 6. Rm. Vîicea 17 p. (m.v.)

1. Păun 
Bălescu 
Stoinea 
P. Ar- 
GENE-

PE PISTELE DE ATLETISM
• La Ruse s-a desfășurat tra

diționalul concurs internațional 
de juniori „Mladost". la care au 
participat sportivi din 9 țări. Iată 
rezultatele obținute de atletii noș
tri : Eugenia Nicola 2:16.7 la 800 
m (locul I). Sorin Tirichiță 16,02 
m Ia greutate (locul II). Maria 
Barbu 49,46 m la suliță (locul 
II). Viorel Savu 14,73 m la greu
tate (locul HI). Doina 
13.97 m la greutate (locul 
Daniel Grasu 45.60 m (locul 
și Mihai Birâ 44,34 m (locul 
la disc.
• Sîmbătă după-amiază si 

minică dimineața, la Constanța 
vor avea loc întrecerile concursu
lui republican de primăvară al 
juniorilor de categoria a Il-a (bă
ieți născuti 1951—1962. fetele 19-32 
— 1963).
• Duminică dimineața, la Brear 

za. se va desfășura tradiționalul 
concurs de marș -Cursa Munți
lor*. Sint programate întreceri pe 
următoarele distanțe : seniori — 
30 km. juniori I — 10 km. 
niori III — 5 km. Startul se 
da la ora 10. din fata Casei 
Cultură.
• La Suceava s-a disputat cea 

de-a 14-a ediție a concursului 
dotat cu .Cupa Sucevei". Cîteva 
rezultate : masculin : 100 m : Do
rin Melinte (Suceava) 10.7 ; 5 000

‘ Constantin (Buzău) 
Ion Scarlat 

triplusalt : Me- 
feminin : 800 m : 
(Roman) 1:12.3 ;

Neagu 4:32.7 ; suliță : 
(Roman) 51.85 m. 
— coresp.).
bune rezultate de

Drăgan 
ni), 
VI) 

VII)

du-

ju- 
va 
de

m : Ștefan ___
14:47.0 ; lungime 
(Suceava) 7,18 m 
linte 14,78 m ; 
Viorica Neagu 
1 500 m : 
Rodica Iancu 
(I. Mîndrescu
• Cele mai____ ________ _

la concursul „Cupa C.S. Școlar 
de atletism" rezervat juniorilor, 
desfășurat pe Stadionul Tineretu
lui : fete ; 100 m : Tereza Cos
tache (Lie. 2) ; lungime : Dana 
Luțac (Lie. ind. 13) 5,83 m : greu
tate : Tatiana Bădescu (Lie. „Spi- 
ru Haret") 13,04 m : băieți : no 
mg : M. Bogdan (Lie. 2) 15.2 ;
Înălțime : A. Soran (Lie. 2) 2.34 
m ; suliță : C. Marin (Lie. „Spiru 
Haret") 68,20 m. (N. D. Nicolae 
— coresp.).

• Cu prilejul celei de-a X-a a- 
niversări a înființării Clubului At
letic Universitar, pe Stadionul 
Republicii va avea loc sîmbătă un 
concurs internațional în organiza
rea clubului bucureștean. Reuniu-

” “ orele 9,30 și
Pe același stadion se va 

' duminică

nile vor începe la 
17,00. ~ __
desfășura sîmbătă și________
concursul republican de primă
vară la decatlon 
(seniori și 
PRIMELE
FICATE PENTRU FINALA 

„CUPEI ROMÂNIEI” 
LA OINĂ

La sfârșitul săptămânii trecute 
s-au desfășurat două din etapele 
de zonă ale «Cupei României** la 
oină. La Rm. Sărat spectatorii 
prezent pe... iarbă (deși în acea 
zi terenul central, cu tribune, 
nu era ocupat cu nici o activi
tate. organele locale n-au permis 
accesul echipelor de oină, astfel 
că acestea au trebuit să-și des
fășoare întrecerea alături, pe un 
teren cu multe denivelări) au 
asistat la cîteva meciuri de bun 
nivel tehnic. Așa cum era de 
așteptat, prima formație califica
tă pentru finala care se va des
fășura la Mangalia, la începutul 
lunii iunie, a fost Universitatea 
București (antrenor Ject. univ. 
Vlad Dogaru). Această echipă be
neficiază de un lot valoros de 
jucători (Marcel Ursii. Marius 
Stănescu, Ionel Dincă), studenții

- - 0 jumon).
ECHIPE

pentatlon

CALI-

Ad.

păcate, cercetările 
noastre au dovedit _ _ 
gogii care l-au avut în grijă 
s-au ocupat mai puțin de la
tura educativă, deșj, sportivul 
Ghiță ar fi avut de mult ne
voie de" îndrumări și supra
veghere în domeniul compor
tamentului civic.

Este adevărat că exemplele 
sesizate în scrisoarea primită 
de redacție se referă la ca
zuri petrecute cu un an sau 
chiar mai mult timp in urmă, 
cînd Constantin Ghiță și-a 
permis in cîteva rînduri „să-și 
facă dreptate" cu... pumnii e- 
xersați in sălile de box, lo
vind chiar și femei în vîrstă 1 
Se vede treaba că tînărul bo
xer a uitat prea repede pri
ma lecție de pugilat care te 
învață să nu folosești pumnii 
decît in ring și niciodată in 
afara lui !

Motivele unor asemenea 
comportări trebuie căutate in 
primul rind în superficialita
tea cu care Constantin Ghiță 
a tratat sarcinile școlare și 
pregătirea profesională, cre- 
zînd că boxul ii poate umple 
viața, Dar viața însăși, lată, 
și-a luat sarcina să-l contra-

că

on
este

adecvat, cel în cauză urmînd 
sâ-și aleagă ce-i convine mai 
mult : înotul, alpinismul, călă- 
ria, tenisul, atletismul, canota
jul, popicele și așa mai departe. 
Evident, alegerea și practicarea 
unui sport depind de tempera
mentul, de sănătatea' și, în spe
cial, de virsta individului. în
clinație spre un sport are fie
care dintre noi. Dar nu toți in
divizii practică sportul în mod 
constant, cum ar fi de dorit.

— Considerați că sportul 
ar pătrunde mai ușor dacă 
ar avea, intr-un fel, însuși
rile modei ?

— Sportul pătrunde, firește, 
neîncetat în mentalitatea oame
nilor, mai ales în cea a tinere
tului. Tot mai mulți oameni 
joacă tenis dimineața, fac na- 
tație la prînz și se întrec la 
popice seara, iar acasă se de
lectează cu extensoarele, Intre- 
ținîndu-și astfel o condiție fi
zică bună. înainte, sportul nu 
era ajutat, stimulat. Azi, 
serv că tineretul nostru
mai sănătos, cu o statură mai 
înaltă. întregul său caracter so
matic s-a schimbat. Desigur, 
meritul îl are nu numai spor
tul, ci și hrana care a sporit 
ca o consecință a condiției so
cialiste. ~ 
pot să 
voie să 
tice, că 
ieți și la fete este cu mult mai 
mare decît în urmă cu 50 de 
ani, și asta datorită sportului 
și alimentației. Avem un tine
ret de 
Pentru a 
adică să 
manentă 
întreaga........................
buie să treacă — obligatoriu — 
prin filtrul educației. Recent, 
am văzut în Statele Unite ale 
Americii că există o nouă me
todă, poate este vorba chiar și 
de o modă, și anume aceea de 
a alerga prin parcuri, pe străzi, 
în echipament sumar, adecvat. 
Este ceva generalizat la toate 
vârstele. Sigur, dacă renunți la 
mărșăluit și optezi pentru a- 
lergare cu aceeași ușurință cu 
care o femeie abandonează to
cul cui în favoarea celui gros, 
poate fi vorba de o modă. O 
modă la care se poate ajunge, 
repet, 
nentă educație sportivă începind 
cu familia. Ar fi pentru oricine 
o mare satisfacție să declare că 
este „en vogue“ nu numai ves
timentar. ci și din punctul de 
vedere al sănătății, al sporțului.

— Dumneavoastră, ca unul 
care folosește zilnic pentru 
destindere mersul călare, ce 
ați dori să le recomandați... 
pedeștrilor ?

— Mersul pe jos este, oricum, 
recomandabil pentru întărirea 
sănătății, mai ales pentru cine 
nu a făcut sport pînă la o anu
mită vîrstă (recuperările sînt 
foarte greu, dacă nu chiar im
posibil de realizat fără peri
cole). Dar 
leneș, de 
milităresc, 
mand 
totul 
sport, 
celor 
sport.

Eu, care am 64 de ani, 
afirm, fără să fie ne- 
citez din datele statis- 
media înălțimii la bă-

o altă factură fizică, 
avea însușirile* modei, 
aibă o largă și per- 
audiență la mase, la 
populație, sportul tre-

numai printr-o perma-

nu un mers legănat, 
plimbare, ci unul 
mersul activ ! Reco- 

și alergarea, care este cu 
altceva, este deja un 
O recomand, însă, numai 

sănătoși și care au făcut

Un minut 
de ETICA
peda-

„RUGBYȘTII 
TIMPI NAȚI

„O PRESl

dv, mult m 
aceea întilni 
tesc cu am 
obțineam vi 
evoluția inai 
jucat ca... 
gur, tinerii 
rate că sini

Asta se 
unde

oaspeții

pare să 
cale nouă, 
s-a cum 
dacă s-ar 
tnfluențelo 
anturaj n 
obține s 
din ~ 
ti că, in 
rezultatele

clu&ttZ Ra 
pentru a-i 
stan t in 
unor ștudi
să-i asigur 
loc demn 
dul tinerii 
„care treb 
de compo 
tivi cit și
zilele**, cu 
autorul sc 
teaptă de 
dovada in
rupe cu u 
face cinst 
viață cu f

Ecouri după turneul

RELAȚIILE RUOBYS
AL PORNIT
apreciază

sint inventatorii fotbalului, 
ramurii sale colaterale — 
Zilele trecute ne-a vizitat 

rugby a Angliei, 
stîrnit, firește, mult

Englezii 
ca și ai 
rugbyul. 
ecnipa secundă de 
Evenimentul a 
interes.

Turneul 
naționale 
asemenea 
stîrnit 
și de 
cea stă 
brie

’78 al unei selecționate 
engleze — primul la un 
nivel — în România a 
puternic ecou, amplificat 

susținerii în a- 
în lunile septem- 

___  T.   - a unei serii de 
opt__partide de__ către reprezentativa
țarii noastre în unele dintre cele 
mai importante centre ale rugbyului
britanic (Swansea, Newport, Abera- 

Londra, Bath, Gloucester ș.a.), 
vor marca, sperăm cu toții, pa- 

consoli darea relațiilor 
românesc și cel bri-

un 
perspectiva 

toamnă — 
și octombrie -

15. 
noi, 
djfid.lă din 
cei moi bun 
ajungeți la 
ciez primir
drept excele 
al relațiilor

țarii

von, 
care 
sul decisiv în 
dintre 
tonic.

Cele 
englezi 
stanța, 
ceea dii 
și asupra 
cea de-a ____ , ,
încheiat cu un scor la limită (12—13). 
Asupra jocului in sine, în contextul 
viitoarelor contacte româno-brita-nice 
in sportul cu balonul oval, am stat 
de vorbă cu conducători și jucălori 
ai XV-lui englez, cu cîțiva dintre 
ziariștii unor cotidiene de reputație 
mandială, martori ,,pe viu" la am
bele întîl-niri. la-tă cîteva impresii...

rugbyul

două partide susținute de 
la noi-, la București și Co-n- 
au fost pierdute. Prima, a- 

;n Capitală, categoric (3—22), 
ei . ne-am spus cuvîrvtul, 
doua, de pe Litoral, s-a

„TEHNICA ÎNAINTAȘILOR A FOST
EXCELENTA44...

Aceste cuvinte rostite de 
Weighiil, secretarul general al 
Rug by- Foot- ba II Union, recunoscut
pentru cumpătarea aprecierilor sale, 
nu pot decît să ne bucure. „Echipa 
română a jucat exemplar, rugbyul ei 
este foarte tare, iar tehnica grămezii 
excelentă. Treisferiurile sînt iuți, da« 
la acest nivel există imperfecțiuni 
de transmisie. Ne-am simțit realmen
te ușurați cînd am auzit fluierul final 
la Constanța și am terminat învingă
tori intr-o partidă de un asemenea 
angajament. Vă așteptăm in septem
brie cu deosebit interes, oferindu-vâ 
posibilitatea de a întilni 
dintre cele mai puternice 
club din Anglia și țara

„UN BUN ÎNCEPUT AL
RECIPROCE*4

Conducătorul tehnic al 
pete, W. G. Morgan, a 
de-nță calitățile spectae 
unui public pe care h 
drept cunoscător. „In fa

Bob 
lui

cîteva 
echipe de 
Galilor44.

RELAȚIILOR

ANUNȚ
Centrul de cercetări pentru educație fizică și sport anunță cititorii — 

profesorii de educație fizica, antrenorii, activiștii și sportivii — schim
barea programului bibliotecii sale din Bd. Muncii nr. 37—39, sector 3.

Biblioteca funcționează cu următorul program : luni, marți, miercuri, 
joi, vineri între orele 7,30 și 16, iar sîmbătă între orele 7,30 și 13.
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totive 
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doua.
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LOTUL DE TINERET-AUTOBUZUL 1-1 (0-0)

Șl DUMINICĂ LA CAIRO

B . Autobuzul 
un meci grăitor 
lotului, ambi- 
de joc solici- 

componenții se- 
per- 

varietatea

Camataru, punmdu-și in valoare detenta, s-a inălfat și a lovit 
primul, cu capul, mingea, trimițind-o spre poarta echipei Auto
buzul, partenera de joc a „cade(ilor“ noștri, in partida de veri

ficare de ieri

sporritn 
Exemplu 
i spor- 

toate 
yrprima 
i te aș- 
1 însuși 
de a 

■e nu ii 
torni in

„OLIMPICII" JOACĂ VINERI

După pauză au mai jucat Windt, 
Agachi, Elisel, Oancea și Nucă, 
ei înlocuindu-i pe Speriatu, Iri
mie, Gali, A. Ionescu șl Coraș. 
In repriza secundă selecționata 
de tineret a evoluat ceva mai bi
ne. mai grupată în ambele faze ale 
jocului. Fără îndoială, mal e- 
xistă retușuri de făcut, îndeo
sebi în compartimentul apărării, 
motiv, pentru care, pînă la ple
carea la Odesa, va mai fi per
fectat încă un joc, mîine la ora 
11. probabil cu divizionara A 
Sportul studențesc.

or și 
a Gura 
sporti-
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wtolil, 

tril cd 
::■: e: 
le unui 
r putea 
tfțenilor 
i CT.t".* 
ilar și 
l nu ar

Ițenor-j.'

LA.NU 
HENȚ

Pc excelentul gazon al terenu
lui Autobuzul, lotul reprezentativ 
de tineret, care se pregătește 
pentru întâlnirea de duminică 14 
mai, de la Odesa, cu reprezen
tativa similară a U.R.S.S., a sus
ținut, ieri, un joc de verificare 
cu divizionara ...
București. A fost 
pentru antrenorii 
țioasa parteneră 
tind din plin pe 
lecționatei prin mișcarea 
manentă în teren și ___
acțiunilor ofensive. Lotul a des
chis scorul destul de tîrziu. în 
min. 48, prin Oancea. cu capul, 
la un atac bine construit la care 
a participat și Cămătaru. Auto
buzul a egalat în minutul 67 prin 
Sultănoiu. Antrenorii lotului, 
Cornel Simionescu și Viorel 
Kraus, au folosit în prima re
priză următoarea formație : Spe
riata — I. Marin, Irimie, Stan cu, 
Gali — Ignat, Țicleanu, I. Petcu 
— A. Ionescu. Cămătaru, Coraș.

București și Constanta

hOMÂNO-DRlTANICE
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Pe drumul de clădire (și reclădire) a oof echipe reprezentative puternice

NU INTERVENIȚI CU PĂRTINIRE
IN COMPETIJIA REALA A VALORILOR!

Antrenorii selecționeri pot și trebuie

După cum poate oricine constata, 
națională, cea olimpică și cea de 
CP ‘ ’*
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sețea. Vom reveni cu plăcere pentru 
a urmări jocuri de rugby in Româ
nia, după cum consider că viitoa
rele vizite ale rugbyștilor români în 
țara noastră 
cel mai mare

pot fi intimpinate cu 
interes".

„RUGBYUL 
IMPORTANTE

ROMANESC
RESURSE DE 

Șl TEHNICA"

POSEDĂ
TALENT

lată și opinia ziaristului David 
Frost, de !c The Guardian : (>Așa 
cum se inttmplă deseori în sport, a 
doua noastră adversară fn România 
a fost o echipă omogenă, mult mai 
bine sudată, deși avea jucători pro
ven iți din mai multe cluburi. Fără 
îndoială, jocul de la Constanța s-a 
ridicat la un nivel spectacular supe
rior primului. El ne-a convins, toto
dată, câ rugbyul românesc poseda 
importante resurse de talent ți teh
nică. Aceasta ne face să credem câ 
vizita în Marea Britanie a unei se
lecționate a României, in toamnâ, 
ar putea constitui un succes din 
toate punctele de vedere. Cele ce 
am transmis ziarelor noastre de aici, 
cu acest prilej, vor avea darul sâ 
stimuleze interesul publicului britanic 
pentru acest turneu, pentru rugbyul 
românesc. Desigur, pe viitorii noștri 
oaspeți români îi așteaptă jocuri 
grele pe terenurile britanice. Cel pu
țin 6 dintre adversare sint echipe de 
club foarte puternice. In acest sens, 
așa cum arată proiectul de program, 
la oro actuală, el se anunță foarte 
dificil. Am avut prilejul sâ însoțesc 
echipa selecționată „British Lions** 
fn turnee peste hotare și mi-am putut 
da seama câ un program de 3 jo
curi pe săptâmînă pretinde un efort 
deosebit. Oricum, insă, după cele 
văzute aiei, am motive sâ cred câ 
o echipă românească poate găsi re
sursele necesare pentru 
cu succes
!• o 
țiile 
rilor

unor asemenea 
așteptam cu interes 

sale viitoare in fața 
din țara noastră".

face față 
sol ici târî 

in evolu- 
s pecia to-

Dimitrie CALLIMACHI

DNOSPORT INFORMEAZĂ

bit succes
2 rite.
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CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 7 MAI 1978

Categoria 1 (13 rezultate) : 3
variante 25’/o autoturisme Dacia 
1300 ; Categoria 2 (12 rezultate): 
24.25 variante a 7.835 lei ; Cate
goria 3 (11 rezultate) : 383,50 va
riante a 743 lei.

Autoturismele „Dacia 1300“ au 
revenit partleipanților : PETRE
NICOLAE din București, CROI- 
TORU BARBU din Orșova și 
OROS TIBERIU din Satu Mare,

Lotul olimpic al țării 
a plecat, ieri, în Egipt, 
jucătorii care au făcut 
sarea se numără cîțiva 
periență competițională 
țescu, Dănilă, Hajnal, B. Gri- 
gore, Nedelcu II), alături de 
alții mai tineri, cum sînt Băr- 
bulescu, Barna, Leac, Agiu, 
Vrînceanu etc. Echipa care va 
aborda preliminariile turneului 
olimpic (alcătuită numai din ju
cători care nu au participat la 
preliminariile campionatului 
mondial — Argentina 1978) va 
susține la Cairo două partide- 
test în compania campioanei E- 
giptului (Zamalek Sporting Club 
Cairo — vineri 12 mai) și li
derului campionatului în curs 
de desfășurare (National Spor
ting Club Cairo — duminică 
14 mai).

noastre 
Printre 
depla- 

cu ex- 
(Mul-

echipa 
tineret 

se află in plin proces de clădire (sau 
de reclădire). Pentru a nu ajunge la construcții 
șubrede, care să-și dovedească slăbiciunile toc
mai atunci cînd ne e lumea mai dragă și spe
ranțele mai înaripate (vezi partidele retur cu 
Spania și — mai ales — cu Iugoslavia de anul 
trecut), procesul de edificare se bucură de mai 
multă atenție decit înainte, respeetind criterii în 
general mai realiste. Din păcate, 
trează cite un... păcat mai vechi.
rădăcini sint — după cum se vede — greu de 
extras din concepția de lucru, ca să nu spu
nem din conștiința antrenorilor responsabili de 
activitatea și destinele loturilor reprezentative. 
Se alcătuiesc aceste loturi. Apar pe listele de 
selecție o bună parte din jucătorii care la ora 
alegerii lor dau garanții prin formă și valoare. 
Dar pe lingă aceștia, apar — de regulă — și 
doi-trei jucători care sint incluși pe liste în 
.chip senatorial*, pe bază de buletin de Bucu
rești și mai ales pe bază de legitimare la unul 
din cele două reputate cluburi din România, 
Steaua și Dinamo. Este adevărat că pe vremea 
vestitei C.C.A. sau pe vremea echipei dinamo- 
viste a generației Nunweiller III, Pîrcălab, Frățilă 
etc., legitimarea la aceste cluburi reprezenta 
ceea ce am putea numi un „certificat de garan
ție". Astăzi insă — este evident pentru oricine 
— despre un asemenea certificat nici nu poate 
fi vorba. Asta nu înseamnă că Steaua de acum 
ar fi o echipă slabă, ea fiind, în fond, una 
din cele mai puternice grupări din țară. Ceea 
ce este insă de necontestat este faptul - că, în 
pofida valorii ansamblului, echipa are și posturi 
„descoperite" sau posturi pe care evoluează ju
cători in formă mediocră sau chiar nesatisfă
cătoare. Problema pe care o punem este .ur
mătoarea : de ce trebuie să fie selecționați ju
cători de la Steaua sau Dinamo chiar dacă sint 
în formă necorespunzătoare ? Și ca să folosim un 
exemplu concret, îl vom numi pe Stoica. Mij
locașul stelist, căruia nu-i vom contesta realul 
talent, promitea acum vreun an să ajungă un 
„stiip de bază" al echipei reprezentative. Juca 
foarte bine, era remarcat aproape la fiecare meci. 
Din păcate însă de multe luni de zile 
evoluează —___——
anonimat. Și totuși este chemat la lotul repre
zentativ !

De ce ?
— De ce ? — l-am întrebat și pe antrenorul Ște- ' 

fan Covaci.
— Pentru că are clasă ! — ni s-a răspuns.
Dar ce facem noi, mai bine zis ce face echipa 

reprezentativă cu clasa lui Stoica, dacă ea nu 
se exprimă de multă vreme în joc ?

Ce a făcut echipa cu clasa lui Dudu Geor
gescu în ultima lui perioadă de activitate in
ternațională, în care redutabilul nostru golgeter 
a fost intr-o flagrantă eclipsă de formă ? După 
cum s-a văzut — nimic ! Ce fac echipele noas
tre reprezentative cu „senatorii de drept", pre
ferați . uneori celor „de fapt", adică celor

care ar trebui
Iui lor etapă __ ___

In primul riad, fac antiperformanță sau nu 
realizează performanțele așteptate.

sa fie impuși de valoarea jocu- 
de etapă ?

se mai păs- 
ale cărui

Ceea ce ni se pare însă mult mai grav 
este faptul că apelind — comod, ruti
nier, „din oficiu" — la numele răsfățaților 

Eucureștiuiui, se ignoră drepturile reale ale ju
cătorilor provinciali care trebuie uneori să facă de 
zece ori dovada valorii și formei lor pentru a 
fi chemați la loturi !

Se cunosc cazuri, de tristă notorietate, cînd 
valori incontestabile ale fotbalului nostru, cum 
au fost Pescaru, Oblemenco, Gyorfi, Adam — 
ca să dăm doar primele patru exemple care 
ne vin în minte — n-au jucat în națională 
pentru simplul motiv că evoluau în provincie. 
Un bătrîn tehnician ne spunea că dacă Pescaru 
ar fi fost legitimat la Dinamo (de care a și 
fost solicitat) sau la Steaua ar fi jucat fără 
îndoială de cel puțin 30 de ori în națională. 
Legitimat însă la Brașov, Pescaru a avut șansa 
să joace doar o singură dată, și atunci în a 
doua parte a carierei sale, în echipa Româ
niei. Chiar dacă lucrurile nu mai stau astăzi 
ca „pe vremea lui Pescaru", concepția mai dăi
nuie și se exprimă ca atare. Nu vrem să se 
înțeleagă că „avem ceva" cu cluburile Steaua 
sau Dînamo. Dimpotrivă. La Steaua, bunăoară, 
a apărut nu de mult un tînăr jucător, Adrian 
Ionescu, care este și el o frumoasă promisiune. 
Sâ sperăm că viitorul îl va confirma. Pînă 
atunci însă, sau pînă la exprimarea la cote su
perioare a oricăror jucători cu nume, credem că 
este necesar și obligatoriu să nu se intervină 
cu părtinire, ci să se stimuleze ADEVĂRATA 
COMPETIȚIE A VALORILOR !

Iovănescu de. la F. C. Argeș are aceleași drep
turi ca și Stoica de la Steaua să fie selecționat 
în echipa reprezentativă, Mulțescu sau Giuchici 
sau Florescu — aceleași drepturi ca și Dudu 
Georgescu, Doru Nicolae — aceleași drepturi 
ca și Zamfir sau ‘Vrînceanu. Și lista ar putea 
continua.

sau Vrînceanu. Și lista ar putea

— cu rare excepții

— ne întrebăm noi.

TESTELE RESTANȚIERILOR DIVIZIONARI A
In cursul acestei dimineți va 

avea loc, pe stadioanele Republi
cii și Progresul testarea fizică și 
tehnică a jucătorilor divizionari 
A restantleri la examinarea din 
luna martie. Printre aceștia : 
Nadu, Floare? (Politehnica Ti
mișoara), Godin (F.C. Constanta), 
Sofian (Politehnica Iași), Matei 
(Olimpia Satu Mare), Bucur 
(Corvinul) — care nu au avut 
pînă acum drept de joc pentru 
neîndeplinirea haremurilor tehni
ce ; Vișan, Barna, Giuchici, Data, 
Volaru II (Politehnica Timi-

șoara), Livciuc (F.C. Constanța), 
Dumitriu rv, Șurenghin, Agud 
(Corvinul). Kukla, Coraș (U.T.A.), 
Ispir, Unchiaș (A.S.A.), Costea, 
Ciocirlan, D. Ionescu, Ursu (Po
litehnica Iași), Rusu, P. Grigore, 
Stoica (Jiul), Popovici (F. C. Bi
hor), Kaiser (Olimpia Satu Mare) 
— aminați pînă la 10 mai pentru 
că s-au prezentat cu grave ca
rențe în pregătirea fizică și, mai 
ales tehnică, ceea ce nu le-a per
mis trecerea unora din norme Ia 
nivelul cerințelor.

ESPANOL BARCELONA EVOLUEAZĂ
PENTRU A TREIA OARA IN TARA NOASTRA

Espanol Barcelona este una 
dintre cele mai vechi echipe 
spaniole, a cărei valoare a ie
șit adeseori în evidentă, atît 
în competițiile cu caracter in
tern, cit și pe plan interna
tional. In urmă cu 12 ani (în 
februarie 1966) ea a mai evo
luat în tara noastră. întîlnind. 
în cadrul (pe atunci) „Cupei 
Europene a Târgurilor**, for
mația brașoveană Steagul ro
șu. pe care a eliminat-o în 

turul al doilea al competiției 
(3—1 la Barcelona; 2—4 și 1—0 
la Brașov). Reamintim că din 
echipa pe atunci condusă de 
celebrul Ricardo Zamora fă
cea parte nu mai puțin cele
brul internațional spaniol Al
fredo Di Ștefane. în prezent, 
la conducerea tehnică a for-

mației funcționează binecu- 
noscutul antrenor de origine 
paraguayană Heriberto Herre- g 
ra. care a activat multă vre- 
me în Italia (la cluburile Ju- 
ventus. Roma etc.) si care l-a 
înlocuit în această funcție pe 
cunoscutul fost jucător al Re- < 
aiului, Santamaria.

Din lotul actual al echipei 
fac parte o serie de interna- 
ționali printre care portarul 
Urruticoechea. fundașii Lan- 
chas și Verdugo, mijlocașul 
Solsona și atacantul Maranon. 
Menționăm că. în recent în- 
cheiatul campionat spaniol, 
tradiționalul derby al Catala- 
niet C.F. Barcelona —Espanol, 
s-a încheiat nedecis (1—1), 
după un meci în care oaspe- 
ții noștri au jucat excelent.

MECIURI AMICALE

Stoica
intr-un deplin N ca jucătorii care sc afirmă repetat 

introduși automat în echipă, dar
u cerem
să fie __ . , ...
cerem să li se dea o ȘANSĂ — să fie 

încercați în meciuri de verificare — pentru că 
evoluțiile lor justifică din plin acordarea acestei 
șanse.

Mutați-vă, pentru cîteva minute, gîndurile Ia 
rugby. în lumea balonului oval. Farul, redu
tabila echipă a Constanței, dă o bună_ parte din 
selecționabilii echipei naționale, 
valoarea (prețuirea ei) nu are nevoie 
de București și nici de legitimare 
sau Dinamo !

Sprijiniți, încurajați, stimulați 
reală a valorilor — operantă in toate 
vieții noastre sociale !

Marele beneficiar va fi fotbalul

în rugby 
de buletin 
la Steaua

competiția 
sectoarele

românesc !

Marius POPESCU

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI DE JUNIORI
în zilele de 28 și 30 mai și 

va desfășura la 
al

1 iunie se 
Baia Mare turneul final 
campionatului republican de 
juniori la care se vor alinia 
cele 8 câștigătoare ale seriilor 
întrecerii. Se cunosc deja 5 
dintre echipele calificate. A- 
cestea sint S.C. Bacău. F.C.

Brăila, F.C. Baia Mare si 
Clubul sportiv școlar Brașovia. 
Celelalte trei finaliste se vor 
decide între Universitatea Cra
iova și F.C. Argeș. Politehni
ca Timișoara și C.S.Ș. Caran
sebeș. Chimica Urnă veni și 
Clubul sportiv școlar Mediaș.

METEOROLOGILOR

• L.T.A. — M.A.V. ELORE 
SZEKESFEHERVAR 2—3 (0—2). 
Joc viu disputat. urmărit 
de circa 5 000 de spectatori. 
Din formația arădeană au lip
sit șase titulari : Kukla, Leac, 
Coraș, Nedelcu II, Broșovschi 
și Giurgiu. Golurile au fost 
marcate de Gașpar, Țîrban, res
pectiv Dudaș, Leszner și Tar- 
koezi (N. STRAJAN, coresp.).

• ANCORA GALATI 
VOLEV PRESLAV — ' 
3—1 (1—1). Aproximativ 
de spectatori au urmărit o 
tidă atractivă, încheiată cu 
toria pe deplin meritată a 
mației gălățene. Au înscris : 
Gîdoiu, Onofrei și Iamcec, pen
tru Ancora, Evghinov, pentru 
oaspeți. (T. SIRIOPOL, coresp.).

(Bulgaria)
4 000

PROGNOZA

« s «te»

xx^x x^xxr/xr/X.

LUNA MAI-ZILE FRUMOASE PE LITORAL
Prognozele meteorologice anunță pentru luna mai tem

peraturi ridicate în Dobrogca și multe zile însorite. OFICIILE 
JUDEȚENE DE TURISM ȘI I.T.H R. BUCUREȘTI și-au pre
gătit condițiile pentru sejur in această lună în toate sta
țiunile de pe litoral.

Pentru luna mai se pot cumpăra bilete pentru 7, 10 sau 12 
zile spre a vă petrece vacanța în oricare din stațiunile de 
pe litoral.

Amănunte care nu sint de neglijat : prețuri avantajoase, 
reduceri de 50% la transportul pe C.F.R.

O vizita de informare la agențiile sau filialele oficiilor 
județene de turism și ale I.T.H.R. București vă poate furniza 
toate amănuntele unei vacanțe confortabile
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C. M. de box de la Belgrad

(Urmare din pag. 1)

societate nouă, conccntrîndu-și 
eforturile pentru făurirea unei 
civilizații materiale si spirituale 
lot mai înalte. România mili
tează. în același timp, cu perse
verentă pentru realizarea con
dițiilor favorabile acestei opere 
pașnice, pentru o lume fără 
arme si fără războaie. în con
formitate eu idealurile nobile 
și misiunea istorică a socialis
mului.

Înfăptuirea dezarmării gene
rale si complete. în primul rînd 
a dezarmării nucleare, este în
scrisă ca obiectiv esențial in do
cumentele Congreselor Partidu
lui Comunist Român, in Progra
mul partidului, ocupă un loc 
însemnat in gindirca politică si 
acțiunile internaționale ale tă
rii noastre, ale secretarului ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceausescu. în convorbi
rile si documentele semnate cu 
ocazia vizitelor si intilnirilor la 
nivel inalt.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o deosebită apreciere iniția
tivei tovarășului Nicolae 
Ceausescu, pe baza căreia a fost 
prezentată, în 1975. la O.N.U..

A ÎNCEPUT ULTIMA PARTE 
A CM. DE HOCHEI PE GHEAȚĂ

T>upă cum am anunțat, luni în 
cadrul grupei A a C.M., în.afara 
partidei Cehoslovacia — Suedia 
(3—2) a avut loc și un alt derby 
în care s-au întîlnit reprezenta
tivele Uniunii Sovietice și Ca
nadei. Meciul a fost echilibrat și 
cu o desfășurare palpitantă. Ho- 
cheiștii canadieni conduceau în 
ultimele minute cu 2—1 și exer
citau o presiune serioasă la poar
ta lui Tretjak, portarul echipei 
sovietice, care a făcut o partidă 
de zile mari. în min. 57 selecțio
nata sovietică a obținut egalarea, 
pentru ca după numai cîteva se
cunde să preia conducerea (5—2) 
și apoi în ultimul minut să mai 
înscrie un gol. Scor final : 

propunerea de convocare a unei 
sesiuni speciale a Adunării Ge
nerale a Organizației Națiunilor 
Unite consacrată dezarmării.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat că sesiunea specială a 
O.N.U. constituie cel mai repre
zentativ si mai adecvat for 
mondial pentru o dezbatere 
aprofundată care să ducă la 
adoptarea unor documente de 
substanță, clare și angajante, 
menite să deschidă o perspec
tivă nouă in abordarea proble
maticii dezarmării, să determine 
progrese reale în direcția dez
armării.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobai propunerile concrete pe 
care delegația României le va 
prezenta la sesiunea O.N.U., in 
spiritul liniilor directoare sta
bilite de Congresul al XI-lea și 
Conferința Națională, pentru tre
cerea la măsuri practice de re
ducere a cheltuielilor militare, a 
forțelor armate si armamente
lor. de destindere militară în 
vederea sporirii încrederii si 
securității internaționale, a în
tăririi păcii în lume.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității de 
partid și de stat interne si in
ternaționale.

U.R.S.S. — Canada 4—2 (1—♦, 
0—o, 3—2), prin punctele marcate 
de Harlamov (2), Mihailov și Ka
pustin, respectiv Paiement și Le
ver.

Clasamentul după prima parte 
a competiției : 1. Cehoslovacia 
14 p ; 2. U.R.S.S. 12 p ; 3. Ca
nada 8 p (victorie directă la 
Suedia) ; 4 Suedia 8 p ; 5. R.F.G. 

5 p; 6. S.U.A. 3 p ; 7. R.D.G. 3 p;
8. Finlanda 3 p. Din turneul 
pentru locurile 5—8 ne-a par
venit rezultatul meciului R.F.G.— 
Finlanda : 4—4 (2—1, 8—9, 2—3).

Azi in turneul 1—4 au Ioc par
tidele Canada — U.R.S.S. și Ceho
slovacia — Suedia.

FAREDIN IBRAIM SIs
BELGRAD, 9 (prin telefon). 

Activitatea organizatorilor celei 
de a II-a ediții a campionate
lor mondiale de box aproape 
că întrece în intensitate De a- 
ceea a boxerilor, psihic supuși 
la grea incercare datorită înde
lungatei așteptări înainte de ur
carea în ring. în ultimele lor 
ședințe, organizatorii au fost 
obligati să anuleze 6 gale de 
după-amiază (neavind suficienti 
boxeri de programat!) și au ope
rat noi trageri la sorti parțiale 
la 3 categorii (care nu afectea
ză esențial pozițiile sportivilor 
noștri). Abia miercuri seara... de
butează Faredin Ibraim (mus
că). care va avea de înfruntat 
pe indonezianul Johanny Ru- 
beru. în 1977 vicecampion al 
Asiei, un boxer reputat pentru 
agilitatea și rapiditatea execu
țiilor sale.

De asemenea. în aceeași gală 
va evolua si debutantul Valen
tin Silaghî (mijlocie) împotriva

MARATONUL 
DE LA LIDICE

Tradiționalul maraton Praga 
— Lidice — Praga s-a bucurat 
la actuala ediție de o partici
pare record : 138 de concurenți 
din 10 țări. Victoria a revenit 
campionului olimpic Waldemar 
Cierpinski (RD,G), cror.ocne- 
trat pe 42.195 km cu 2h 14:51. 
în primul pluton s-a aflat a- 
proape tot timpul cursei și 
atletul român Cătălin Andreica. 
situat în final pe locul 3. cu 
timpul de 2h 16 5X Andreica 
a fost precedat de alergători 
din R. D. Germană și Ceho
slovacia : Ebercfing 2h 14:56.
Schroeder 3114 58, Truppel 
2h 15«, Krisek 2h 1554. Lea
se 2h 1638 si Zweilfehofer 
2h 16:48.

TURNEU INTERNAȚIONAL DE VOLEI LA PEKIN
La 17 mai va Începe la Pekin 

un mare turneu internațional 
de volei la care vor participa

VALENTIN SILAGHI
campionului european de la 
Halle : Leonid Sapoșnikov
(U.R.S.S.), un adversar foarte 
dificil, recunoscut pentru tăria 
loviturilor sale.

Boxerii români frecventează 
zilnic Centrul municipal de cul
tură fizică aflat în apropierea 
hotelului ..Slavia" unde locu
iesc. Lecțiile sînt conduse de 
antrenorul federal Ion Popa, 
asistat de Iosif Mihalik. Multă 
nădejde se pune într-o perfor
mantă frumoasă a lui Simion 
Cuțov al cărui prim adversar 
va fi iugoslavul Memet Bogue- 
vicl. medaliat cu bronz la C.E. 
din 1977. Solicitat să-și spună 
opinia, tinărul muncitor în vîr- 
stă de 27 de ani. din Pristina, 
a declarat unui redactor al zia
rului „Sportske Novosti" din 
Zagreb : „Multi cred că eu nu 
aș avea șanse în fata lui Si
mion Cuțov. Știu că el are me
dalii mai strălucitoare deeit ale 
mele și că reputația lui c mai

PROGRAMUL ECHIPEI ROMÂNE 
LA C.E. DE BASCHET FEMININ
Un telex primit ieri de 

F. R. Baschet, din partea 
F.I.B.A.. anunță următorul pro
gram de disputare a meciurilor 
grupei preliminare A a cam
pionatului european feminin : 
20 mai : România — R, F. Ger
mania. U.R.S.S. — Franța : 21 
mai : U.R.S.S. — R. F. Ger-

BUCUREȘTIUL VA GĂZDUI STAGIUL ARBITRILOR INTERNAȚIONALI 
Șl AL ANTRENORILOR NAȚIONALI DE BASCHET

Federatia internațională de 
baschet amator (F.I.B.A.) a 
acordat Federației române de 
specialitate cinstea de a orga- 

echipe din Brazilia. Canada. Ja
ponia. Mexic și Republica Popu
lară Chineză.

URCĂ AZI ÎN RING
mare, dar eu nu mă preda*. 
Dacă-mi voi putea face fier1 
pronosticurile devin incerte—* 
Simion Cuțov, căruia l-am cxrit 
această declarație, s-a mulțu
mit — zgircit la vorbă cum e 
de obicei — să spună doar ații: 
„Vom vedea in ring!* Durr.iru- 
că. de ziua lui — cind a imp'_- 
nit 26 de ani — Simion a fost 
sărbătorit de toti colegii de 
echipă si de conducerea dele
gației noastre.

REZULTATE : ușoară: Alda- 
ma (Cuba) b.k.o.3 Paisan (Ve
nezuela). Lvov (U.R.S.S.) b.p. 
Iuhasz (Ungaria). Mugabi (U- 
ganda) b.ab.2 Pallasputo (Fin
landa). J.C. Ruiz (Franța) b.ab. 3 
Khast Jamgan (R.P. Mongolă). 
Mahrown (Israel) b.p. Tușev 
(Bulgaria). Anwar (Indonezia) 
b.p. Dekat (Algeria) ; mijlocie 
mică : Martinez (Cuba) b.p. Fe
rrara (Franța).

Victor BĂNCIULESCU

mania, România — Franța ; 22 
mai : R. F. Germania — Franța, 
România — U.R.S.S. Jocurile 
vor avea loc în localitatea Ko- 
nin, iar primele două formații 
se vor califica pentru turneul 
final (locurile 1—7), care se va 
desfășura la Poznan.

niza ediția a 26-a a Stagiului 
arbitrilor internaționali si an
trenorilor naționali. în cursul 
căruia vor fi dezbătute impor
tante probleme ale acestui joc 
sportiv.

Lucrările Stagiului vor avea 
loc între 1 si 4 iunie în Capita
lă. la hotelul Parc si în sala 
Florcasca. Cu acest prilei. vor 
avea loc examene de arbitri in
ternaționali.

START IN „CURSA RACII-
(Urmare din pag. 1)

hîrtiei sînt — se știe — adesea 
infirmate. Mai ales că față de 
anul trecut, competiția prezintă 
Ia actuala ediție deosebiri e- 
sențiale.

Organizatorii au renunțat la 
clapele de contratimp indivi
dual. Anul trecut au existat 
două și cursa a fost evident 
stopată de marile diferențe 
create în aceste întreceri ale e- 
fortului solitar. Acum, doar un 
prolog de 7 km (Berlin, 10 mai), 
menit să dea caravanei un li
der, va controla capacitatea 
strict individuală a competito-

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE
DE TENIS DE MASĂ - JUNIORI

ALE U. R. S. S.
Aseară au plecat spre Lvov, 

pentru a participa, intre 11 și 
15 mai, la campionatele inter
naționale dc tenis de masă — 
juniori ale U.R.S.S., Eva Fe- 
renezi, Maria Păun, Simion Cri- 
șan și Zsolt Bohm. însoțiți de 
antrenorul Emil Procopeț. Ju
niorii noștri vor participa la 
probele pe echipe, simplu și 
dublu, avînd posibilitatea să se 
verifice în vederea „europene
lor" din iulie.

ATLETISM • La Los Angeles, 
recordmanul Kenyan Wilson Wai- 
x;wa a cîștigat proba de o milă, 
«« 3:56,62. Clancy Edwards a 
.tterminat cursa de 100 m cu 10,18, 
urmat de H. McTear — 10,18 și 
jamaicanul Don Quarrie — 10,27. 
Alte rezultate : <00 m - Mullins 
45,11 ; înălțime — Jacobs 2,23 m ; 
greutate — Feuerbach 21,01 m ; 
wo mg (t) — Lorna Boothe (An
glia) 13,18 (cea mai bună perfor
manță mondială). * Federația 
japoneză de specialitate a anun
țat că va organiza în luna sep
tembrie. la Tokio, un concurs 
internațional la care au fost in
vitați sportivi din U.R.S.S., R. D. 
Germană, S.U.A.. Anglia, Italia 
și Cuba.

CICLISM * Etapa a 13-a a Tu
rului Spaniei (Igualada-Jaca, 

rilor. O altă deosebire — fa
vorabilă cicliștilor — este aceea 
că întrecerea începe cu etape 
de drum plat, muntele fiind 
programat in a doua treime, 
adică atunci cind cicliștii s-au... 
încălzit. în fine, sint și deose
biri care amplifică duritatea 
competiției : 6 din cele 12 e- 
tape au peste 160 km. 3 fiind 
de peste 175. iar la interval de 
numai o zi sint programate 
(22 mai, la Jielona Gora și 24 
mai. la Varșovia) două circuite, 
probe care cer o deosebită in- 
deminare, dar care găsesc plu
tonul — in apropierea sosirii
— cu forțele epuizate. Să spe
răm că vremea va fi un aliat 
al rutierilor. Șansele sînt mari, 
deoarece traseul nefiind înscris 
pe malul Balticii este ferit de 
vînt și frig, de ploile frecvente 
în aceste zone. Un ultim amă
nunt : cci 300 de km dintre 
Wroclaw și Varșovia (intre 
penultima și ultima etapă) vor 
fi parcurși de rutieri cu... a- 
vionul.

„Cursa Păcii" este o compe
tiție grea. Dealtfel ea este su
pranumită „campionatul mon
dial de lung kilometraj". Dar 
pretențiile ciclismului nostru — 
să nu uităm că el și-a propus 
participarea la J.O. — sînt și 
ele în creștere, astfel că pres
tațiile din cursa Berlin — Fraga
— Varșovia trebuie să fie pri
mele care să indice ascendența 
lui valorică.

TELEX
243 km) a revenit rutierului ita
lian Salvatore Maccali — 243
km în 8h 20:11. Francezul Ber
nard Hinault continuă să condu
că în clasament, urmat la 16 sec 
de spaniolul Jose Pesarrodona. 
• Prima etapă a celui de al 
61-lea Tur al Italiei, disputată 
pe ruta St. Vincent — Novi Ll- 
gure (175 km) a revenit belgia
nului Rlk van Linden, în 4h 23:58

RUGBY * La Harkov, într-un 
meci contînd pentru grupa B a 
campionatului european, selec
ționata U.R.S.S. a obținut vic
toria cu 64—9 (16—3) în fața for
mației R. F. Germania.

ȘAH * Turneul de la Zamardi 
a continuat cu runda a 7-a, în

ECHIPA OLANDEI, FĂRĂ CRUYFF, 
UN MARE SEMN DE ÎNTREBARE
PENTRU CAMPIONATUL MONDIAL

Finalistă a ultimei ediții a CM. 
calificarea Olandă pentru -Ar- 
gentina* a fost privită ca tm 
fapt Cresc. Și Olanda s-a califi
cat strălucit, fără a cunoaște 
infrîngerea in jocurile prelimi
nare. -Echipa portocalie*, denu
mită astfel după culoarea înecu
rilor. era socotită drept una din
tre cele mai îndreptățite să țin
tească titlul mondial.

După cum vedeți, verbele sint 
puse la timpul trecut. Si asta 
pentru un singur motiv, dar foar
te important : declarația făcută 
de Cruyff că va lupta pentru ca
lificarea reprezentativei sale, dar 
nu va juca in turneul final — 
socotită de toți drept o— coche
tărie a celebrului fotbalist — a 
devenit fapt împlinit. Mai mult 
chiar, Cruyff s-a retras din fot
bal. Deci, echipa Olandei fără 
Cruyff ! Ceea ce schimbă mult 
datele problemei.

Federația olandeză a Încredin
țat pregătirea reprezentativei lui 
Ernst Happel (52 de ani. unul 
dintre cei mai buni fundași eu
ropeni in perioada postbelică. 51 
de selecții in echipa Austriei), 
cunoștință a noastră de pe vre
mea meciurilor U.T.A. — Feyeno- 
ord (1972) și Steaua — F. C. 
Bruges (1976). Happel fiind cotat 
acum unul dintre cei mai buni

care maestrul român luliu Szabo 
a remizat cu jucătorul bulgar 
Gheorghiev. Mehring l-a învins 
pe Budinski, Pinter pe Varasdl, 
iar Portisch pe Kaikamadzozov. 
Lider al clasamentului se men
ține Ferenc Portisch (Ungaria), 
cu 5*/s p, urmat de Mehring 
(R.D.G.) 4*/, p și Blelczyk
(Polonia) — 4 p (1). luliu Szabo 
(România) totalizează 3 p. a 
După 7 runde, la Las Palmas 
(Insulele Canare) conduce Tuk- 
makov (U.R.S.S.) — 5*/, p, urmat 
de Larsen (Danemarca), Sax (Un
garia) și Miles (Anglia) — 5 p.

VOLEI • In ziua a doua a 
competiției internaționale femi
nine care se desfășoară în ora
șul mexican Puebla, reprezenta
tiva Italiel a învins cu scorul de 
3—0 (3, 13, 4) formația Franței. 

antrenori ai continentului. In 
timpul preliminariilor a trecut 
prin curioasa situație ca. fiind 
antrenor la F.C. Bruges, să joace 
cu echipa Olandei, al cărei direc
tor tehnic devenise. împotriva re
prezentativei ultimei sale țări de 
adopțiune. Belgia !

Happel a alcătuit o listă de 40 
de „posibili*, in care alături de 
cunoscutli Jongbloed. Schrijvers, 
Haan. Krol. Suurbier. Jansen, van 
Hanegem. A. Muehren. Neeskens, 
Rijsbergen. Rensenbrink si Rep, 
au apărut nume complet noi. pre
cum Dusbaba Poortvliet, Wtld- 
schut, Valke, Kist. Vermeulen, 
Nuninga, Tahamata. Tchen La 
l ing sau van Veen. Nume noi, 
dar jucători care și-au demons
trat capacitatea într-un campio
nat lung și dur. cu multe me
ciuri bune, care a cernut valo
rile. Totul ar fi fost simplu da
că toti ar fi fost valizi. Dar 
Neeskens a suferit la Barcelona 
o operație la genunchi sl Încă 
nu e în plenitudinea posibilități
lor sale. Jansen și Rijsbergen 
(ambii de la Feyenoord). acci
dentat!. nu au jucat mult timp, 
Nuninga (Roda Kerkrade). un 
talentat fotbalist din noul val, 
simte puternice dureri dorsale, 
iar Geels (Ajax), initial selecțio
nat si el, a anunțat că e foarte 
obosit și are nevoie de o pauză 
lungă pentru a se reface. Deci, 
Happel are destule probleme de 
rezolvat. Ca și în 1974. s-a aștep
tat încheierea competiției interne 
pentru ca echipa națională să în
ceapă pregătirile. La 30 aprilie, 
primul stagiu de pregătire în co
mun. Următoarele : 8—14 si 16—22 
mai, după care va urma pleca
rea In Argentina. Singurul joc 
susținut pînă acum a fost cel cu 
Tunisia (4—0 pentru Olanda). în 
care a fost încercată următoarea 
echipă : Jongbloed — van Kraay, 
Suurbier. Krol, Wildschut — W. 
van de Kerkhof (R. van de Kerk- 
hof). Jansen. A. Mueliren — van 
Leeuwen. Nuninga. Vermeulen. 
Următoarea verificare, la 20 mal. 
cu Austria. Dar peste cîteva zile 
olandezii vor lua parte, la Paris, 
la un turneu alături de reprezen
tativa Iranului si echipele de club 
Paris St. Germain și F.C. Bruges, 
meciuri care vor aduce, probabil, 

așteptate clarificări.

P.S.V. T^DHOVEN 
CUCEREȘTE CUPA U.f.F.A.
Aseară s-a încheiat cea de a 

19-a ediție a Cupei U.E.F.A. (an
terior Cupa orașelor tîrguri sau 
Cupa europeană a tîrgurilor, a- 
\ind actuala denumire din 1971). 
Aseară, în meciul retur al fina
lei, la Eindhoven, echipa locală 
P.S.V. a întrecut cu 3—0 (1—0) 
formația franceză Bastia, cuce
rind trofeul. (In primul meci 
scorul a fost egal : 0—0). Au 
marcat : W. Van der Kerkhof 
(min. 24). Deykers (min. 64) și 
Van der Kuylen (min. 67).

Brigada română N. Rai ne a 
(centru). C. Dinulescu și Fr. Co
loși a arbitrat excelent.

De notat că ambele echipe s-au 
calificat pentru prima oară în 
finala competiției.

CAMPIONATE, CUPE
SPANIA. Real Madrid, cu 47 n 

este noua campioană. Pe locurile 
următoare : C.F. Barcelona — 41 
p șt Athletic Bilbao — 40 p. In 
ultima etapă : Salamanco — Es- 
panol 1—0 : Las Palmas — Real 
Madrid 1—2 ; C.F. Barcelona — 
Valencia 1—0 ; Atletico Madrid — 
Vallecano 4—0 ; Athletic Bilbao 
— Sevilla 2—1.

IUGOSLAVIA. După 30 de eta
pe în clasament : 1. Partizan — 
49 p ; 2. Steaua Roșie — 45 p ; 
3. Hajduk Solit — 35 o.

R.D, germana. Derby-ul eta
pei a 22-a : F.C. Magdeburg — 
Dynamo Dresda 2—o. In clasa
ment : 1. Dynamo Dresda — 34 
p ; 2. F.C. Magdeburg — 34 p ; 
3. Dynamo Berlin — 30 o.

BULGARIA. Clasamentul după 
24 de etape : 1. T.S.K.A. — 34 p;
2. Lokomotiv Sofia — 32 p : 3. 
Levski Spartak — 29 p.
• In „Cupa de vară* : M.T.K. 

Budapesta — Bayern Munchen 
0—0 ; Roda Kerkrade — tVerder 
Bremen 0—2.

IN finala „Cupei Franței- 
(13 mai) se vor intilni. la Paris. 
Nisa și Nancy. în meciurile re
tur ale semifinalelor : Nisa — 
Monaco 1—1 (in tur 1—0), Nancy— 
Sochaux S—0 (in tur 0—1).
• La Lima : Peru — lndeoes- 

diente (Argentina) ]—i (2—0'.
• La Bochum (RJ.G.), repre

zentativa Mexicului a dispus cu 
3—2 de o selecționată locală -

• La Budapesta in mec: ami
cal: Csepei — Lokomofir Kosice 
3—3.


