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de tovarășul

prim-secretar

ADALBERT CRIȘAN, membru al C.C. al P.C.R.,

al Comitetului județean P. C. R. Bistrița-Năsăud

înregistrate de județul Bis- 
trița-Năsăud pe planul acti
vității de educație fizică și 
sport reprezintă un debut 
promițător în dificila misiu
ne de a ridica mișcarea spor
tivă a ținutului, Ia altitudinea 
altor activități din județ. 
Cum, însă, sarcina de pro
movare a sportului de masă 
și a celui de performanță este 
deosebit de complexă, ea 'so
licită, dincolo de prezența 
factorilor cu atribuții în acest 
domeniu, ochiul clarvăzător și 
cuvîntui principial al organe
lor și organizațiilor de par
tid. în ce moment și la ce 
capitol simțiți nevoia — sau 
nu se simte nevoia — să in

activitatea sportervenîți în 
tivă din județul Bistrița-Nă
săud ?

Răspuns : Ca parte compo
nentă a muncii complexe de 
educație comunistă, activita
tea de cultură fizică și sport 
este orientată și în județul 
nostru spre dezvoltarea unui 
organism viguros, spre 
marea și perfecționarea 
noștințelor, priceperilor, 
prinderilor de mișcare, a 
lităților fizice necesare pen
tru muncă, în formarea și 
cultivarea celor mai nobile 
trăsături ale omului nou. Pri
vită în acest context, activi
tatea organelor județene care 
se ocupă de coordonarea a-

for- 
cu- 
de- 
ca-

CONCURSUL CELOR PREGĂTIȚI
SĂ LUPTE ÎMPOTRIVA FOCULUI

ex- 
din 
un 
al 
de

...la început puțin fum, apoi 
flăcări din ce in ce mai puter
nice, mai necruțătoare. Este pe
ricolul care amenință în tot mo
mentul — din neglijențe sau din 
cauze accidentale — bunurile avu
tului obștesc. Este motivul pen
tru care, în afara formațiilor și 
subunităților militare de pom
pieri, în Capitală se duce o mun
că asiduă de formare a unor e- 
chipe civile de intervenție.

Ieri dimineață, pe stadionul 
perimental al pompierilor 
cartierul Tei, am asistat la 
concurs profesional și sportiv 
formațiilor și subunităților
pompieri (civile și militare) des
fășurate în cinstea Semicentena
rului. Partidului. Este drept, pe 
stadionul de întrecere n-a izbuc
nit nici un foc. Dar concursul, 
întrecerile desfășurate, au avut 
tn ultimă instanță un singur 
scop: pompierii —- civili sau mili
tari — făceau tot ce era necesar 
pentru ca intr-un timp cît mal 
scurt să stingă sau să localizeze 
un incendiu. Aflați în preajma 
unui concurs, ne-am interesat și 
am aflat despre performanțe ale 
membrilor formațiilor civile cali
ficate în finala pe Capitală. De 
pildă, N. Brinzei de la uzina Se
mănătoarea, lucrează de 22 de avi 
în formațiile P.C.I., iar Cornel 
Calotă de la F.C.M.E., de 20 ani: 
echipa de la Grivița Roșie a li
chidat un incendiu la șantierul 
12 Construcții, care ar fi distrus 
bunuri în valoare de 20 000 lei; 
F.C.M.E. se prezenta cu o for
mație care cucerise locul I la 
concursurile similare din anii 1906 
și 1969.

A început apoi concursul. Curse 
de adevărată îndemînare și vir
tuozitate tehnică,, treceri peste 
garduri, „capcane** (prin care con
curentul se strecoară doar pe 
genunchi și coate), legarea în 
viteză a două furtune, cuplarea 
la motopompă ș.a. — au fost cro
nometrate în vederea stabilirii 
celui mai scurt timp tn care au 
fost parcurse traseele și. execu
tate probele de dificultate. Pînă 
la urmă — pe locurile I s-au cla
sat următoarele formații de pom
pieri voluntari : Școala generală

nr. 93 _ sectorul 3 (pionieri); Uzi
na de țevi sudate (formații ăe 
gărzi • patriotice), Uzina de mate
rial rulant ..Grivlța Roșie- tfor- 
mațil civile de pompieri), și F.R.B. 
(formații de femei). Pe această 
linie menționăm participarea pen
tru prima dată tn astfel de con
cursuri a unor echipe formate 
numai din femei.

Un sincer bravo demonstrațiilor 
profesionale, sportive și artistice 
ale ansamblurilor de pompieri 
care au înetntat pe miile de ce
tățeni ai Capitalei veniți să ad
mire îndemlnarea șl pregătirea 
celor care sint primii in lupta cu 
focul.

cestul sector al vieții sociale 
a fost îndrumată în perma
nență de către Comitetul ju
dețean de partid spre realiza
rea sarcinilor trasate de con
ducerea partidului și statului 
nostru în acest domeniu, în
deosebi, pentru intensificarea 
activităților sportive în rîn- 
durile tineretului și, paralel 
cu aceasta, antrenarea unui 
număr tot mai mare de oa
meni ai muncii în practica
rea diverselor discipline și 
activități sportive.

Merită să subliniem faptul 
că una din laturile îndrumă
rii exercitate asupra C.J.E.F.S., 
Consiliului județean al sin
dicatelor, Comitetului jude
țean U.T.C., Inspectoratului 
școlar și Consiliului pionieri
lor vizează sporirea preocu
pării acestora pentru organi
zarea și dezvoltarea asociați
ilor sportive, stimularea și 
creșterea elementelor sportive 
de performanță, organizarea 
cît mai multor acțiuni de 
masă, după orele de muncă 
și, măi ales, în zilele de o- 
dihnă. O atenție sporită s-a 
acordat asigurării și dezvol
tării continue a bazei mate
riale necesare desfășurării 
activității fizice și a sportu
lui.

Ca urmare a preocupării de 
care au dat dovadă toți fac
torii chemați să se ocupe de' 
această activitate, sub îndru
marea permanentă a organi
zațiilor de partid, 
registrate succese

au fost în- 
însemnate

Modesto FERRARINI

Interviu
Nușa

realizat de
DEMIAN

(Continuare în pact, a 3-a)

RAPID—POLITEHNICA IAȘI 2-1 (1—1)

EXPOZIȚIE SPORTIVA 
LA ARAD

tn cinstea aniversării Semicen
tenarului partidului. Consiliul ju
dețean pentru educație fizică și 
sport Arad, împreună cu Consi
liul județean al sindicatelor, a 
organizat o expoziție care pre
zintă dezvoltarea mișcării spor
tive din acest județ. Expoziția, 
care a fost deschisă vineri 23 a- 
prilie, în prezența tovarășului 
Liviu Derban. secretar al Comi
tetului județean al P.C.R., cu
prinde trofeele mai importante 
cucerite de sportivii arădeni de-a 
lungul anilor și oferă o imagine 
sugestivă a dezvoltării sportului 
de masă și de performanță din 
întregul județ.

ECHIPELE DE VOLEI
(juniori) din Lodz

JOACĂ AZI LA P. NEAMȚ
In drum spre Lodz. echipele 

poloneze de volei, L.K.S. (ju
nioare) șl Spolem (juniori), care 
au evoluat în București, susțin 
azi. la Piatra Neamț, cîte un joc 
amical cu formațiile de fete și 
băieți ale Școlii sportive din lo
calitate.

PARTIDĂ CU DE TOATE
I Stadion Republicii J teren 
bun ; timp excelent ; specta
tori aproximativ 20 000. Au 
înscris : INCZE (min. 1), res
pectiv DAN (mln. 10) șt MA
RIN STELIAN (min. 85). Ra
port de șuturi la poartă 
22—11 (pe spațiul porții 12—7). 
Raport de cornere 10—4.

Rapid : Răducanu 8 — Pop
7, Lupeseu 8. Dan Coe 8, 
Ștefan 6 (min. 86 Greavu), 
Dinu 7, Dumitru 8, Petrea- 
nu 8, Angelescu 8, Neagu 7, 
Codreanu 7 (min, 
li an).

POLITEHNICA : 
— Romilă 7. lanul 
cescu 8, Pal 7, 
ir 5 (min. 46 Marlca 7), Sl- 
mlonaș 8, Incze 9, Cuperman
8, Lupulescu 6 (min. 65 Ghe- 
rine), Moldoveanu 7.

A arbitrat GRIGORe BIR- 
SAN ★★★, ajutat la tușă de 
V. Liga și Gh. ȘtefAnescu 
(toți din Galați).

Trofeul Petschovschi (pen
tru public) 10.

a tlneret-rezerve : Rapid 
Politehnica Iași 1—3 (0—2)

Iordache 9 
9, V. Stoi- 
Mărdărescu

81 M. Ste-

născut victoria Ba- 
Marin Stelian a 

nerv 
balonul pe iîngă exce- 
portar iordache.

Foto : DRAGOȘ NEAGU

pidulul...
plonjat cu șansă șt cu 
liftind.................................
lentul

ARGENTINA MENIS-noua recordmană

...Cu faze frumoase, cu șu
turi zdravene, cu goluri nos
time, cu nervi, cu greșeli de 
arbitraj etc. începutul e tare, 
în primul minut. Incze se 
repede în apărătorii Rapidu
lui, fentează pe Ștefan, pe 
Dumitru, Dan ezită să inter
vină și ieșeanul trage de pe 
la 20 de metri un șut puter-

nie și cu efect pe care Rădu- 
canu î] privește perplex cum 
se duce acolo unde el nu 
poate interveni (1—0). Pri
ma repriză avea să fie echi
librată, fierbinte și specta
culoasă. Amîndouă echipele 
au atacat mult, în proporții 
aproximativ egale. După go
lul acesta dinamitard, Ange-

lescu construiește cîteva a- 
tacuri pentru bucureșteni lan- 
sîndu-i pe Neagu și pe Co- 
dreanu, dar Iordache începe 
să apere și va apăra Pe toată 
durata partidei, ca un înger, 
ca un leu, ca un portar de 
mare excepție. Oaspeții pro
pulsați de reușita lui Incze 
sînt incomozi la fiecare 
incursiune, iar apărătorii din 
Ciulești (în special Ștefan) 
se descurcă greu și încep să 
muște cu niște dinți de carna
sier. Egalarea se va produce 
repede, în al zecelea minut, 
eînd Dan a executat o lovi
tură liberă cu o forță puțin 
obișnuită. Mingea găsește o 
fisură în zid, trece, ricoșează*

Romulus BALABAN

(Continuare' in pag. a 4-a)

națională
După ce a deținut 21 de 

ani recordul țării la arunca
rea discului, ducîndu-1 de la 
41,44 m în 1950, la 59,48 m în 
1970, Lia Manoliu a cedat 
ieri, pentru prima oară, locul 
de frunte pe tabloul de o- 
noare a! recordmanelor na
ționale. In locul său întilnim 
din ziua de 24 aprilie 1971 
numele tinerei atlete dina- 
moviste ARGENTINA MENIS 
(antrenor Ion Benga) !

In cadrul primei etape a 
campionatului republican pe 
echipe Argentina Menis a a- 
vut o evoluție excepțională, 
depășind toate previziunile, 
chiar și după acel foarte e- 
locvcnt 59,36 m de la sfîrși- 
tul săptămînii trecute. Ea a 
corectat în aruncarea a treia 
recordul Liei Manoliu și în 
ultima încercare a izbutit nu 
numai să-și îmbunătățească 
acest rezultat, ci și să treacă 
peste granița de 60 de me
tri a deplinei consacrări in
ternaționale. Argentina Me
nis a avut o serie de arun
cări deosebit de valoroase: 
58,52 m, 57,50 m. 
59,22 m, 58,58 tn 
Bravo Argentina 
departe !

Acest concurs 
activității competiționale din 
1971 a mai prilejuit înregis
trarea și a altor performanțe 
cu rezonanță, foarte promiță
toare pentru întrecerile ce vor 
urma. Astfel, Tudor Puiu 
(Rapid) a parcurs 400 m în 
47,1 s, Doina Bădescu (Ra
pid) a reușit, tot pe aceeași 
distanță, 56,5 s, Constantin 
Stan (C.A.U.) a marcat 10.5 
s pe 100 m iar Șerban loan 
(C.A.U.) după ce a trecut 
din prima încercare 2.11 m 
la înălțime, a renunțat să mai 
urce ștacheta.

Iată acum cîteva dintre re
zultatele înregistrate : BAR-

59,66 m. 
și 60,04 m ! 
și tot mai

inaugural al

ARGENTINA MENIS

AZI, IN DIVIZIA A CLASAMENTUL

la fotbal seîn campionatul diviziei A 
disputa următoarele partide :

CONSTANȚA : Farul - 
(de la ora 14,30)
CLUJ : Universitatea —

PITEȘTI : F. C. Argeș —
TIMIȘOARA: C.F.R. —
BACAU : Sport Club —
BRAȘOV : Steagul roșu —
BUCUREȘTI : Steaua — 
(stadionul Republicii de la ora 16,30).

Dinamo

Petrolul 
Progresul 
Jiul
C.F.R. Cluj 
Univ. Craiova 
U.T.A.

vor
1. RAPID 21 9 10 2 24-13 23
2. Dinamo 20 10 6 4 34—16 26
3. U.T.A. 20 10 4 6 29—19 24
4. Steaua 20 8 7 5 27-21 23
5. Petrolul 20 9 5 6 24—21 23
6. Farul 20 9 5 6 29-28 23
7. Politehnica 21 9 4 8 33—28 22
8.. Univ. Craiova 20 8 5 7 17—17 21
9. Steagul roșu 20 8 5 7 14—15 21

10. „U" Cluj ' 20 8 3 9 20—20 19
11. X C, Argeș- 20 6 6 8 26—29 18
12. Sport club Bacău 20 8 1 11 25—29 17
13 Jiul 20 7 2 11 17—24 16
14. C.F.R. Cluj 20 6 4 10 23—34 16
15. Progresul 20 5 5 10 16—23 15
16. C.F.R, Timișoara 20 4 2 14 11—32 10

DUBLĂ VICTORIE ROMÂNEASCĂ
LA „INTERNAȚIONALELE" DE SĂRITURI

C. Stan (CAU)
Ad. Darvaș (Cj) 10,8, D.

BAȚI : 100 m : 
10,5, _
Hidioșaau (D) și C. Nemeș (D) 
10.8 ; 400 m : T. Puiu (R) 47.1, 
Gh. Dulgheru (D) 48,0. N. Nico
lae (D) 48,1 ; 1500 m : M.
Neamțu (Br.) 3:52,1, O. Schei
ble (R) și Gh. Ungureanu (D) 
3:52,2 ; 3000 m ob. : Gh. Cefan 
(R) 8:55,4 ; 110 mg ; D. Hidio- 
șanu (D) 14,4 ; 4x100 ni :

triplu :
15.70 1
m ; greutate :
16,92 m, Gh.

15.18 ; suliță : St.
69.14 m : FEMEI: 
Goth (M) 

Bădescu (R) 
(Br) 57,2. El.
Gh. Iordache

INTERNAȚIONALELE DE GIMNASTICĂ

ELISABETA TURCU-PRIMA CLASATA

Dinamo
Dumitrescu (D) 
Rotaru (Br.) 15,20 
Ad. Gagea (D) 
Suha (CAU) 
Naghi (CAU) 
100 
100
M. 
ciu 
58.4 
5.91 
5,84

Clasamente pe echipe : Di
namo cu Rapid 73—70. cu Bra
șov 85—58, Rapid cu Brașov 
85—58 p, C.A.U. cu Metalul 
97—41, cu Cluj 96—47 p. Meta
lul cu Cluj 63,62. Concursul 
continuă astăzi, de la ora 9,30. 
tot pe stadionul Republicii.

Ion Ganea
(România) 457,40 p; 
Konkoly (Ungaria)

LA INDIVIDUAL COMPUS FEMININ
Un public mai numeros, un 

număr mai mare de sportive, 
execuții de ridicată valoare 
tehnică la mai multe concu- 

_ iată caracteristica 
celei de a doua zi a Cam
pionatelor internaționale ae 
gimnastică ale României._ Ca 
de obicei, concursul feminin 
a fost mai atractiv, publicul a 
aplaudat Cu căldură, amintm- 
du-ne de ambianța de acum 
dțiva ani a tradiționalei noa
stre întreceri. In final, a- 
plauzele s-au îndreptat cu 
precădere spre . tînăra spor
tivă româncă Elisabeta Turcu 
(antrenor Gheorghe Gorgoi), 
care și-a înscris în palmares 
un frumos succes internațio
nal Chiar de la sărituri ea 
s-a instalat ta fruntea celor 
18 concurente și nu a mai 
cedat întâietatea pînă la ul
tima probă, deși la bfrnă 
(două ezitări evidente) a dat 
multe emoții suporterilor săi. 
Ca debutul său într-o mare 
întrecere internațională, si- 
blanca Maria Antinie a evo
luat eu multă încredere. Ți
nuta el este corectă, compo
ziția exercițillor mulțumitoa
re ți dacă n-ar fi fost căde
rea d» la Wrnă am ti văzut-o

în final pe locul secund a! 
clasamentului la individual 
compus. Atît ea cît și antre
norul Nicolae Buzoianu tre
buie stimulați pentru a per
severa pe drumul pe care se 
află în prezent. Din păcate, 
celelalte concurente românce 
înscrise în concurs

confirmat întru totul aștep
tările, ceea ce ridică unele 
semne de întrebare asupra 
pregătirii de pînă acum și a

m : M. 
ni : D.

Bădițoiu
(CAU) și
; lungime : C. Popescu 

m, EI. Vintilă

12,2 ;
56.5. 
Ba- 
(M) 

i (R) 
(D)

m :

Romeo VILARA

La Timișoara cele mai va
loroase rezultate le-au realizat : 
Maria Salamon (S) 5,93 m la 
lungime, Em. Tobias (T) 48,8 
pe 400 m, G. Kicsid (S) și 
Cîrstea (S) — junior II — 2,00 
m la înălțime, M. Petra (S) 
73.34 m Ia suliță și M. Iordan 
(SSA) 16,12 m la greutate — 
record de juniori.
Em. GROZESCU

Deși nu ating spectaculozi
tatea salturilor de la 3 m sau 
a celor de la 1Q m, săriturile 
de la trambulina de 1 m au 
totuși farmecul lor, deoarece 
solicită în cea mai mare mă
sură tehnicitatea coneurenți- 
îor, viteza lor de execuție, 
detenta și precizia intrărilor 
în apă. Acest lucru ne-a fost 
demonstrat ieri, în prima zi a 
Campionatelor internaționale 
ale României, cînd reprezen
tanții celor șase țări au evo
luat într-o manieră apreciabi
lă, de bun nivel tehnic. Și, 
spre bucuria noastră, întrece
rile s-au încheiat cu o dublă 
victorie românească: Melania 
Decuseară și Ion Ganea. Dacă 
Ganea nu a avut adversari
pe măsura lui. Melania Decu
seară, în schimb, a trecut prin 
multe emoții pînă a-și vedea 
eforturile încununate cu suc
ces. Tînăra sa rivală, Corne
lia Gensburg, a condus timp 
de șapte sărituri. La a opta, 
campioana noastră a realizat 
splendid un dublu salt și ju
mătate înainte-grupat (coefi
cient 2,3), fiind notată eu 
42,55 p, în vreme ce rivala sa 
a obținut de abia 33 p pentru 
un salt și jumătate răsturnat- 
grupat. De aici, reprezentanta 
României s-a detașat și a cîș- 
tigar. destul de clar. In rest, 
vom menționa buna compor
tare a junioarelor Ecaterina 
Durnitriu și Sorana Prelipcea
nu, care se anunță reale spe
ranțe în acest sport.

Rezultate: masculin: 1. I.

GANEA
2. I.
380,65 p; 3. B. l.ieske (R.D.G.) 
369,80 p: 4. A. HajnaJ (Unga
ria) 365.55 p; 5. J. Kien (Aus
tria) 355,85 p; 6 
mânia) 350,60 p, 
(România) 341,70 
bich (România)
W. Milik (Polonia) 296,05 p; 
feminin: I. MELANIA IJECU- 
SEARA (România) 362,90 p; 
2. Cornelia Gensburg (R.D.G.) 
347,85 p; 3. Ecaterina Durnitriu 
(România) 330,40 p: 4. Sorană 
Prelipceanu (România) 329,10 
p: 5. Matgorzata Golwaska 
(Polonia) 303,25 p; 6. Ingeborg 
Pertmaier (R.F.G.) 289,45 p.

Azi vor avea loc săriturile 
de la 3 m (de la ora 10 cele 
impuse, de la ora 17 cele li
bere), după care se va desfă
șura un atractiv program de 
salturi demonstrative și co
mice.

1, Ilieș (lio-
7. O. Lăzău 
p; 8. G. Fa- 
334,60 p; 9.

D. STANCULESCU

Popicarii români

Reuniunea
Comitetelor
naționdc
olimpice

coresp.
Constantin MACOVE!

(Continuare tn pag. a 4-a)

Foto : N. DRAGOȘElisabeta Turcu, in timpul exercițiului la btrnă

și-au confirmat clasa mondială
Vom începe cronica turneului 

individual al dublei intilnlrj din
tre popicarii români și iugoslavi, 
găzduită de arena Voința din Ca
pitală consemnind răspunsul cu
noscutului arbitru internațional 
Fr. Watzlnger (Austria) la între
barea cum vi s-a părut evoiuția 
sportivilor români 7

— Fără teama de a exagera, vă 
mărturisesc că nu am întîlnit 
Încă scoruri de asemenea propor
ții tn cadrul unor meciuri lnter- 
țări, ca acelea realizate pe acea
stă arenă. Comportarea români
lor, tn special a fetelor, nu mă 
surprinde Intructt valoarea lor 
este recunoscută în arena mon
dială. Sportivele iugoslave au fă
cut uz de întregul arsenal tehnic 
și fizic de care dispun, Insă n-au 
putut egala precizia, aș îndrăzni 
să spun, de ceasornic, în lansa
rea bilei dovedită de românce ș! 
concretizată tn rezultate care în
trec toate recordurile lumii. Fiind 
un oaspete mai vechi al Bucu- 
reștlului, am constatat că tn Ro
mânia se acordă o deosebită a- 
tenție popicelor, fapt confirmat 
prin performanțele de la un an

la altul tot mal bune. obținute 
de reprezentanții tării <lv. tn ma
rile reuniuni internaționale.

Declarația conducătorului între
cerilor de la București ne scu
tește de alte comentarii. Am vrea 
să adăogăm doar faptul că )ueă- 
toarele și jucătorii din loturile 
naționale au depășit 420 p d și 
respectiv, 900 p d, performanțe 
care, acum cîțiva ani, erau la 
îndemîna doar a doi-trei sportivi. 
Clasamentele finale.

FEMININ : 1. Crista Szocs (R) 
485, 2. Elena Cernat (R) 
Elena Trandafir (R) 475, . _
rica Neguțoiu (R) 473, 5. Marga
reta Szemany (R) 455. 6. " "

441, *

483, 3.
4. Flo-

V alerta 
(R) 441, 7. lise
439. 8. Ana Kastelic

Dumitrescu
Schmidt (R)
(I) 427.

Masculin
988 : 2. M. . ...................... .
P. Purie (R) 951 ; 4. L. Martina
(R) 942 : 5. C. Vinătoru (R) 939 :
6. I.........................— — - ’
Turk 
903.

- 1. I. Băias (R) 
Sterzay (I) 98S : 3.

Micoroiu (R) 938 ; 7. J. 
(I) 910 ; 8 V Soiat (I)

r, IOANIȚESCU

In zilele de 7 și 8 mai se 
reunesc la Viena, în cea le 
a doua adunare generală sub 
președinția contelui Jean de 
Beaumont, reprezentanții Co
mitetelor naționale olimpice 
(CN.D) din țările europene.

_Pe ordinea de zi figurea
ză discutarea mai multor 
probleme, printre care : se
siunea C.I.O. de la Luxem
burg; nou] text al articolului 
26 din Carta olimpică: pro
gramul Jocurilor Olimpice; 
Congresul Olimpic de la So
fia: protecția emblemei
olimpice: Adunarea genera
lă de la Munehen a Comi
tetelor naționale olimpice; 
activitatea Academiei inter
naționale olimpice: Ordinul 
sportivilor (o propunere a 
belgianului Luc Silance); 
Jocurile Olimpice de la Mun- 
chen și scenariul unui film 
despre ideea olimpică (pre
zentat de J. de Beaumont).

• Se conturează noi can
didaturi pentru organizarea 
Jocurilor Olimpice. Deși cen
tenarul primei ediții s-ar îm
plini abia tn 1996, Comitetul 
olimpic helen lasă să se în
țeleagă că intenționează să 
depună candidatura orașului 
Atena pentru Jocurile de va
ră din 1980.
• Tn aceeași situație se a- 

flă orașul Sydney, care îm
plinește în 1988 200 de ani 
de la fondare și care ar dori 
să marcheze evenimentul 
prin organizarea Jocurilor 

Olimpice. Astfel, Australia 
ar găzdui pentru a doua oa
ră jocurile, după Melbourne 
(1956).
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JOCURILE OLIMPICE

ANI ȘI ANI DE-A R1NDUL
cu casă

AtenaUn desen de epoca, reconstituind ziua deschiderii Jocurilor Olimpice 
(aprilie 1896).

IN RING Șl IN JURUL LUI,
Metru
Petec cu petec 
Casă
Sat cu sat 
Oraș cu oraș.
Pom cu pom 
Floare cu floare 
Munte cu munte 
Vale cu vale 
Deal cu deal 
Peșteră cu peșteră, 
Om cu om... 
Să vă cunoașteți 
Țara I

Aristide MIRCEA

TURISM
Să vă cunoașteți
Țara :
Piatră cu piatră
Metru cu metru

' Tipograf de profesie, lino
tipist, Mielu Doculeseu și-a 
început activitatea pugilistică 
din fragedă copilărie. Avea 
15 ani, cînd în 1927, împins 
de curiozitate intra în Sala 
Gutenberg, unde se predau

botaru, Dumitru Rizea, Nico- 
iae Zlătaru, Șerbu Neacșu, 
Gheorghe Negrea, Ion Pei- 
cin ș.a.

în cadrul colectivului 
antrenori, ca și în 
de 
de 
cu, 
eu, 
experiența 
le pe care le acumulase 
decursul 
activitate sportivă.

Autoritatea in materie era 
completată de talentul său 
de expunere și de a materia
liza practic tot ceea ce intuia 
nou în arta pugilatului.

Mielu Doculeseu dorea 
stea permanent alături 
ceilalți antrenori tineri, 
împreună cu ei să contribuie 
mai departe la ridicarea pres
tigiului boxului românesc 
ce-i era atît de drag și că
ruia îi dăruise tot ce avea 
mai scump în viață.

Prin moartea lui 
Doculeseu, 
încearcă o 
pierdere.

de 
școlile 

pregătire a noii generații 
antrenori, Mielu Docules- 
alături de Lucian Popes- 
a împărtășit cu larghețe 

sa, cunoștințe- 
în 

celor 40 de ani de

să 
de
Și

Mielu
boxul românesc 
grea și dureroasă

I. GRUIA

dintre care a pier-

Doculeseu a 
naționale la

i cucerit 
i catego- 
semimij-

șa

Mielu Doculeseu, în 1930, 
Ia vîrsta de 18 ani

lecții de box. Și-a început 
această activitate, pe care nu 
avea s-o mai părăsească ni
ciodată. în cartierul copilă
riei sale, exista „Sala de box 
Jean Conștantinescu". Aici a 
primit primele noțiuni ale 
nobilei arte.

Ca boxer amator, Mielu 
Doculeseu a susținut 24 me
ciuri, nepierzînd decît pe cel 
cu Lucian Popescu. în anul 
1928 trece la profesionism, 
în decursul altor 14 ani de 
activitate, el a susținut 101 
pieciuri, 
dut 15.

Mielu 
' titlurile 

riile pană, ușoară, 
’.Jocîe, mijlocie' și semigrea.

Tehnician desăvîrșit, „bo
xerul fără gardă", cum i se 
spunea, Mielu Doculeseu ofe
rea minute de adevărată des
fătare spectatorilor prezenți 
la meciurile sale. Stilul său 
se întemeia pe un fantastic 
joc de picioare, care îi per
mitea să se deplaseze cu o 
viteză uluitoare, să lovească 
din price poziție,, și, dacă se 
găsea în impas, să scape din 
cele mai grele situații în 
ring.

Ca antrenor, a format și a.,T
contribuit la dezvoltarea unei 
.generații de sportivi frun- 

.... fa,și ..ca : Nicolae Linca, Mir- 
,, cep Dobrescu, Dumitru Cio-

AU ÎMPLINIT TREI SFERTURI DE VEAC

TÎNĂRUL DE 75 DE ANI

Automobilistice...
• Nu vă răzvrătiți 

contra Sensului unic, in
stalat pe o stradă. Are 
și el... sensul lui.

• Nu poți fi prieten 
și cu volanul și cu... mo
lanul.

• N-ar strica, la ser
pentine periculoase, să 
fie așezate placarde cu 
conținuturi ca acestea : 
„Curbă periculoasă ! Cel 
mai apropiat spital la 
2 kilometri” ’

V. HILMU

Era blîndcțe primăvăratică 
în atmosfera acelor zile de 
aprilie, pe stil nou, cînd a ră
sunat cantata poetului Costis 
Palamas și a compozitorului 
Spiridon Samaras pe stadio
nul îngust din -marmoră de 
Pentelie, vestind primul imn 
al Jocurilor Olimpice mo
derne : ..Geniu nemuritor al 
antichității, părinte al ade
vărului, al frumosului șj al 
binelui, coboară, ivește-te și 
luminează-ne cu razele 
Pe acest pămînt și sub 
cer, martore ale gloriei 
Nostalgie greacă după 
murile de glorie de altădată.

Pe 
lene, 
vrut 
cației

lăzi că gimnastica și sportu
rile sînt lucruri contrare 1“ 
sau în care, peste un an, pre
ședintele Uniunii franceze de 
tir îi scria indignat aceluiași: 
,,E de necrezut cum și-a pu
tut cineva închipui că tirul 
va putea fi încorporat într-un 
ansamblu de sporturi 1“

Cu toate acestea, cea de-a 
294-ediție a Jocurilor Olim
pice din istoria omenirii și 
prima ediție n erei moderne 
s-a celebrat în blîndețea pri- 
măvăratică a acelui aprilie, 
pe stil nou, a anului 1896. 
Atunci a reînceput ciclul cva-

drienal al fascinantelor festi
valuri— pline de triumfuri șt 
de emulații, vii și colorate — 
care au făcut din 
Olimpice cea mai 
mai importantă 
sportivă a tuturor 
lor. pe toate meridianele glo
bului pămîntesc. în ciuda 
ironiilor care le-au însoțit 
primii pași și a greutăților? 
care le-au pus piedici, jocu
rile au izbîndit, urmînd un 
grafic sever, nu totdeauna 
ascendent, dar pînă la urmă 
în mare progres. La această 
a 75-a aniversare a acelui 
început, putem susține că 
jocurile, în varianta lor mo
dernă, au făcut epocă.

De atunci, din 1896, tinere
tul atletic al lumii s-a mai 
reunit de 16 ori în jocuri de 
vară și de 10 ori în cele de 
iarnă, presărînd continentele 
cu florile prieteniei sportive. 
Olimpismul modern, idealizat 
de părintele său, Pierre de 
Coubertin, a supraviețuit 
războaielor, catastrofelor și 
crizelor omenești — fără a 
fi scutit de propriile sale cu
tremure sau tulburări. Rezis- 
tind, 
vedit

Cu 
de a 
Olimpice moderne, 
din inimă jubileul acestui tî- 
năr de 75 de ani I

Jocurile 
mare și 

întrecere 
timpuri-

ideea olimpică și-a do- 
vitalitatea.
un an înaintea celei
20-a ediții a Jocurilor 

salutăm

Victor BANCIULESCU

tale, 
acest 
tale“.
vre-

CE A SCRIS, ÎN ACELE ZILE. PRESA• ••

fondul agonisticii he- 
Pierre de Coubertin a 
să cultive curentul edu-
fizice suedeze, sportul 

pentru gentlemeni britanic și
spiritul competiționa] ame
rican, fără a uita spiritul 
(pur și simplu) francez. Pro
gramul pe care l-a conceput 
trebuia să constituie o linie 
de plecare simbolică. Pentru 
prima oară reunite la Ate
na, in acei aprilie 1896, pe 
stil nou, sporturile au pornit, 
pe aceiași flanc, la cuceri
rea lumii. Ceea ce însemna 
destul într-o epocă în care, 
de pildă, președintele Fede
rației belgiene de gimnastică 
putea să-i scrie (in 1894) 
Coubertin : „Am crezut 
totdeauna și mai cred și

„Atenția Europei culte este 
acum ațintită asupra unei restau
rări -foarte interesante care se 
face în Grecia. Grecii moderni 
s-au gîndit să facă să reînvie ser
barea cea mai solemnă și mai 
caracteristică a vechei Ellade : 
Jocurile Olimpice**.

In continuare, sînt publicate a- 
mănunte privind desfășurarea 
primei ediții a Jocurilor Olimpice 
moderne :

„Stadiul va fi iluminat cu lu
mină electrică. Va conține saH 
de băi și vestiare foarte confor
tabile.

Programul Jocurilor va fi mult 
mai variat declt altă dată (n.n.: 
în antichitate). Vor avea loc ti
ler gări, concursuri de arme» de 
lupte țitletice, de tragere la țintă, 
de ciclism, de vțslare, de inotare, 
de lawn-tennis și criket (...)“.

(„Timpul" din 4/16 aprilie 1896).
„La 25 martie (n.n.: stil vechi) 

s-au început la Atena Jocurile 
Olimpice. Din toate părțile lumii 
au venit o mulțime de străini să 
concure la diferitele alergări pe 
jos. velociped etc. Americani, en
glezi, francezi, germani, unguri, 
spanioli etc. s-au întilnit aci im-

plnșl flecare de mlndrla de a de
monstra curajul și tăria națlona- 
lităței lor.

La alergările pe jos ce-au avut 
loc Intre Marathon și Atena și ia 
care au concurat reprezentant! 
din toate naționalitățile citata 
mal sus, a reușit tinărul grec 
(Spyros) Luis care a parcurs dru
mul acesta de 42 chilometre tn 
timp de 2 ore șt 55 minute.

Ei bine, acest curajos tlnăr, 
acest erou (și cred că nu greșesc 
de fel numindu-l astfel), a fost 
obiectul unor manifestațiuni din 
cele mal sincere și grandioase 
din partea tuturor asistenților a- 
cestor strălucite și demne ser
bări. (...). Englezele al căror ca
racter neentuziast este cunoscut 
îndestul, ca prin farmec au fost 
însuflețite de un entuziasm fără 
seamăn. Două din ele l-au sărutat 
călduros pe tinărul Luis.

Iată un om care va ocupa In 
istoria noilor Jocuri Olimpice o 
pagină glorioasă.".

(„Tribuna liberă" din 15 
1896).

„Pentru noi, serbările de 
Atena nu prezintă numai un 
piu interes de curiozitate, tn 
ce au făcut grecii, noi am 
ca țara noastră să vadă un . 
mos șl folositor exemplu, vrednic 
de imitat (...).

La noi, atît din partea publicu
lui, cit și din partea guvernului; 
se dă foarte puțină importanță 
unor așa lucruri.

E drept că gimnastica e În
scrisă printre obiectele de studii 
ale școlilor ; dar ea e considerată 
ea un obiect secundar pe care 
nu trebuie să se puni preț".

(„Universul1! din 2/14 aprilie 1896)

mal

la 
lipi- 
ceea 
dori 
fru-

I

Desen de CIOSU

ȘTEFAN MIHĂESCU. SI.ATINA. 
Aproape toți antrenorii de fotbal 
seamănă cu eroul lui Topîrceanu

în cadrul J.O. Notati, deci, pentru 
contra... răspuns, cele patru zile 
de aur ale lui Ovens : 2 august: 
10Q m (10,3 sec.); 4 august : sări
tura în lungime (8,06 m); 5 august 
200 m ($0,7 sec.); 9 august : șta- 
teta 4x100 m (39,8 sec.).

BUCU- 
ciay —

nr. 13.

T. STELARU (TOSTAO), 
MUNA CIINENI. Ne informați că 
.Jocul dv. seamănă cu cel al lui 
Tostao. motiv pentru care colegii 
v-au și poreclit așa : Tostao. Nici 
prin glnd nu mi-ar fi trecut că. 
de la Ciineni. îmi vor veni nou
tăți fotbalistice atîț de interesante. 
Să vă spun, însă, ceva : și mie, 
cînd eram mic, mi șe spunea..._ -■ - ■ ■ nJci 

mi- 
o 

prt- 
ini-

cînd eram mic, r.:i 
Dobay. și, cu toate acestea, 
o echipă nți s-a bătut pentru 
ne. Poate că dv. veți avea 
soartă mai bună, în această 
vință. V-o doresc din toată .... 
ma ! 2. Răducanu (numele mic) 
Nocula (numele de familie) s-a 
născut la 10 mai 1946. în comuna 
Vlădeni. județul Constanța. Admi
ratorii lui au un dublu motiv să-l 
felicite : pentru ziua de naștere 
și pentru modul cum a apărat la 
Novi Sad. li puțeți scrie pe adresa 
clubului Rapid : Șoseaua Ciulești

□□□□□□□□□□□□□□
din ..Balada chiriașului grăbit". 
Și chiar dacă ei nu sînt cei ne
statornici, îi ajută... cluburile șă 
fie ! Țin să vă precizez, însă, că 
în peregrinările sale. Gil Măriă- 
rescu nu s-a oprit niciodată și la 
Steagul roșu Brașov. Dar... — 
e timp !

ALEXANDRU vașilescu. 
GHIȘOARA. Citiți răspunsul 
mai sus, privitor la Răducanu.

GHEORGHE GAINA.
RESTI. Meciurile de box 
Bonavena și Clay — Frșzler n-au 
fost transmise „in direct".

SZABO ARPAD. FAGARAȘ. Cel 
de-al treilea meci dintre Petro
lul și F.C. Liverpool, din cadrul 
Cupei campionilor europeni, s-aCupei campionilor europeni.

s..»re. d-z f»... ajm.,
'Vili îl EN

I. GHTNESCU, COMUNA BO- 
TENI. Un catren, pe marginea 
jocului dur. de duminica trecută, 
de la Oltenița :
De s-o mai juca așa, 
In sistem „Oltenița", 
Nu-i exclus, trecînd la fapte, 
Să vedem fotbal... „în șapte" !

catego- 
intere- 

viitoare 
Cineva 
cuceriț 

la J. O. 
zi. Este 

cjo cmeva

disputat .a Bruxelles.
Scor : 2—0 pentru F.C. Livepool. 
Primele două rezultate : 2—0 si 
1—3. *

mai

Si
de

Prea puțini marocani, chiar 
dintre acei evlavidși păstrători 
de străvechi datini și tradiții, 
mai folosesc astăzi denumirea 
arabă. Dar el-Beida, pentru a 
vorbi astfel despre metropola 
scăldată de anele Atlanticului 
și Încinsă ca un cuntpr, aproape 
tot timnul anului, de dogoritorul 
soare african. Orașul, poate sin
gurul din lume in care toate 
easele sint vopsite în alb. și-a 
impus numele modern — Casa
blanca. Dar. e destul să treacă 
doar cîteva ore pentru ca vizi
tatorul ajuns aici ne drumuri 
de apă. dinspre Tanger, ori 
coborînd din văzduhuri, pe mo
dernul aeroport Nouaser, ve
nind. să zicem, de la Alger, să 
cmete obișnuința de a rosti sim
plu. familiar, un dimimitiv a- 
cuzind tainic un ames'oc de 
g'ngășie și intimitate : ..Casa”... 
Atît. si toată lumea înțelese că 
ai ’neenut să iubești orașul.

Așadar, deși în toate hărțile 
si prospectele turistice va citi 
Casablanca, oaspetele marelui 
centru economic și important 
debușeu maritim al Marocului 

, va porni să cunoască ..Casa”, 
în speranța, adesea împlinită, 
că frumusețile și obiceiurile 
locurilor i se vor descoperi mat 
repede, fără ceremonialul obiș
nuitelor excursii cu autocarul.

Ca să cunoști orașul e mai 
bine să renunți si la unul din 
„Le Petit Taxi" (S;mca-1000) 
caro pentru citiva dirhami ar 
străbate bulevardele largi sore 
ANFA. cartierul milionarilor, 
sau panglica de asfalt de pe 
malul Atlanticului, acolo unde 

' plaje luxoase amintesc de Copa
cabana sau de Mar del Plata.

..Casa” este. înainte de toate, 
principalul port marocan, orașul 
cu forfota cotidiană a străzii, 
cu acei oameni prietenoși, cu o 
bunătate pe rare o deslușești 
chiar sub fețele acoperite de 
humusuri sau voaluri multico
lore. Drumurile duc spre mari 
bulevarde cu magazine europe-

ne. dar și spre ulițele de labi
rint ale imensului bazar unde 
tocmeala pentru o brățară eu 
pietre strălucitoare, dar fără 
preț, începe de la 20—30 <le 
dolari și se încheie cu un tirg 
neașteptat, cumpărătorul plătind 
ceva mai puțin de a zecea parte.

Sînt, desigur, plăcute ceasu
rile de odihnă într-una din ca
merele luxosului hotel „El Man
sur” din plin centrul orașului, 
dar frumusețea orașului o întâl
nești în altă parte; privind fîn- 
tîna luminată feeric, de pe bule
vardul Hasan al II-lea, odihntn- 
du-te într-unul din parcurile 
străjuite de palmieri falnici, ad- 
mirind catedrala în stil arab, 
una din minunile arhitecturii a- 
fricane sau. pur și simplu, așe- 
zîndu-te într-una din cafenelele 
de pe „Lalla Yacout". alături de 
acel oameni care nu cunosc gus
tul alcoolului și care, sorbin- 
du-și tacticos! ceaiul de mentă, 
spun străinului oarecum conți a- 
riat ; „Acesta e wisky-ul nos
tru".

Extrem
„Casa" ni s-a înfățișat și ca 
puternic centru sportiv și 
toate că ploaia, neașteptat de 
bundenlă. și vremea, nefiresc 
friguroasă, ne-au cam înanie- 
dicat în împlinirea dorințelor 
noastre, am avut, totuși, prile
jul să cunoaștem destul de mul
te din aspectele vieții sportive a 
orașului.

Pasiunile sportive slnt diferite, 
dar și aici fotbalul deține rolul 
principal. în timpul vizitei noas
tre, subiectele la ordinea zilei 
erau victoria echipei Marocului 
cu 5—2 in meciul cu Nigeria. 
..tranzitul” de o noapte a iul 
Sao Paulo, pentru jocul pe care 
urma să-l susțină ia Fâs. și si
tuația din clasamentul marocan 
în care conducea autoritar R.S. 
Settat. în aceleași zile, pe tere
nurile ANFA se desfășura o 
mare competiție de golf. ..Cupa 
FLAG PILS”, în sala RAPC — 
primg ediție a „(Jupei J’rieterya’ț

N. BUZDUGAN. BUCUREȘTI. 1) 
Materialul dv., „Cu Jack Johnson, 
campionul lumii la toate 
riile, la București", este 
sânt. TI veți întîlni într-o 
pa°ipă de ..Magazin", 2. 
susține că Ovens ar fi 
cele 4 medalii de aur, 
din 1936. într-o singură 
vorba. în orice caz, 
care țh prea se pricepe în ale 
atletismului, din moment ce își 
închipuie că e posibil să con
curezi (șl să clșlini !) de patru 
ori într-o zi. în indiferent ce cop- 
cprs atletic, și mai ales în!--iiniil 
de dificultatea celui care are loc

de plăcută surpriză, 
un 
cu 
a- 
de

Facsimilul respectiv vă prezintă 
qin

la lupte, cu participarea sporti
vilor din Maroc, Algeria și Spa
nia. Pe alte terenuri — cele mai 
multe particulare — erau pro
gramate pasionantele competi
ții de boules, petanque, pelote 
basque, tenis sau echitație (cu 
participarea celebrului călăreț 
brazilian Pesoa).

Nu mai vorbesc de neuitatul 
spectacol sportiv pe care l-a 
oferit, cetățenilor înșirați pe tro
tuarele bulevardelor, dar mai 
ales celor aflați în tribunele 
Stadionului de onoare, sosirea 
in ultima etapă — El Jadida — 
Casablanca, a cicliștilor partici
pant! la Turul Marocului.

Am schițat doar acest bogat 
repertoriu sportiv căruia i s-au 
adăugat alte două importante 
competiții ce ne interesau in

un moment al partid»! de handbal România-Franța (10-6) 
cadrul Cupei țărilor latine.

la handbal și Turneul 
de juniori, la rugby, 
la care, după cum se 
participat și echipele

că a- 
apre- 
spor- 

croni-

ne
F.I.R.A. 
întreceri 
știe, au 
reprezentative ale țării noastre.
Rezultatele sînt cunoscute — un 
splendid succes la handbal, un 
meritoriu loc III la rtlgby. per
formanțe comentate in corespon
dențele transmise din Casablan
ca. Să adaug acum doar 
proape zilnic am întilnit 
c'eri elogioase la adresa 
tivilor români cuprinse în
cile și reportajele publicale de 
..Le Petit Marocain”. ’„L’Opi- 
nion", ..La Vigie”, că atît la 
Lycee Chawki. unde au fost ca
zați rugbyștii. cit și Ia Hotel 
Residence, locul unde au fost 
găzduiți handbalisții, manifestă
rile de simpatie și prietenie au 
fost nenumărate, de la îmbrăți
șări și feUcițări, după victoriile

reolizate pc terenurile RUC sau 
CAFC, de la schimburile de in
signe și adrese, pină la micile 
cadouri de fesuri sau mini-iata- 
gane, lucrate cu migală de ne- 
inirecuții meșteșugari din Mar
rakech.

înainte de plecare, cind în 
sfirșit, soarele marocan Începu
se să ne ardă obrajii, am băut 
un tradițional ceai de mentă cu 
antrenorul de rugby Hanafi și 
m-am bucurat auzindu-1 că are 
numai cuvinte de prietenie și 
admirație față de jucătorii celor 
două echine pe care le-am în
soțit la Casablanca. La 9 mai 
e programat meciul de rugby 
între formațiile Marocului și Ro
mâniei. Tot aici, pe malul A- 
tlanticului. la „Casa”...

-- Pan GARLEȘTgANU

AUGUSTIN CtMPEANU. GHER- 
I.A. „Dacă în timpul ținui meci 
de fotbal, mingea intră in poarta, 
lovindu-se din iniimplare de un 
ziarist care se află în terenul de 
Joc, se acordă gol Nu, chiar 
dacă ar fi vorba de unul dintre 
cei mai apreciați ziariști I Con
ducătorul locului va da o „minge 
de arbitru", de pe locul în care, 
ca să folosim formularea din re
gulament. mingea s-a lovit de up 
„corp străin" Credeați că pentru 
ziariști se face o excepție ?

GIGI ANASTASOPOL, COMU
NA BANEASA. Există, pe melea
gurile dv.. un tinăr. Rudi Clay, 
în etate de 15 ani (1,90 m inălți-

me. 95 kg. greulate). în care dv. 
vedeți pe viitorul campion mon
dial de box la toate categoriile. 
S-ar puțea. Numai să nu apară, 
Intre timp vreun Marin... Frazier I

Ilustrații : N. CLAUDIU

+

„TEATRUL Șl FOTBALUL

PE ACEEAȘI SCENĂ"...
miercuri la. Casa, de cui-?... a fost tema simpozionului ținut miercuri la Casa de cui- 

tură a tineretului din Iași cu ocazia festivalului studențesc 
Gh. Asachi și a manifestărilor dedicate Semicentenarului 
partidului. Din cite ne-a informat secretarul clubului Poli
tehnica Iași, C. Serică, simpozionul s-a bucurat dg un real 
succes, datorită temei, firește, dar și participantilor la... dis
cuții (Gil Mărdărescu, Cuperman. crainicul Grigore 
George Zaharescu 
actor). într-o sală 
luit multe dintre 
strălucirile lor, ce

Ieltsei,
— regizer la Opera din Iași, Virgil Raicu 
arhiplină, teatrul și fotbalul și-nu detvă- 
punctele de contact, dintre suferințele și 
trezesc ecou și pasiune in mai ea masa a
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Flpreas-

cum se vede, Stoices- 
Simionaș s-au ridicat 
nivelul celorlalți. Pri-

Herăs- 
„Cupa

,,condamnată să piar- 
contribuit efectiv la 
spectacolului. Cele 3. 
realizate de rapidiști 
min, 79 vorbesc, însă,

reprezentative și al lo
de tineret cu forma- 

simiiare ale Cehoslova- 
să li se acorde priori- 
deoarece sînt jocuri o-

sportiv 
capătul 

ora 9.30: 
de dirt-

Grimța Roșie ciștiga 
un nou balon la tușă, 
în partida desfășurată 
ieri cu formația Rapid.

Antrenorul federal Gh. OLA analizeazâATLETISM : Stadionul Re
publicii, de la ora 9 : campio
natul pe echipe.

BASCHET : Sala Constructo
rul, ora 8 : Voința — Crișul 
(f. A) ; teren Voința, de la 
ora 10 : Voința — Comerțul 
Tirgovișțe (m. B), Academia 
Militară — Politehnica Iași 
(m. B).

CAIAC-CANOE : Lacul Sna- 
gov, de la ora 9.30 j „Cupa 
Dinamo" la fond.

CĂLĂRIE : Baza hipică din 
calea Plevnei. de Ia ora 9.30: 
eoncurs de obstacole și dresaj.

CICLISM : Șob. Olteniței
(km. 13,5), ora 9.30 : campio
natul municipiului București 
(contratimp pe echipe),

GIMNASTICA : Sala Flo- 
reasca, de la ora 10 ; campio
natele internaționale ale Ro
mâniei — concursul primilor 
clasați pe aparate (masculin 
șl feminin).

FOTBAL : Stadionul Repu
blicii, ora 16.30 : Steaua — 
U.T. Arad (div. A): stadionul 
Metalul, ora 11 : Metalul Bucu
rești — Metrom Brașov (div. 
Bj.

HANDBAL : Teren Voința; 
ora 17.30 : Voința — Dinamo 
(m. A).

YACHTING : Lacul 
trău, de la ora 10 : 
Semicentenarului".

MOTO : Complexul 
Metalul (Pantelimon, 
tramvaiului 14), de la 
concurs republican 
track.

NAtatie : Bazinul
ca, de la orele 10 și 17: cam
pionatele internaționale de 
sărituri ale României ; bazinul 
„33 August", de la ora 13: Ro
mânia — Bulgaria la Înot 
(copii).

RUGBY: Teren Qhencea, ora 
9.30: Steaua — C.S.M. Sibiu ; 
teren Constructorul, ora 11 : 
Din'amo — Constructorul.

Era de așteptat ca jocul din
tre Grivița Roșie (fruntașa 
clasamentului) și Rapid (lo
cul 11), desfășurat ieri după- 
amiază pe stadionul Giulești, 
să nu pună nici un fel de 
probleme în ceea ce privește 
rezultatul final. Grivițenii — 
în rîndul cărora au evoluat o 
serie de .internaționali ca De- 
mian, Drăgulgscu, Atanasiu, 
Pop — au reușit, firește, să 
se impună, practicînd un. joc 
deschis,, chiar spectaculos pe 
alocuri. Ne referim, de pil
dă, la o fază de toată frumu
sețea încheiată cu o șarjă și 
o încercare reușită în final de 
Pavlovici, în repriza secundă. 
Ceea ce trebuie precizat însă 
este faptul că întîlnirea n-a 
fost de loc un fel de joc „de-a 
șoarecele și pisica". Se poate 
spune chiar că Rapid n-a fost 
impresionată de faima adver
sarilor și jucînd curajos, dîrz, 
echipa 
dă" a 
reușita 
puncte 
abia în 
de la sine despre forța lor 
de concretizare.

Scorul final al partidei Grî- 
vița Roșie — Rapid: 24—3 
(11—0), a fost realizat prin 
încercările următorilor: Ne- 
goescu, Atanasiu, Negoescu 
(trans. Simion) — repriza I 
— Atanasiu (trans. Simion), 
Pavlovici (trans. Simion), I’av- 
lovici, respectiv, Drăgan.

Foto: B. VASILE
M. FR. TUBUL CAMPIONATULUI

PE ECHIPE

■ PREOCUPĂRILE DE ASTĂZI
A

CERTITUDINEA ÎMPLINIRILOR DE MlINE
(Urmare din pag. 1)

în îmbunătățirea organizato
rică a întregii rețele a miș
cării sportive din județ, spo
rirea numărului de asociații 
și a numărului membrilor a- 
cestora (activează în prezent 

,în județ 13 asociații sindica
lele, 53 asociații sătești, 63 a- 
'sociații școlare etc., cuprin- 
?zînd practic toate întreprin
derile, instituțiile, comunele, 
‘ liceele, școlile tehnice, pro- 
ffesionale și școlile de 10 ani), 
^atragerea masei largi de oa- 
,meni ai muncii, cu prioritate 
■ a tinerilor, la diferite con- 
' cursuri organizate, cucerirea 
î de noi victorii pe linia spor
tului de performanță, pre
cum și în munca metodico- 

' științifică de pregătire a ca- 
; drelor. De menționat că dez-
voltarea activității de cultu
ră fizică Și sport a fost se
condată de asigurarea bazei 

rtehnico-materiale corespunză
toare și a echipamentului ne- 
icesar. în acest sens, consi
der edificator să subliniez că 
ț numai în ultimii trei ani au 
■fost amenajate în localitățile 
’din județ 20 spații noi pen
tru practicarea atletismului. 3 

-terenuri de baschet, 23 de 
handbal, peste 30 de volei și 
altele. Sarcinile sporite puse 
în fața economiei județului 
nostru de către actualul cin
cinal, cer din partea oameni
lor eforturi susținute atît de 
natură fizică cît și intelec
tuală. De aici și obligația de 
a desfășura sistematic o ac
tivitate apropiată de dorința 
maselor, necesitatea de a or
ganiza în modul cel mai a- 
tractiv și interesant timpul li
ber al acestora, preocupări 
printre care sportul trebuie

să ocupe un loc deosebit. La 
acest capitol considerăm că 
organizațiile noastre de par
tid trebuie să-și aducă con
tribuția necesară, adică să dea 
un sprijin eficient celor che
mați să se ocupe de activita
tea de cultură fizică și sport, 

întrebare : Cunoscîndu-i-se 
multiplele virtuți în 
rea tinerei generații 
important pe care-I 
menținerea sănătății 
dezvoltarea armonioasă a co
piilor și adolescenților, spor
tul școlar repsezintă — sau 
trebuie să reprezinte — una 
dintre coordonatele esențiale 
ale activității unei ’școli. A- 
dăugînd și faptul că el con
stituie o amplă bază de mașă 
a sportului de performanță, 
subliniem, implicit, atenția ce 
trebuie acordată sportului 
printre elevi. Ce succese s-au 
obținut, sub acest aspect, în 
județul Bistrița-Năsăud ?

Răspuns : Maj mult decît 
oricînd educația fizică și spor
tul va intra în preocupările 
majore ale fiecărei școli, ca 
o activitate imperios necesa
ră formării unei generații vi
guroase, capabilă de mărețe 
înfăptuiri în toate 
de activitate.

îmbunătățirea 
școlilor cu cadre 
continua perfecționare a mun
cii acestora, o mai bună do
tare și autodotare a școlilor 
cu materiale și echipament 
sportiv, amenajarea unor ba
ze sportive pe lîngă toate 
școlile generale, sînt doar cî
teva din preocupările noas
tre pe această linie. Organi
zațiile de partid din școli, 
colectivul Inspectoratului șco
lar sînt preocupate cu înlă
turarea unor deficiențe în 
desfășurarea orelor de edu-

educa
și rolul 
are în 
și în

domeniile

încadrării 
calificate,

Primul concurs de dresaj al anului

CĂLÂREJII JUNIORI All DOVEDIT 0 BUNĂ PREGĂTIRE

cație fizică, mai ales în cla
sele I—IV, în organizarea ac
tivității colectivelor sportive, 
a activității la cele două școli 
sportive existente 
și Năsăud.

Cei peste 35 000 
școlari participanți 
tlonul prieteniei", 
cupa „Căluțul de fildeș", sau 
la întrecerile în cadrul „Cu
pei speranțelor" la oină, mj- 
nifotbal, tenis de masă, înot 
și la diversele înfruntări în 
cadrul campionatelor școlare, 
rezultatele celor patru echipe 
divizionare, numeroasele ex
cursii și drumeții, în județ și 
în țară, întrecerile între școli, 
ca și activitatea rodnică ce 
se desfășoară în cadrul con
cursului „Pentru cea mai 
bună bază sportivă" — sînt 
doar cîteva rezultate care vin 
să oglindească preocuparea 
noastră pe linia organizării 
educației fizice și sportului în 
toate școlile județului.

întrebare : în procesul de 
continuă urbanizare, județul 
Bistrița-Năsăud a găsit spa
ții pentru „ferestrele verzi" 
necesare copiilor în cartiere 
și a păstrat oazele de liniște 
și recreație ale orașelor ?

Răspuns : Desigur, educația 
fizică și sportul nu se pot 
practica fără existența unor 
spații special amenajate în 
acest sens. în baza indica
țiilor date de Comitetul jude
țean de partid arhitecților din 
județ, în cadrul lucrărilor ce 
se execută în prezent pentru 
sistematizarea orașelor și sa
telor din ținutul nostru, asi
gurarea de spații necesare a- 
menajării de noii baze spor
tive, spații de joacă pentru 
copii și locuri de recreare și 
agrement, ocupă un loc deo
sebit de important. Se in
tenționează, pe această linie, 
ca în fiecare oraș și comună 
să se creeze, într-un viitor 
apropiat, cîte o bază sporti
vă complexă care să asigure 
desfășurarea unui număr cît 
mai mare de activități spor
tive, cu participarea largă a 
masei de oameni ai muncii 
de toate vîrstele.

la Bistrita

pionieri și 
la „Tetra- 
alte mii la

BRAȘOV, 24 (prjn telefon, 
de la corespondentul nostru), 
întrecerile echipelor de seni
oare contînd pentru turul 
campionatului republican de 
tenis de> masă s-au încheiat cu 
succesul categoric al formației 
arădene, Voința (antrenor 
Emil Procopeț). De-a lungul 
celor șapte partide susținute, 
Voința Arad, cuprinzînd pe 
Magdalena Lesai, Iudit Cre- 
jec, Livia Căruceru, a evoluat 
constant bine, necunoscînd în
frângerea. O comportare bună 
a avut și Rapid Brașov. Cît 
privește Progresul București, 
această echipă a resimțit lip
sa Măriei Alexandru, fiind 
obligată să se mulțumească 
doar cu locul al treilea.

Rezultate, echipei femei: Șc. 
sp. Buzău — Locomotiva 
București 5—0, C.S.M. Cluj — 
Voința București 5—3, Pro
gresul București — Spartac 
București 5—2, Voința Arad
— Rapid Brașov 5—3, Voința 
Arad — Locomotiva București 
5—0. Spartac București — Vo
ința București 5—1, Rapid 
Brașov — Progresul București 
5—2. C.S.M. Cluj — Sc. sp. 
Buzău, 5—4, Spartac București
— Șc. sp. Buzău 5—1, C.S.M. 
Cluj — Locomotiva București 
5—0, Rapid Brașov — 
București 5—3, Voința
— Progresul București 
clasament : 1. Voința 
14 p, 2. Rapid Brașov
3. Progresul București
4. C.S.M. Cluj 11 p, 5. Spartac 
București 10 p, 6. Voința 
București 9 p, 7. Șc. sp. Bu
zău 8 p, 8. Locomotiva Bucu
rești 7 p.

Echipe 
Brașov — 
rești 9—5, 
Voința București 9—6, Pro
gresul București 
nica Timișoara 
nica București 
București 9—0, 
Voința Brașov 
Arad 
rești 
vine 
Cluj 
rești 
C.S.M- Cluj 9—6, Progresul 
București — Voința Brașov 
9—2, Politehnica București — 
Politehnica Timișoara 9—0, 
Rovine Craiova — Voința 
București 9—7.

Competiția masculină se 
termină duminică.

Vointa 
. Arad

5—2 :
Arad
13 p,
12 p,

bărbați : Voința
Locomotiva Bucu-

Voința Cluj —

Politeh- 
9—1, Pojiteh- 

— Voința 
C.S.M. Cluj — 

Voința 
Bucu- 

— Ro- 
Vointa 
Bucu-

9—6,
— Locomotiva

9—4, Voința Cluj 
Craiova 9—4, 
— Locomotiva
9—5, Voința Arad

După Centrul de călărie 
București, organizator al pri
melor două concursuri din 
acest an, ieri a fost rîndul 
clubului Steaua să devină gaz
dă. De data aceasta — în afa
ra probelor de obstacole pro
gramate să se dispute dumi
nică — concursul (prevăzut a 
se desfășura timp de două 
zile) a cuprins și probe de 
dresaj.

Evoluția celor aproape două
zeci de concurenți de la Stea
ua și C.C.B. ne-a permis cî
teva constatări îmbucurătoare. 
In primul rind, am văzut la 
lucru călăreți și cai din ge
nerația tînără. Este un fapt 
pozitiv, 
domeniu 
„vechea

i acest 
, între 

7J____ r .... Molnar,
Mihalcea, Veîicu și alții — și 
„noul val" 
îngrijorător 
doilea rind, 
șalon tînăr 
vedit frumoase 
bună pregătire 
credem că dresajul nostru are 
un filon de rezervă de bună 
calitate.

Deschiderea concursului au 
făcut-o cjnci juniori, care au 
evoluat în cadrul categoriei 
ușoare. Ca urmare a unei exe
cuții mai bune a progresiei —

pentru că în 
al echitației, 
gardă" — 1

se ivise un gol 
de mare. în al 
existența unui e- 

— care ieri a do- 
calități și o 
- ne face să

în special am apreciat alun- 
girile, regularitatea mersului 
și cadența — SORIN SOVE.TA 
(Steaua) cu 
mulat 551 P) ocupind locul I. 
L-a urmat, 
puncte mai
MOLNAR (Steaua) cu BEBE. 
Pe locul al treilea s-a clasat 
MARIA CONSTANTIN (C.C.B.) 
cu BREBENEL — 489 p. Cea 
de a doua probă, categoria u- 
șoară, cu un grad sporit de 
dificultate, a reunit la start 10 
călăreți. Cea mai bună com
portare a avut-o' VASILE TU
DOR (Steaua) cu BRAD, care 
s-a impus net : 572 p. Pe locu
rile următoare : VLAD POS- 
TELNICU (C.C.B.) cu ADONIS 
549 p, DANIELA MOLNAR 
(Steaua) cu BEBE 527 p. 
cursul a fost încheiat de 
luția în cadrul probei 
Gheorghe” a doi călăreți 
pători : DANIELA MOLNAR cu 
ARGINT și SORIN SOVEJA 
cu PRISLOP. Ambii concurențî 
s-au descurcat bine, figurile 
progresiei fiind executate cu 
acurateța.

Duminică, de la ora 9.30, pe 
baza hipică din Calea Plevnei, 
concursul continuă cu probele 
de obstacole.

Emanuel FÂNTĂNEANU

TRIUMF a acu-
cu numai patru 
puțin, DANIELA

Con- 
evo- 
„Sf. 

înce-

C. GRUIA

După o scurtă perioadă de 
pregătire în comun, compo- 
nenții lotului de tineret s-au 
înapoiat la cluburile din care 
fac parte. Această acțiune s-a 
încheiat, după cum s-a a- 
nunțat, cu un joc de verifi
care, la Schwerin, în compa
nia formației similare a R.D. 
Germane. La înapoierea echi
pei în Capitală, am avut o 
convorbire cu antrenorul fe
deral Gh. Ola despre acest 
meci ca și despre planul pen
tru prima confruntare oficia
lă a lotului, de la 16 mai, 
cu echipa Cehoslovaciei.

— Ce ne puteți spune în 
completarea cronicii asupra 
jocului de la Schwerin ?

— în primul rînd, despre 
adversar. în echipa R. D. 
Germane au figurat jucători 
cu experiență, ca Zapf, Mo- 
sert și Streich, care au făcut 
parte din prima formație a 
R. D. Germane. Firesc, ei au 
imprimat un ritm vju jocu
lui, au făcut risipă de ener
gie, iar atunci cînd aveam 
noi balonul s-au apărat „om 
la om". în ceea ce privește 
evoluția jucătorilor noștri — 
o consider bună.

— Cum ați notat compor
tarea celor 12 jucători ?

— Iată notele date, împreu
nă cu Robert Cosmoc, jucă
torilor : Iordache 8-Ț- — Ciu- 
garin 6, Olteanu 7, Stoicescu 
9, Cristache 8, Sătmăreanu II 
7, Simionaș 9, Petreanu 
Moldovan 7-Ț-, 
rea 5 (Dudu

8,
Bojin 6, FIo- 
Georgescu 6).

După 
cu și 
peste 
mul a avut intervenții sigu
re, fiind un adevărat stîlp 
al apărării, iar cel de-al doi
lea — a acoperit o mare zonă, 
a pasat excelent și s-a re
marcat și prin execuții teh
nice fine.

— Care sînt concluziile dv. 
după încheierea perioadei de 
pregătire în comun ?

— Mai avem de făcut două 
retușuri importante : acoperi
rea unor posturi, cum ar fi 
fundașul dreapta, extrema 
stingă și un atacant central; 
să mărim capacitatea ofensi
vă a echipei și, în special, să 
sporim gradul de finalizare a 
atacurilor.

— Lotul va suferi modifi
cări ?

— Nu. în lot figurează, pe 
lingă cei care au evoluat la 
Schwerin, Cavai, Hajnal și 
Sandu Gabriel. în discuția a- 
vută vineri în comisia de 
selecție s-a apreciat ca me
ciurilor de la 16 mai, al pri
mei 
tului 
țiile 
ciei, 
tate.
ficiale. Din această cauză, se 
va propune Biroului 
ca în lotul de tineret 
figureze : Broșovschi, 
nescu, Doru Popescu, 
ro, Ștefan („U“ Cluj), 
(Rapid), Donose și Smaran- 
dache.

federal 
să mai
Ștefă- 

Cania- 
Ștefan

— Pînă la disputarea par
tidei cu Cehoslovacia, lotul 
se va mai pregăti în comun?

— Nu. Pe data de 10 mai 
vor fi convocați 17 jucători, 
dintre care unsprezece vor 
îmbrăca tricoul selecționatei 
de tineret a României. Vom 
definitiva lotul în funcție de 
comportarea avută de fiecare 
jucător în perioada de pre
gătire în comun și de evolu
țiile în meciurile ce se vor 
disputa în campionatul nos
tru.

P. VINTILA

RENUNȚA
De cîțiva ani, gîndurile 

promovării în prima divizie 
a țării domină tabăra jucă
torilor, antrenorilor și supor
terilor divizionarei B Sportul 
studențesc din Capitală. O 
dată, echipa a și fost la un 
pas de marea izbîndă.

...Anii au trecut. Cu forțe 
noi, cu cîțiva jucători care

SPORTUL STUDENȚESC
LA LUPTA PENTRU PROMOVARE
rîndurile studenților speran
țele unei răsturnări de situa
ție ce era la un moment dat 
greu de prevăzut.

„Știm, e foarte greu să in
trăm anul acesta în divizia 
A, ne spunea deunăzi Mo
troc, dar nu și imposibil. în 
fotbal, orice se poate".

Da, cam așa e. A.S.A. mai

convins 
să țină 
învingă 

de ce

s-a lucrat și ne-am 
că echipa e dornică 
pasul cu A.S.A., să 
greutățile ivite și - 
nu ? — să realizeze imposi
bilul de care ne vorbea Mo- 
troc. 35 de minute, jucătorii 
au executat exerciții fizice 
ce nu le-am întîlnit Ia mul
te antrenamente ale divizio-

Bujor 
giu, din tur

simbolizează parcă 
— elanul formației

exigențele între-
Xon Va-

au cunoscut 
cerii diviziei A 
sile, D. Nicolae, Kraus, Ja
maischi, Bujor, Ciornoavă și, 
recent, Boc —, cu un tînăr 
antrenor la conducere, Ion 
Motroc, Sportul studențesc 
și-a anunțat de la începutul 
acestui campionat intențiile : 
de a promova în „A". A luat 
totul de la cap și s-a înscris 
cu hotărîre în lupta pentru 
întîietate, deși se știa prea 
bine că A. S. Armata îi va 
fi un contracandidat puternic. 
Și iată că lucrurile se con
firmă. După un tur mai 
strîns, în noul sezon, fosta 
divizionară A s-a distanțat. 
Dar, înfrîngerea suferită re
cent de A.S.A., la Piatra 
Neamț, a micșorat distanța — 
la 3 puncte — readucînd în

O reușită competiție închinată Semicentenar ului Partidului

„TRIUNGHIULARUL FACULTĂȚILOR DE DREPT44

in faza 
studențești în

aceasta surprinsă în partida cu Dunărea Giur- 
marea tentativă pentru promovare.

Foto : V. BAGEAG
puncte. 
Sportul

Este, 
studen-

Un marș intonat de o fanfară 
militară, defilarea sportivilor, 
cuvîntul de deschidere, apoi în
ceperea întrecerilor. Acestea au 
fost fazele«care au marcat inau
gurarea unei competiții stu
dențești, despre care se poate 
spune de pe acum că este o 
reușită deplină : „Triunghiula
rul Facultăților de Drept”. „De 
mult dorim să inițiem o ma
nifestare sportivă care să an
greneze urf număr cit mai mare 
de studenți și să devină, în a- 
celași .timp, o permanență în 
calendarul nostru competițional. 
Cu sprijinul conducerii facultă
ții, al consiliului asociației stu
dențești, inaugurăm astăzi „tpi- 
unghiularul” pe care îl închi
năm aniversării Semicentenaru
lui Partidului Comunist Român” 
— îmi spune studentul bucu- 
reștean al Facultății de Drept, 
Vasile Sobotca, secretarul corni
ței ului de organizare.

Este ora 9,30. în prezența to-

varășilor Traian Ștefănescu, 
președintele Uniunii Asociațiilor 
Studenților din România, secre
tar al C.C. al U.T.C., conf. univ. 
Marin Birjega, vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport, prof, 
dr. Francisc Deak, prodecan al 
Facultății de Drept de la Uni
versitatea din București, a nu
meroși studenți și cadre didac
tice — are loc inaugurarea pri
mei ediții a „triunghiularului”. 
Tov. Traian Ștefănescu felicită 
pe studenții facultății bucureș- 
tene pentru excelenta idee a or
ganizării competiției. La rîndul 
său, prof. dr. Francisc Deak. în 
numele conducerii Universității 
București. în numele celor trei 
Facultăți de Drept, salută pe 
studenții sportivi și le urează 
succes în întreceri.

La startul competiției — care 
se desfășoară la disciplinele vo
lei (băieți și fete), baschet (bă
ieți și fete), handbal (băieți),

Și
Și

gimnastică sportivă (băieți 
fete), tenis de masă (băieți) 
fotbal — sînt prezenți aproape 
200 de studenți, reprezentanți ai 
Facultăților de Drept din Bucu
rești, Iași și Cluj. în intenția 
organizatorilor acestei ediții 
(Consiliul Asociației studențești 
din Facultatea de Drept a Uni
versității București) trofeul pus 
în joc — o frumoasă Cupă — 
va fi transmisibil. Pentru edi
ția din anul 1972 studenții-ju- 
riști clujeni s-au și oferit să 
găzduiască întrecerile.

Rezultate ale primei zile de 
întreceri : volei (f.) Bucureșli- 
Cluj 3—0 (4,4,3), baschet (b)
București—Cluj 64—35, handbal 
(b) Cluj—București 13—17 (8—8). 
tenis de masă echipe : 1. Bucu
rești 20 p., 2. Iași U p., 3. Cluj 
6 p ; individual : 1. Ion Cirstea 
((ași) 9 p. 2. Mihai Dumitraș- 
cu (București) 8 p. 3. Dumitru 
Ioniță (București) 7 p.

Ion GAVRILESCU

poate pierde 
însă, în stare 
țese să folosească eventuale
le „accidente" ale liderului ? 
Se fac eforturi în acest sens, 
echipa se pregătește cu in
tensitate, dar, ambiția și do
rința de afirmare se lovesc, 
mai ales în acest retur, de 
desele accidentări care i-au 
măcinat potențialul. Cînd a- 
vea nevoie de experiența, de 
aportul lui Kraus, acesta s-a 
îmbolnăvit. El va reintra a- 
bia azi. Jurcă a început pre
gătirile, dar piciorul îl mai 
supără. Acum (ce ghinion), 
e rîndul lui Ion Vasile să 
stea pe tușă. O rupere de 
menise îl scoate din echipă 
aproape o lună jumătate, iar 
Boc, în care se puseseră atî- 
tea speranțe, un meci joacă, 
altul nu. în prezent, are o 
plagă la picior.

în aceste condiții, se pune 
întrebarea : cu ce forțe va 
continua lupta Sportul stu
dențesc ? Cu Argeșeanu sau 
Stan, în poartă, cu Dumitru 
Nicolae, aflat în formă bună. 
Lîngă el, Mățăoanu. La mij
loc, se contează pe puterea 
de muncă a lui Jamaischi, 
ambițios în joc și activ în 
pregătire. Atacul, însă, e ma
rea slăbiciune a echipei. La 
acest capitol, A.S.A. Tg. Mu
reș își domină cu autoritate 
rivala. în timp ce mureșenii 
au marcat 51 de goluri, stu
denții, căutînd prea mult 
pasa decisivă, șutează mai 
puțin la poartă. Acum, la 
înaintare, lîngă Pană, Kraus, 
Duțan, Bujor și Ciornoavă. a 
revenit după o îndelungată 
indisponibilitate, tînărul Sava, 
un mare talent, de la care 
se așteaptă multe. Sîmbătă a 
jucat 30 de minute și a mar
cat.

...Miercuri am fost pe „Po
litehnica". La stadionul stu
denților am urmărit un an
trenament. Am văzut cum

narelor A. Nu e nici o exa
gerare. Exerciții de mare di
ficultate și intensitate, dar a- 
tractive prin faptul că erau 
făcute cu balonul. Am asis
tat și la o „repriză" în care 
divizionarii B și-au întîlnit 
colegii de la Agronomie. „A- 
micalul" a scos însă, din nou, 
la iveală lacunele din 
zele de 
plîngea 
ratat o 
rul a
mine și mi-a spus : „Asta e, 
golul. Să sperăm că vom mai 
remedia din aceste carențe, 
dar ne așteaptă încă multe 
examene grele. Pînă acum am 
jucat cu echipe speriate de 
pericolul retrogradării. Nu ne 
va fi însă mai ușor Ia Bra
șov, Piatra Neamț. Giurgiu 
sau Oltenița". Apoi, Motroc 
se încruntă. Stă pe gînduri și, 
într-un tîrziu, conchide i „Ne 
străduim să realizăm un lu
cru dificil. Masa de studenți 
cere de |a noi promovarea. 
Pe care o dorim cu toții. Lup
tăm cît putem. Dacă nu vom 
reuși acum, ne vom pregăti 
pentru la anul".

Constantin ALEXE

fa- 
finalizare, de care se 
Motroc. Cînd Pană a 
bună ocazie, antreno- 
întors privirile către

JUNIORII PETROLULUI

LA UN TURNEU 
ÎN CEHOSLOVACIA

Bratislava se desfășoa- 
prezent un turneu in-

La 
ră în 
ternațional de fotbal (juniori), 
la care participă și formația 
respectivă a clubului Petro
lul Ploiești. în primele două 
meciuri disputate, tinerii 
fotbaliști ploleșteni au ter
minat la egalitate : 0—0 cu 
Spartak Trnava și au pierdut 
cu 0—1 (0—0) în fața echipei 
Ruda Flvezda Bratislava.



România - Bulgaria 120-104
ale României și 
iot Iată rezulta-

Ieri au început în piscina 
(50 m) „23 August’’ din Capita
lă întrecerile dintre_ selecționa-; 
tele de copii c 
Bulgariei la Înot. . 
tele tehnice :

Cates. A (13—14 
liber (b) : Horvat

ani). 200 m 
. ___  (R) 2:17.6.

Blagov (B) 2:17.7 : 200 m liber 
<f) : Geneva Z.Z7.~.
(R) 3:31.1 : 200 m bras (b) : 
Aldea (R) ------ " ' ' '
(B) 3:02,5: ... .
Kaleșeva (B) 3:02.2. Bancu (R) 
3:11,8 : 200 vi delfin (b) : Pandev 
(B) 2:34.2. Ursu (R) 2:46.2 ;
200 m delfin (f) : Snorea (R1 
3:04.5. Zatieva (B) 3:19.3 : 100 m 
soațe (b) : Manciorov (B) 1:11.0. 
Bicleșan (R) 1:13.0: 100 m
soațe (f> : 
Parucev* 
mixt (b) : 
Zvolenski 
mixt (f) : ___  .
Kaleșeva (B) 2:54,5 : 4x100 m 
liber (b) : Bulgaria 4:17.4, Ro
mânia 4:20.5 ; 4x100 m liber

(B) 2:30.2. Miroșu
_____ Musta'fciev
200 m bras (f) :
2:57.0.

(R) 1:13.0 :
L. Donia (R) 1:14.5. 
(B) 1:18.9: 200 m
Pandev (B) 2:33.4, 

(R) 2:39,9 : 200 m
Cristescu (R) 2:51.2,

(f) : România 4:41,5, Bulga
ria 4:51,3 :

Categ. B (11—12 ani). 200 m 
liber (b) : Șvetz (R) 2:22,6 — 
rec. Stavrev (B) 2:23,4 : 200 m 
liber (f) : Pănulescu (R) 2:38.4, 
UzUnova (B) 2:38.4 : 200 m
bras (b) : Dangalakov (Bl 
3:04,7. Oncescu (R) 3:19,3 : 200 
m bras (f) : Georgiu (R) 3:17.3. 
Vetova (B) 3:30,2 : 50 m delfin 
(b) : Lucaciu (R) 33.3. Ciokalov 
(B) 35,9 : 50 m delfin (f) : Va- 
siliade (R) 35,2. Triașkova (B) 
39.8 ; 100 m spate (bl : Costreș 
(R) 1:18,1. Tcilev (B) 1:20.3:
100 m spate îf) : Lilkova (Bl 
1:20.0. Puell (R) 1:22.1 : 200 m 
mixt (b) : Stavrev (B) 2:46.5
Mitu (R) 2:56.9 : 200 m mixt 
(f) : Vasiliade (R) 2:56.9. Trias- 
kova ÎB) 3:09,9 : 4x100 m liber 
(b) : România 4:44.4. Bulgaria 
4:53,1 ; 4x100 m. liber (f) : Ro
mânia 5:10,5. Bulgaria 5:21.4. 
După prima zi : România — 
Bulgaria 120—104.

BALCANIADA DE TIR Petre Mărmureanu in finala

INTERNAȚIONALELE DE GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. 1)

posibilităților sportivelor res
pective pentru viitoarele con
fruntări.

Dintre gimnastele străine 
cea mai bună evoluție a a- 
vut-o, neîndoios, Zdena Dor' 
neakova (Cehoslovacia) care 
a lucrat cu multă precizie și 
cu siguranță Ia toate apara
tele, impresionând mai ales 
prin calitățile acrobatice. O 
tradițională componentă a se
lecționatei cehoslovace, Kve- 
ta Veisova, a trebuit să se 
mulțumească cu poziția a 
treia în clasamentul final.

Rezultate 1 individual com
pus : Elisabeta Turcu (Româ
nia) 37,00 p. Zdena Dornea- 
kova (Cehoslovacia) 36,80 p, 
Kveta Veisova (Cehoslovacia) 
36,65 p, Gitta Escher (R.D.G.)

36,60
(R.S.S.
Antinie (România) 36,40 p.

Astăzi dimineață, de 
ora 10, 
țional 
programează 
milor clasați

p, Tatiana Perskaia 
Ucraineană) și Maria

dimineață, de la 
„Concursul interna- 

Gheorghe Moceanu" 
exercițiile pri- 
pe aparate.

ECHIPELE DE JUNIORI

ALE BUDAPESTEI
ÎNVINGĂTOARE

LA BUCUREȘTI

27 — 29 aprilie

Patinatori din cinci țâri
îsi dau întîlnire

la Miercurea Ciuc
de cor- 
patinaj,

Adevărata cădere 
tină, în sezonul de 
are loc în acest an nu la 
București, ci la Miercurea 
Ciuc, pe gheața noului pati
noar acoperit. Se dispută a 
V-a ediție a concursului in
ternațional de patinaj artis
tic, competiție finală în ac
tivitatea acestei discipline 
sportive. întrecerile sînt pro
gramate pentru zilele de 27, 
28 și 29 aprilie. Iată lotul 
participanților. așa cum ne-a 
fost comunicat de federația 
română de specialitate : Da
niela Matejkova, Helena Se- 
dlakova (ambele Cehoslova
cia). Halina Szczyrba (Polo
nia), Vera Varga (Ungaria), 
Marina Titova (URSS), Elena 
Moiș, Doina Mitricică, Con
stanța lonescu. Anca Tăna- 
se (toate România) — fete; 
Petr Starec, Zdenek Pazdi- 
rek (amîndoi Cehoslovacia), 
Miroslav Szuchert (Polonia), 
Laszlo Vaida (Ungaria), Ser- 
ghei Volkov (URSS), Gheor- 
ghe Fazekas, Mircea Ion, A- 
tanasie Rulete, Octavian Goga 
(toți România) — băieți. Ar
bitrul principal al concursu
lui este dr. Terlek Elemer 
(Ungaria), secundat de Irina 
Minculescu (România).

Sîmbătă dimineața, sala Ho
rească a fost gazda întîlnirii 
internaționale amicale dintre 
formațiile de juniori ale orașe
lor București și Budapesta. Mai 
bine selecționate, mai bine pre
gătite la unele aparate, echipele 
oaspete au terminat învingă
toare, atît la băieți cît și la 
fete. La individual compus, un 
frumos succes a repurtat bucu- 
reșteanca Carolina Marin, care 
s-a clasat pe primul loc, cu 
37,95 p. De remarcat că echi
pele Budapestei se confundă, 
de fapt, cu reprezentativele de 
juniori ale R. P Ungare. Iată 
rezultatele : MASCULIN : Bu
dapesta 274,70 p, București 
270,15 p : individual compus : 
Magyar Zoltan (Bud.) 56,15 p ; 
Nicolae Oprescu (Buc.) și BeJa 
Polster (Bud.) 55,60 p ; FEMI
NIN: Budapesta 182,65 p. Bucu
rești 178,05 p; individual com
pus :
37,95 p, Krisztina 
(Bud.) 37,00 p, Anna Szommer 
(Bud.) 36,85 p.

Carolina , Marin (Buc.)
Medvedsky

Echipa României—campioană turneului de la Tel Aviv

la armă
SOFIA, 24 (prin telex, de la 

corespondentul nostru). Sîm- 
bătă au fost programate pro
bele de armă standard 60 f 
culcat femei și armă standard 
3x20 f juniori. După cum era 
de așteptat, campioana mon
dială, iugoslava Desanka Pe- 
rovici și formația țării sale 
au cucerit titlurile balcanice. 
Reprezentativa Bulgariei 
comportat neobișnuit de 
ocupînd locul secund, în 
ce echipa României s-a 
zentat sub posibilități.
ZULTATE : 1. Peroviei (Iugo
slavia) 592 p, 2. Pazvantova 
(Bulgaria) 591 p, 3. Masici 
(Iugoslavia) 590 p, 4. Goreti 
588 p, 5. Valcova (Bulgaria) 
587 p, 6. Valceanova (Bulga
ria) 587 p, 7. Baia 586 p ...

s-a 
bine, 
timp 
pre- 
RE-

standard juniori

și ȘTEFAN SAFTA

TEL AVIV 24 (Agerpres). 
— Tenismanui român Petre 
Mărmureanu și australianul 
Greg Perkins se vor întîlni 
în finala turneului interna
țional de la Tel Aviv. In se
mifinalele competiției, Măr
mureanu l-a învins cu 6—2, 
6—1 pe americanul John 
Zwieg, în timp ce Perkins a 
dispus cu 6—3, 6—4 de Pe
ter Fishbach (S.U.A.).

• In întîlnirea de tenis 
pentru „Cupa Davis“, Japo
nia — Australia, care se dis
pută la Tokio, scorul este de 
2—1 pentru gazde, după ce 
australienii Giltinan — Di-

cu 6—1, 3—6,’hley au învins
11—9, 6—1 cuplul Koura — 
Kawamori, în partida de du
blu.

• Meciuri amicale : la Bu
dapesta, Ungaria — U.R.S.S.'
1— 1. (Barany — Korotkov 
6—3, 6—9, 9—7 ; Metreveli 
— Szdke 6—3, 6—4, 6—2) ; la 
Varșovia i Polonia — Elveția
2— 0. (Gasiorek l-a învins cu 
6—4, 6—2, 6—2 pe Werren).'

• în turneul feminin de 
tenis de la San Piego (Cali
fornia). jucătoarea americană 
Tory Fretz a obținut o sur
prinzătoare victorie cu 6—2,' 
1—6, 7—5 în fața campioa-; 
hei franceze Franțoise Durr;

ILIE CODREANU. MARINA
10. Stroe 582 p, ECHIPE: 1. 
Iugoslavia 1761 p, 2. Bulgaria 
1761 p, 3. România 1756 p.

La juniori, titlurile au re-

V

JAPONEZUL NAKAYAMA ÎNVINGĂTOR 
RIGAIN CONCURSUL

Gimnaștii noștri, C. Petrescu și
MOSCOVA 24 (Agerpres).

— Cunoscutul campion ja
ponez Akinori Nakayama a 
terminat învingător în con
cursul internațional de gim
nastică de la Riga. Evoluînd 
excelent la bară (9.80 p.) șl 
la inele (9,55 p.), Nakayama

WILT CHAMBERLAIN

NU BOXEAZĂ!...
NEW YORK. >4. Wilt Chamber- 

lain. celebra vedetă a baschetului 
profesionist american si fost 
boxer amator, nu-1 va mai Intimi 
pe Cassius Clay intr-un meci de
monstrativ, la Houston. Din cauza 
opiniei publice sportive, care con
sideră că acest meci este o „far
să1*, organizatorii — pentru a nu 
suferi un fiasco financiar — au 
renunțat la acest meci. Pe de altă 
parte, forul american de baschet 
i-a comunicat lui Chamberlain că. 
în cazul că va boxa, îl va radia 
din controalele jucătorilor de 
baschet.

Mașina Porsche 917 pilotată de Vic Elford (Anglia) și Ge
rard Larousse (Franța) s-a arătat cea mai rapidă în antre
namentele de ieri, pe circuitul de la Monza, cu o zi înaintea 
clasicei curse a celor 1000 km.

Telefoto : A.P.-Agerpres

locuri modesteD. Grecu, pe
a totalizat în 
Pe locurile 
clasat Viaceslav
(U.R.S.S.) 
slav Boiko (U.R.S.S.)
p, Li Son Sep (R.P.D. Co
reeană) — 56 p, Klaus Kdste 
(R. D. Germană) — 55,75 p. 
Concurenții români Constan
tin Petrescu și Dan Grecu au 
ocupat locurile 33 (51,60 p.' 
și respectiv 34 (51,40 p.).

VAS1LIU
venit formației României și 
Iui Lazici (Iugoslavia) la indi
vidual. REZULTATE: 1. La
zici 562 p, 2. Codreanu 561 p, 
3. Safta 560 p, 4. Mariana Va- 
siliu 559 p, 5. Milosavelici (Iu
goslavia) 559 p, 6. Milutinovici 
(Iugoslavia) 558 p. ECHIPE :
1. România 1680 p — nou re
cord republican (v. r. 1674 p),
2. Iugoslavia 1679 p, 3. Bul
garia 1599 p.

întrecerile continuă.

zagreb GHIȚESCU SE MENȚINE PRINTRE-> ->

FRUNTAȘI

final 57 puncte, 
următoare s-au 

Komisarov
56,40 p, Viace- 

56,20

Toma HRISTOV

BELGRAD 24 (Agerpres).— 
După : disputarea a 11 runde, 
în turneu] internațional de 
șah de la ' Zagreb continuă 
Să conducă maestrul iugoslav 
Marangunici cu '7>/2 puncte,- 
prmat de Marovici și Minici 
(ambii Iugoslavia) — 7 punc
te, GHIȚESCU (România), 
Kovacevici (Iugoslavia) — 6 
puncte, Tukmakov (U.R.S.S.),

Rogoff (S.U.A.) — 5'/j (1)' 
puncte, Bukal (Iugoslavia), 
Csom (Ungaria) — 5’/3 punc
te etc.

în runda a 11-a, Kovace
vici l-a învins pe Barendregtl 
Partidele Paoli — Ghițescu,' 
Bukal — Minici, Marangu
nici — Csom și Gliksamn —- 
Marovici s-au încheiat re-; 
miză.

VESTI DIN
ANTRENORUL HATAPKA

PREFERĂ TINERETUL

TELEX
In concurs atletic de la Des Moi
nes (Iowa). Frank Shorter a 
stabilit cea mai bună performan
ță mondială a sezonului în pro
ba de trei mile cu tâmpul de 
13:07.0. Al Fenerbach a aruncat 
greutatea la 20,06 m.

înotător 
a stabilit 
sale în

La MalmB, cunoscutul 
suedez Gunnar Larsson 
un nou record al țării 
proba de 160 m liber — 52,3. 
Larsson a egalat și recordul sue
dez la 100 m spate — 1:00,8 (bazin 
de 25 m).

Selecționatele feminine de bas
chet, ale Franței și Cehoslovaciei, 
care se pregătesc în vederea 
campionatelor mondiale din Bra- 
zilia. s-au tntilnit într-un meci 
amical la Paris, care s-a încheiat 
cu scorul de 67—65 (29—39) în fa
voarea oaspetelor.

La Formia (Italia), polonezul Ko
mar a aruncat greutatea la 18,82 
m. Proba feminină de 600 m s-a 
încheiat cu victoria sportivei ita
liene Govoni, care a realizat 
timpul de 1:29,9.

Intr-un meci amical de handbal, 
la Grembergen, s-au întîlnit echi
pele masculine ale Belgiei și 
nisiei. Handbaliștii tunisieni 
obținut victoria cu scorul 
22—14 (10—4).

IR
Selecționatele de înot «le R.
Germane au întrecut formațiile 
Angliei cu 213—83 în meciul în
cheiat aseară la Londra. Cîteva 
rezultate tehnice : Roland Mat
thes 57,6 — 100 m spate și 
2:07,8 — 200 m spate ; Renate 
Vogel 1:16,7 — 100 m bras (rec.)

Tu- 
au 
de

D.

Pentru apropiata competi
ție ciclistă de mare anvergu
ră, cea de-a 24-a ediția a 
Cursei Păcii, antrenorul ce
hoslovac Kamil Hatapka a 
ales un prim lot de 11 ru
tieri. Cinci dintre ei sînt a- 
lergători cunoscuți, unii 
chiar cu bogată experiență 
competițională. Este vorba 
despre : K. Vavra, clasat al 
II-lea în 1968 și component 
al echipei cehoslovace, care 
anul trecut a terminat ma
rea cursă tot pe locul se
cund ; J. Zelenka, unul din 
animatorii cursei din 1968, P. 
Konecny (participant la curse
le din 1966 și 1968) ca și J. 
Vlcek și R. Labus, care și-au 
făcut debutul în Cursa Păcii 
în 1970.

Ceilalți șase pedaleurî sînt 
nume noi și faptul acesta a 
provocat surprindere printre 
specialiști și gazetarii spor
tivi. Hatapka a recunoscut că, 
de exemplu, J. Smolik, J. 
Hava sau M. Hrazdira sînt 
alergători de valoare dar, lti 
ultimele teste, ei au fost în- 
trecuți de tinerii pe care an
trenorul i-a preferat, preci- 
zînd în legătură cu aceasta : 
„Nimeni nu are abonament 
la tricoul național. Eu țin 
scama nu numai de valoarea 
sportivului, dar și de spiri
tul său de disciplină, de do
rința de a lucra în colectiv. 
Sper că acești tineri vor face 
tot ce este posibil ca să in
tre eu tricouri albastre în 
Orașul de Aur“.

Cine sînt acești debutanți ? 
P. Hladik (22 ani). A. Holik(23 
ani), Matousek (21 ani),

ȚĂRILE SOCIALISTE
J.' Maihus (23 ani), VI. Mo
ravec (24 ani), D. Zeman (21 
ani).

Din acești 11, K. Hatapka 
va trebui să-i aleagă pe cei 
7 care vor forma echipa Ce
hoslovaciei și care se vor în
drepta spre Varșovia, locul 
de unde vor lua startul în 
ziua de 6 mai.

HAVANA SE PREGĂTEȘTE

PENTRU CM. DE BASE-BALL

CIFRE GRĂITOARE

DIN SPORTUL BULGAR
Recent au fost publicate 

cîteva date statistice privind 
dezvoltarea sportului din R. 
P. Bulgaria. Cifrei® sînt eloc
vente, ele dovedind 
pe care mișcarea de 
fizică și sport din 
țară a luat-o în anii 
populare.

în sportul de mase au fost 
angrenați 413 000 de sportivi 
care participă cu regularita
te la diferite întreceri și, de 
trei ori pe săptămînă, la an
trenamente regulate. în afa
ră de aceștia, 140 000 de mun
citori participă în mod cu
rent la programul de gim
nastică în" producție, iar 
6 000 000 cetățeni de vîrste dl? 
ferite practică turismul.

în domeniul sportului de 
performanță, cifrele sînt 
fel de elocvente. în R. 
Bulgaria sînt 270 de maeștri 
emeriți ai sportului, 1 830 de 
maeștri ai sportului și 1990 
candidați de maeștri ai spor
tului.

In anii de după eliberare, 
la marile competiții mondia
le (Jocuri Olimpice, Campio
nate europene și mondiale) 
sportivii din țara vecină și 
prietenă au cucerit 64 me
dalii de aur, 119 de argint și 
117 de bronz.

avîntul 
cultură 
această 
puterii

la 
P.

Viitoarea ediție a campio
natului mondial de base-ball 
(amator) se va desfășura în 
țara care deține actualmente 
titlul: Cuba. în acest scop, 
au început la Havana impor
tante lucrări pentru moder
nizarea și mărirea capacită
ții stadionului „Latino-ameri- 
cano“. în noua sa formă, sta
dionul va putea primi circa 
55 000 spectatori, o parte din 
ei urmînd să fie găzduiți în 
tribunele descoperite ce vor 
închide în arc de cerc ma
rea arenă.

Deasupra tribunei centrale 
va fi montată tabela electro
nică pentru indicarea scoru
lui, realizată integral de spe
cialiști cubanezi. Vor fi adu
se totodată îmbunătățiri sis
temului de iluminație cu 
lămpi de cuarț și cu vapori 
de mercur pentru meciurile 
în nocturnă. De asemenea, 
sînt prevăzute modificări la 
loja presei, la cabinele co
mentatorilor de radio și T.V.,' 
la vestiarele jucătorilor și ar
bitrilor. în incinta stadionu
lui se vor amenaja noi cen
tre de răcoritoare, iar — in 
afara lui — un mare parking 
pentru automobile.

Pentru accelerarea lucrări
lor, care vor trebui să fia 
gata în luna octombrie (în
trecerile sînt programate în 
noiembrie), au fost mobiliza
te brigăzi de voluntari din 
Comitetele de apărare a re
voluției.

<

Rapid-Politehnica lași 2-1
(Urmare din pag. 1)

Tn fotografie : macheta sta
dionului „Latino-americano" 
din Havana.

CLUJ, 24 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). In Sala sportu
rilor din localitate s-au desfășu
rat întrecerile finale ale boxeri
lor juniori. Juniorii mici care au 
făcut deschiderea reuniunii fi
nale au realizat partide deosebit 
de disputate, dar, din păcate, 
dorința arzătoare de a-și adju
deca victoria și totodată titlu
rile de campioni naționali 1-aij 
determinat pe mulți să uite că 
boxul mai are și procedee de 
apărare. Așa stînd lu-crurile, 
puține au fost meciurile care au 
putut primi * ’
bune.

Dintre cele 
s-a detașat 
Simion (Dinamo 
Mircea Alexandru 
ța) cîștigată de primul la puncte. 
De altfel, dinamovistul a primit 
și Cupa oferită de Consiliul ju
dețean Cluj al U.T.C. celui mai 
tehnic boxer de la juniori mici.

O dată cu apariția în ring a 
juniorilor mari, meciurile au a- 
tins un nivel tehnic evident su
perior, experiența competiționa- 
lă a combatanților spunîndu-și 
cuvîntul. Rezultatele galei finale : 
JUNIORI MICI, categoria 45 kg : 
G. Varga (I.S. Cîmpia Turzii) 
b,p. I. Dumitrescu (Constructo
rul Buc.) ; 48 kg : Gh. Cîlțea
(Viitorul Focșani) b.p. I. Păduraru 
(Energia Cîmplna) ; 51 kg : A.
Zoltan (I.S. Cîmpia Turzii) b.p. 
C. Dedulescu (C.S. Buc.) ; 54 kg :

calificative foarte

mal 
cea

partide 
Mircea

reușite
dintre
București) — 

(Farul Constan-

P. Iancu (Chimia Craiova) b.p. 
I. Covaci (Vagonul Arad) ; 57 kg : 
N. Nicolaev (Oțelul Galați) b.p. 
S. _
60 kg : M. 
b.ab. II S.
63,500 kg : 
Galați) b.p.
Buc.) ; 67 kg : F. Stroe (Steaua) 

(Voința Pi- 
(Electro- 
V. Alu- 
kg : > M. 
“b.p. M. 

kg : Gh. 
Neamț) 

C. Dafinoiu (Progresul Bră- 
+ 81 kg :

Iuseim (Energia Constanța), ;
Naghi (C.S.M. Cluj) 

N:ță (Grivița Roșie) ;
M. Nicolae (Oțelul 
E. Barbu (Olimpia

b.p. C. Telepovici 
tești) : 71 kg : St. Ilie 
magnetica Buc.) b.ab. I. 
căi (Voința Iași) ; 75
Simion (Dinamo Buc.) 
Alexandru (Farul) ; 81 
Matache (Ceahlăul P. 
b.p.
ila) ; 4-81 kg : Gh. Constantin
(Constructorul Buc.) b.ab. II D. 
Căpățînâ (Metalul Tr. Severin) ; 
JUNIORI MARI, cat. 45 kg : Al. 
Turei (Voința Cluj) b.p. St. Ilina 
(Olimpia Buc.) ; 48 kg : R. Cosma 
(C.S. Cluj) b.p. St. Cocioc (Oțelul 
Galați) ; M kg : D. Condurat 
(Sport Club Bacău) b.ab. III 
Peia (Dinamo Buc.) ; 54 kg : 
Cuțov (P.A.L. Brăila) b.ab. II 
Ștefanovici (Electroputere) : 
kg : I. Adam (Progresul 
b.p. într-un meci foarte dispu
tat pe C. Dumitrescu (Voința 
Buzău) ; 60 kg : Ad. Guțu (Du
nărea Galați) b.p. “ 
greșul Brăila) ; 
Mihalcea (Dinamo 
Rădulescu (Portul
5ra cînd transmitem se dispută 
ultimele meciuri.

M. TRANCA

M. 
S.
C.
57 

Buc.)

N. Pirvu (Pro- 
63,500 kg : S. 
Buc.) b.p. Gh. 
Constanța). La
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îl păcălește pe Iordache și 
intră în gol (1—1). Jocul e 
din ce în 
tervențiile 
giuleștenii 
dar lipsa
Grigore Bîrsan nu 
pera, ci va croniciza această 
stare de spirit, ce va conta
mina, din cînd . în cînd. și pe 
jucătorii din Copou.

Pînă la pauză multe faze 
bine lucrate. Și Cuperman, și 
Incze. și Moldoveanu atent 
susținuți din spate de către 
Simîonaș, pătrund, centrează, 
șutează, iar Lupulescu va ex
pedia o bombă care va ricoșa 
în bară din pumnul lui Ră- 
ducanu (min. 37). Dincolo, ra- 
pidiștii vor ataca și ei de zor. 
prin acțiuni realizate din pu
ține- pase, orientate vertical 
de către Angelescu și Pe- 
treanu. mai ales, în timp ce 
Neagu se va lansa pe toate 
culoarele din linia întîi. hăr- 
tuind pe cei doi excelenți 
fundași centrali ai Politehni
cii. Atacanții Rapidului trag 
mult și precis, dar Iordache 
va fi mereu ireproșabil. Se a- 
leargă mult, înaintașii se de
marcă bine, pasele găsesc co
echipieri liberi, ai sentimen
tul de mult spațiu, ambele e- 
chipe știu să se răsfire S’ să 
se contracte, publicul e satis
făcut și aplaudă uneori chiar 
și greșelile.

După pauză va urma o ma
sivă dominare a Rapidului. 
Studenții sînt oonstrfnșî să

ce mai crispat, in- 
băieților sînt dure, 
sînt cam iritați, 

de autoritate a Iui 
va tem-

se apere o lungă perioadă și 
vor rezista grație portarului, 
lui lanul, lui V. Stoicescu și 
tuturor celorlalți. Minute de 
bombardament, cu Dan ve
nit la cornere, cu șuturi ex
pediate de Neagu, de Pe
treanu, de Dumitru. Apoi 
forța ofensivă a Rapidului 
slăbește, ieșenii scapă din 
menghină și redevin pericu 
loși prin Incze și Moldovea
nu. Momente mari în fiecare 
careu. în min. 72, Angelescu 
centrează. Neagu reia cu 
capul, Iordache este depășit, 
dar' mingea. în drum spre 
gol. se lovește de Codreanu 
și ricoșează în brațele porta
rului pierdut. După un cor
ner, Cuperman trage, Rădu- 
canu respinge slab și Incze 
ratează, la rîndul său, o mare 
ocazie trimițînd pe lîngă bară. 
Abia introdus, Marin Stelian 
va reuși să aducă. în cele 
din urmă, o meritată victo
rie echipei sale, deviind cu 
fruntea mingea venită prin 
centrarea lui Petreanu. situa
ție în care formidabilul Ior
dache a avut poate un reflex 
întîrziat. în repriza secundă 
alte brutale intervenții (Co
dreanu, Dinu. Dan, Moldo
veanu) și aceeași nepermisă 
indulgentă din partea arbi
trului de centru (două aver
tismente la un car de faul
turi). Tușierii — buni de dat 
la școala de arbitri să mai 
învețe cînd e ofsaid în careul 
Politehnicii (V. Liga, min. 28, 
Angelescu, Gh. Ștefănescu, 
min. 70, Petreanu).

BASCHETBALISTELE DE LA 
TOARE ÎN

A. S. A. CLUJ ÎNVINGĂ. 
CAPITALA

PIATRA NEAMȚ, 24 (prin 
telefon). Campionatul republi
can de regularitate și rezisten
ță, rezervat posesorilor de 
motorete românești, a începu+ 
vineri, cînd 34 de alergători 
au luat startul în prima etapă 
desfășurată pe traseul Piatra 
Neamț — Bicaz — Poiana 
Largului — Tîrgu Neamț și 
retur (182 km). Defecțiunile 
tehnice au scos din cursă trei 
participant, restul terminînd 
întrecerea cu 0 puncte pena
lizare. Tn cea de a doua zi, 
datorită ploii care a provocat 
multe răsturnări, 10 concu
rent au primit penalizare în
tre 1 și 15 puncte pe traseul

Piatra Neamț — Tg. Neamț
— Roman — Bacău — Piatra 
Neamț (215 km).

înaintea ultimei etape (du
minică pe ruta Piatra Neamț
— Bicaz — Lacul Roșu și 
retur) în cursă au mai rămas 
29 de motocicliști, dintre care 
19 cu 0 puncte penalizare. 
Printre aceștia se numără 
campionul de anul trecut Du
mitru Moțișan (Victoria Mo- 
reni), C. Dovids, D. Vasilescu 
(Metalul București), Traian 
Moașa (Steagul roșu Brașov) 
și Mihai Mezincescu (Locomo
tiva Ploiești).

Jucînd tn cadrul etapei a 
XXVII-a a diviziei feminine A 
de baschet, Politehnica Bucu
rești a învins pe Voința Bra
șov cu 85—58 (33—21). începu
tul partidei a aparținut oaspe- 
telor (au condus cu 8—2 în 
min. 6), după care, însă, cam
pioanele au pus stăpînire pe 
joc, au egalat și apoi s-au dis
tanțat. în altă întîlnire, A.S. 
Armata Cluj a demonstrat încă 
o dată puternica revenire de 
formă din ultima parte a cam
pionatului. întrecînd pe Cons-

tructorul • București cu 42—41 
(14—26). Gazdele au fost supe
rioare în finalul primei repri
ze, dar în următoarea au fost 
depășite de precizia și efica
citatea baschetbalistelor din 
Cluj. în ultimele secunde, Pe
treanu de la Constructorul a 
ratat două aruncări libere. Cele 
mai bune : Sipoș, Trandafir de 
la A.S. Armata, respectiv Odo- 
bescu și Pruncu.

în derbyui etapei, I.E.F.S. 
BUC. — Rapid 45—43 (22—24).

ROMANIA — R. D. GER
MANA (JUNIOARE) 

2376—2349 LA POPICE

CLUJ, 24 (prin telefon). în 
localitate au început întrecerile 
dintre selecționatele de juniori 
ale României și R. D. Germane 
la popice. în meciul feminin, 
sportivele noastre au obținut 
victoria cu 2376—2349 p. Cele 
mai bune rezultate ale învin
gătoarelor : Ildik Zsizik 426 
și Margareta Bordei 407 p. 
întrecerea masculină, după 

conducperechi, oaspeții 
4574—4564 p.

o, 
Tn

4
cu

Ion DUMITRESCU

STEAUA două succese
în divizia de lupte

în sala de sport a clubului 
Steaua s-a disputat, aseară, 
triunghiularul Steaua — Me
talul București — C.S. Pitești, 
în cadrul diviziei A la lupte 
libere. Steliștii au cîștigat am
bele partide : 23—13 cu C.S. 
Pitești și 25—10 cu Metalul.

în cealaltă întrecere, metalur- 
giștii, avînd cîteva indisponi
bilități, au fost la un pas de 
înfrîngere. întîlnirea, foarte 
disputată, s-a încheiat cu re
zultatul : Metalul — C.S. Pi
tești 16—12.

TN CAMPIONATUL EUROPEAN DE
• Ungaria — Franța 1—1
• R. D. Germană — Luxemburg 2—1

In campionatul european de fotbal s-au desfășurat ieri două 
meciuri. La Budapesta, Ungaria și Franța au terminat Ia egalitate 
1—1 (0—0), iar la Gera, R. D. Germană a dispus de Luxemburg — doar 
— cu 2—1 (1—0).

La Budapesta, în fața a 50 000 
de spectatori, gazdele au domi
nat mai mult, dar linia de htac 
s-a dovedit ineficace. în prima 
repriză Di z. l
mari ocazii pe care însă 
ratat. După pauză, deși dominați, 
francezii deschid --------
Revelli (min. 67), 
reușesc să egaleze 
tură de la 11 m ____________
de Kocsis, care fusese faultat în

FOTBAL
conduc Franța șl 
cîte 3 puncte.

în campionatul 
tineret, la Rouen : 1 
garia 1—1 (1 -0).
Larque, respectiv,

★

Ungaria cu

de1 european 
Franța — Uq»

Au marcat : 
Toth.

Nallo a avut două
le-a

scorul prin 
iar gazdele 
dintr-o lovi- 
transformată
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careu. Arbitrul portughez Cam
pos ' ... ---------
RIA 
sics, 
sis, 
ma

a condus echipele : UNGĂ- 
: Rothermel — Nosko, Panc- 
Szdcs, Juhasz, Zambo, Koc- 

Fazekas, Bene, Albert Roz. 
(Karsai). FRANȚA : Carnus 

— Lemerre. Bosquier, Djorkaeff, 
Camerini, Michel, Novi, Lech, 
Revelli, Di Nallo (Loubet), Be
reta.

In clasamentul grupei a n-a

R. D. Germană
de Luxemburg I ... ______ ____
la Gera gazdele au deschis sco
rul în min. 32 prin Kreische, 
iar tn min. 88 Frenzel l-a ma
jorat. In ultimele minute Lu « n- 
burg a ratat o mare ocazie, iar 
tn min. 90 Dussier a redus sco
rul. în clasamentul grupei a 7-a 
conduce R. D. Germană cu 

6 p (3 jocuri) urmată de Iugo
slavia cu 5 p (3 J.). ■

a dispus greu 
în meciul de

buc. 180, Tiparul „I.P. Informația", București 40368


