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COMPHITII IN CINSTEA 
SEMICENTENARULUI PARTIDULUI

ÎNTRECERI DE HAND
BAL

La Timișoara s-a desfă
șurat un turneu de hand
bal masculin dotat cu Cu
pa Semicentenarului. Au 
participat 6 echipe care 
activează în campionatul 
județean. Iată rezultatele:
1. Banatul Timișoara, 2. 
Viitorul, 3. Tutunul, 4. 
Stăruința, 5. Electrometa), 
6. Electra.
Valentin CIUCA — coresp.

CROSUL PIONIERILOR

■Peste 100 de pionieri, 
băieți și fete, au luat par
te la competiția desfășura
tă sub egida Consiliului 
județean Prahova al Or
ganizației pionierilor. Re
zultate foarte bune au ob-

AURUL ESTE IN UZINĂ...
— Reportai la „1 Mai“ Ploiești —

„Aurul negru se duce, noi 
■ăminem săraci". Am în față 
alba, pe care un muncitor 
ploieștean — înmuind în ți- 
eiul vîscos un bețișor ascu
lt, transformat în peniță — 
> trimisese patronilor „Con- 
:ordiei“, după ce aceștia pfe- 
uaseră fostul atelier de re- 
>arat utilaj petrolier, înfiin- 
at in 1908. Scrisoarea este 
iatată : iulie 1922. Citesc, și 
lin porii hîrtiei se degajă — 
nvadînd atmosfera camerei

— acel miros specific de ți
ței brut, care mă face să-mi 
reamintesc unde mă aflu.

Sint,. așadar, la Uzina „1 
lai" din Ploiești. Nu cumva 
ptul că mă găsesc în îm

părăția petrolului, îmi suge- 
■ează că aerul este îmbibat

După prima zi la Miercurea Ciuc

ținut pionierii din Mîne- 
ciu. Iată cîteva rezultate 
individual 1, S. Stoian 
(Cîmpina), 2. A. Samoilă 
(Cîmpina), 3. O. Buznea 
(Liceul Mîneciu) ; echipe

1. Liceul Mîneciu, 2. Li
ceul 1 Cîmpina, 3. Șc. ge
nerală Urlați; fete (indi
vidual) : 1. Marsilia Pe
trescu (Lie. 1 Ploiești), 2. 
Eugenia Veghi u (Lie. Ur
lați), 3, Gherghina Duțu 
(Șc. generală 21 Ploiești).; 
echipe : 1. Liceul Urlați,

de miros de țiței ? Mă gîn- 
desc o clipă și apoi resping 
această posibilitate. Rafină
riile sint în altă parte. Aici 
se construiește utilaj petro
lier. Va să zică tot porii hîr- 
tiei sint sursa. Cu siguranță, 
în acel scris apăsat, dovedind 
fermitate, muncitorul a pus 
ceva din sufletul lui și al 
familiei sale de oameni ne
căjiți. Pentru că (citez) : 
..cu îmi duc zilele la oraș. 
Dar ai mei lucrează la son
dele „Concordiei" de cinci îi 
știu. Nu mai putem trăi cu 
leafa de mizerie pe care 
ne-o dați“.

Absorbit de lectură, aproa
pe că nu simt prezența, lin
gă mine, a lui Apostol 
Gheorghe, locțiitorul secreta

2. Șc. gen. 21 Ploiești, 3. 
Liceul 1 Urlați.

Fl. ALBU — coresp.

„CUPA CAROL 
DAVILA"

Au continuat întrecerile 
prilejuite de „Cupa Caro! 
Davila", competiție închi
nată Semicentenarului 
Partidului de către stu
denții de Ia I.M.F. Bucu
rești. Iată clasamentul la 
atletism, pe facultăți : 1.
Medicină generală, 2. Far
macie. 3. Stomatologie, 4. 
Pediatrie ; handbal s f. 
Medicină generală, 2. Sto
matologie, 3. Farmacie.

prof. Irina BOLDOG

rului comitetului de partid.' 
Mi se adreseaza :

— Dacă v-aș da să citiți 
monografia uzinei, la care se 
lucrează acum, ați afla încă 
multe mărturii emoționante. 
Poate că o să vă chemăm 
s-o răsfoiți, cînd va l'i gata.

Și Apostol Gheorghe se ri
dică, formează un număr de 
telefon, pronunță un nume, 
apoi plecăm. Facem cîțiva 
pași împreună, dar este oprit 
de cineva, se scuză și rămîn 
singur. Sint de-a dreptul ră
tăcit în această uriașă curte. 
Cînd ajung în fața secției

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 2-a)
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PRIN PROPORȚIILE SCORURILOR DE IERI...

...ÎNVINGĂTOARELE AU FĂCUT UN PAS MARE 
SPRE SEMIFINALELE CUPEI ROMÂNIEI, LA FOTBAL
N-avem la indemtnă nici o 

statistică, dar sîntem aproape 
siguri că niciodată „sferturi
le" de finală ale Cupei n-au 
reprezentat o întrecere atît de 
inegală ca cea de ieri...

De fapt, argumentul goluri

Min. 22 : Luccscu a centrat și II. Nunweillcr a reluat in gol. E 2—0 pentru Dinamo
Foto” Dragoș NEAGU

lor vorbește de la sine: în
vingătoarele— in prima man
șă. dar, de fapt, pe jumătate 
calificate — au înscris 16 go
luri, în timp ce învinsele (din
tre care una pe teren propriu) 
n-au reușit decit 2 ! Dacă n-' 

bucură deosebita vigoare a 
atacurilor, care au marcat in 
numai patru meciuri exact a- 
titea goluri cite a cunoscut 
ultima etapă a diviziei A. nu 
putem să nu recomentăm fap
tul că sistemul tragerii la 

sorți a „sferturilor” Cupei a 
diminuat din farmecul aces
tei'atit de populare competi
ții, trimițând echipele de di
vizia B în gura.,, lupului, a 
formațiilor valoroase și ruti
nate de pe prima scenă a 
fotbalului românesc.

De la această situație, face 
excepție doar confruntarea 
dintre Metalul și C.F.R. Ti
mișoara, de jure un meci in
tre divizia B și A, de facto 
o partidă între două forțe a- 
proximativ egale ca valoare, 
căci ce mare diferență există 
între o bună echipă de divizia 
secundă și „lanterna roșie" a 
diviziei A ?

După primul tur de... scru
tin, numai Metalul pare să 
reziste dintre toate diviziona
rele B, Crișul fiind admones
tată mai sever decit ne-am fi 
așteptat, Progresul Brăila ju- 
cînd cu o evidentă resemna
re, iar Politehnica Timișoara 
neputînd să-și apere prea 
multe minute infimul avan
taj de un gol...

După toate probabilitățile, 
returul — programat la 2 iu
nie — va consemna califica
rea învingătoarelor din 28 a- 
prilie.

MARINA TITOVA Șl LASZLO VAJDA
CEI MAI BUNI PATINATORI

Al INTERNAȚIONALELOR1
MIERCUREA CIUC, 28 (prin 

telefon, de la trimisul nostru).
Noul patinoar acoperit din 

orașul de Ja poalele Harghitei, 
luîndu-se la întrecere cu ca
lendarul, reușește să preschim
be primăvara în sezon al 
sporturilor gheții. Această a 
V-a ediție a concursului in
ternațional de patinaj artistic, 
programat la o dată neobiș
nuit de avansată pentru țara 
noastră se anunță ca o foarte 
reușită cădere de cortină, gă
sind pe participant! la finele 
unei stagiuni record.

Totodată, modernul Palat 
de iarnă din Miercurea Cius 
aflat încă în pline lucrări de 
finisare, este destinat desigur 
unei activități viitoare de 
mare anvergură. Am dori-o 
tot atît de fidelă patinajului, 
precum s-a arătat pînă acum 
cu hocheiul, sportul nr. 1 al 
acestor locuri.

Am asistat miercuri dimi
neața la primele dueluri în-

VOLEIBALISTELE (UDEI 
Al SOSIT 1N CAPITALA

Reprezentativa femini
nă de volei a Cubej a 
sosit ieri în Capitală, în 
vederea partidelor pe 
care le va susține cu c- 
chipa națională a țării 
noastre. Astăzi, voleiba
listele cubaneze 6e de
plasează la Bacău, unde 
vineri este programat 
primul meci.

tre patinatori prin interme
diul celor cinci figuri obliga
torii (desene) cuprinse în con
curs. Cîteva absențe neprevă
zute au modificat înțrucîtva 
raportul de forțe prevăzut. în 
lipsa sovieticului Volkov, in
disponibil, capul de coloana 
este luat de tînărul concurent 
maghiar Laszlo Vajda, care s-a 
instalat în frunte de la pri
ma figură. Dintre români, cea 
mai bună impresie a lâsat-o 
pină acum Octavian Goga, 
clasat pe locul trei. După- 
masă, întrecerile fetelor s-au 
desfășurat sub semnul supe
riorității evidente a campioa
nei sovietice Marina Titova, 
foarte sigură în proba desene
lor pe gheață. Amîndoi lide
rii par, de altfel, feriți de e- 
moții, cîștigînd proba liberelor 
de joi seara, judecind după 
ce am văzut în orele de an
trenament.

Iată clasamentele la figurile 
obligatorii :

BĂIEȚI — 1. L. Vajda (Un
garia) 5—475,3 p; 2. P. Starec 
(Cehoslovacia) 10—468,7, p ț 3. 
O. Goga (România) 17—413,7 p; 
4. M. Ion (România) 21—408,5 
p ; 5. M. Szmuchert (Polonia) 
22—413,7 p ; 6. A. Bulete (Ro
mânia) 30—393,3 p.

FETE : 1. Marina Titova 
(U.R.S.S.) 5—483,7 p ; 2. He
lena Sedlackova (Cehoslovacia) 
11—471,4 p : 3. Vera Varga 
(Ungaria) 15—457,6 p; 4. Ha
lina Szcyrba (Polonia) 19—449,9 
p i 5. Doina Negricică (Româ
nia) 25—429,5 p ; 6. Ana Tăna- 
se (România) 31—399,3 p; 7.
Constanța Ionescu (România) ■ 
34—394,1 p.

Radu VOIA

în ajunul meciului ROMÂNIA—OLANDA din Cupa Davis

OASPEȚII SINT DORNICI DE AFIRMARE
Din nou și ieri animație 

multă la Progresul. Zi „pli
nă" de antrenament. Pe tere-

lizăin așa ceva. Lățind gluma 
Ja o parte, trebuie să vă spun 
că noi ne-am antrenat toată

dele întîlnirilor de acum cu 
reputații tenismeni români".

Desigur, aprecierile d-lui

în meciurile-fur confînd pentru sferturile de finala ale CU
PEI ROMÂNIEI s-au înregistrat următoarele rezuitate:

La București: Steaua—Crișul 5—0 (2—0)
Metalul București—C.F.R. Timișoara 4—0 (2—0) 
Dinamo—Progresul Brâila 4—1 (3—0)

La Timișoara : Politehnica Timișoara—„Universitatea" Cluj
1-3 (1-0)

Partidele retur se vor disputa în ziua de 2 iunie.

SĂ NE
FRED 
HEMMES

20 de ani, 1.85 m, 
78 kg. Originar din 
Haga. Funcționar 
la o societate de 
construcții de tere
nuri de tenis. Joa
că de Ia 11 ani, iar 
in competiții a de
butat acum patru 
ani. Este campionul 
țării sate. Foloseș
te loviturile In for
ță șl servicii mo
derate.

CUNOAȘTEM PARTENERII DE
JAN 
HORDYK

21 de ani, 1,83 m, 
79 kg. Originar din 
Rotterdam. Funcți
onar )a o 'smSsftrte 
de construcții de 
terenuri <le tenis. 
Joacă de ia 12 ani. 
iar in competiții a 
debutat in 1967. Nu
mărul 2 în clasa
mentul țării sale.

Extrem de tnde- 
mtnatic, lovește în 
forță fără să folo
sească prea mult 
greutatea corpului.

FRIED 
SCHMITZ

20 de ani, 1,78 m, 
GR kg. Originar din 
Rotterdam. SHideut 
în drept.
Joacă dc Ja 12 ani, 
iar in competiții a 
debutat acum patru 
ani. Numărul 5 in 
clasamentul țării 
sale. Posesor al unei 
game variate de 
procedee tehnice, 
este excelent in lo
vitura de voie. Ser
viciile nu sint prea 
puternice.

ÎNTRECERE
LOUK
SANDERS

20 de ani. 1.8? m. 
63 kg. Originar din 
localitatea Oegșrtl- 
geesd. in apropiere 
de Haga. Student 
la facultatea de ști
ințe economice. 
Joacă de la 11 ani, 
iar în competiții a 
debutat în 1969. Nu 
figurează in clasa
mentul olandez. Se 
află la prima depla
sare pentru hotare. 
Este considerat ca 
o autentică speranța 
a tenisului din O- 
landa.

CAMPIONATUL REPUBLICAN

DE CANOTAJ-FOND (F)

nuri, tenismenii români — cu 
un Țiriac în bună dispoziție 
— și oaspeții, extrem de sîr- 
guincioși. De altfel, ei se an
trenează de cite două ori pe 
zi. „Este explicabil", ne-a de
clarat dl. Abraham Lysen, 
căpitanul reprezentativei Olan
dei. „Cu adversari atît de pu
ternici ca românii, noi dorim 
să ne comportăm cit mai ono
rabil. Sîntem perfect conștienți 
că nu avem nici o șansă. No
roc că ne consolăm cu vorba 
lui Coubertin : „important e să 
participi...". Vom fi foarte fe
riciți pentru fiecare ghem cîș- 
tigat. Am promis jucătoriior 
mei premii dacă reușesc să-și 
adjudece vreun set. Mi-a fost 
ușor pentru că e greu să rea-

iarna, iar săptămîna trecută am 
susținut cîteva meciuri de an
trenament cu jucătorii aus
trieci. Sint convins că parti
dele de Ia București vor fi 
foarte folositoare tinerilor 
noștri. Poate că încă în cursul 
acestei verț vom culege roa-

Lysen sint măgulitoare. Ele 
cuprind însă și mult adevăr. 
Diferența de valoare dintre cele 
două team-uri care debutează 
vineri în cea de-a 60-a edi
ție a Cupei Davis este evi
dentă in favoarea gazdelor.

Ct. C.

La Cluj și Reșița, intense pregătiri în așteptarea finalelor de box

NEDELCEA - CANDIDAT SIGUR LA TITLU... 
...DAR KISS NU CREDE IN BOXERI IMBATABILI

Antrenorul Douda: „Olto Anderco va realiza o mare surpriză!“ Campionul olandez Fred Hemmes Foto ! V. BAGEAC

TIMIȘOARA, 28 (prin te
lefon de la trimisul nostru).

Cea de a doua „regată" a 
campionatului republican de 
canotaj-fond s-a desfășurat 
miercuri, pe Bega, reunind 
la start cele mai bune vîsla- 
șe și ramere din țară. Con
cursul rezervat schifistelor 
a debutat cu proba de 8 + 1 
senioare, întrecere cîștîgată 
detașat de sportivele Clubu
lui nautic universitar Bucu
rești. Canotoarele de la 
C.N.U. vor trece primele 
linia de sosire și în cursele 
clasice de 4 4- 1 vîsle, 4 + 1 
rame. Aceste ultime două 
victorii aparțin echipajelor 
conduse de Teodora Untaru 
(la vîsle) și Lucia Kresz (ra
me) care, pe parcursul celor 
5 000 m cît a măsurat „fon
dul" au evoluat în tempo sus
ținut. confirmînd buna lor 
pregătire.

Favoritele întrecerii de 
sehif 2 vîsle au fost, firește, 
campioanele europene Elisa- 
beta Lazăr și Ileana Nemeth- 
Korondoszi. Cele două maes
tre emerite ale sportului au 
apărat culorile U.T. Arad — 
una din cele mai bune școli 
ale schitului nostru feminin.

Rezultatele (în ordinea dis
putării curselor) : 8 + 1:1.
C.N.U. (Garoafa Cantemir, 
Maria Șerbu, Teodora Cara- 
mihai, Maria Bălan, George- 
ta Ciomîrtan, Lucia Lazăr, 
Georgeta Tonescu, Tudora 
Dragu + Mariana Naidin) 
23 t 33,6 ; 2. Școala sportivă

Nr. 1 Buc. 25 :07,3 ; 3. Poli
tehnica Timișoara 25 : 54,5 ;
4 + 1 VÎSLE : 1. C.N.U. (Teo
dora Untaru. Marioara Sîn- 
georzan, Elena Nicula, Doi
na Bălașa) 24 :22,4 ; 2. Voin
ța Buc. 27 : 38,7 ; 4 + 1 RA
ME : 1. C.N.U. (Lucia Kresz, 
Lucia Floroiu, Maria Toper- 
czer, Geta Funariu + Ma
ria Gheață) 25 : 42,2 ; 2. Me
talul Buc. 26:14,4: 3. Voința 
Buc. 26 : 31,2 : 2 VÎSLE : l.
U. T. Arad (Ileana Nemeth- 
Korondoszi, Elisabeta Lazăr) 
25 :54,5 ; 2. Olimpia Bucu
rești 26 :49,01 ; 3. Rapid Buc. 
27:11,3; SCIIIF SIMPLU: 
1. Mitana Botez (Voința Buc.) 
28 :03,01 ; 2. Ioana Tudoran 
(Dinamo Buc.) 28 : 45,3 ; 3.
Crista Kloos (C.N.U.) 29:22,01; 
JUNIOARE 4 + 1 VÎSLE: 1. 
C.F.It, Timișoara (Elena Bte- 
reni, Maria lesa, Emilia Lea- 
hu, Elisabeta Ciurușniuc + 
lldico Korosi) 16:14,6; 2.

«Școala sportivă Timișoara 
16:25,4; 3. C.N.U. 16 i 27.01;
4 + 1 RAME : 1. Metalul Buc. 
(Maria Broscăuțanu. Florica 
Chiran, Elena Oprea, Marioa
ra Logainov + Angela So- 
neriu) 16:44,8; 2. Șcaala
sportivă nr. 1 Buc. 16 145,2: 
3. Metalul Buc. 16:59,01 ; 
SCIIIF SIMPLU; 1. Codruța 
Blidaru (C.N.U.) 18:08,3; 2.
Gabriela Toader (Voința 
Buc.) 18:20,3; 3. Maria Ra
du (Metalul Buc.) 101.16,2.

I
Vasile TOFAN

’ Deși Clujul a găzduit, săp
tămîna trecută, finalele junio- 
h'ilor, iar antrenorii din orașul 
de pe Someș erau preocupați 
Jea elevii lor să se comporte 
cît mai bine în fața specta
torilor localnici, în secțiile 
A.S.A. și Voința (cele care 
vor reprezenta Clujul la fi
nalele de seniori, întrucît 
C.S.M. — secție de performan
tă — n-a reușit să califice 
'în finale nici un senior), pre- 
gătîrile erau în toi.

Tn Sala Armatei, toți com- 
ponenții secției A.S.A. au răs
puns prezent la apelul tînă- 
rului lor antrenor, Iosif Mi- 
halic, pe care l-am invitat la 
0 scurtă discuție.

— Aveți inulți boxeri buni 
In secție. Cum explicați fap
tul că nu s-au calificat în 
finale decit Kiss și Ciocoi?

— Sorții pe-au fost po
trivnici. Elevii mei au luptat 
jîa zone cu cei mai tari boxeri 
iai categoriilor respective. De 
pildă, Peteanu a fost învins 
de Zilberman; Țîrboi a pier
dut la Covaci; Anghel a fost 
întrecut greu de către Aurel 
Mihai, iar Crețu la Constanța, 
ciștigase cu Bădoi, dar arbi- 
itrii i-au refuzat victoria. în 
aceste condiții, ne-a fost greu 
să realizăm mai mult.

— Celor doi calificați, ce 
perspective Ie întrevedeți?

— în Kiss am multă încre
dere. Chiar dacă sorții au de
cis să se întîlnească în primul 
meci cu Nedelcea, el poate 
'realiza o surpriză. Se pregă
tește cu multă seriozitate și 
.de cînd cunoaștem rezultatul 
tragerilor la sorți, facem an
trenamente speciale în vede

rea acestui meci. De pildă, 
Kiss lucrează la mănuși cu 
adversari rapizi (Glăvan. An
ghel) asemănători ca stil cu 
Nedelcea. Cu Ciocoi lucrurile 
se prezintă puțin diferit. Cum 
comportarea lui la meciuri

în vederea meciului cu Pavel Nedelcea, Vasile Kiss (A.S.A. 
Cluj) se pregătește la mănuși cu antrenorul său, Iosif Mihalic.

este foarte în contrast cu cea 
de la antrenamente, nu m-ar 
surprinde ca la București să 
evolueze foarte bine !

Ce gîndește Kiss despre vii
torul său meci cu Nedelcea? 
„Reșițeanul nu este imbatabil. 

Ultima noastră întîlnire s-a 
terminat la egalitate. Acum 
m-am pregătit foarte con
știincios și la categoria pană 
mă simt mult mai bine...* Dar 
Ciocoi despre meciul său cu 
Anderco? „Nu este ușor. Se

Foto: Vasile GERGELY—Cluj
pare că el se află într-o for
mă foarte bună. La zone, 
l-a eliminat pe Francisc Mol-

Mihai TRANCA

(Continuare tn pag. a t-a)

SPORTUL DE MASĂ-NU ÎNSEAMNĂ
NUMAI COMPETIȚIE CI Șl

EXCURSIE, DRUMEȚIE, AGREMENT!
• Un oraș cu împrejurimi 
+ Tradifia se transmite din

• Organele și organizațiile 
nează sporadic și timid

Noțiunea sportului de masă 
a suferit în ultima vreme 
însemnate modificări de con
ținut. In documentele de 
partid și de stat, la recentul 
Congres al U.G.S.R., în hotă- 
ririle adoptate la Conferin
țele Consiliilor județene pen
tru educație fizică și sport 
s-a apreciat, pe bună drep
tate, că această activitate 
are nevoie de forme noi, mai 
simple, mai apropiate de 
preferințele oamenilor și co
respunzătoare bazei mate
riale actuale a mișcării noas
tre sportive.

Am auzit expunîndu-se, 
nu o dată, ideea că sportul 
de masă nu și-a putut exer
cita pt deplin funcțiile dm 

fermecătoare 
tată in fiu 
locale aefio-

cauză că a copiat,- la o scară 
redusă, schemele și - mijloa
cele celui de performanță, 
punînd accentul pe acțiunile 
competitive, urmărind rezul
tatele, în primul rînd, și ig- 

ANCHETA NOASTRĂ LA REȘIȚA

norind, in mare măsură, ro
lul său primordial, acela de 
destindere, de agrement, de 
refacere a potențialului inte
lectual și fizic, de întărire a 
sănătății.

Sportul de masă trebuie 
practicat fără cronometrt 

sau. rulete de măsurat, fără 
arbitri sau oficiali, fără gra
fice de antrenament. Dar, 
sportul de masă, adică acti
vitățile de • mișcare, . trebuie 
să fie cotidiene și să urmă
rească în principal întărirea 
sănătății. Intr-o reprezentare 
grafigă, el ar trebui să aibă 
o curbă ascendentă, cu mo
mentul de zenit la sfârșitul 
săptămînii: sîmbătă și dumi
nică.

CUM SE PREOCUPA OR
GANELE INVESTITE CU

RESPONSABILITĂȚI ȘI O- 
BLIGAȚII 1N ACEST DO
MENIU, DE ORGANIZARE 
A TIMPULUI LIBER AL CE
TĂȚENILOR, DE ASIGURA
RE A CONDIȚIILOR PEN
TRU UTILIZAREA LUI ÎN 

SCOPURILE AMINTITE MAI 
SUS?

Ne-am deplasat săptămîna 
trecută la Reșița, pentru a 
vedea la fața locului ce se 
întreprinde concret în această 
privință,

DE CE LA REȘIȚA ?
Ne-am dus in capitala ju

dețului Caraș-Severin știind că 
acest oraș a fost înzestrat de 
natură cu împrejurimi de un 
rar pitoresa. Cunoșteam, de a- 
menea, că aei (ca și la Bra
șov, Sibiu, Timișoara, Sucea
va. Constanța) există tradiții 
în privința petrecerii sftrșitu- 
lui de săptămînă în mijlocul 
naturii, fntr-o odihnă ectivă, 
su adevărat reconfortantă. Nu 
ne era străin faptul că la Re
șița s-au făcut eforturi con
siderabile, mai eu seamă fu 
Ultima vreme, pentru a se a-

Valeriu CHIOSE 
Romeo CALARAȘANU

(Qontinuare în v<ta- a 3-a)
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AURUL UZINA,.
(Urmare din pag. l)

îl întîlnesc pe
L-am cunoscut 

cînd mai vizita- 
Atunci schimba- 
citeva cuvinte și 
timp să-l întreb

mecanică I 
Ion Jianu. 
anul trecut, 
sem uzina, 
serăm doar 
n-am avut 
în ce secție lucrează.

— Să mergem in biroul 
asociației sportive. Mi-a tele
fonat tovarășul locțiitor al 
secretarului dc partid să vă 
întîmpin.

— Atunci să discutăm des
pre sport, îi spun.

— Presupun, îmi răspunde, 
că doar pentru asta ați și 
venit.

Mărturisesc că este greu să 
trec de la starea sufletească 
în care m-a lăsat lectura a- 
celel scrisori, la o discuție 
despre sport. Vorba lui Ion 
Jianu ; doar pentru sport am 
venit în uzină.

Dar nu el, care este secre
tarul asociației sportive, ci 
un economist, Constantin 
Ton, om trecut de prima ti
nerețe, m-a introdus, ca să 
zic așa, în atmosfera spor
tivă a uzinei „1 Mai".

— în cinstea Semicentena
rului Partidului am organi
zat mai multe competiții : un 
cros al tineretului, un con
curs de orientare turistică, 
un altul de șah și un cam
pionat de fotbal.

Despre fotbal, interlocuto
rul îmi vorbește mai mult.

Motivul ? Activitatea sa ob
ștească șl-a dăruit-o, fără 
rezerve, acestui sport. în ca
litate de președinte al sec
ției, este atît de documentat, 
îneît știe și cine și în ce mi
nut a marcat un gol la un 
meci oarecare. îmi spune : 
„Finala „Cupei Semicentena
rului" se va desfășura in 
ziua de 2 mai. Una dintre 
echipe se și cunoaște. Este 
aceea a secției dc construcții 
metalice".

— în această ultimă ac
țiune de masă, închinată 
Semicentenarului, au fost an
grenați 
citori,

Aflu, 
acțiuni 
liul asociației sporttve: du
minici sportive in pădurea 
Păulești (două, numai în a- 
ceastă primăvară), excursii 
cu rucsacul la spinare, in 
Bucegî, campionatul asocia
ției, (cu participarea a 3700 
de salariați) la înot, tenis de 
masă, volei, handbal, orien
tare turistică, 
sportul de 
cesta n-ar 
uzină cu 
muncitori, 
puțin jumătate sînt 
infocați ai exereițîului fizic. 
La inot, la atletism și Ia alte 
ramuri, au fost obținute în 
1970 multe titluri, chiar și de 
campioni ai României.

înainte de a intra în bi
roul președintelui asociației

peste 1009 de num- 
intervine Ion Jianu.
apoi, și despre alte 
întreprinse de consi-

Cit privește 
performanță, a- 

putea lipsi intr-o 
aproape 9 000 de 
dinftre care cel 

adepți

sportive, inginerul șef Victor 
Vîlvol, fost fotbalist, sînt 
invitat să vizitez complexul 
sportiv. Sigur că ascultînd 
explicațiile ce mi se dau, 
trebuie să fac eforturi pen
tru a-mi imagina că aici, 
unde acum există un teren 
de fotbal gazonat, terenuri 
de handbal și volei, pistă de 
atletism, bazin de înot — 
era, pînă mai acum cițiva 
ani. o groapă de colectare a 
unor reziduuri. îmi este, 
schimb, ușor să văd cum, 
această zi, se lucrează la 
menajarea unor terenuri 
tenis și handbal, tot pe 
platou ce fusese acoperit 
fel de fel de deșeuri...

Mă reîntîlnesc, la plecare, 
cu Apostol Gheorghe. îmi 
întinde un număr proaspăt 
al ziarului uzinei, „Metalur
gistul". Citesc pe prima pa
gină : „Pentru rezultatele 
obfinute in 1970, se decerne 
uzinei „1 Mai" Ploiești Stea
gul roșu și Diploma de în
treprindere fruntașă pe țară 
in ramura construcțiilor de 
mașini și utilaj tehnologic".

Așadar, aurul este aici în 
uzină. Aurul sînt oamenii și 
tot ce ei produc, stăpini și 
beneficiari, al căror renume 
este cunoscut nu numai în 
țară, ci și pe diferite meri
diane ale globului, unde uti
lajul petrolier construit de ei 
constituie o prestigioasă car
te de vizită a României so
cialiste.

ALERGÂTORI
ROMÂNI

ALERGĂTORI

PESTE
HOTARE

în 
în 
a- 
de 
un 
cu

echipei 
și anu- 

Mihai
Poiana

• Doi membri ai 
naționale de motocros 
me Ștefan Chițu și 
Bariu (ambii de la 
Cîmpina) vor reprezenta țara 
noastră la „Marele premiu 
al Poloniei". întrecerile vor 
avea loc în ziua de 2 mai în 
localitatea Szczecin. în pro
gram figurează o singură pro
bă : 250 cmc.

(Urmare din pact. 1)

nar. Eu am însă o victorie 
asupra sa și cred că o voi 
realiza și pe cea de a dona. 
Tn ring, eu mă simt mai bine 
decît în sală".

Tn sala Voința, cocheta sală 
a unei școli generale, bine 
dotată cu aparatură specifica 
si sclipitor de curată, antre
norul Eugen Douda impunea 
un ritm crescut de lucru la 
sac boxerilor Ladislau Mathe

ASISTENTA TEHNICA 
A.C.R. IN PERIOADA

30 APRILIE — 2 MAI
Automobil Clubul Român va 

asigura asistenta tehnică pen
tru automobilele membrilor 
săi tu zilele de 30 aprilie și 
2 mal pe toate șoselele națio
nale din tară (cu aulo-atelle- 
rele Renault 41 Intre orele 11— 
22.

La filialele A.C.IE. aulo ate- 
lierele vor asigura depanările 
solicitate tn ritm 
tre orele 10—13. 
de 30 aprilie și 
orele 8—22.

Tn :fua de 30 
orele II—16 . va funcționa, .lin
gă aeroportul Bănoasa (intra
rea AVfĂSAN), un punct fix 
pentru verificarea șt reglarea 
farurilor șl a motorului. . t

Dispeceratul centrat —- (tri. 
15 41 85) primește apelurile
telefonice pentru mașinile spe
ciale ale A.C.R. care trans
portă sau remorchează auto
mobilele avariate.

de 1 mai în* 
iar în
2 mai

aprilie

zilele 
între

între

NEDELCEA
și Otto Andereo. El ne-a spusi 
„Săptămina asta lucrăm mult. 
An> avut succes la zone și 
vrem să ne prezentăm bine și 
la finale. Din cei cinci boxeri 
seniori « iți numără secția, doi 
s-au calificat în finale. Mathe. 
deși l-a întrecut pe Aurel 
Nimionescu. învingătorul cam
pionului european Cuțov, are 
de susținut un meci dificil cu 
foul Dobrescu. In schimb, 
Andereo este într-o evidentă 
ascensiune de formă și am 
mare încredere in el. îl veți 
vedea la București. Am con
vingerea că va realiza o marc 
surpriză".

Tn ringul instalat în sală, 
se jucau Ia mănuși cițiva 
copii în vîi-stă de 12—14 ani, 
iar alții, de virstă apropiată, 
luau lecții la mănuși de la 
instructorul voluntar Iosif 
Ambruș. Acest aspect, sur
prins în sala celui care l-a 
descoperit pe Mihalic și care 
an de an a »dat noi elemente 
talentate lotului național de 
juniori, ne-a dezvăluit secre
tul succeselor antrenorului 
clujean. Copiii care vin abia 
Ia vîrsta de 1(5 — 17 ani la box 
nu sînt. primiți în sala Voin
ța... Aici, pregătirea juniorilor 
începe, așa cum se cuvine, de 
timpuriu.

CANDIDAT SIGUR
nte de limită. Nu acesta este 
însă aspectul cel mai impor
tant. Nedelcea, ca și colegul 
său mai tînăr de club și de 
categorie. Ion Angelescu, se 
pregătește cu mare ambiție 
pentru a se prezenta Ia fina
lele de la București. în 
mum de formă.

„Puteam fi trei 
rești — ne spune 
antrenorul Aurel 
— dacă semiușorul Constantin 
Muscă n-ar fi fost eliminat, 
pe nedrept, la zona de la Tg. 
Mureș. Vo! veni la finale, 
deci, cu Nedelcea și Ange- 

■ lescu*.
— Care este stadiul pregăti

rilor acestor doi finalițti șî 
ce șanse le acordați?

— Nedelcea își va păstra cu 
siguranță titlul cucerit anul 
trecut. L-ați văzut cum se 
mișcă în ring, ce explozie și 
ce suflu inepuizabil are. Singu
rul adversar demn de luat în 
seamă e Pometcu. Dacă, de-a 
lungul turneului, Pometcu și 
Nedelcea se vor întîlni totuși, 
învingător va fi cu siguranță 
c’evuț meu. Cit despre An
gelescu. el e capabil să încurce 
multe socoteli.

maxi-

Bucu- 
ciudă

la 
CU

Gherghina

★
Campionul național de box 

Pat©l ’este;, ttahlmen-
te copilul iubit al Reșiței. A- 
proximativ 800 de spectatori 
Jocalrym ,,-m venit., simbătă 
scaiyt'Șh-șt vâdă „Wbltil” în
tre corzi. Se disputa întîlnirea 
amicală dintre echipele C.S.M. 
și Electroputere Craiova. Ne
delcea a boxat „în vedetă" 
cu Constantin Nicolae, făcînd 
demonstrație și cîștigind îna-

DINÂMO Șl RAPID FAVORITE

ÎN CEL DE AL 26-!e
Cal de al 26-lea campionat 

național de polo debutează la 
sfirțitul acestei săptămini. 
Competiția, ca și în anul pre
cedent. se va desfășura în opt 
etape-turneu șl cu un turneu 
final. Dar. spre deosebire de 
campionatul din 1970, la ac
tuala ediție participă doar no
uă formații, clubul Steaua re- 
nunțînd la echipa sa de polo.

Marile favorite ale întrece
rii sint formațiile Dinamo, car 
deține titlul natioral din 1937 
și Rapid. Ambele echipe pre
zintă loturi mult întărite tată 
de sezonul trecut cu jucătorii 
care au activat la Steaua ; M. 
Popescu, D. Popescu, Huber 
Frîncu și FI. Teodor vor re
prezenta culorile dinamoviste. 
iar Szabo, Chețan, Culineao 
și Țăranu vor evolua la

CAMPIONAT NAȚIONAL
Rapid, 
directe 
obținut 
mo cu 
tenarului 
cent, 
București”.

Primele meciuri ale noului 
campionat vor avea loc sim
bătă și duminică la București 
și Cluj.
gramate 

C.S.M. 
Oradea 
bazinul

Vagonul 
nica Cluj. Vagonul—Politehni
ca în bazinul acoperit de la 
Floreasca. în sfîrșit, la Cluj, 
in aceleași zile, vor avea loc 
meciurile 
București,
Progresul—I.E.F.S.

Iar în întîlnirile lor 
din acest ah, fiecare a 
cite o victorie : Dina- 

3—2 în „Cupa semicen- 
și Rapid cu 5—3, re

in „Cupa Municipiului

în Capitală sint pro- 
partidele Dinamo— 

Cluj. Dinamo—Crișul 
și C.S.M.—Crișul la 
Dinamo și Rapid— 
Arad. Rapid—Politeh-

V oința—Progresul 
Voința—I.E.F.S. și

BACĂU : CURSA 
CICUSTA A POȘTAȘILOR
Traditional* cursă dcllstă a 

poștașilor, Organizată anual 
de A.S. Poștașul, «-a desfă
șurat zilele acestea pe pista 
stadionului August* din

După o pasionantă Între
cere pe prime’s trei locuri 
s-au clasat : V. Gillen, F. 
Herghelegiu, P. Ungureanu, 
care au fost răsplătiți ou nu
meroase premii. De asemenea, 
a-a acordat Iui Gh. arian, 
premiul pentru cel mal vîrst- 
nic concurent.

Ilie lANCU-coresp.
SUCCESE ALE SPORTULUI 

DIN ORAȘTIE
După cile sintem Informați 

din corespondența semnată 
de VALENTIN BERCEA, la 
OrășHe se desfășoară o vie 
activitate sportivă. Echipa de 
șah a asociației .Dacia” a o- 
cupat primul loc — cucerind 
totodată și Cupa Semicente
narului — tntr-o competiție 
ia care au participat forma-' 
tll din Deva, Hunedoara, 
Brad, Petrila, Simeria; tenis- 
menll se antrenează intens 
sub conducerea. Instructoru
lui voluntar Eugen Zdren-

gtiea; a fost reînființată e- 
chlpa pe handbal, care în pri
mul meci a dispus de Mine
rul Lupenl cu 25—15; tinerii 
judoka se antrenează cu asi
duitate in vederea apropiate
lor competiții.

CONCURS DE CARTURI 
LA MIZIL.-

Conslllul orășenesc de edu
cație fizică Șl sport Mizil, in 
colaborare cu Casa pionieri
lor. a organizat un concurs 
de carturi. Ia care au partici
pat reprezentanți al pionieri
lor din Băicol, Clmplna, Si
naia șl Mizil. Echlpalele Casei 
pionierilor din Clmplna au 
ocupat locul tntli In clasa
mentul general.

...Șl DUMINICA SPORTIVA 
LA PAULEȘTI

La Inițiativa Consiliului mu
nicipal al sindicatelor Plo
iești, pe terenul comunei 
Păuleștl s-a desfășurat o a- 
tractlvă duminică sportivă. La 
Întrecerile de fotbal, handbal, 
volei, alergări In sad au par
ticipat peste 150 de sportivi 
de la asociațiile Prahova, 
Uzina 1 Mal șl Rafinorul din 
Ploiești, precum și o selecțio
nată a comunei PăuleoS.

M. BEDROSIAN, 
coresp,

LA START 
MICII ÎNOTĂTORI 

TIMIȘORENI
In bazinul Industria linii 

din Timișoara s-a desfășurat 
un concurs de înot dotat cu 
;,Cupa Semicentenarului", la 
care au participat peste 50 de 
elevi ai școlii sportive din lo
calitate.

Iată eițîva dintre rfșiigătoriJ 
probelor : IOO m liber Juni- 
oare : Sanda Busuioc 1:13.0 5 
100 ro Uber fete A : Lizriotte 
Seldl 1:15,3; 100 m liber copii 
A: Mitei Clumba 1:13,7; 100 
m bras fete B : Lucia Nanu 
1139.5: 100 m bras fete A :
Traude Leutschaft 1:33,9: 100
m spate copii A s Mlrcea Bor- 
r,an 1:23.8: 100 m spate eopi!

• După triaiu] de duminica 
trecută, forul de specialitate 
a selecționat pe Ion Bobîl- 
neanu (Voința Sibiu) și Ion 
Marinescu (Metalul București) 
pentru a participa la etapa 
eliminatorie a campionatului 
mondial de dirt-track, progra
mată în ziua de 9 mai la 
Miskolc (Ungaria). în preala
bil. cei doi alergători români 
vor lua startul în trei con
cursuri care urmează să aibă 
loc pe pista de la Debreczin.

© Campionatul republican 
de viteză pe circuit va în
cepe anul acesta la 9 mai. 
Etapa inaugurală a competiției 
va fi găzduită de orașul Re
șița. Amintim că actualul 
campionat se va desfășura în 
opt etape.

HANS BAUMGARTER, secretar general 
al U.E.F.A., e de pârere că ultimul C.M. 
a însemnat triumful fotbalului ofensiv și 
implicit înfrîngerea concepției cu lacăfe 
noi sau ruginile. Din păcate pentru ei, 
o droaie de epigoni ai betonului nu pri
cep acest lucru. SE PARE că JOAO HA- 
VELANGE va fi succesorul lui sir Stanley 
Rous. ÎN CLASAMENTUL POPULARITĂȚII 
(Anglia), fotbalul pe locul al patrulea, iar 
boxul nu se află printre primele 70. 
STEAUA Șl COMAN nu primesc gol in 
șase etape. Trimis la munca de jos (Du
nărea Giurgiu), Coman se metamorfo: 
zează. Ține-I, Doamne I LA 35 DE ANI, 
portarul Mihai lonescu în echipa săplă- 
mînii. Omagiile noastre! CINCI BRIGĂZI 
de arbitri conduc slab în ultima etapă. 
Moi mult de 50% eșec. FRANȚA OBȚINE 
un punct pe Nepstadion. Echipa Ungariei 
în criză cam de multă vreme. TELEVIZIU
NEA transmite (cu avizul unui funcționar 
ol federației), meciul Farul — Dinamo la 
o oră neconformă cu prevederile acordu
lui în vigoare. Apoi, în timp ce se jucau 
celelalte partide oficiale de campionat, 
repriza secundă Ungaria — Franfa. Cită 
lipsă de înțelegere față de latura finan
ciară a fotbalului nostru 1 CRIȘUL se dis
tanțează la patru puncte de Poli Timi
soara. LA JOCUL „U" — PETROLUL, ar
bitrii ciung din motive fortuite 20 de mi
nute mai tîrziu, parcurgînd distanța Bra
sov — Cluj într-un getax. Nota de plată ; 
1 900 de lei. Cei trei conduc excefent și 
se revanșează. ATENȚIE, ce ingrat destin 
ou uneori antrenorii : Herrera dat afară 
vineri de un oarecare Marchini. Duminică, 
echipa sa învinge acasă (5—0), peste o 
săptămînă bate pe Napoli *n deplasare. 
Ion Bălânescu dat afară simbătă de un 
oarecare Carpinet. Duminică, echipa sa 
obține punct la Cluj, iar peste o săptă
mînă cîștigă două la Timișoara. Eugen 
lordache, în sfîrșit, mazilit și el fără să 
fie (mirare I) decretat bolnav. Peste 3 zile

echipa sa face meci nul la bacău. Există 
naivi care iși închipuie că rezultatele ulte
rioare se datoresc muncii de cîteva zile 
a noilor antrenori. Ce triste sint uneori 
culisele și istoria fotbalului 1 S-A ÎNCER
CAT MltUIREA unui fotbalist de la Cri
șul ca echipa iui să fie bătută. Biata idee 
de sport și de fair-play pllnge. OLOGII 
învinge pe Dinamo înscriind două goluri 
din poziții foarte dificile pentru el. Reu
șită excepțională pentru că n-o ezitat și 
n-a pierdut nici o fracțiune de secundă. 
RADU PETRESCU (Melrom) — 3 etape 
suspendare penlru injurii adresate arbi
trului. Jucătorul cu sudalma pe buze e 
și arbitru de fotbal printre altele (1!) 
(Ne)Onorabile, o să te-ajungă blestemul 
confraților 1

BALANȚA VENITURI — CHELTUIELI a 
federației pe primul trimestru — exceden
tară. 1 000 000 în plus, față de prevederi; 
din surse proprii. A FOST OFICIALIZAT 
controlul antidoping la meciurile noastre 
ds campionat. Se prevăd sancțiuni foarle 
aspre. PE BULEVARDUL fundașilor stingă 
urcă rapid un tînăr înzestrat cu de toate > 
Ghirca. Numai de-ar avea și minte de 
mare fotbalist. FANTASTICA LUPTA tn 
fruntea campionafului englez. Leeds în
vinge pe Arsenal, trece în frunte, dar mai 
are un singur meci de jucat. Echipa tuna
rilor vet mai susține două partide pe teren 
propriu, la Londra. Dar nu se poate aș
tepta la amabilitatea adversarilor cum se 
mai întimplă prin alte părți : NEBUNII IN 
LUMEA FOTBALULUI. La Amsterdam, un 
individ taie noaptea stîlpii ambelor porți, 
lăsîndu-le într-un echilibru fragil. După- 
amiazâ, porțile se prăbușesc peste cei 
doi portari, accidentîndu-i. NOROCOȘII 
ÎN LUMEA FOTBALULUI. Un șofer englez 
ciștigă la concursul de pronosticuri sportive 
exoroitanta sumă de 401 792 lire sterline. 
Ambele intîmplărî sînt prea de tot.

INCORUPTIBIL

RATAREA CALIFICĂRII
S-A PRODUS ÎN PRIMUL MECI LA TBILISI!

După cel de al doilea joc de calif icare dintre echipele feminine de handbal ale României si Uniunii Sovietice
cc sorții s-au arătat 
ingrați, punînd față 
în lupta pentru cali- 

_____  la turneul final al 
C.M, două dintre cele mai 
bune formații feminine de 
handbal din lume, șansa nu 
s-a arătat, nici în continua
re, îngăduitoare cu vreuna din 
cele două competitoare și 
astfel reprezentativele Româ
niei și Uniunii Sovietice tre
buie să dispute un al treilea 
meci, de baraj. Cu alte cu
vinte vom urmări din nou 
50 de minute de încordare, 
vor apărea, iarăși, orele chi
nuitoare ce premerg un ase
menea joc, iar antrenorii nu 
și-au găsit încă liniștea, fiind 
obligați elaboreze noi

După 
atît de 
în față, 
ficarea 
C.M ,

scheme tactice sau să se gîn- 
dească la mijloace defensive 
mai sigure. Cum însă pînă 
la cea de a treia confruntare 
dintre selecționatele României 
și Uniunii Sovietice mai este 
încă timp — nutrim speranța

tiva U.R.S.S. să rfimînă încă 
în cursa pentru calificare.

Avînd un astfel de adversar 
în față și acumulînd — după 
părerea noastră — o exce
sivă încărcătură emoțională, 
de care n-a scăpat, din ne-

ERA OARE NECESAR?
Echipa de ciclism a Româ

niei pentru cea de a 24-a 
ediție a „Cursei Păcii", Var
șovia — Berlin — Praga. a 
parcurs un sezon fertil de 
pregătiri. Conduși de antre
norul Nicolae Voicu. alergă
torii Vasile Teodor, Const. 
Grigore, Șt. Suciți, Nlc. Da
vud, Vasile Selejan, Nic. Ciu- 
meti și Alex. Sofronie au e- 
fectuat pregătiri intense la 
Predeal și Herculane, după 
care s-au angajat într-o ac
tivitate competițională bine 
alcătuită.

Compusă din întreceri de 
debut (kilometraj redus) în 
Capitală, din „Turul Alge
riei" și, apoi, din „Cupa 
Steaua", „Cupa F.R.C." si 
„Cursa munților" — aceste 
competiții au însumat apro
ximativ' 3 500 km. ceea ce 
este excelent — această pe
rioadă de pregătire în con
diții de concurs situîndu-se 
— evident — la un nivel su
perior anilor precedenți. Pînă 
aici, după cum lesne se 
poate constata, totul este în 
regulă.

După „Cursa munților", 
lotul pentru „Cursa Păcii-' a 
plecat în Italia pentru a 
participa la cîteva competiții 
in diferite orașe. Era oare 
necesar ? După părerea noas-

tră, nu. Și iată de ce. Suita 
de competiții la startul că
rora fusese prezent lotul, im
punea o scurtă 
revenire. Apoi, 
putut participa 
la Brașov și la
Ploiești (internațională), după 
care ar fi plecat Ia Varșo
via. Așa, în Italia, plecind 
din oraș în oraș, participînd 
la competiții 
grele, rutierii 
mula o nouă 
prezenta Ia
Păcii"

perioadă 
cei 7 ar 
la cursa 
aceea de

de 
fi 

de 
la

P •• Adrian Velică 1 ;29,5; 100 
m spate fete A : Carln Fa- 
rutsch 1:21,4; 33 m liber copil: 
Andrei Toth 26,2; 33 m liber 
fete Areti Costa 33,4.

P. ARCAN —- coresp.
FOTBALISTELE 
DIN MEDIAȘ

Animat de lucrările comite
tului FIEA de la Atena, care 
au recomandat federațiilor 
naționale să se ocupe de dez
voltarea fotbalului feminin, 
cititorul nostru, lng. Alexan
dru Săbău, din Mediaș, ne-a 
trimis cîteva relatări despre 
echipa feminină de fotbal din 
acel oraș. Deși Inițiativa a 
fost primită cu neîncredere — 
după cum ne acrie Interlocu
torul nostru — la S Ianuarie 
1970 a luat ființă această e- 
chlpă, avlnd ca antrenor pe 
profesorul Elekes EmOd. Și 
tn mal 197#, fotbaliste!» din 
Media# (muncitoare si func
ționare la diferite întreprin
deri din localitate) au dispu
tat primul meci de fotbal fe
minin ta acest oraș, ta com
pania reprezentativei similare 
a municipiului Ploiești. Prin 
acest meri, fetele și-au pre
zentat ^scrisorile ds acredi
tare”, echipa fllnțtod ta ca
dru! asociației sportive ^Gaz 
metan* pe bază de... autofi
nanțare. în cursul anului tre
cut, echipa a susținut 19 me
ciuri ta orașele t sighișoara, 
Ploiești, Plopenl, Arad, Con
stanța. Medgidia, Brăila, Ti
mișoara, Odorhei, Tîrnăveni, 
Turda. Cluj, Sibiu. Brad, Ba
cău, lași șl Reșița, . ctșrigînd 
5 partide, pierzlnd 7 șl obți- 
nînd 7 rezultate egale. în aș
teptarea ^reglementării și ofi
cializării fotbalului feminin tn 
tara noastră, pentru ca echi
pele existente să nu mal 
fie scopllele vitrege ale fot
balului” — după cum ne scrie 
cititorul nostru — misiva a- 
cestuia evidențiază din Iotul 
echipei medleșene pe labo
ranta Ellsabeta Valda, mun
citoarele Maria Tăpăiaga, Ma
ria Nedeșan, Letiția șerban. 
Doina Mărgineam:. r.ucrețla 
Caraculea, Maria Noian, dac
tilografa Anș»’a Mircea șl 
funcționara Marianne Adam

greie și foarte 
noștri vor acu- 
oboseală, se vor 
startul „Cursei 

aproape istoviți. în 
ziua de 3 mai vor efectua 
călătoria de la Roma la 
București, iar la 4 mai, pe 
aceea de la București la Var
șovia. Două zile de tracasări 
prin aeroporturi, de zboruri 
obositoare, două zile în care 
nici nu se vor odihni, nici 
nu vor face pregătire. Iar la 
6 mai este startul în cursa 
Varșovia — Berlin — Fraga...

Este posibil ca lipsa de 
prevedere a federației să 
aibă repercusiuni destui de 
serioase. S-ar putea ca echi
pa noastră să nu-și revină 
S —6 zile, timp în care va 
pierde prețioase și nerecupe
rabile locuri în clasamente. 
De ce, oare, n-a fost trimis 
în această deplasare lotul o- 
limpic (și el cu nume pres
tigioase in sportul nostru cu 
pedale) ? Sînt întrebări la 
care numai biroul federal 
poate răspunde.

Hrisfache NAUM

Unul din rarele atacuri ale echipei noastre care se încheie 
cu gol. Cristina Metzenra th a făcut o fentă și s-a strecurat 
printre Șabanova (2) și Kan Fan San, înscriind imparabil. 
Fază din meciul dintre se lecționatele feminine de handbal 
ale României și U.R.S.S., disputat marți la Cluj

Foto : CĂLIN CREȚU-Cluj 
fericire, decît după meci, se
lecționata română nu s-a mai 
mișcat tot atît de dezinvolt 
ș! cu același curaj, ca în pri
ma întîlnire. în atac s-a pier
dut prea repede direcția 
porții și din acest motiv ac
țiunile ofensive au fost pri
pite. Și dacă pe teren pro-

că federația noastră va insista 
pentru ca termenul să fie cit 
mai apropiat, pentru a nu per
turba și mai mult campiona
tul — să rămînem deocam
dată la partida retur, ce a 
avut loc marți după amiază 
în Sala Sporturilor din Cluj, 
încheiată — după cum se știe 
— cu scorul de 13—10 (6—5) 
în favoarea selecționatei ro
mâne.

în acest sens, este necesar 
să facem unele precizări chiar 
de la început. A fost evident, 
de pildă, faptul că prezen- 
tîndu-se pe teren cu unele 
modificări (în poartă a jucat 
tot timpul Sestriuk, iar în 
cîmp a reapărut Turcina), 
echipa sovietică a avut o altă 
valoare în raport cu primul 
joc. Cunoscută și apreciată 
ca o handbalistă deosebit de 
inteligentă și de eficientă, 
Turcina a realizat, prin felul 
în care a evoluat, o mai mare 
coeziune în jocul formației 
oaspe, adueîndu-i ceea ce i-a 
lipsit în prima confruntare : 
o mai bună dirijare a atacu
rilor și o judicioasă alegere a 
ritmului, în funcție de posi
bilitățile și ideile tactice ale 
echipei. în plus, Turcina a 
înscris — spre surprinderea 
tuturor (mai ales a jucătoa
relor noastre!) 2 goluri, con
tribuind direct ca reprezenta

Astăzi, etapă intermediară
Astăzi este programată eta- 

din. campiona- 
de handbal.

, pa a XlX-a 
tul masculin 
divizia A.

La București, 
pioană, Steaua, 
făcut față unui 
plex produs de încă foar
te proaspătul eșec la Bacău 
și de amintirea înfrîngerii 
suferite în jocul cu adver
sara de azi, Politehnica Ga
lați (în prima etapă a cam
pionatului). Să nu uităm, a- 
poi, că gălățenii vin după 
un destul de surprinzător 
meci egal, realizat duminică 
la Brașov, lucru 
dește că ei dețin 
bună.

La Bacău, unde ___
Sport Club, performera eta
pei trecute, Va primi vizita 
dinamoviștilor bucureșteni, 
care, fără să strălucească 
în acest ultim tur al campio-

echipa cam- 
va avea de 
dublu com-

ce 
o

dove- 
formâ

echipa

priu — dorind să recuperezi 
3 goîuril — nu reușești să 
domini apărarea adversă, a- 
tunci succesul se obține greu, 
cu multe palpitații — așa 
cum a fost pe jumătate cazul 
la Cluj. Pe de altă parte, 
mai puțin experimentatele 
noastre handbaliste n-au pu
tut să valorifice decît o sin
gură dată superioritatea nu
merică, deși au beneficiat de 
5 momente (a cîte 2 minute 
fiecare) cînd una sau alta din 
handbalistele sovietice fuse
seră eliminate. Și, însfîrșît, să 
nu uităm că 6 din cele 13 
goluri ale echipei noastre au' 
fost realizate prin transfor
marea unor aruncări de la 
7 m. Așadar, aceasta este 
principala problemă de rezol
vat pînă Ia cel de al treilea 
joc i creșterea valorii, sau 
mai bine zis. a productivi
tății acțiunilor ofensive, fără 
ca prin aceasta să scadă cu 
ceva agresivitatea și mobili
tatea apărării. .

Se poate spune, deci) că .for
mația noastră a jucat — pa
radoxal — mai reținut pe te
ren propriu decît în depla
sare, ceea ce ne determină să 
afirmăm că ratarea calificării 
s-a produs, de fapt, la Tbilisi, 
în primul meci, cînd handba
listele românce puteau chiar 
să cîștigel

în încheiere, vom mențio
na corectitudinea și prompti
tudinea în sancționarea ori
căror tentative de joc mai dur, 
a celor doi arbitri iugoslavi: 
Milan Valcici și Vlado Sima- 
novici.

Călin ANTONESCU

£

in divizia mastu'ină „A"
natului, au acumulat tot afî- 
tea puncte cît și liderul (32).

O partidă extrem de intere
santă se anunță și la Bra
șov unde formația Dinamo 
din localitate, aflată pe lo
cul 8, va întîlni pe Univer
sitatea București, o echipă 
în mare ascensiune, anga
jată și ea. cu șanse aprecia
bile, în lupta pentru titlu. 
Se pare. Insă, că Brașovul 
a devenit terenul meciuri
lor nule, lucru care nu ar 
conveni, de această dată, 
nici uneia dintre combatante.

In sfîrșit, mal sînt pro
gramate și meciurile Voința 
București — Universitatea 
Cluj și Știința Lovrin—Po
litehnica Timișoara.

Meciurile din Capitală, «« 
văr disputa astfel i terenul 
Voința: de Ia ora 16,151 
Steaua — Politehnica Galați, 
iar de Ia era 17,30; Voința— 
Universitatea Cluj.

o zl in mijlocul componcnjilor lotului national

„NICI UN ADVERSAR NU TREBUIE SUBAPRECIAT44
Da pavilionul din parcul „23 

August* a fost înălțat din nou 
steagul purtînd ca însemn 
mingea ovală. Pe unii din 
componenții lotului național 
î-am văzut venind. în pas 
bărbătesc, sigur, pe ceilalți, 
nl î-a anunțat antrenorul 
P. COSMANESCU, astfel că 
pe carnetul nostru au apărut 
numele celor 22 ce se pre- 
găteso pentru meciul de Ia 
9 mai cu reprezentativa Ma
rocului i Dinu, Baciu, Iorgu- 
lescu, OnuțiiI, Serbau, Ata- 
nasiu, Tuțuîanu. Demian, Răș- 
canu, Pop, Miclescu, Florescu, 
Bărgăunaș, Nicolaescu, Bari
ton, Nica, Dragomirescu, Su- 
ciu, Constantin, Teieașă, Dur- 
bac și Simion. Adică, cu miei 
excepții, aceeași jucători din 
meciul cu Italia.

Am stat aproape o zi prin
tre ei, i-am urmărit la antre
namente, l-am ascultat. Am 
apreciat seriozitatea cu care 
se pregătesc pentru întîlni- 
rea din cadrul „Cupei Na
țiunilor — F.I.R.A.”

Formația Marocului a în
vins Italia la Napoli... Adver
sarii noștri au școala rugbyu- 
lui francez (mulți dintre ei 
fiind — ori au fost — membri 
ai unor echipe de club fran
ceze). Sint foarte iuți și am-

ne»a spus antrenorul AL TeoSilovlei
joc spectaculos, să ne apro
piem de ceea ce se cheamă 
rugby-pur. Ne propunem, de 
altfel, ca orice partidă a echi
pei române să însemne și o 
pledoarie pentru frumusețea 
acestui sport

...Dar cîte nu poți afla, ză
bovind printre membrii Iotu
lui. într-o ședință de analiză, 
toți au fost... criticați pentru 
lipsurile din jocul lor în re
prezentativă sau echipele de 
club respective. Cu altă oca
zie s-a Insistat tn mod deo-

bîțioși.„ Manifestă o deose
bită abilitate pe linia de trei- 
sferturi.»

— Ne temem? Aplicăm vreo 
tactică specială? l-am Inter
pelat pe antrenorul Al. Teo
filovich

— Pe orice adversar ce-l 
intilnești ești dator să nu-1 
subapreciezi. Concepția noas
tră tactică va fi aceeași ca 
fn meciul cu Italia. Joc des
chis, bazat în special pe ofen
sivă, pe contraatacuri la ne
voie. Vrem să practicăm un

sebît asupra sarcinilor ce re
vin fiecăruia în organizarea 
jocului. Sîntem Ia curent șî 
cu programul viitori după în- 
tîlnirea cu selecționata ar
matei franceze. Ia 2 mal va 
avea loc ultima verificare în 
meciul contra Grivlței Roșii, 
iar la 4 mai — plecarea spre 
Casablanca. Sîntem convinși 
că toți cei ce ne vor repre
zenta iarăși în acest sport de 
o mare frumusețe bărbătească, 
vor face totul pentru a rea
liza o nouă victorie.

Modwlo FERRARINl

Azî, la Constanța

SELECȚIONATA DIVIZIONARA

CONSTANȚA, 28 (prin tele
fon, do Ia corespondentul 
nostru). — Pregătirile în ve
derea partidei dintre Selec
ționata dîvizonară a țării 
noastre și Selecționata Ar
matei franceze s-au încheiat. 
Rugbyștîi francezi au sosit luni 
seară, direct la Constanța 
fiind primiți de către repre
zentanți ai organelor sportive 
locale șî ai clubului Steaua. 
La invitația Școlii superioare 
de marină, miercuri diminea-

SELECȚIONATA ARMATEI FRANCEZE

ța, ei au făcut o vizită pe 
nava școală „Mircea*, cu ie
șire în larg.

Antrenorii, MICHEL DEBET 
și, respectiv P. COSMA
NESCU, ne-au comunicat 
formațiile probabile :

SELECȚIONATA ARMA
TEI FRANCEZE: Thenerai, 
Philipot, (Favreau), Theyret 
(Jacquelin) — Dufau, Genois 
— Puig, Larche. Lecorn — 
Cogne (Ba-rrau), Taffary (Vi- 
vies) — Vialar, Roche, Pages, 
Casauova — Caley.

SELECȚIONATA DIVIZIO
NARA ROMANA : Dinu, Ior- 
gulescu, Baciu — Șerban A- 
tanasiu — Pop, Demian, Răș- 
canu — Florescu, Nicoiescu 
—- Nica, Dragomirescu, Suciu, 
Constantin — Durbac ; rezer
ve : Onuțiu, Țuțuianu, Mi
clescu, Bărăgunaș, Simion

Partida va începe la ora 1 
pe terenul de rugby de 
complexul „1 Mai”, și va 
arbitrată de T. Witing.

Cornel POPA

17. 
la 
fi



ÎUE NĂSTASE- 
LIDER AUTORITAR ÎN

MARE TURNEU
DE POLO

„MARELE PREMIU INTERNAȚIONAL44 LA AMSTERDAM TINERI!
LONDRA. 28 (Agerpres). - 

Agențiile internaționale de pre
să subliniază In comentariile 
lor că tenismanul român Ilie 
Nâstase este lider de necontes
tat în clasamentul „Marelui 
Premiu Internațional". Năstase 
totalizează 39 p și este urmat 
de cehoslovacul Nodes cu 29 
P. Taylor (Anglia) și Richey 
(S.U.A.) — cite 26 p ; Barthes 
(Franța) — 25 p ; Asbe (S.U.A.) 
— 20 p; Goven (Franța) — 
16 p; Țiriac (România) — 15 
p; Okker (Olanda), Smith 
(S.U.A.), Proisv (Franța) și 
Graebner (S.U.A.) cîte 12 p.

★
în proba de dublu femei din 

cadrul turneului de Ia Bue
nos Aires, perechea Olga Mo
rozova (U.R.S.S.) — Betty Sto
ve (Olanda) a învins cu 6—1, 
6—1 cuplul argentinian Susa- 
na ViRaverde — Graciela 
Trinchinetti. în proba de du
blu mixt, Tomas Lejus 
(UR.S.S.) și Betty Stove (O- 
landa) au ciștigat cu 6—1, 6—2 
în fața cuplului 
Roberto Graetz - 
tagnola.

(profesioniști) a revenit, spor, 
tiviior americani cu 4—2. în 
ultimele partide australianul 
Newcombe l-a învins cu 6-4, 
3—6, 6—3 pe Ashe, iar Ralston 
(S.U.A.) a dispus cu 6—1, 6—7, 
7—6 de Emerson.

★
Federația franceză a alcătuit 

echipa care va întîlni în’ zi
lele de 7, 8 și 9 mai la Ba- 
astadt selecționata Suediei în 
cadru] „Cupei Davis< Echipa 
cuprinde pe Barthe3. Goven. 
Jauffret și Proisy.

tncepînd de strr bătă va 
avea loc, la Amster
dam, un mare turneu 
internațional de polo la 
care și-au confirmat 
participarea echipele I- 
taliei. Spaniei, Olandei, 
R. F. a Germaniei și 
Suediei. Meciurile vor 
fi conduse de arbitrii 
internaționali Cornel 
Mărculescu (România) 
și Alphonse Angella 
(Franța).

REPORTAJ DE LA PEKIN

ÎNTÎLNIRE CU CELEBRUL
ATLET NI CIH-CIN

argentinian 
Lldia Cas-

★
întîlnirea âmicaîă 

chipele S.U.A. și
dintre e-
Australiel

LEICESTER CITY
A PROMOVAT 

IN PRIMA LIGĂ
LONDRA 23 (Agerpres). — 

Campionatul englez de fotbal 
a programat t.rei meciuri în
cheiate cu următoarele rezul
tate tehnice: Coventry — 
Derby 0—0 j Nottingham Fo
rest —. Stoke 0—0 ; West Ham 
United — Southampton 2—1.

In liga a doua a campio
natului s-a disputat meciul 
derby.' dintre echipele Lei
cester City șl Bristol. Obți- 
nînd victoria cu scorul de 
1—0, fotbaliștii de la Leicester 
City au. terminat pe primul 
loc,' promovînd în prima ligă.

ANCHETA
(Urmare din pag. 1)

sigura cetățenilor un weeck- 
end cît mai agreabil.

într-adevăr, eforturi se de
pun. După cum ne spunea to
varășul Ion Sfercocea, prima
rul orașului, zestrea turistică 
a Reșiței se extinde. La Ba
rajul Secul, pe valea Bîrzavei 
țunul dintre cele mai superbe 
locuri din țara noastră), se lu
crează intens la amenajarea 
unui camping, care _va benefi
cia, în prima etapă, de vreo 
12 căsuțe din șindrilă (cu două 
paturi), o cabană-restaurant, 
botezată de Pe acum „Șura Da
cilor”, spații de parcare și, 
bineînțeles, terenuri de sport. 
Combinatul siderurgic și-a a- 
menajat la Vâliug o cabană cu 
debarcader-ponton și bărci ,.u- 
niversale”, care se pot închi
ria de amatorii vislitului. Ur- 
tnînd acest exempju, Uzina de 
mașini, sora bună a Combi
natului, va construi și ea una, 
lucrarea urtnînd s& se atace 
încă din acest an. U.C.M.K. 
de.ține o cabană pe Semenic. 
intens asaltată și vara și iar- 
na. Orașul s-a îmbogățit cu 
două ștranduri, dispunînd și 
de un al treilea, mai vechi. 
Un mic bazin de acumulare, 
pentru apă industrială, plasat 
în mijlocul urbei, este utili
zat și de iubitorii caiacului.

Fără îndoială, cunoscînd se
tea de agrement a reșițeni- 
lor, este puțin și deoarece, 
capacitatea acestor baze nu 
roate cuprinde întreaga maso 
a doritorilor, foarte mulți au 
rămas credincioși obiceiului 
d.e a-șî ltia rucsacul în spi
na. e eventual și un cort, p,e- 
cînd la iarbă verde.
DOUA ZILE DE PLOAIE

La Reșița arc, vrut să fa
cem o vizită inopinată și un 
sondaj privind modulsondaj privind modul cum 
pregătesc organizațiile locale 
sfîrșitul de săptămînă al oțe- 
larilor Din păcate, testul n-a 
putut fi edificator în totalita
te, fiindcă sîmbătă și dumi
nică a plouat, uneori chiar 
torențial. Dar, și în aceste 
condiții neprielnice, am putut 
trage unele concluzii destul de 
interesante.

Prima, cea mai importantă, 
ar ti aceea că preocuparea 
pentru activitățile de agrement 
ale populației se află la o cotă 
mult mai redusă decit aceea a 
interesului și dorinței cetățe
nilor. Faetorii cu atribuții in 
acest domeniu din Consiliul 
județean al sindicatelor, Co
mitetul județean U.T.C., Con
siliul județean al organizației 
pionierilor, Inspectoratul șco
lar și chiar Consiliul popular 
al municipiului și județului 
(reuniți la o consfătuire de lu
cru pe această temă) contează 
aproape în exclusivitate pe 
tradițiile existente aci, pe Ini
țiativele personale ale unor 
oameni, sau ale unor grupuri 
de cetățeni.

Discuțiile purtate la o masă 
rotundă, convorbirile avute în 
Corrpinat și Uzină, la cîteva 
școli sau pe stradă, cu persoa
ne cărora nic! măcar nu le-am 
cerut numele, au confirmat 
faptul că pentru cele două

MODIFICĂRI ALE
LA LOTO Șl

Inceptnd cu concursul Pronoex- 
pres din 28 aprilie 1971 șl tra
gerea Loto din 30 aprilie 1971, 
punctul 21 din regulamentelo pri
vind organizarea șl administrarea 
sistemului de pronosticuri spor
tive PRONOEXPRES și a siste
mului de loterie LOTO, se modi
fică după cum urmează :

„21. Tragerile Pronoexpres (res
pectiv, LOTO) se desfășoară in 
București sau jn oricare altă lo
calitate din țară, tn studiourile 
radlotelevizlunll sau în săli pu
blice, săptămînal, de regulă în 
ziua de miercuri (respectiv vi
neri) la ora 19,00."

De asemenea, ultimul alineat al 
punctului 22 din regulamentele 
privind organizarea și adminis
trarea sistemului de pronosticuri 
sportive PRONOEXPRES și a sis
temului de loterie LOTO, se mo
difică după cum urmează :

„Comiăia de tragere este asis
tată in -impui lucrărilor de două 
persoane prezente la efectuarea 
tragerii".

Prezentele modificări Intră în 
v-.; are cu tragerile amintite mai
SUS
NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL PRONOEXPRES Nr. 17 

DIN 28 APRILIE 1971
FOND GENERAL DE PREMII : 

St.690.742 lei din care 1.459.357 Iei re
port.

PE PISTELE
In cadrul unui concurs de 

verificare a atleților sovietici, 
desfășurat la Soci, tînărul 
Aleksandr Makarov (20 ani) 
a aruncat sulița la 82,70 m 
stabilind cea mai bună per
formanță europeană a sezo
nului.

• Cu prilejul unui concurs 
atletic desfășurat la Philadel
phia, sportivul american Vince 
Monari a ciștigat proba de 
aruncarea greutății cu perfor
manta de 19,97 m. Compatrio
tul său Mark Munro s-a cla
sat pe primul loc în proba de 
aruncarea suliței cu rezultatul 
de 81,80 m. în proba de a- 
runcarea ciocanului, victoria 
a revenit lui Al, Schotermann 
cu 66,85 m.

• în cadru] concursului in
ternațional de atletism de la 
Des Moines (Iowa), sprinterul 
american Mel Gray a fost cro
nometrat cu timpul de 9,2 
(vînt favorabil) în cursa de 
100 yarzî. In proba de pră
jină, Dave Roberts și Tom 
Graig au trecut peste ștacheta 
înălțată la 5,18 m.

DE ATLETISM
•

Mira 
cheta 
Vera 
trată _ _ ......... ..
în 4:22,4,

© Cunoscutul hurdler fran
cez Guy Drut a realizat 13,9 
pe 110 m garduri intr-un 
concurs desfășurat la Oignies.

La Celje (Iugoslavia), 
Babosek a trecut șta- 
înălțată la 1,76 m, iar 

Nikolici a fost cronome- 
pe distanța de 1500 m

La Berna
S. PARAM0N0V

l-a întrecut
pe campionul mondial

ZURICH, 28 (.Agerpres). — 
Cea , de-a 7-a ediție a compe
tiției de spadă „Marele pre
miu al orașului Berna" a fost 
câștigată de sportivul sovie
tic S. Paramonov cu 4 v, ne 
locul doi clasindu-se campio
nul mondial, A. Nikancikov 
(U.R.S.S.) cu 3 v. Urmează ; 
O. Muik (R.F.G.) 2 v ; V. Mo- 
zalevski (U.R.S.S.) 2 v ; J.
Ilehn (R.F.G.) I v; C. Kaut.er (Elveția) 1 v.

> Oe la „foarfecă" ia „rostogolirea ventrală” ® Acea neuitată 
zi de noiembrie 1970 9 Ginduri frățești pentru sportivii români

Lste greu de presupus cil oricine are vreo tangență cu 
sportul și s-ar afla în China populară, să nu simtă dorința 
ca să-l vadă măcar pe performerul nr. ț al anului atletic 
1970, săritorul in înălțime. Ni Cih-cin. Și nouă, celor prezenți 
o dată cu reprezentativa feminină de tenis de 
niei la Pekin, ne-a fost imposibil să rezistăm 
tru un ziarist sportiv aproape că este vorba 
profesională) de a-l întîlni pe faimosul atlet 
fel, intr-una din zile, in holul maiestuosului 
din capitala R.P. Chineze, am stat de vorbă 
Foarte comunicativ, chiar exuberant, mereu 
brul sportiv ne-a fost un interlocutor extrem de agreabil.

iemhrie 19Î0, cînd pe stadio
nul din Cian San* provincia 
Hunan, în fața a 89 000 de 
spectatori ați depășit recordul 
lumii, producind o adevărată 
senzație pe toate meridianele 
globului.

— îmi amintesc foarte bine 
acele momente. Am dorit mult 
de tot să realizez această per
formanță pentru țara mea, ca 
să pot uita vreodată chiar și 
cele mai mici amănunte ale 
acestei reușite. sărit pe

— Datele dv. biografice ne 
sint în mare cunoscute. Am 
dori să știm cînd și cum v-ați 
făcut debutul in sport ?

— De mic copil am simțit 
atracție pentru sport. îmi plă
ceau alergările de viteză — 
cele pe 100 de metri, în spe
cial. Am jucat și joc baschet, 
cu multă plăcere.

— Dar probei dv. preferate, 
săritura in înălțime, cu ce «- 
razie ați început să vă dedi
cați ?

trenați cu o tenacitate 
tvare. în citeva cuvinte, 
constgu pregătirile dv.?

— E adevărat că sînt

ulml- 
io ce

masă a Româ- 
tentației (pen- 
de o obligație 
chines. Și ast- 
hotel Sin Ciao 
cu Ni Cih-cin 
zimbitor, cele-

- _ ------- „   foarte
ocupat. îmi ridic necontenit 
nivelul cunoștințelor, învăț 
pentru aspirantură, încero să 
împărtășesc din experiența 
mea tinerilor atleți. Dar, in 
același timp, mă și antrenez 
zilnic, cel puțin două-trei ore. 
Lucrez cu haltere, fac diferite 
exerciții cu extensoare, efec
tuez un program special de 
gimnastică de bază, participiu 
alergări lente — de rezistență. 
Alături de pregătirea fizică 
multilaterală, acord toată aten
ția și celei specifice. Impor
tant este cred eu, nu numai 
ce faci, ci și cum faci. La 
aceasta aș mâi adăuga per
manența lucrului și sentimen
tele care îl stăpîneso pe cel 
hotărît să jzbîndească.

— Ați vorbit 
Ce ginduri vă 
viitor ?

— Ași 
mele de 
tuie un . ......
de plecare. Aspirațiile 
sînt mai mari.

de sentimente, 
animă pentru

vrea 
acum 
punct

ea rezultatele 
să nu consti- 
final, ci unul 

mele

NOASTRA LA REȘIȚA

COMPETIȚII... COMPETIȚII..

„zile test”, din punct de ve
dere organizatoric nu se fă
cuse aproape nimio. Greu de

crezut că încă de la începutul 
săptămînii se prevăzuse că 
sîmbătă și duminică va ploua...

Stînd de vorbă cu tovarășii 
Eusebiu Mitrea, șeful secției 
sport la Consiliul județean al 
sindicatelor, Constantin Jur- 
ma, secretarul Comitetului 
sindicatului al Combinatului 
siderurgic, Iosif Cicală, pre
ședintele Comitetului județean 
al organizației pionierilor, Va- 
sile Șeicu, secretarul Comisiei 
sport — turism — pregătire 
militară a Comitetului jude- 
.țean U.T.C., cu tinerj reșițenî. 
ani ajuns ia concluzia că în 
ceea ce privește sportul de 
rrasă, accentul se pune în mod 
exagerat pe competiție. Desi
gur, întrecerea interesează, de
clanșează ambiții, rivalități, 
dar ea prezintă, și defectul că - 
angrenează un număr mic de 
tineri (de obicei riguros aleși), 
nu are un caracter de conți- . 
nuitate ca acela al întreceri
lor rezervate sportivilor de 
performanță. Pe plan compe
titiv (ne referim numai Ii 
sportul de masă, bineînțeles) 
s-au organizat multe acțiuni 
interesante, ca de pildă „Cupa 
Semicentenarului" (la 5 ramuri 
de sport), „Cupa 16 Februa
rie” (la popice, șah și tenis 
de masă), un campionat de 
fotbal Inter secții la Combinat 
și Uzină. „Cupa Ștefan Pla- 
văț” (la orientare turistică) ș.a.

COPIIPENTRU
efor- 
oferi 
tntre

Edilii Reșiței au depus 
turî lăudabile pentru a 
copiilor locuri de joacă, 
noile blocuri ale orașului au 
fost amenajate solarii, mici 
baze sportive, terenuri simple, 
iar acum C.J.E.F.S. intențio
nează să monteze 12 mese de 
tenis din beton. Aceasta in
cumbă responsabilități maga
zinului de materiale sportive, 
de a fi aprovizionat în perma
nență cu palete, mingi și fi
leuri (la Constanța de pildă, 
s-au montat mesele, dar foarte 
multă vreme nu s-atl găsit 
plase. F’înă la urmă ele au fost 
croșetate .de... niște bunicuțe 
grijulii).

Tn afara calendarului com- 
petițional, elevii Reșiței, invă- 
țind acasă de la părinți, iu
besc excursia și o organizează 
chiar dacă mentorii lor uită 
aceasta. SîmbăiJ, vreo 30 de

Totuși, ele n-au putut cuprin
de întreaga masă a celor do
ritori de a-și petrece timpul 
liber în activitățile de miș
care, pentru simplul motiv că 
Reșița dispune, 
de un singur stadion 
intensiv de membrii 
de performanță), un 
bazin de înot acoperit 
descoperit (în care au 
menea acces numai performe
rii), prea puține terenuri de 
volei, baschet, handbal, tenis. 
Tocmai de aceea am sugera ca 
pe viitor, ținîndu-se seama de 
dragostea față de excursii, 
drumeție și „Iarbă verde" a 
.localnicilor, să li se asigure 
posibilități pentru practicarea 
unor activități de mișcare și 
jocuri (fără rezultate înscrise 
în foi și fără clasamente) la 
locurile de agrement. Consi- 
siliul județeaD pentru educa
ție fizică si sport (președinte 
prof. Ilie Pătruică) venind par
că in întîmpinarea acestei idei, 
a utilat principalele puncte de 
weeck-end cu diferite materia
le sportive, mingi de volei, 
handbal, fotbal, N-ar fi de 
100 rău să se adauge la a- 
cestea rachete și 
badminton, schiuri 
de iarnă.
Șl ELEVI
copii de la Liceul 
plecat Cu corturile, __ __
ploaia și vremea, rea. Alți 50 
s-au dus la cabana Ghica, jar 
100 de elevi au participat la 
întreceri de volei. Cam puțin 
dacă ținem seama că în oraș 
sînt peste 6 000 de școlari.

Trebuie subliniat faptul deo
sebit de pozitiv că în activi
tatea școlarilor reșițenî, un 
ioc foarte important l-a' ocu
pat munca patriotică desfășu
rată cu precădere la amena
jarea stadionului Tineretului de 
lingă gara nouă (ziarul no’- 
tru a relatat pe larg această 
acțiune). S-a lucrat, de aseme
nea, la plantări de pomi, la 
Complexul turistic de ia Se
cul, la defrișarea unor zone 
de pădure, la amenajarea u- 
nor baze 
curțile școlilor, 
mic complex 
aceste zile !a

deocamdată, 
(folosit 

secțiilor 
singur 

și unul 
de ase-

mingi de 
tn sezonul

nr. 2 au 
înfruntînd

la defrișarea unor 
la amenajarea 

sportive simple în 
Un asemenea 

se finisează 
nr. 2.

1 Șl 2 MAI — ZILE DE VIRF
Se estimează că în zilele de 

1 și 2 mai mai mult de jumă
tate din populația Reșiței va 
pleca in excursii, drumeții si 
activități de agrement. Figu
rează in program acțiuni de 
mare atracție : Sărbătoarea li
liacului, la Cheile Carașului 
(elevii Liceului nr. 2, ne spu
nea prof. Mariana Vancea, au 
și lansat lozinca „fără minge 
nu se pleacă"), Sărbătoarea 
narciselor, la Zărnești. mari 
serbări cîmpenești și cultural- 
sportive la Secul, Vâliug, Cri- 
vaia, lacul Buhoiu, pe Seme- 
nio etc. Jocurile sportive vor 
ocupa un loo însemnat în ca
drul acestor manifestări. Este 
bine.

Ne gînditn, totuși, că pentru

REGULAMENTULUI 
PRONOEXPRES

EXTRAGEREA I : 24 45 12 42 7 19 
FOND DE PREMII : 1.722.113 lei 

din care 1.082.908 lei report la cat. 1
EXTRAGEREA a n-a : 2 35 17 

31 9
FOND DE PREMII 1 968.629 lei 

din care 376.449 lei report la cat. 
A.
CIȘTIGURJLE TRAGERII LOTO 

DIN 23 APRILIE 1971
EXTRAGEREA I : Categoria 1

3 variante (10%) a cîte 37.600 lei 
fiecare ; eateg. 2 : 16.95 a 5.937 lei. 
cate?. 3 : 28.25 a 3.562 lei ; eateg.
4 : 79.60 a 1.264 lei; eateg. 5 : 149,20 
a 674 lei; eateg. 6 : 452,45 a 222 lei.

EXTRAGEREA a II-a : Categoria 
A : l variantă a 83.177 lei; eateg. 
B : 1 (25%) a. 46.209 lei și 2 (10%) 
a 18.484 lei; eateg. C : 7,60 a 10.914 
lei ; eateg. D : 22,70 a 3.664 lei ; 
eateg. E : 29,40 a 2.829 lei; eateg. 
F : 41,40 a 2.009 lei.

AMBELE EX1 3AGERI : Catego
ria Z : 1322,55 a 100 lei.

Premiul de categoria A (100%) a 
fost obținut de MOLDOVAN 
GEORGE din Sebeș-Alba care 
primește la alegere, un autotu
rism și diferența '* -—* 
suma integrală 
rar. Premiul 
rla B (25%) a 
de TAUGNER NORBERT 
nedoșra.

Rubrică redactată 
LOTO-PRONOSFORT

in bani sau 
în 

de
fost

nume- 
catego- 
obținut 

din Hu-

de

Liceul

toate
2 Mai

iu

reșițenî există 
tile ca 1 si 
fiecare “îmbăta «i duminică a 
săptămînii.

posibilită- 
să fie in

Faimosul atlet chinez Ni Cih-cin tn mijlocul jucătoarelor noastre de tenis de masă 
Foto ) AGENȚIA CHINA NOUA

— în 1957, cînd aveam 15 
ani și eram elev al gimnaziu
lui din Samen, o localitate 
din provincia Fu Cian de pe 
litoralul mării Chinei. în o- 
rele libere, duminica, mergeam 
9ă fac atletism la o școală de' 
cultură fizică și sport pentru 
juniori. Cu acest prilej, un 
profesor m-a văzut și sptinîn- 
du-mi că am talent, a insistat 
ca să încerc să sar, să mă 
specializez în această probă.

— Intuiția acestui prim pe
dagog al dv, pe tărîm sportiv 
a fost perfectă, dacă ne gin- 
dim că ați ajuns cel mai bun 
săritor din lume...

— Primele mele încercări au 
atins 1,73 m. Săream fără pan
tofi și cu stilul foarfecă, ase
mănător cu cel al marii dv. 
sportive lolanda Ealaș-Soter. 
Doi ani mai tîrziu am intrat 
Ia Institutul de cultură fizi
că din Pekin. Aici mi-am per
fecționat măiestria pregătin- 
du-mâ asiduu cu antrenori și 
profesori ai institutului. Am 
ajuns la 1.90 m.

— Cu același stil ?
— Da. După un an -însă, am 

trecut de la foarfecă Ia rosto
golirea ventrală — ceva în ge
nul lui Valeri Brumei — e- 
fectuînd „bătaia” eu piciorul 
drept.

— Apoi, ștacheta a început 
«ă urce mereu : 2,11 m in i960, 
2,17 m (1962). 2,20 m (1963), 
2,21 m (1964), 2,25 m (1965), iar 
după un an ați mai adăugat 
încă doi centimetri, răminind 
la unul singur distanță de 
cordul mondial.

— Constat că slnteți la 
rent cu rezultatele mele...

— Faptul nu trebuie să 
surprindă. Numele dv, 
foarte cunoscut, de mulți ani. 
încă din 1963, cînd ta 21 de 
ani, cu 2,20 m figurați printre 
cei mal buni săritori de pe 
glob. Am dori însă să con
semnăm citeva secvențe din 
acea memorabilă zi de 8 no-

re-
cu-
vă 

este

rînd 1,93 n% 2,03 tn, 2,13 m, 
2,18 m, 2,24 m. Apoi ștacheta 
a fost ridicata la 2,29. m. O 
liniște deplină se așternuse 
peate tot stadionul. Parcă nu 

. se auzeau decît pașii mei. Ea 
încheierea celei de-a doua în
cercări, stadionul a devenit 
bruso un vulcan de urale. 
Mi-am dat seama că izbuti
sem...

— Fără îndoială că gabari
tul (n.n. 1,84 m) și excepțio
nalele dv. calități fizice, dez- 
i oltate in permanență, v-au 
dus la acest rezultat fenome
nal. Am auzit, de asemenea, 
că, fie vară, fie iarnă, vă an-

— Doriți să transmiteți ceva 
sportivilor români?

— Pin partea .sportivilor chi
nezi, prin intermediul ziaru
lui „Sportul" vă rog să trans
miteți ir uite salutări sporti
vilor români cărora Ie 'urăm 
cît mai multe rezultate exce
lente. Multe complimente și 
soților lolanda și Ton Soter. 
Pe strălucita dv. atletă n-am 
avut încă plăcerea s-o cunos» 
personal, dar performanțele ei 
' le știu pe dinafară. Mă 
bucur însă cînd mă gîndeso 
la tntîlnirea mea cu Ion Soter, 
de acum cîțiva ani de la San- hai'.

Cu același surts care nu l-a p-.Z—
an și-a luat rămas bun. scuzîndu-se că i__  1;..
mult. Pe carnetul de însemnări, reporterul tși înscrisese o 
performanță: convorbirea cu una dintre celebritățile spor
tului contemporan.

părăsit nici o clipă, Ni Cih- 
— __ ne-a reținut prea

C. COMARNISCHI

Trimm Dich I Restez 
Jeune I Bliv jongi Conta- 
mos Contigo I Physical 
Recreation l Cinei titluri 
tn tot atttea Umbl, cu o 
singură semnificației fă 
rămtnem tineri! Este nu
mele unor acțiuni de a* 
tragere spre practicarea 
exercițitlor fizice a popu* 
lației din R.F. a Germa* 
niei, Franța, Belgia, Spa
nia, Anglia. După trei ani 
de experiență, succesul 
pare asigurat căci o sta
tistica recentă ne arotd 
că aproape jumătate din 
întreaga populație a R-F. 
a Germaniei a participat 
la exercițiile pentru obți
nerea insignei „Trfynm 
Dich!" Iată, mai jos, cile* 
va din argumentele folo' 
site de organizatorii aces
tor acțiuni pentru a obți
ne adeziunea celor solici
tați.

Omul, odinioară vînă- 
tor, culegător, pescar sau 
agricultor, tinde să . se 
transforme azi intr-un in
divid sedentar — ni se 
spune. O asemenea trans
formare nu poate să nu 

producă reacții nefavora
bile fn organism. Multe 
din realizările tehnice ale 
secolului nostru stnt ob
ținute sttnd pe loc, pe un 
scaun. Dar șezînd, omul 
nu consumă, decît 250 cen
timetri cubi de oxigen în 
timp ce în plimbare con
sumă aproape 1000, iar în 
alergare chiar 4000, Nu 
este, deci, de mirasre că 
oamenii corpolenți, au 
niște inimi de proporții 
infantile, cu o greutate de 
200—250 gr. care 
pot pompa sîngele 
circulației.

Ca urmare, s-a 
tat că tn R.F. a 
niei, anual 250 000 cetă
țeni cad victime infarctu
lui cardiac, dintre care 
75 000 cu urmări fatale. 
In S.U.A. mor chiar 
500 000 anual de pe urma 
infarctului. Lipsa mișcării 
se observă și la copii. Din 
10 milioane de elevi con
trolați, jumătate arată 
deficiențe funcționale cro
nice. Din 1000 de persoa
ne spitalizate, 536 prezin
tă ca factor principal de 
morbiditate o activitate 
fizică insuficientă. In 
schimb, s-a constatat că 
toți cei ce practică regu
lat schiul, în Finlanda, 
trăiesc in medie cu 7 
ani mai mult decît cetă
țenii care nu fac sport. 
Șoferii autobuzelor londo
neze produc de opt ori 
mai multe infarcte decît 
taxatorii acelorași auto
buze, fiindcă aceștia din 
urmă circulă tn timpul 
lucrului. Printre funcțio-- 
narih judecătorii, ăvocații 
și medicii englezi, cazuri
le de infarct sînt de 57 
de..ori..mai numeroase de- 
cit printre muncitorii din 
construcții, mineri și ță
rani.

lată, deci, motivul de a- 
larmă. Ni se spune, pe 
drept: „Milioane de inimi 
pot bate mai îndelung și 
se pot economisi miliar
de!”. Iar argumentele în
cep să-și facă efectul. Tot 
mai multi sînt cei care se 
alătură hi țările citate, 
unei, acțiuni sportive cu 
caracter larg, sortită suc
cesului.

Vlod UDRIȘTE

abia 
necesar

consta* 
Germa-

TELEX ® TELEX
Joe Frazier a confirmat c4-ș) va 
începe La 14 mal turneu.1 euro
pean tn fruntea orchestrei sale 
de muzică ușoară numită ..The 
Knockouts", tn legătură cu acti
vitatea pugllistlcă, Frazier a spus 
că se antrenează tn flecare dimi
neață făcind un erou și că pro- 

său de pregătire jl va 
oricînd să se prezinte pe 
adevărata sa valoare.

gramul 
permite 
ring la

R
Returul
natele de fotbal ale Nigeriei’ și 
Marocului, pentru preliminariile 
turneului olimpic, a fost câști
gat de marocani cu 3—1 (2—0). 
învingători și în primul joc, el 
s-au calificat pentru turul ur
mător al competiției.

S
Astăzi începe Turul ciclist al Spa
niei care măsoară 3119 km și

meclului dintre selecțio-

este Împărțit In 17 etape. Vor lua 
startul din orașul Almerle 110 a- 
lergâtori, minele favorit fund 
spaniolul Luis Ocana.

tn turneul de șah de la Vrnjacka 
Banja conduc Liubojevlcl (Iugo
slavia) și Vaganlan (U.R.S.o.) cu 
cite 7 p. El stnt urmați In cla
sament de Ivkov 
in (U.R.S.S.) cu

(U.R.s.s.) Și Ste- 
cîte 6 p.

Liga ciclistă din 
pe rutierul 
geoft că s-a dopat în Turul Flan- 
drel. Ciclistul francez a cerut 
o contraanallză. In cazul că Pin- 
geon va fi găsit vinovat, el va 
fi suspendat pe timp de l luni.

9
în campionatul tie hochei pe 
gheață al U.B.S.S. echipa Aripile

Belgia i-a acurat 
francez Roger Pin-

Sovietelor Moscova a obținut o 
surprinzătoare victorie cu Ș—1 
(2—1, 2—0. 1—0) tn fata forma
ției Dlnamo Moscova.

19
Aflată tn turneu tn Franța, se
lecționata de rugby a Cehoslova
ciei a Jucat la Besanțon cu e- 
chipa locală Olymplque pe care a 
Invlns-o cu 12—0.

a
Boxerul englez de cat. grea Jack 
Bodeli și-a făcut reintrarea, la 
Londra, învingtndu-1 la puncte, 
după io reprize, pe canadianul 
Bill Drover. Bodell urmează să-l 
tntilnească, luna viitoare la Lon
dra pentru titlul european pe 
compatriotul său Joe Bugner.

I
I
I
I
I
I
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FARFURIA
ZBURĂTOARE"

centrul orașului polonez

I
I
I
I
I
I

în
Katowice se află actualmente 
în construcție o clădire im
punătoare care atrage privi
rile trecătorilor, nu numai 
prin dimensiunile ei, dar, mai 
ales, datorită formei sale : 
aceea a unei „farfurii zbură
toare”. Aceasta va fi una din
tre cele mai moderne săli de 
sport din Europa, care va pu
tea găzdui în tribunele sale 
12 000 de spectatori. Separat 
se construiesc aici o sală de 
gimnastică, un bazin de înot 
și o saună (baie finlandeză).
UN GOL DE LA... 70 M
Un „record4 al fotbalului 

iugoslav a fost stabilit, recent, 
in cursul meciului de cam
pionat dintre echipele Dinamo 
Zagreb și F. C. Bor (4—3), 
jucătorul Radakovici (F. C. 
Bor) a înscris un gol porta
rului din Zagreb, Dautbego- 
vici, de la distanța de... 70 
metri. Oficialii iugoslavi au 
declarat că o asemenea în
tâmplare nu a mai fost înre
gistrată pînă acum în istoria 
fotbalului iugoslav.

BOB RICHARD JUNIOR 
SE AFIRMA...

Numele lui Bob Richard, 
săritorul american cu prăjina,

care a cucerit medaliile de 
campion olimpic, în 1952 la 
Helsinki și 1956 la Belbourhe, 
a revenit în actualitate. Ei 
bine, Bob Richard a reapărut 
pe terenurile de atletism rea- 
lizînd, în numai cîteva luni, 
o ameliorare spectaculoasă a 
performanțelor sale de la 
4,87 m la 5,07 m. Numai că, 
de data aceasta, este vorba 
despre fiul „pastorului zbu
rător”. elev îi) cursul supe
rior al unui liceu din San 
Jose (California), care a ales 
aceeași probă ca și tatăl său. 
Singura deosebire — pînă 
acum — dintre ei, constă în 
faptul că in 1952 și 1956,, cînd 
Bob Richard-senior uimea lu
mea trecind ștacheta la 4,55 m 
și 4,56 rn, nu exista încă pră
jina din fibre de sticlă!

PREA MULTE GOLURI !
Nu mai puțin de 18 goluri, 

dintre care 16 în ultimele 35 
de minute, au fost înscrise în 
cursul unui meci de fotbal 
dismitat în campionatul spa
niol.

Evenimentul s-a petrecut în 
cursul partidei dintre echi
pele Vea și Ulla din campio
natul diviziei a IV-a. După 
prima repriză, scorul era 2—0 
oentru Vea. La reluare au 
fost anulate patru goluri, dar 
in ultimele 35 de minute, deși

avea toti eej 11 Jucători pe 
teren, Ulla a primit alte 16 
goluri. Interesant este, însă, 
faptul că echipa Ulla trece 
drept una dintre favoritele di
viziei respective, ocupind un 
loc de frunte în clasament. 
Toate acestea au determinat 
federația de specialitate să 
ordone deschiderea unei an
chete 1

AMBIȚIILE LUI BRUCH
Autorul excelentei perfor

manțe la aruncarea discului, 
suedezul Ricky Bruch, și-a 
mărturisit unui gazetar am
bițiile sale sportive. El nă
zuiește să depășească două 
„granițe” atletice: 80 m la 
disc și 23 m la greutate. Pen
tru aceasta este nevoie, spune 
el, de un antrenament adecvat 
și de o alimentație consis
tentă. într-adevăr, Bruch o- 
ferâ organismului său 8 000 
calorii zilnic, în cele cinci 
mese care debutează cu un 
mic dejun de aceste proporții: 
o jumătate litru de suc de 
ananas, trei ouă ochiuri, două 
farfurii mari cu brinză de 
vaci, doi litri de lapte, cinci 
chifle duble unse cu unt și o 
cană de cafea neagră. Un 
rival pentru Pantagruel 1
HOTEL PENTRU... ȘAHIȘTI

în Stnt, le Unite a luat 
ființă Societatea Șahului A-

Chtar și sporturile pe care le considerăm au nevoie
de ajutorul orației lată-i pe jucătorii unei echipe de fot
bal american din Baltimore făciiid exerciții de suplețe sub 

conducerea balerinei .Maria Scala.

merican . care-și propune or
ganizarea unor acțiuni menite 
să dea un nou impuls miș
cării șahiste (lin S.U.A. Intre 
altele, S.S.A. intenționează să 
achiziționeze un hotel modern 
„într-o regiune nepoluată”, 
unde amatorii de șah să se 
poată
timp, să poată practica jocul

preferat. Hotelul, sau „Centrul 
de recreare șahistă”, cum i se 
mai spune, urmează să aibă 
o capacitate de 1 000 de locuri 
și va putea găzdui diferite 
concursuri și manifestări șa 
histe.
neșahiști 
vor crea 
lități de

odihni și, în același

Membrilor de familie 
ai jucătorilor li se 
diferite alte posibi 

recreare.

I
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I
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Stadion Dinamo

69).

și, mai 
Nunweil-

12 și 38), 
respectiv,

chiar plictisitor că vezi o e- 
chipă atacînd încontinuu (Di
namo), să asiști cum Doru 
Popescu, Moldovan 
ales, Haidu și Radu

la 25 m, în colțul lung, por
tarul e simplu spectator ei 
mingea poposește la păian
jen. Bucureștenii au început 
combinații, exersau scheme și

Fără Sălceanu (accidentat), 
Sloenescu (care n-a primit a- 
vizul medicului), și fără două 
nume de mare reputație (Di-1 
nu și Dumitrache, suspendați 
de către club — pe o etapă 
— pentru injuriile aduse ar
bitrilor, duminică, la Cons
tanța), echipa din șos. Ștefan 
cel Mare a cîștigat acest meci 
Ia pas, în voie, fără să for
țeze, fără să se zbată. De ce? 
Pentru că adversarul s-a pre
zentat Cu totul și cu totul sub 
așteptări, sub cerințele unui 
meci ce contează pentru sfer
turile de finală ale Cupei. 
Resemnați, apatici, greoi în 
apărare (compartimentul lor 
torte, altădată), fotbaliștii 
brăileni au apărut în postu
ra de parteneri de antrena
ment. De 
deșt, fără sare și piper, fără 
acele faze 
interesul

aici, un meci mo-

care să trezească 
publicului. A fost

TIMIȘOARA, 28 (prin tele
fon, de Io trimisul nostru).

Atrasă, acum, doar de mi
rajul Cupei — și încurajată 
frenetic de o galerie plină de 
pitoresc, care a fluturat dra
pele și a cîntat ca pe vremu
rile de glorie ale lui „Poli", 
formația gazdă a abordat

Stadion S1 Mal*'; teren 
practicabil : timp noros, a 
plouat puțin; spectatori: 
aproximativ 6 009. Au mar
cat : KUN I (min. 15), 
ADAM (min. 64), D. MO
CANU (min. 70), ARNAUT 
(min. 84) — autogol.

POLITEHNICA : Filip — 
Mayer, Mafa, Arnăut, 
Brîndescu. Surdan, Petro
vici. Dima. Bungău (min. 
75 Stroie), Kun I (mîn. 73 
Dobîndă), Copăceanu.

UNIVERSITATEA : Mol
dovan — Crețu, Pexa, So
lomon, Poraschi (min. 46 
Mihăilă), Stîncel, -----
Uifăleanu, Barbu, 
D. Mocanu.

A arbitrat bine 
ANDERCO (Satu 
ajutat de M. Biolan ș; S. 
Drăgulici (ambii din Tr. 
Severin).

Anca,
Adam,
OTTO 
Mare),

partida Intr-un tempo alert 
și de o manieră de fostă di
vizionară A. Mereu bine pla
sați șj prompți în „servicii", 
Surdăn și Petrovici susțin cu 

xtact și pricepere ofensiva, di- 
rijînd-o, variat. Acționînd 
astfel, timișorenii sînt, în 
min. 10. la un pas' de deschi
derea scorului, dar Copăcea- 
nu a risipit, de la numai 
8—9 m. plasînd alături, pasa 
ideală semnată de Petrovici. 
Și totuși, golul nu întîrzie 
mult ■ în min. 15, ia un șut 
trimis din corner de Bungău, 
Moldovan respinge în picioa
rele iui Kun l, care de la 
6 m. împinge balonul în pla
să întreaga tribună I into
nează in cor „Gaudeamus", 
dar (vai !) bucuria localnici-

Dob rău),79
ștefan), Mus-

; timp excelent ; teren bun ; spectatori a- 
proximativ 7 000. Au marcat : DORU POPESCU (min. 
R. NUNWEILLER- (min. 22), MOLDOVAN (min. 
TURCU (min. 63).

DINAMO : Constantinescu — ștefan (min. 
Nunweiller III. Sandu Gabriel, Deleanu (min. 79 
tățea, Nunweiller VI, Luceseu, D. Popescu (min. 46 Nuțu), Mol
dovan, Haidu.

PROGRESUL : Rădoi — Simionescu. Petcu, Gheorghiță, Ca
zan, Țapu, Turcu, Ologu (min. 46 Plugarul, Tralan, Chllu 
(min. 78 Bunea), Cojocaru.

A arbitrat bine O. COMȘA, 
și Al. Ene (toți din Craiova).

ajutat la linie de N. Mogoroașe

Ier se joacă cu ocaziile și ra
tează incredibil, cu piciorul 
sau cu capul, in situații ex
celente.

In min.
a deschis 
splendid i

12 Doru Popescu 
scorul. Un gol 
șut fulgerător de

procedee nejenați de nimeni, 
dar șuturile nu-și . atingeau 
tinta. Abia în min. 22, D. 
Pooescu l-a lansat pe Luca»- 
cu. A urmat o centrare cla
sică și R. Nunweiller a tri
mis balonul în plasă de la

8—9 metri, pe lingă niște a- 
părători terminat’ prea de
vreme. Văzînd cum stau lu
crurile. în min. 38 Moldovan 
s-a... aventurat într-un dri
bling prelungit, a driblat 
3—4 adversari, i-a pasat lui 
Radu, acesta a trimis lui Do
rn Popescu, care a ridicat 
scorul la 3—0, printr-un șut 
de la 16 m. Nici după pauză 
disputa n-a fost mai dîrză. 
Pentru că-1 supăra o gleznă, 
Doru Popescu a rămas in ca
bină. își făcuse... norma. Se 
aștepta probabil ca ceilalți 
coechipieri să continue seria 
golurilor. Dar n-a fost așa 
In min. 63 
oaspeților :

— o sclipire a 
Turcu a driblat 

cu ușurință fundașii centrali 
șutat puternic,

Tătaru deschide scorul in minutul 8...

a oferit

Foto : Theo MACARSCHI ;

A CINTAT DOAR... 0 REPRIZĂ
lor se va dovedi efemeră, în
trucît azi „Poli “ crede prea 
devreme în succesul final. De 
aci înainte — înșelată și de 
replica slabă a partenerului 
de întrecere (aproape întrea
ga primă repriză, »U“ s-a a- 
părat defectuos, cu fisuri 
mari, îndeosebi pe partea lui 
Poraschi, și a atacat inco
erent, manifestînd predilecție 
pentru pasa lungă, la... întîm- 
plare) — Polj își va permite 
o perioadă de relaxare.

Cît de fragil a fost acest 
1—0 se va dovedi după pau
ză, cînd — neplăcută surpri
ză pentru formația gazdă — 
din cabina lui „U" va ieși 
parcă o altă echipă. într-a- 
devăr, abia acum, după re
luare, echipa lui Șepci și 
Băluțiu și-a recăpătat brusc 
vocația pentru un fotbal au- 
tentio i Solomon și Pexa au 
„construit" din fașă, prin 
transmiteri la firul ierbii, 
Anca și Stîncel au redevenit 
mijlocașii-piston, pe Barbu 
l-am văzut, în sfîrșit, mai lu
cid, iar pe cei din față mai 
inspirați și mai incisivi. Și 
gol ul egalizator, care, cum se 
spune, plutea în aer, a căzut 
în poarta lui Filip în min. 
641 Anca a interceptat o 
minge la aproximativ 30 m 
de buturile adverse, s-a lan
sat apoi într-un un-doi cu 
Barbu, după care a șutat de 
la marginea careului mare; 
Filip a respins cu dificultate 
înspre lateral, dreapta, de 
unde Adam, complet liber, a 
șutat cu sete, în colțul scurt: 
1—1. Șase minute mai tîrziu, 
Dorin Mocanu înscria cu ca
pul (la o centrare efectuată 
de Uifăleanu) cel de al doilea 
gol al clujenilor, și adversa
rul, vlăguit fizic mai de mult, 
avea să cadă, literalmente, 
acum, și din punctul de ve
dere al moralului. Ofensiva

îui „U" va continua deLor- 
dantă, obligînd în final (min. 
84) pe gazde să-și înscrie, 
prin Arr.ăut, un autogol : 
3—1.

Poli era îngenunchiată de
finitiv în această primă man
șă a „sferturilor" cu „U“, în 
care galeria1 locală... n-a cîn
tat decît o repriză. Cam atît 
cît a jucat și formația idol.

G. NICOLAESCU
T

METALUL Bucttrtști 442)
C.F.R. Timișoara 0(0)

Cîteva mii de spectator; au 
luat ieri drumul Pantelimonului, 
suporteri pătimași ai Metalu
lui, veniți deopotrivă pentru 
“ .... ‘ favoritii, cît și

lucru pe 
A, C.F.R.

a-și încuraja T 
pentru a vedea ia 
(încă) divizionara 
Timișoara

Din păcate, n-au avut re

FESTIVAL STEAUA
ad verși, a 
Constantinescu a respins ba
lonul cu palmele în plasă, și 
scorul a devenit 3—1. După 
6 minute însă Moldovan a 
refăcut diferența de trei go
luri, înscriind din vole. A 
urmat o suită de ratări Cam
pioni î Haidu (min. 76 
R. Nunweiller (min. 82 
în min. 83, Moldovan 
mis balonul în bară.

Dacă ar fi fost. 8—1
10—1 pentru Dinamo, nimeni 
nu s-ar fi supărat. Așa ar fi 
trebuit să și fie. Dar, dinamo- 
viștii se plictisiseră și au dat 

'cu piciorul la goluri sigure 
după care, într-un meci de 
campionat, ar plînge. 
cum la Brăila nu se 
întîmpla o minune ei 
mulțumit și cu 4—1.

fantezie, 
gustul 

ofensiv, 
Rareori

Și
Și 
a

77).
86). 
tri-

sau

Dar, 
poate 

s-au

Constantin ALEXE

Splendid spectacol 
ieri Steaua !

Ritm, culoare, 
goluri multe (pe 
fiecăruia), fotbal 
risipă de energie,
le-a fost dăruit spectatorilor 
bucureșteni un asemenea 
regal fotbalistic. Mărturisim 
că, înaintea partidei, ne 
așteptam la un joc mult mai 
echilibrat, bănuind că echi
pa orădeană — întotdeauna 
apreciată pentru clasa fot
balului său, fie că ea evolua 
în prima sau a doua divizie 
— va pune Stelei anumite 
probleme de rezolvat. Cu 
alte cuvinte, ne așteptam la 
un dialog între două parte
nere care-și cunosc bine ro
lul, Steaua prezentîndu-se 
la acest joc recomandată de 
impresionantul său marș 
victorios din retur spre
vîrful clasamentului diviziei 
A, deci cu garanții demne 
de luat în seamă. Pe teren, 
n-a fost însă așa, am asistat

OASPEȚII N-AU FĂCUT
decît figurație...

întrucît defensiva timișoreană 
(mai puțin Tatar) a comis gre
șeli cît... într-un întreg cam
pionat !

Meciul a 
promenadă.

început în ritm de 
După 10 minute,

Pantelimon ; timp frumos, vînt ; teren’------- .... . GEORGESCU
ÎANCU

Stadion Metalul - —...... ,
bun. Spectatori : aproximativ 4009 ; au marcat : — 
(mtn. 20), ROMAN (min. 31), COJOCARU (min. 50), 
(min. 88).

METALUL : îoslf — Nedelcu (min. 76 Rădulescu), Moraru, 
Apostol. Cojocaru, Savu, Mateescu, Stan Gabriel (min. 67 
Troi), Georgescu, îancu, Roman.

C.F.R. : Corec (min. 32 Tatar) — Pîrvu. Mehedinți, Bodro- 
jan, Bocșa, Regep (min. 35 Voiam), Chlmiuc, Floare?, sece- 
leanu, Bojin, Periatu.

A arbitrat CONSTANTIN GHIȚA. foarte bine, ajutat la 
linie de T. Moarcăș și G. Pop (toți din Brașov).

vedea. Timișorenii au revenit 
în Capitală vlăguiți și resem
nați,_ dînd pase anapoda și re- 
nunțînd — parcă cu zîmbetul 
pe buze — ia o luptă pe care 
ar fi trebuit s-o abordeze cu 
avantajul experienței, într-un 
cuvînt, au făcut o partidă tris
tă și plictisită, lăsînd impre
sia că nu așteaptă altceva de
cît fluierul final.

In aceste condiții, jocul — 
.";._t prost — n-a

nici gazdele neară- 
. _ 1 interesate de

ideea de spectacol, 
doar să înscrie cît 
goluri

dacă n-a fost 
strălucit, i ' 
țîndu-se prea

urmărind 
mai multe 

reușit,

;-ÎF4W

BAGEAC

VOR CONDUCE PARTIDA 
CEHOSLOVACIA-ROMÂNIA

Meciul Cehoslovacie— 
România, din campiona
tul european, va fi con
dus de o brigadă de 
arbitri din Portugalia, 
avind la centru pe Leite.( orec privește cu disperare mingea care intră în gol : 2—0 pentru Metalul !

Foto : Vasile

au greșit cu regularitate exact 
în clipa decisivă.

La reluare, C.F.R. Timișoa
ra a părut mai viguroasă, lă- 
sîndu-ne să credem că posedă 
încă resurse de a schimba 
soarta partidei, cînd — tot 
pe neașteptate — se marchea
ză al treilea gol : dintr-o de
gajare nefericită a lui Tatar; 
mingea ajunge 
Cojocaru, acesta 
și rea inoportună a portarului 
timișorean și, de ‘

la un monolog al Stelei, un 
monolog de excepție, o parti
tură fotbalistică pe alocuri 
entuziasm antă.

Și totuși, după cum în
cepuse jocul, nu puteam an
ticipa ce va urma. După 
„bara" lui Tătaru din min. 2 
și după golul semnat tot de 
el în 
careu, 
rapid cu 
veant să ne petrecem o bună 
parte din timp... ascultînd 
transmisiile de pe celelalte 
trei stadioane, unde se pe
treceau lucruri mai intere
sante. Pe Republicii, țesă
tura de pase a bucureșteni- 
lor se... deșira de regulă la 
finalizare, monotonia fiind 
zdruncinată abia în min. 42, 
cînd un șut de la distanță 
al lui Sătmăreanu I n-a fost 
blocat de un Catena neatent, 
iar Tătaru a țîșnit și a mar
cat : 2—0. * - -
să înceapă 
cundă, cînd 
de minute 
a fost de-a 
Catena fiind 
nevoit să zboare din bară 
în bară pentru a se opune 
canonadei jucătorilor bucu- 
reșteni. Ajutați de șansă, 
orădenii primesc în această 
perioadă 
(min. 
Vigu 
min. 
min.
o jumătate de pas de majo
rarea scorului. în toată 
această perioadă, echipa

bucureșteană a inițiat o ade
vărată „sarabandă 
listică", sub bagheta 
doi mini-vrăjitori, 
nescu și Tătaru, care 

momente deoferit adevărate 
îneîntare.

fotba-
celor 

Iordă- 
ne-au

la fundașul 
sesizează je-

min. 8 — șut dm
după un „un-doi“ 

Iordănescu — a-

Spectacolul avea 
în repriza se- 

vreme de 15—20 
poarta orădeană 
dreptul asediată, 

literalmente

un singur gol
47-Dumitriu III), deși 

— min. 50. Pantea — 
55, Dumitriu III —• 
57 „bară“, au fost la...

Republicii,. 
spectatori :Stadionul 

timp frumos ; 
10 000. Au marcat: TÂTA- 
RU (min. 8 și 42), DUMI
TRIU III (min. 47). SAT- 
MAREANU I (min. 
AELENEI (min. 84).

STEAUA: Coman - 
măreanu I, Negrea, 
garin, Crlstache, 1 
Vigu, Pantea, 
Tătaru (min.
Dumitriu III (min. 74 Mar
cul.

CRIȘUL : Catona — Să
rac, Lucacl, Bule. Cociș. 
Neșu (min. 46 Naghi). Dă- 
răban. Suciu, Sătmăreanu 
ir (min. 46 Șchiopu), Moț, 
Cefan.

A arbitrat corect V. LI
GA, ajutat de I. Tifrea șl 
Gh. ștefănescu (toți din 
Galați).

După 
minute, 
luat și

82),
Săt- 
Ciu- 

Naom, 
Iordănescu, 

80 Aelenei).

un „respiro" de 5—10 
spectacolul a fost re- 
a ținut pînă în ulti

mul minut, două 
măreanu

' la 30 de 
min. 84 
dribling 
dănescu) 
îricfntătoare bucurînd 
spectatorilor.

Am asistat la un adevărat 
„festival Steaua", care bucură 
și obligă...

Marius POPESCU

— min. 
metri și
— în 

amețitor
și alte

Azi, in „Cupa Autobuzul" cu handicap

goluri (Săt- 
82, șut de 
Aelenei — 

urma unui 
al lui Ior- 
multe faze 

ochii

PRONOSTICUL NOSTRU
LA CONCURSUL

PRONOSPORT Nr. 18
t. Petrolnl-~Farul 1
2. Poli. Iași—Steaua 1, X 
!. U.T.A.—St. roșu 1
1. Dinamo—F.C. Argeș 1 
S. Jiul—„U“ Cluj 1. X
». <<U“ craiova-Kapid 1,X,2 
1. C.F.R. Cluj-C.F.R. Tint. 1 
1. Poli. Galați—F.C. Galați 1

9. Progr. Brăila — Portul
1. X 

10. Gloria—C'.S.M. Reșița 1 
ti. Olimpia Oradea-U.M -T.l 
12 Elertroputere-CSM sibiu

1, X 
13. Corvinul-Min. Anina i

însă, Cojocaru 
țin o centrare 
nunțînd golul 
ca din senin ... ___ .
Savu driblează pe dreapta și 
„întoarce" balonul spre careu, 
de unde Georgescu — „uitat" 
de apărătorii oaspeți, furați de 
geometria fazei — nu îndepli
nește decît o formalitate : 
1—0.

Au urmat cîteva minute mai 
animate, dar eforturile singu
lare ale Iu; Bojin — o insulă 
într-un ocean de mediocritate 
— n-au găsit sprijin nicăieri, 
Mehedinți și Pîrvu au avut un 
nou moment de uluială șl Ro
man, „servit" de Stan și Ga
briel, a șutat la semiînăltime, 
în stingă neputinciosului Co- 
rec : 2—0 în minutul 31 !

Pînă la pauză, Metalul a a- 
tacat cu vehementă, Savu (ex
celent acest jucător de 18 ani, 
un adevărat „piston" al echi
pei !) și Mateescu au oferit 
înaintașilor o grămadă de 
mingi, dar îancu și Roman, 
dominați de obsesia golului.

ratează de pu- 
a lui îancu, a- 
eare „cade" — 
— în min. 20 :

...... . , la centrul
renului (!), trimite balonul 
fundul plasei — 3—0 după 
de minute de joc.

Acest gol fringe definitiv 
ripile oaspeților, care nu vor 
face pînă la sfîrșit decît fi
gurație, încercînd să-i „încurce" 
doar pe rretalurgiști,

De partea cealaltă a terenu
lui, Metalul se dovedește un 
ansamblu echilibrat și harnic, 
muncind conștiincios — e 
drept, fără prea multă imagi
nație — pentru o victorie pe 
cît de categorică, pe atît de 
meritată.

In penultimul minut, cînd 
toată lumea era mulțumită, 
Roman execută o lovitură de 
colț, fundașii timișoreni priveso 
spre... plopii Pantelimonului și 
îancu reia cu capul: 4—0.

Ovidiu IOANIJOAIA

te- 
în 
50
a-

AUTOBUZUL
în cadrul competiției dotate 

cu „Cupa Autobuzul" se va 
disputa azi un nou meci. De 
data aceasta, divizionara C 
AUTOBUZUL, va primi repli
ca FARULUI Constanța. For
mația bucureșteană, conform

FARUL CONSTANȚA'
regulamentului, va beneficia 
de un avans de două goluri 
Partida va avea Joc pe tere
nul Autobuzul, de Ia ora 16,30.

Echipa naționala

ARBITRI PORTUGHEZI

Au început întrecerile Balcaniadei de box

Startul boxerilor români a tost nesatisfăcător
TITOGRAD, 28 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special). —
Oboseala călătoriei a fost 

compesată în bună măsură 
de ospitalitatea gazdelor, de 
condițiile excelente de cazare, 
oferite de hotelul „Podgorița", 
de atenția generală cu care 
sînt tratați sportivii români 
aici, la Titograd. Cele două 
zile și două nopți petrecute

TURNEUL DE BASCHET DE LA SOFIA
Echipa Bucureștiului învingătoare : 86-71 cu Varșovia

SOFIA, 28 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru). 
Evoluînd în cadrul turneu
lui pentru locurile 5—8 ale 
competiției masculine de bas
chet „Marele premiu al ora
șului Sofia11, selecționata mas
culină a Bucureștiului a în
vins echipa Varșoviei cu sco
rul de 86—71 (39—33). Prima 
repriză a fost echilibrată și 
doar spre sfîrșit sportivii ro
mâni au izbutit să se im
pună. datorită unei mai bune 
precizii în aruncările de la 
șemidistantă. După pauză,re
prezentativa Bucureștiului și-a 
majorat treptat avantajul 
printr-un joc mai bun decît 
cel practicat în seara prece
dentă, dar încă sub posibili

tățile reale. Punctele forma
ției române au fost marcate 
de Diaconescu 4, Oczelak 9, 
Popa 9, Chivulescu 10, Pîrșu 
8, Savu 8, Dragomirescu 9, 
Cîmpeanu 12, Tarău 17. Au 
arbitrat Stoicev și Sișkov 
(Bulgaria).

Joi, baschetbaliștii români 
joacă cu echipa Berlinului.

Alte rezultate t turneul pen. 
tru locurile 1—4 : Moscova 
(de fapt echipa secundă a 
U.R.S.S.) — Roma 73—53
(32—26), Sofia — Havana 
77—64 (38—31) ; turneul 5—8: 
Ankara — Berlin 79—G7 
(42—36).

TOMA HRiSTOV

in tren au fost . uitate, iar 
boxerii, după cîntarul oficial 
de miercuri dimineața, au fă
cut o plimbare deconectantă.

Vedeta echipei noastre este 
Constantin Stanef, cunoscut 
publicului iugoslav prin suc
cesele realizate aici anii tre- 
cuți, cînd a cîștigat cîteva 
turnee. Reprezentanții noștri 
însă nu au valoarea cerută 
de tăria turneului balcanic 
deoarece cei mai buni pugi- 
li.ști români sînt reținuți de 
apropiatele finale ale cam
pionatelor naționale.

După cum am mai anunțat, 
Ia a IX-a ediție a Balcania
dei participă sportivi din 5 
țării Iugoslavia, Bulgaria, 
Turcia și România cu echipe 
complete, Grecia cu 4 pugi- 
Jiști. Deci, în total 48 de spor
tivi se vor înfrunta pentru 
ctle 11 titluri de campioni 
balcanici ai anului 1971. Fie
care reprezentativă este în
soțită de cîte un arbitru, iar 
organizatorii nu invitat pe 
cehoslovacul Batista să ofi
cieze ca judecător neutru. 
Previziunile organizatorice în 
privința numărului de spec
tatori au fost depășite cu mult 
și, în această situație, s-a 
hotărît ca întrecerile să se 
desfășoare în aer liber, pe 
frumosul stadion Buducinost, 
cu o capacitate de 20 000 de 
locuri.

După frumoasa festivitate 
de deschidere și defilarea e- 
chipelor participante a avut 
loc prima reuniune. Cinstea 
de a deschide Balcaniada a 
revenit boxerilor Molnar (Ro
mânia) și Rașidov (Bulgaria).

Din păcate, reprezentantul 
nostru a călcat cu stîng’il, 
fiind. învins la puncte. Con
stantin Stanef a încrucișat 
mănușile cu Milovanovici (Iu
goslavia). După consumarea 
primei reprize boxerul nostru 
a lăsat impresia că va cîștiga 
clar. Șj în rundul următor, el 
a expediat un excelent croșeu 
de stînga, punîndu-1 pe Milo
vanovici k.d. La reluarea lup
tei, arbitrul a dictat breack, 
Stanef s-a oprit din acțiune 
dar adversarul său a conti
nuat să lovească, descumpă- 
nindu-1 pe boxerul român. A- 
poi, pugilistu] iugoslav a ata
cat dezlănțuit, a punctat per
manent și eficace, acumulînd 
puncte. Judecătorii, impresio
nați probabil de k.d.-ul reali
zat de Stanef în rundul 2, j-au 
acordat acestuia victoria, de
cizia — care și după părerea 
mea l-a dezavantajat pe Milo
vanovici — fiind îndelung 
dezaprobată. Alte rezultate i 
mijlocie mică: Metodiev (Bul
garia) b.p. Matyus (România)i 
mijlocie: Antclj (Iugoslavia) 
b.p. Tecuceanu (România). A- 
tît Matyus, cît și Tecuceanu 
au forțat abia în ultima re
priză, cînd era prea tîrziu.

Paul IOVAN

ROMANIA a Republicii Congo (K)

PORTUGALIA [juniori]
Selecfionata de juniori a Româ

niei va susține luna viitoare o 
nouă întîlnire amicală. Juniorii 
români vor juca, la 19 mai, in 
compania reprezentativei simila
re a Portugaliei, care va sosi In 
«cest scop in țara noastră.

va juca
in țara noastră

și 16 mal, echipaîn zilele de 13 .
națională de fotbal a Republicii 
Congo (Kinshasa) va evolua In 
țara noastră în compania a două 
echipe din campionatul diviziei 
A. care vor fi stabilite ulterior.

AU FOST DESEMNATE FINALISTELE
JN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

Cu meciurile retur din semifinalele cupelor europene la 
fotbal, desfășurate aseară în șase orașe de pe continent, au 
fost stabilite echipele finaliste în C.C.E., „Cupa cupelor" și 
„Cupa europeană a tîrgurilor"

LA ATENA : 3—0 PENTRU PANATHINAIKOS ! !

La Atena s-a produs cea 
mai mare surpriză din ac
tuala ediție a C.C.E. Panathi
naikos, care a pierdut prima 
manșă (1—4) cu Steaua roșie, 
la Belgrad, a cîștigat ieri, 
exact cu cit trebuia i 3—0 
(1—0), calificîndu-se în fina
lă... grație golului marcat în 
deplasare.

Grecii au jucat foarte bine 
în acest meci și au deschis 
scorul în min. 1 prin Anto- 
niadis. Apoi, după o serie de 
atacuri debordante, tot An-

topiadis a fost autorul celui 
de al doilea gol (min. 54). Go
lul al treilea a fost înscris 
de Kamaras (min. 63). Ar
bitrul Ordiz De Mendebil 
(Spania) a condus echipele i 

PANATHINAIKOS i Kon. 
stantinou — Tomaras, Vla- 
hos, Dimitriu, Kamaras, Sur- 
pis, Gramos, Filakuris, An- 
toniadis, Domazos, Kaligaris.

STEAUA ROȘIE: Dujko- 
vici — Giorici, Bogliievici, 
Pavlovici, Klenkovski, Nov- 
kovici, Acimovici, Jankovici, 
Karasi, Ostoici, Filipovici.

REZULTATELE SEMIFINALE
LOR

CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI

Panathinaikos — Steaua ro
șie : 3—0 (1—0) (în tur 1—4)

Ajax Amsterdam — Atletico
Madrid 3—0 (1—0) (în tur 0—1).

CUPA CUPELOR
Real Madrid — P.S.V. Kind, 

hoven 2—1 (1—0) (în tur 0—0).
Manchester City — Chelsea 

0—1 (0—1) (în tur 0—1).
CUPA EUROPEANA 

A TÎRGURILOR
Juventus — F.C. Koln 2—0 

(1—0) (în tur 1—1).
Leeds United — F. C. Liver

pool 0—0 (în tur 1—0).
Alte amănunte, în ziarul de mîine.

Minutul 1 și... gol în poarta Stelei roșii, marcat de Antoniadis (care nu se vede în -fotonra 
fie), spre stupefacția lui Bor hi cev ici și Jankovici! Fază din meciul de ieri dintre Pannfhinni. 
kos-Steaua roșie (3—0) _________ Telefoto : A.P.—AGERPRES

MECI AMICAL: BULGA
RIA — U.R.S.S. 1—1 (7—T)

FINALELE :
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI 

(2 iunie, Ia Londra)
Panathinaikos — Ajax Amsterdam 

CUPA CUPELOR 
(19 mai, la Atena)

Chelsea — Real Madrid
CUPA EUROPEANA A TÎRGURILOR

Juventus Torino — Leeds United

In meci' amical disputat a- 
searâ la Sofia : BULGARIA— 
U.R.S.S. 1—1 (1—1). Au marcat 
Mitkov (min. 36) din 11 m, res
pectiv Sevcenko (min. 44).
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