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EDUCAȚIA FIZICĂ Șl SPORTUL,
PROBLEMĂ DE STAT

Profundele schimbări inter
venite în viața poporului nos
tru, care au țnarcat încheierea 
etapei desăvîrșirii revoluției 
burghezo-democratice și tre
cerea la revoluția socialistă, 
au creat noi condiții și pen
tru dezvoltarea mișcării de 
educație fizică și sport.

Votarea de către Marea 
Adunare Națională, în apri
lie 1948, a Constituției Re
publicii Populare Române, a 
consfințit educației fizice 
„dreptul de a fi o problemă 
de sfat. La țară nouă, con 
stituție nouă și drepturi noi" 
(„Sportul popular" din 19 a- 
pnilie 1948).

Eforturile depuse pentru 
angrenarea tineretului în 
practicarea sportului erau o- 
glindite de prezența în com
petițiile de masă ale anului 
1948 a nu mai puțin de 
697.678 participanți. Sportul 
de performanță cunoștea o 
perioadă de înflorire, numă
rul bazelor sportive recon
struite și ridicate după 23 
August 1944 era în continuă 
creștere. Cu toate acestea, 
mai erau multe de făcut...

Marcînd un moment, de 
seamă, în istoria activității 
sportive din țara noastră, 
mărturie concretă a grijii 
permanente a partidului pen
tru asigurarea condițiilor de 
amplificare a acesteia, la 26 
iunie 1949 a intrat în vigoa
re Hotărîrea asupra proble
mei stimulării și dezvoltării 
continue a vulturii fizice și 
sportului. Măsurile trasate

prin această hotărîre concre
tizau căile pe care trebuia să 
le urmeze activitatea sportivă 
în noile condiții social-poli- 
tice din țara noastră. Pe 
această linie, înființarea la 
9 august 1949 a Comitetului 
pentru Cultură Fizică și 
Sport de pe lingă Consiliul 
de Miniștri a reprezentat în
ceputul unei noj etape de 
dezvoltare a conducerii, or
ganizării și desfășurării ac
țiunilor menite să conducă
— așa cum se trasa ca sarci
nă prin hotărîrea partidului
— la „realizarea politicii 
partidului și guvernului în 
domeniul culturii fizice și a 
sportului", transformîndu-le 
într-un „important mijloc de 
educație comunistă și patrio
tică, un factor care să con
tribuie activ la sănătatea po

porului muncitor șl ]a pregă
tirea tineretului pentru mun
că, pentru apărarea patriei".

în cei opt ani de activitate 
(1949-1957), C.C.F.S. și-a a- 
dus contribuția la angrena
rea unui număr sporit de 
sportivi într-o activitate com- 
petițională cu caracter de re
gularitate, la creșterea nive
lului performanțelor, la dez
voltarea bazei materiale a 
activității de cultură fizică 
și sport. în această perioadă, 
sportul românesc a obținut 
primele sale medalii olimpi
ce de aur — la J.O. de la 
Helsinki 1952 și Melbourne 
1,956 — precum și numeroase 
titluri și recorduri mondiale; 
patria noastră a devenit gaz
da unor importante întîlniri 
internaționale ; pe plan in
tern trebuie amintită intro
ducerea complexului sportiv 
G.M.A., a clasificării spor

La etapa județeană a 
Crosului tineretului des
fășurat la Cluj, au fost 
prezenți peste 700 de ti
neri și tinere, reprezentând 
asociații sportive din toate 
localitățile județului.

In imagine; Un instan
taneu din proba rezervată 
fetelor de la categoria 
17—19 ani.
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tive, creșterea numerică șl 
valorică a cadrelor de an
trenori și tehnicieni etc.

Dezvoltarea rapidă a acti
vității sportive a solicitat 
la un moment dat schimba
rea cadrului organizatoric, 
a obiectivelor de realizat, a 
mijloacelor șl metodelor ne
cesare pentru aceasta. Relie- 
fînd preocuparea permanentă 
a partidului și guvernului 
țării pentru problemele spe
cifice acestei activități, la 2 
iulie 1957 a apărut ..Hotă
rîrea Comitetului Central al 
P.M.R, și a Consiliului de Mi
niștri al R.P.R. cu privire 
la reorganizarea mișcării de

Dorin ȘTEFLEA

(Continuare In pag. a B-ah

„ȘTAFETA SEMICENTENARUEUI" ÎNTÎMPINATĂ 
CU ENTUZIASM DL POPULAJIA LUCALITÂ1IL0R ]ĂRII
Mesajele sportivilor din 

județele țării, adresate con
ducerii Partidului, prin care 
se raportează realizările ob
ținute în anii de la elibera
rea patriei, au pornit spre 
Capitală.

• După ce a străbătut ora
șele Lugoj și Bocșa, „Șta
feta Semicentenarului P.C.R. 
1921—1971” a poposit, luni, 
la Reșița. în „cetatea oțelu
lui", purtătorii mesajului au 
fost întîmpinați cu multă 
căldură și entuziasm de lo
cuitorii orașului. Astăzi spor, 
tivii își vor continua drumul 
prin Caransebeș, urmînd să 
sosească. în cursul dimineții, 
la Tr. Severin.

De pe traseul nr. 2 al 
Ștafetei sîntem informați că 
sportivii, plecați duminică 
de la Satu Mare, au străbă
tut localitățile Caret, Să- 
cuieni, sosind, în aceeași zi, 
la Oradea. După ce au adău

gat salutul lor și mulțumiri
le calde adresate conducerii 
Partidului, pentru condițiile 
create, sportivii din orașul 
de pe Crișul Repede s-au 
alăturat Ștafetei care, luni 
dimineață, a sosit la Arad. 
Astăzi se va da plecarea 
spre Deva.

Localitățile Dej, Beclean, 
Ciraleș au fost, rînd pe rînd, 
puncte de trecere ale ștafetei 
plecate din Cluj. La Bistri
ța — unde a sosit luni — 
Ștafeta a fost primită în
tr-un cadru sărbătoresc de 
un numeros public.

Dintr-un alt punct al țării. 
Botoșani, s-a dat duminică 
plecarea în „Ștafeta Semicen
tenarului P.C.R. 1921—1971". 
Sportivii din nordul Moldo
vei au străbătut mai multe 
localități, printre care Vlă- 
denl, Suceava, Fălticeni, Tg. 
Neamț. în centrul orașului 
Piatra Neamț — unde Șta

feta a sosit luni — erau de 
față reprezentanți ai orga
nelor de partid și de stat 
și ai consiliului județean 
pentru educație fizică și 
sport. în ziua de 4 mai pur
tătorii mesajului lși vor 
continua călătoria, străbă- 
tînd localitățile Roman și 
Tg. Frumos, urmînd să so
sească la Iași, ln aceeași zi.

ir
Astăzi se dă plecarea șl 

de pe traseul nr. 5 al Ștafe
tei, din orașul Constanta ur
mînd să ia startul un echi
paj format din sportivi frun
tași. Purtătorii mesajului 
vor străbate localitățile Med
gidia. Tulcea (prima etapă), 
urmînd ca în ziua de 5 mai 
să sosească la Galați. în ziua 
de 6 mai „Ștafeta Semicen
tenarului P.C.R. 1921—1971" 
va poposi la Brăila.

S-a dat startul In finalele campionatelor naționale de box (ediția 42)

Azi, in meci vedetă: Aurel Iliescu-Antoniu Vasile

ln meciu'l-vedetă al galei inaugurale, Pometcu (dreapta) gă
sește deschisă garda lui Gîju

Competiții dedicate Semicentenarului
CONCURSURI NAUTICE 

IN DELTA
Lacul Ciuperca a găzduit un 

atrăgător concurs de caiac-canoe 
organizat de clubul sportiv Del
ta din Tulcea. La această între
cere, închinată Semicentenaru
lui, au participat zeci de ti
neri și tinere, membrii secțiilor 
nautice Pescarul șl Delta din 
localitate, Răsăritul Sulina și 
Centrul Steaua din Tulcea. S-au 
evidențiat echipajele de ju
niori pregătite de antrenorii 
Aftenie Ștefan (Pescarul Tul
cea) și Conslantin Manea (Del
ta Murighiol). La întreceri au 
fost prezenți — ca invitați — 
campionii olimpici Ivan Pat- 
zalchin și Sergbei Covaliov.

Tot în Deltă, la Murighiol, 
s-a desfășurat un interesant 
concurs de bărci pescărești. 
Cursele — rezervate juniorilor 
— s-au bucurat de o numeroasă 
asistență, printre specialiști a- 
flindu-se șl antrenorul emerit 
Radu Huțan,

„ZILE SPORTIVE" 
LA PREDEAL

Cetățeni de diverse vîrste șl 
profesii au plecat aimbătă șl

duminică la Predeal, pentru a-și 
petrece zilele de 1 și 2 mai 
în aerul proaspăt al munților. 
Pentru acești vizitatori, ca și 
pentru amatorii de sport din 
localitate. Comitetul orășenesc 
U.T.C. a organizat, în colabo
rare cu C.O.E.F.S., meciuri de 
fotbal fulger, demonstrații de 
acrobație aeromodelistică, exe
cutate de maestrul sportului 
Dumitru Ivancea, concurs de 
atletism, alergări în sac, ștafete 
cu... ouă în linguri, trasul la 
frînghie și alte jocuri distracti
ve,

Programul a fost completat 
cu meciurile de oină din cadrul 
finalei „Cupei U.G.S.R.",

AZI, LA FLOREASCA, 
SĂRITORII IN ÎNTRECERE

Bazinul Floreasca găzduiește 
azi, de la ora 15, concursul de 
sărituri de la trambulină dotat 
cu „Cupa Semicentenarului”. 
Iau parte cei mai buni sportivi 
din Capitală, precum șl sibla- 
nul Ion Ganea și orădeanca So- 
rana Prelipceanu.

în meciul de debut, cam
pionul muștelor C. Gruiescu 
(Steaua), și-a apropriat mai 
greu decît ne așteptam, vic
toria, N. Cordoș (Dinamo) fă- 
cîndu-i multe clipe grele. C. 
Gruiescu b.p. N. Cordoș 
(3—2). Tot la categoria muscă, 
stilistul V. Ivan (C.P.M.B.) l-a 
întîlnit pe tenacele șl com
bativul băcăuan, A. Cojan. 
Ceea ce a surprins a fost 
faptul că Ivan a acceptat 
stilul bătăios al adversarului, 
pe care l-a învins categoric

Foto i Theo MACARSGHI 
cu propria sa aramă. V. Ivan 
b.p. A. Cojan (5—0). La a- 
ceeași categorie, T. Cerchia 
(Farul) b.p. AI. Dumbravă 
(Oțelul Galați), cu o decizie 
unanimă. Campionul euro
pean al categoriei, C. Ciucă 
(Steaua), se resimte încă, 
probabil, după perioada de 
întrerupere. în meciul cu C. 
Pop (U.M. Timișoara), deși a 
obținut victoria, Ciucă a e- 
voluat neconvingător. C. 
Ciucă, b.p. C. Pop (5—0).

Un meci care și-a ținut 
promisiunea : G. Pometcu 
(Rapid) — N. Gîju (Steaua). 
Așteptată cu deosebit inte
res, partida a corespuns în 
totalitate. Gîju a început 
foarte bine lupta și părea

Este evidentă preocuparea 
organizatorilor ediției actuale 
a campionatelor naționale de 
box de a asigura competi
ției condiții excelente de 
desfășurare. Gongul Inaugu
ral al finalelor a găsit pa
tinoarul „23 August" într-o 
atmosferă sărbătorească, pe 
care i-au împrumutat-o nu 
numai soarele galei de mati
neu ci și glasurile reunita 
ale masei da spectatori.

• Nedekea-un învingător, 
contestat

• Se întrevăd semifinale 
excepționalei
Gruiescu - Ivan,

Nedekea — Amăzăroaie,

Cuțov - lacob

• Surpriză la semigrea!
Siliște
învinge pe Constantinescu

că va obține revanșa. Dar,' 
un atac fulgerător, declan
șat de rapidist, l-a surprins 
nepregătit pe Gîju șl un cro
șeu de stingă în bărbie l-a 
silit să asculte numărătoa
rea arbitrului. Repriza se
cundă a fost echilibrată. In 
ultimul rund, Pometcu a a- 
tacat continuu, a punctat 
mai mult și a obținut o vic
torie de necontestat. G. Po
metcu b.p. N. Gîju (5—0). 
Tot la categoria pană, 1VL 
Dumitrașcu (Farul)’b.ab. 3 I. 
Angelescu (C.S.M. Reșița),

Mihai TRANCA

t&ontinuare' în vag. a 4-a)

După 22 de etape in campionatul diviziei A de fotbal

DINAMO Șl RAPID DUC TRENA...
...în așteptarea sprintului decisiv

Acolo
unJe se pregătesc
viitorii
competitori olimpici

Liceul central de atletism din Clinpulung—unitate model 
a atletismului nostru Realizări și perspective deosebite • Cadre 
de nădejde, atleți cu posibilități remarcabile • In 7 luni, cit 
alții In mulțl ani • Un climat de lucru cum s-ar cere peste tot 

Ideea nu este nouă 1 Ase
menea licee pe profilul unui 
sport sînt din ce în ce mai 
răspîndite peste tot în lu
me, deoarece s-a ajuns la 
concluzia că ele reprezintă 
cel mai bun mijloc de crește
re a elementelor talentate în

ramura de sport respectivă. 
Chiar și la noi, în orașul Gh, 
Gheorghiu-Dej, prima unita- 

specializată în gimnastică

NICOLAE MARAȘESCU

te

în derbyul campionatului de atletism pe echipe

C.A.U. a întrecut Steaua
Rezultate din etapa a II-a î
BRAȘOV. Ploaia căzută in 

timpul nopții a muiat pista, 
fapt care a stinjenit evident 
performanțele. Campioana țării 
C.A.U. Buc. a obținut victoria 
în meciul cu Steaua 158—149 
făcînd un pas important către 
cucerirea, pentru a treia oară 
consecutiv, a titlului republican, 
în celelalte meciuri : CAU — 
Brașov 195—103 și Steaua — 
Brașov 198—110. Bărbați : 200 m: 
Stan (CAU) 22,0 : 800 m :
Damschln (S) 1 :52,6 ; 5000 m : 
Andreica (S) 15 :13,0 ; 10 km 
marș : Stan (S) 46 : 05,6 ; 400 
mg : Tănăsescu (S) 55,2 ; disc : 
Naghi (S) 55,60 ciocan :
Siscovicl (CAU) 58,10 ; lungime : 
Corbu (S) 7,34 ; prăjină : Asta- 
fei (S) 4,30 ; femei : 200 m : 
S. Anghelescu (CAU) 25,6 ; 
800 m : El, Baclu (CAU) 
2 :12,6 ; 100 mg ; El. Mîrza
(CAU) 14,6 ; înălțime : I. Bo- 
kor (CAU) 1,62 ; greutate : C. 
Ionescu (S >15,10 ; suliță: A, 
Zirbo (CAU) 44,90. C. CRUIA
— coresp.

(Continuare în pag. a 2-a)

Stadionul Liceului de atletism din Cimpulung — în stingă, sala de sport
Feto i N. DRAGOȘ

TIMIȘOARA. Rezultate : Ra
pid — Timiș 165—124, Rapid — 
Cluj 159—134. Cluj — Timiș 
158 — 134. Cîștigătorii probe
lor : femei : 200 m : Bădescu 
(R) 25,9 ; 800 m : V. Ban (T) 
2 :15,2 ; înălțime : Bonei (R) 
1,73 ; 100 mg : Nedelcu (C)
15,2 ; greutate : Illy (T) 13,46 ; 
suliță : Becker (T) 51,76 ; băr
bați : 200 m : Pulu (R) 21,9 ; 
800 m : Gedeon (C) 1 :55,6 ;
5000 m : Cefan (R) 14 :47,0 ; 
400 mg : Rățoi (R) 53,4 ; 10 km 
marș : Rinceanu (R) 48 :27,0 ; 
lungime : Jureă (R) 7,56 ; pră
jină : Bogdan (C) 4,20 ; disc : 
Socol (C) 48, 22 ; ciocan : Mu- 
șat (R) 56,82 m. Em. GROZES- 
CU — coresp.

BUCUREȘTI, Citeva rezulta
te (celelalte le vom publica 
în numărul de mîine) de la 
triunghiularul S.S.A, — Dina
mo — Metalul. Femei : 200 m : 
Goth (M) 24,9 ; 800 m : M. Pui
că (D) 2 :13,2 ; 100 m : Enescu 
(M) 14,5 ; suliță : Stancu (D) 
52,40 ; bărbați : 200 m : Dul- 
gheru (D) 21,6 ; 800 m : Un- 
gureanu (D) 1 :51,5 ; Ghipu 
(M) 1 :52,6 — rec. juniori II ; 
400 mg : Nemeș (D) 53,8 ;
10 km marș : Caraioslfoglu (D) 
47 : 03,0 ; ciocan s Costache (D) 
60,64 m

Minutul 51 al partidei de la Cluj. Spectaculosul salt al portarului Corec este inutil. Octavian 
Ionescu, mai rapid 
a egalat

declt portarul

atît de... 
„exclusiv 

această 
primului 
S-ar pu

tea deduce că fotbalul nostru 
încearcă să aplice „lecția 
eficienței" predată invariabil

Mai rar o etapă 
manifest declarată 
pentru puncte" ca 
a 22-a duminică a 
campionat al țării.

D. NEMȚEANU (C.S. BrăilaJ-lNVINGĂTOR

PLOIEȘTI, 3 (prin telefon 
de Ia
pa a
20 de 
vidual 
denții
Nemțeanu a câștigat între
cerea, parcurgînd distanța 
în 40:03 (media orară 41,950 
km), urmat de M. Rîndașu 
(Metalul Plopeni) la 4 s. și 
E. Rusu (Dinamo) la

După amiază, pe 
cuit în 
Ploiești, 
ferit un 
Etapa a
M, Krejci (Dukla Brno), ur-

trimisul nostru). Eta- 
doua desfășurată pe 
km contratimp indi- 
a triat serios preten- 
la primele locuri. D.

centrul 
concurent ii 
spectacol 
fost

11 s. 
un clr- 
orașului 

au o- 
dinamic, 

cîștigată de

mat de M. Nekwapil (Dukla 
Brno) și N. Gavrilă (Steaua). 
Cele mai bune punctaje la 
sprinturile intermediare le-au 
obținut Krejci —20 p ;
Gavrilă — 16 p și M. Nek
wapil — 14 p.

CLASAMENTELE
RALE: individual 
Nemțeanu, 2. M. Rîndașu la 
9 s., 3. E. RUSU la 21 s, 4. 
Krejci la 29 s, 5, Nekwapil 
la 30 s; echipe: 1. Metalul 
Plopeni, 2. Dukla Brno, 3. 
Dinamo, 4. Steaua.

N.

GENE-
• 1. D.

Emil IENCEC

timișorean, a expediat balonul în plasă și Q.F.R. Cluj 
Fotoi Călin CREȚU,

totuși, la unii dintre antreno
rii noștri, înlocuindu-1 cu un 
spirit contabil (legitim).

Acesta fiind fondul carac
teristic evident al etapei de 
duminică — lupta pe treptele 
și pentru treptele clasamen
tului — vom încerca să in
terpretăm datele obiective 

oferite de către competitoare. 
Exprimînd fidel 
polul superior al

soccerul britanic, Italian 
vest’german. Ipoteza con-

de 
sau 
ține, probabil, destul adevăr, 
multe echipe românești dove
dind în joc că au ajuns la 
concluzia că între „a muri 
spectaculos, euforic, aplaudat 
și compătimit" și lupta so
bră, riguroasă, adeseori anti- 
spectacol pentru minimali
zatul (pe nedrept, de către 
unii) punct de toate zilele — 
a doua alternativă oferă sa
tisfacții mai consistente.

Este adevărat că în lume 
există excepția fotbalului 
brazilian de superclasă, care- 
și poate permite luxul să fie 
darnic nu numai cu el în
suși, dar și cu publicul. El 
este, însă, s-a văzut, o excep
ție, pe care o aplauzi și n-o 
poți (deocamdată) imita. Iată 
pentru ce, asistînd la lecțiile 
pragmatice ale fotbalului eu
ropean (de valoare), înțelegi 
echipele românești care, ne- 
fiind prea darnice cu publi
cul, se mulțumesc (sau caută) 
să fie darnice cu ele însele.

Mărginindu-ne, în continu
are, la perimetrul strict al 
campionatului, trebuie să ad
mitem că apropierea scaden
țelor a neutralizat roman
tismul pe care-1 poți bănui,

lupta din 
clasamentu-

Marius POPESCU

(Sontinuare in vag. a 3-a)

Expoziția cu cele 
mai valoroase

trofee de vînătoare
în organizarea Asociației ge

nerale a vînătorilor și pescari
lor sportivi din România s-a 
deschis o expoziție de vînătoa
re. Sînt prezentate cele mal 
valoroase trofee de vînătoare 
din țara noastră. Expoziția, 
găzduită în pavilionul N din 
cadrul complexului expozițional 
din piața Scînteii. este deschfsă 
zilnic (pînă la 9 mai), între 
orele 10 si 18,
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PROBLEMA DE STAT
(Urmare din pag. 1/

de 
respectiv Uniunea 

Cultură Fizică și

cultură fizică și sport din 
Republica Populară Română*.

Noile condiții de dezvoltare 
a statului nostru au făcut 
posibilă trecerea la o nouă 
formă de organizare a edu
cației fizice șl a sportului, 
aceea a înființării unei orga
nizații obștești condusă 
partid, 
pentru
Sport. Totodată, au fost re
organizate colectivele spor
tive, „baza organizatorică 
a activității de cultură fizică 
și sport a maselor", s-au în
ființat cluburile care aveau 
ca sarcină să se preocupe în 
mod special de sportul de 
performanță, au luat ființă 
federațiile sportive etc. Sub 
conducerea U.C.F.S. s-a reu
șit să se asigure stabilitatea 
sistemului competițional de 
masă și de performanță, 
ceea ce a condus, așa cum 
era și normal, la obținerea 
unor succese de prestigiu. 
Pe plan internațional, sportul 
românesc a înregistrat nume
roase performanțe de răsu
net. numele reprezentanților 
noștri figurînd atît în palma
resul J. O. de Ia Roma

1960, cît și în cel al campio
nilor șl recordmanilor mon
diali și europeni de atletism, 
handbal, popice, tir, caiac- 
canoe, lupte, tenis de masă 
etc.

Un moment deosebit de im
portant pentru desfășurarea 
ulterioară a activității l-a 
constituit prima Conferință 
pe țară a U.C.F.S. (23—25 fe
bruarie 1962). In Salutul Co
mitetului Central al partidu
lui, Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri prin
tre altele se spunea i

„Organizațiile sportive sînt 
chemate să desfășoare o in
tensă și permanentă activitate 
de educare a sportivilor în 
spiritul dragostei nemărginite 
față de patria socialistă, al 
atitudinii juste fa(ă de muncă 
și bunurile obștești, al res
pectului fată de colectivul în 
care își desfășoară activita
tea profesională și sportivă 
și fată de publicul spectator, 
ai deplinei corectitudini spor
tive, al botărîrii de a munci 
cu perseverență și a lupta 
cu îndîrjire pentru a obține 
rezultate tot mai valoroase 
în întrecerile sportive in
terne și internaționale*.

Ca urmare a analizei cri-

tice a activității desfășurate 
pînă atunci. în lumina indi
cațiilor partidului, Conferința 
pe țară a U.C.F.S. a elaborat 
o hotărîre prin care au fost 
stabilite liniile directoare cu 
privire Ia dezvoltarea educa
ției fizice și sportului în 
mase, a activității sportive 
de performanță, a muncii de 
selecționare și pregătire a 
cadrelor necesare mișcării 
sportiva șl a întăririi muncii 
organelor și organizațiilor 
U.C.F.S.

Respectînd linia trasată de 
partid, în funcție de condi
țiile specifice perioadei res
pective, U.C.F.S. a reușit în 
activitatea desfășurată ulte
rior Conferinței pe țară din 
1962, să determine obținerea 
unor noi succese, concretizate 
de ascendența sportului ro
mânesc pe scara 
mondială. Era 
pe i 
țării, 
mai 
grija 
tinua 
de cultură fizică și sport din 
patria noastră.

valorică 
răspunsul 

care-1 dădeau sportivii 
condițiilor din ce în ce 
bune, asigurate prin 
partidului, pentru con- 

i dezvoltare a mișcării

pe stadionul Tineretului
Intr-o atmosferă sărbăto

rească, după o frumoasă de
filare în sunetul marșului In
tonat de o fanfară militară, 
ieri dimineață s-a desfășurat 
la stadionul Tineretului din 
Capitală, faza pe municipiu 
a „Crosului Tineretului*. 
Peste 700 de fete și băieți, 
cîștigători ai etapelor pe sec
toare, s-au aliniat Ia startul 
celor șase probe programa
te, oferind numerosului pu
blic prezent în tribune, în
treceri interesante și specta
culoase. Pornind de la cursa 
junioarelor mici, cîștigată de 
Vasilica Roca — reprezen
tanta sectorului IV — con- 
tinuînd cu „mia" de metri a 
fetelor și culminînd cu pal
pitanta întrecere pe 3000 de 
metri a seniorilor, concursul 
s-a dovedit deosebit de reu
șit. Din păcate, însă, sîntem 
nevoiți să subliniem și apa
riția unor aspecte regretabile 
în această întrecere. în pri
mul rînd este vorba despre 
înscrierea în concurs a unor 
atleți legitimați, unii cu vechi 
„state de serviciu** care, în 
disputa cu tinerii lor adver
sari, s-au impus, firește, ocu- 
pînd primele locuri. Dar, vi
gilența secretariatului de 
concurs a înlăturat situațiile 
neplăcute, descalificînd spor
tivii „în culpă" (Nicoleta 
Potemkin, Lupu Grigore 
Manole Zisulescu).

Iată primii clasați în cele 
șase probe t FETE, 15—16 ani 
(800 m) Vasilica Boca (sect. 
4), Ileana Turjan (sect. 4), 
Viorica Gherman (sect. 3) ; 
17—19 ani (1000 ni): Alexan-

drina Ion (sect, construcții), 
Elena Popa (sect. 5), Liliana 
Nanu (sect 2); peste 19 ani: 
(1000 m): Victoria Neagu 
(C.U.B.), Elena Enache (sect, 
construcții), Maria Bucșe 
(C.U.B.) ; BĂIEȚI, 15—16 ani 
(1500 m): Constantin Bebe- 
reche (sect 3), Nicolae Voicu 
(sect. 8), Ovidiu Panaitescu 
(sect. 4) | 17—19 ani (2000 m): 
Dan Dragostei (sect. 3), Petre 
Stoica (sect. 3,) Gh. Cristes- 
cu (sect. 7); peste 19 ani (3000 
m): Dumitru Vasile (ASA), 
Virgil Rîcu (ASA), Ștefan 
Boiță (ASA).

Ilorîa ALEXANDRESCU

Și

Duminică au mai avut loc 
etapele județene ale Crosului 
tineretului la Baia Mare, Pia
tra Neamț, Tîrgoviște și Pi
tești.

Pe străzile orașului Baia 
Mare, 700 de tineri și tinere 
s-au întrecut, în cadrul ce
lor trei categorii stabilite de 
regulament, pentru a-și de
semna reprezentanții la eta
pa finală, care va avea loc 
în ziua de 9

Atleții din 
au dominat 
pei județene 
neretului, desfășurat 
traseu din orașul 
Neamț.

La Tîrgoviște au fost pre- 
zenți 420 de atleți, iar la 
etapa județeană-de la Pitești 
au concurat 500 de băieți și 
fete. (Relatări de Ia cores
pondenții noștri T, TOllA- 
TAN C. NEMȚEANU, 
AVANU și I. FEȚEANU).

mai la Craiova, 
orașul Roman 
întrecerile eta- 
ale Crosului ți

pe un 
Piatra

• S-a născut ta 
CImpulung Muscel 
la 25 octombrie 1940. 
înălțime 166 cm, 
greutate 83 kg. 
Maestră a sportului. 
Face parte din clu
bul Muscelul. An
trenor Ml

zultatelor sala i

gan.
• Campioană re-

publicană la dlsc
în 1959 (44,02 m),
19G1 (51,48 m), 1965
(50,44 m)» 1067
(50,66 m).
• Campioană

balcanică : 1961
(49,99 m), 1967 (54,06
m), 1970 (57,28 m).
• A XVIH-a la

J.O. din 1964 (53,08
m).
• A Vl-a la C.E.

din 1969 (56,62 m).
• Progresia re-

1962 51,48 m
1963 51,57 m
1964 54,02 m
1965 53,82 m

Ultima dintre acestea, 
cea obținută la Pitești în 
ziua de 1 mai, le depă
șește cu mult pe toate 
cele precedente, înscriin- 
du-se astăzi la cota nr. 1 
a valorilor mondiale ale 
anului 1911. Este vorba 
de noul record al țării, 
cel de 60,50 m, care-i dă 
dreptul Olimpiei să pri
vească cu încredere vi
itoarele-! evoluții din a- 
cest sezon al „europene
lor" de la Helsinki și să 
se gîndească, de pe o altă 
poziție decît a făcut-o 
pină acum, la Olimpiada 
anului 1971.

Olimpia Cataramă n-a 
fost, ceea ce în limbaj o- 
bișnuit se cheamă, o fată 
talentată. Întreaga ei ca
rieră sportivă, de 16 ani, 
a însemnat o activitate cu 
totul deosebită, o muncă 
aprigă pentru a face ca 
discul să zboare tot mai 
departe. îmi amintesc că, 
în urmă cu cîțiva ani, 
pe un ger cumplit și vis
col ce te orbea, la Poiana 
Brașov, Olimpia Cataramă 
se antrena cu sîrguință 
pentru concursurile 
vară, aruncind 
zeci și zeci de 
pada troienită, 
multă trudă și 
izbutit ea toate 
toate performanțele sale.

din 
de 
ză
cu

discul 
ori în 
Așa, 
sudoare a 
victoriile,

PiNULIIrlA

VEDETA UNEI SĂPTĂMÎNI PUNE ETAPA IN DIVIZIA D
® ? t

TURNEUL FINAL AL DIVIZIO-
Cnșul (5—S) Apărarea

NARELOR FEMININE A

ROMANIA - ALBANIA,

— 2 iunie, alături de Italia, 
Bulgaria, Belgia și Anglia).

Hi
Imagine din partida C.S M 
primi un nou gol

Cel mai important eveni
ment baschetbaliste al aces
tei săplămîni îl constituie, 
fâiă îndoială, confruntarea 
dintre reprezentativele de se
niori ale României și Alba
niei, programată pentru zilele 
de 9 și 10 mai, în sala Flo
reasca din Capitală. Pentru 
ambele echipe, meciurile 
constituie prețioase verificări 
înaintea participării la tur
neele de calificare pentru 
campionatul european din 
toamna acestui an După cum 
am mai anunțat România va 
lua pat te, între 19 
mai. la turneul de 
towice (alături de 
Ungaria, Danemarca 
Galilor), iar Albania 
neul de la Cagliari

și 23 
la Ka- 
Polonia, 
și Țara 
la tur- 

(29 mai

Tot la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni, se va desfășura în 
sala Floreasca, turneul final 
al diviziei feminine A, după 
următorul program : vineri, 
de la ora 16.30 : Rapid — 
Crișul, Politehnica — I E F S. ; 
simbătă. de la ora 16,30 : 
Crișul — I.E.F.S Rapid — 
Politehnica ; duminică, de la 
ora 9 : Politehnica — Crișul, 
Rapid — I.E FS. La ora 
România — Albania la 
ni ori.

12, 
se-

«I

Universitateaînvinsă de
Craiova cu 43—35, Voința Tg. 
Mureș a fost detronată din 
poziția de lider al seriei I 
a diviziei feminine B, noua 
fruntașă a clasamentului de
venind Universitatea Timi
șoara. După țoale probabili
tățile. însă, echipa care va 
promova va fi cunoscută abia 
duminică, după derbyul Uni
versitatea Timișoara — Voin
ța Tg. Mureș.

Iată rezultatele etapei a 
XlV-a : masculin : Steagul 
roșu Brașov — ‘Universitatea 
Craiova 51—54 (24—26), Co
mei țul Tg. Mureș — Știința 
Petroșani 88—61
Constructorul Arad 
Tg Mureș 52—68 
Utilajul Timișoara 
Zalău 73—53 (26—17), Crișul 
Oradea — Știința Mediaș 
75—67 (34—36), Comerțul
Tîrgoviște — Academia Mili
tară București 48—59 (22—39), 
Univ București — Construc
torul Iași 64—37 (31 —14); fe
minin : Universitatea Craiova
— Voința Tg. Mureș 43—35
(18—17), Știința Sf. Gheor
ghe — Universitatea Timișoa
ra 56—67 (31—32). Foresta

Record Cluj 54—60 
Voința Oradea — 

Salonta 46—48
Medicina București

— Universitatea București
30—51 (13—22), Arhitectura
București — Politehnica Bra
șov 55—48 (29—18), Univer
sitatea Iași — I.E.F.S. II 
56—43 (39—17).

Rezultatele ne-au fost 
transmise de corespondenții : 
P Dumitrescu, V. Popovici, 
M. Avanu, Al. Jilău, Gh. 
Bi iotă, I. Păuș, Șt. Iacob. P. 
Arcan.

58—67
Arad — : 
<31—27), 
Metalul 
(23—28),

„ZONELE"

CRITERIULUI NAȚIONAL

AL JUNIORILOR MICI

De vineri pînă duminică, 
vor avea loc întrecerile fa
zei de zonă a Criteriului na
țional al juniorilor de cate
goria a 
și mai 
orașe : 
Mureș, 
fete : Iași, Galați, Sibiu, Satu 
Mare. Echipele clasate pe 
primul loc la „zone" se vor 
califica pentru finalele ce se 
vor disputa în luna iulie.

Il-a (născuți în 1954 
mici), în următoarele 
băieți : Pitești, Tg. 

Botoșani, Constanța ;

MASA ROTUNDA

ORGANIZATA DE I.E.F.S.

(43-23),
— Voința 

(28—25),
— Voința

Azi, la ora 18, Secția de 
baschet din cadrul Catedrei 
de jocuri sportive a I.E.F.S. 
organizează o „masă rotundă'* 
cu tema : „Probleme actuale 
ale performanței sportive în 
baschetul românesc pe plan 
intern și internațional1*.

LECTORAT

LA CLUBUL STEAUA
Cabinetul metodico-științi- 

fic al Clubului sportiv Steaua 
organizează mîlne, 5 mai 1971, 
orele 8,00, la sediul său, din 
calea Plevnei nr. 114, lec
toratul cu tema : „CONSIDE
RAȚII ANATOMO-FIZ1OLO- 
GICE CU PRIVIRE LA E- 
FORTUL SPORTIV AL CO
PIILOR ȘI JUNIORILOR 
ANGAJAȚI ÎN PROCESUL 
ANTRENAMENTULUI DE 
PERFORMANȚA". Conferen
țiază prof. dr. Andrei Deme
ter, șeful catedrei de fiziolo
gie de la I E F S.

Sînt Invitați să participe 
antrenori, metodist!, profesori 
de educație fizică.

DEBUT SLAB AL FORMAȚIILOR CLUJENE

campionat 
a debutat 
interesant

Cel de al 26-lea 
național de polo 
sub semnul unui 
duel între formațiile bucu- 
reștene Dinamo și Rapid, în 
a căror alcătuire intră ma
joritatea componenților echi
pei naționale. Din păcate însă, 
decalajul dintre aceste două 
echipe șl restul plutonului 
este mult prea mare, astfel 
că și în acest an derbyurile 
respective vor decide pe cam
pioana țării.

Progresul București, I.E.F.S., 
Vagonul Arad și Crlșul Ora
dea s-au prezentat la primul 
examen la nivelul posibili
tăților de care dispun. A sur
prins însă evoluția slabă a 
celor trei reprezentante ale 
Clujului, care nu au reușit 
să cîștige nici un meci (!). E 
drept, Politehnica și C.S.M. 
porneau cu șanse minime în 
partidele de la București ; în 
schimb, Voința, care a întîl- 
nit adversare de valori apro
ximativ egale, putea realiza 
mai mult. Este evident însă 
că față de condițiile de pre
gătire pe care le oferă ex
celenta piscină din orașul de 
pe Someș, echipele clujene se 
prezintă și în acest campio
nat inadmisibil de slab, 
Cum au evoluat în aceste

prime jocuri poloiștii din lo
tul național, care ne vor pre
zenta la sfîrșitul săptămînii 
în turneul internațional din 
Capitală ? Cei mai în formă 
ni s-au părut Zamfirescu, Mi- 
hăilescu de la Dinamo și Cu- 
lineac de la Rapid. Szabo, 
Rusu (R), D. Popescu și La- 
zăr (D) în nota obișnuită, fără 
să exceleze.
l-am putut 
practic doar 
însă nu a

clujenilor, dezorganizată, va 
Foto : Th. MACARSCHI

Ceilalți doi componențl, No
vac și Nastasiu nu au fost 
întrebuințați. Impresia gene
rală este că selecționabilii 
dețin o bună pregătire fi
zică, care le permite să înoa
te mult și să atace variat. 
Ceea ce mai lasă încă de do
rit este precizia paselor și 
mai ales a șuturilor la poartă.

Lotul s-a reunit de ieri și 
va susține probabil un ultim 
joc de verificare (miercuri) 
în compania poloiștilor ita
lieni care sosesc astăzi la 
amiază în Capitală.

— a. v. —
CLASAMENT

1. Dinamo
2. Rapid
3. I.E.F.S.
4. Progresul
5. Vagonul
6. Crișul
7. Voința
8. Politehnloa
I. C.S.M.

Penultima etapă a diviziei B 
la volei a fost marcată de cîte- 
va rezultate surpriză. Astfel, 
Relonul Săvineștl a învins pe 
Electra la București «pulberin- 
du-i astfel orice speranța de 
promovare în A.

înainte de disputarea ultimei 
etape, Sănătatea Arad și Uni
versitatea București — la fe
minin, Progresul București și 
Universitatea Craiova — la 
masculin sînt deja promovate 
în prima divizie a țării, în 
subsolul clasamentelor, situația 
este de asemenea clară, Medici
na Cluj, Electromotor Pitești la 
fete, respectiv C.F.R. Timișoa
ra și Universitatea București 
urmînd să evolueze din sezonul 
viitor in campionatele locale. 
Iată rezultatele tehnice Înregis
trate în penultima etapă :

MASCULIN, seria I t Pro
gresul București — Corvlnul 
Hunedoara 3—1, Voința Bucu
rești — C.F.R. Timișoara 3—0, 
C.F.R. Cluj — Universitatea Ti
mișoara 3—2. Voința Arad — 
Alumina Oradea 3—2, Politeh
nica Brașov' — Ind, sirmei C. 
Turzii 3—0, A.S.A. Sibiu — Hil- 
vania Simleul Silvaniei 3—0 j 
seria a Il-a : Universitatea Cra
iova — Medicina București 3—1, 
Politehnica Iași — Aurora 
București 3—0, Electra București 
— Relonul Săvineștl 2—3. Uni
versitatea București — Electro-

putere Craiova 0—3, Construc
torul Suceava — Oțelul Galați 
3—2, Farul Constanța — Vago
nul Ploiești 3—1.

FEMININ, seria I: Corvlnul 
Deva — I.T.B.-Informația Bucu
rești 1—3, Spartac București — 
Viitorul Bistrița 3—1, Voința 
Oradea — Voința Brașov 3—2, 
Sănătatea Arad — Medicina Tg. 
Mureș 3—0, Medicina Cluj — 
Voința M. Ciuc 0—3, Drapelul 
roșu Sibiu — Voința Zalău 3—1; 
seria a H-a : Flacăra roșie 
București — Viitorul București 
3—1, Politehnica Galați — Pro
gresul București 3—0. Sănăta
tea Ploiești — Universitatea 
București 0—3, Constructorul 
București — Universitatea Iași 
3—1, A.S.E. București — Sănă
tatea Tîrgoviște 0—3, Electro
motor Pitești — Voința Con
stanța 1—3. In meci restanță i 
Electromotor Pitești — Univer
sitatea București 0—3.

CRAIOVENII VICTORIOȘI
La Craiova s-au disputat 

partidele revanșă dintre e- 
chipele de volei ale cluburi
lor Universitatea din locali
tate și Botev Vrața (Bulga
ria). Studenții craioveni au 
cîștigat la aceleași scoruri la 
care pierduseră la Vrața 1 
3—2 (12, —10, —2, 12, 13) 
la fete, după un joc de slabă 
factură tehnică ; 3—0 (7, 11, 
11) la băieți, în urma unui 
joc bun, tn care s-au remar
cat Braun, Bojan, Curteanu 
(U), Petrov și Vasilov (Bo
tev).

V. POPOVICI *1 
N. DRAGANOIU, coresp.

VALENȚA, DIN NOU ÎNVINGĂTOARE
al 

un
Primul premiu clasio 

anului — desfășurat pe 
timp favorabil și în fața unei 
asistențe cifrată la peste 3 000 
de spectatori — a reunit la 
start elita trăpașilor noștri, 
prilejuind o alergare specta
culoasă. După o luptă pre
lungită pe linia dreaptă. Va
lența a smuls în ultimul fu- 
leu victoria, dispunînd de Se
nior, care a realizat la rîn- 
dul său o performanță re
marcabilă.

S-au pus mari speranțe în 
evoluția celor doi campioni 
de generații i Gînd și Renta. 
Primul are scuza că organi
zatorii programelor îl traca
sează cu obligația de a trece 
brusc de la parcursurile de 
fond la cele de viteză și vice
versa, ceea ce îi îngreuiază 
programul de pregătire, de la 
o săptămînă la alta. Renta, 
în schimb nu are nici o 
scuză, deoarece și fără galo
purile date a avut e acțiune 
nesigură. Hotărît lucru, an
trenorii Tănase șl Niculae 
Gheorghe și-au prezentat e- 
levii în cele mai bune con
diții. Primul a recoltat încă o 
victorie — în afară de Va
lența — cu Soprana și mal 
putea adăuga alte două, da
că Tamisa nu se handicapa 
suplimentar cu un lung ga
lop, și Tăbăraș nu șchiopa 
în parcurs. Cel de al doilea 
a cîștigat cu Sabin, a pierdut 
de o nimica cu Senior, iar 
loniță i a spulber.it iluziile, 
enlnj.md din «enm cu Te
lega A in i i e<vmat nej.lă' ut. 
prin prisma recordurilor, vic-

toria iepei Mira. Revenit du
pă o îndelungată absență pe 
turf, Costică Radu a condus-o 
fără reproș, dar adversarii 
s-au gîndit cu mult înainte 
de start să nu-1 tulbure cum
va acțiunea și au lăsat-o să se 
plimbe... A mal cîștigat și 
Iuta, cu care Ispas a fost 
foarte nesigur în final și nu
mai printr-o întîmplare si
tuația n-a căpătat ’ un aspect 
tragic. Băieții de grajd, e 
bine că sînt promovați în 
curse, dar, trebuie pregătiți 
cu mai multă atenție. Re
zultate tehnice I 1. Cumpă- 
nel (N. Boitan), Tamisa, Ca
bina, 36, 2. Sabia (N. Gheor
ghe), Obădar, Hirondița, 32,2, 
3. Mira (C. Radu), Torpedo, 
Struna, 34, 4. Hiparion (D. 
Toduță), Olănița, Cuc, 32,3, 
5. Soprana (Gb. Tănase). Să
raca. Garou, 32,3, 6. Valența 
(Al. Nacu), Senior, Străjac, 
29, 7. Iuta (V. Ispas), Obreja, 
Huluba, 35,5.

Niddy DUMITRESCU

5 JUCĂTORI ROMANI LA TURNEUL 
INTERNAȚIONAL DE LA KIEV

Cinci tineri jucători români 
participă. între 4 și 7 mal, la un 
turneu iniernatlonal de tenis de 
masă care se va desfășura la 
Kiev. Au făcut deplasarea Ana 
Luntfami, țigla I.upu, Mihai Bo- 
borir* Mihai Coiteseu și Ștefan 
Moraru, el fiind însoțiți de an
trenorul Nlcu Naumescu.

894—2»
1.

320—2558
8.

814—2504
4.

839—3169

842—348

269—280 
286—284

Dintre portari 
urmări în mod 
pe Huber, car» 
avut ce apăra.

9
t. S.C. Bacău 22 8 3 11
7. Politehnica Galați

22 8 3 11
8. Dinamo Brașov

22 6 I 14 toi—374
I. Voința București

22 4 1 li <99—479
10. Știința tovrln

22 1 1 li iii—381

1. Steaua 22 17 2 
Dinamo București 

22 16 3 
Universitatea Buc.

22 16 2 
Universitatea Cluj

22 10 3
S. Poli. Timișoara

22 8 5

CLASAMENTUL

Foto i CfiliB CBEȚU

NU NUMAI

!7— 1 4
19— 4 4
9— 8 3
9—9 2 
5—12 2 
9—18 2
8— 7 1
9— 14 0
9—U 9

Jocurile de divizia B sînt din ce în ce mai atractive și mai 
echilibrate. Iată o fază din întilnirea dintre echipele feminine 
U“ Cluj și Chimia Victoria,

DIVIZIEI MASCULINE A
Iată clasamentul diviziei 

masculine A, după disputa
rea primelor patru etape din 
cadrul turului III, în aer li
ber, al campionatului. După 
cum se vede, atît lupta pen
tru supremație în clasament 
cît și cea pentru retrogra
dare, mai precis pentru lo
cul 9, este deosebit de strîn- 
să. diferențele de un punct 
fiind „la ordinea zilei* I
— ............. 3 —

Reluată La jumătatea Lu
nii aprilie, disputa echipe
lor masculine de divizia A 
pasionează mai mult ca în 
alți ani, Lupta pentru titlu 
angajînd acum nu numai pe 
veșnicele rivale Steaua, și 
Dinamo București, ci și pe 
Universitatea București, for
mație care s-a impus cu 
autoritate în această ediție, 
întrecerea directă dintre 
ceste trei echipe, pe de 
parte, și pe de altă parte 
posta pe care o primesc 
la celelalte participante 
campionatul diviziei A 
toate ia un loo fac ca aproa- 

să se 
mai 

după 
(vom

a- 
o 

ri
de
La

pe în fiecare etapă 
înregistreze rezultate 
puțin scontate. Astfel, 
reluarea competiției 
preciza pentru cititorii mai 
puțin avizați în handbal că 
acum are loc cel de al III-lea 
tur al campionatului) am 
notat tnfrîngerea echipei 
Steaua la Bacău, rezultatul 
de egalitate al dinamoviști- 
lor buoureșteni tot La Ba
cău șl duminică remiza de 
la București dintre studenții 
bucureșteni și cei clujeni.

Acest echilibru valoric, șl 
mai mult dzcît atît, am 
spune i curajul ob care for-

> r-

mațlile din mijlocul clasa
mentului abordează în pre
zent partidele cu fruntașele 
întrecerii, au determinat o 
serioasă creștere a interesu
lui pentru handbalul mascu
lin, creștere exprimată tn 
mod concret în marele nu
măr de spectatori oare asis
tă etapă de etapă la meciuri. 
Este un Lucru bun, de 
natură să bucure pe toți cei 
ce iubesc acest sport. Pînă 
aci toate lucrurile sînt în 
ordine. Din păcate, însă, a- 
tît ia partidele ce au avut 
loc in Capitală, cit mai a- 
les la jocurile ce s-au dis
putat în provincie și-a făcut 
loc în ultimul timp o îngri
jorătoare tendință de a se 
juca brutal, de a se căuta 
victoria prin mijloace de loo 
regulamentare. Cuvîntul de 
ordine în apărare este faui- ’ 
tul, repetat de zeci de ori, 
practicat cu forță, uneori 
o evidentă intenție de a 
timida adversarul.

Nu avem intenția de 
pleda pentru un handbal
„salon", extrem de... pașnic. 
Tn fond, fiecare formație
iși apără șansele cu maxi
mum de dîrzenie și cu toa
tă capacitatea sa. Dar, a-

tunci cînd pronunțăm cuvîn- 
tul capacitate ne gîndim nu 
numai la forța fizică, ci și 
la valențele de ordin tehnio 
și tactic. Modul de expri
mare competițională al unei 
echipe nu își poate găsi 
fundamentul numai In tăria 
mușchilor și In promptitudi
nea de a brutaliza un ad
versar. Spectatorii — repe
tăm i din ce in ce mal mulți 
la handbal — doresc șl 

od ce 
jocurile 
uneori 
să nu 
româ-

handbal 
altceva. Și dacă toți 
vin cu încredere La 
divizionare 
dezamăgiți, 
uităm că 
nesc nu va

pe astfel d« eăl Ite

pleacă
atund 

handbalul 
putea păși Lnain-

Calin ANTONESCU

REZULTATE SCONTATE
IN DIVIZIA B

cu 
in-

a 
de

Duminică s-au disputat 
jocurile din cadrul etapei a 
patra a returului campiona
tului de handbal divizia B. 
Iată rezultatele înregistrate i 
MASCULIN, seria I : Știința 
Bacău — Trotușul Gh. Gh. 
Dej 10—17 (4—9), Rafinăria 
Teleajen — Chimia Făgăraș 
15—12 (8—71, Medicina Tg.

Mureș — Agronomia Iași 15— 
25 (6—12), Tractorul Brașov
— Relon Săvineștl 28—21 
(13—9); seria a Il-a : Tehno- 
metal Timișoara — Indepen
dența Sibiu 10—9 (6—4), Glo
ria Arad — Textila Gisnădie 
23—13 (9—8), Minaur Baia 
Mare — Metalul Copșa Mică 
27—9 (11—2), ASA Sibiu — 
Timișul Lugoj 18—13 (7—6), 
Universitatea Craiova — CSM 
Reșița 13—11 (5—7); FEMI
NIN, seria 11 Știința Bacău
— Voința București 4—4 (2—
2), Voința Rădăuți — Progre
sul București 5—6 (2—3),
Universitatea Iași — Rapid 
București 10—19 (6—8), Con
structorul București — Chi
mia Buzău 6—5 (3—2), Co
merțul Constanța — Spartac 
Ploiești 15—13 (9—7); seria 
a Il-a: Universitatea II Ti
mișoara — Voința Sighișoara 
7—6 (5—1), Universitatea Cluj
— Chimia Victoria 22—8 (9— 
4), Jiul Petroșani — Sparta 
Mediaș 9—13 (4—5). Derrna- 
gant Tg. Mureș — Construc
torul Baia Mare 4—5 (2—3), 
Chimia Făgăraș — Oltul Sf. 
Gheorghe 9—8 (7—4).

(Corespondenți i p. Peană, 
Șt. Băioi, V. Popov ici, V, Se- 
căreanu. P. Arcan, S. Neniță, 
I. Păuș, G. Roman, N. Ena
che, C. Crețu, I. Tomsscu, I. 
Ionescu, T. Tohătan, V. La« 
zăr, D. Daniel),

spulber.it
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ÎN DIVIZIA C

ECOURI DURA 24 DE ORE
DIN CULISELE UNUI MECI FRUMOS

© Duminică, dinspre Pitești și 
Craiova, toate drumurile duceau, 
Ia Slatina. Din cetatea Băniei, dar 
și din București, flux de limu
zine, autocamioane, autobuze, 
motociclete... La ora 15, galeriile 
își încep disputa. Dar va fi o lup
tă de-a dreptul sportivă. Dacă 
Slatina ar fi contat în „Trofeul 
Petschovschi", treceam nota zece 
fără rezerve. Pentru fair-play-ul 
publicului și pentru eforturile 
organizatorilor.

© Cu o oră înaintea partidei, 
Răducanu nu știa dacă va juca. 
O infecție a necesitat o Interven
ție chirurgicală, cu o zi înainte, 
șl Rică încă suferă. își mărturi
sea necazul în șoaptă, parcă să 
nu-1 audă adversarii. Dar cînd 
cineva a spus nu știu ee despre 
„moralul echipei", goal-keeperul 
Grantulul a zis cu voce tare. 
„Am să fac o partidă mare, și 
așa l Trebuie !“ Partida cea mare 
avea să o facă, însă, celălalt por-

„NU VOM MAI LĂSĂ FRÎNELE

DIN MINĂ"
• „Golul timișorenilor și pau

za care i-a urmat i-au lndirjit 
pe băieți, încât eram sigur că 
nu vor pierde partida — măr
turisea după meciul de la Cluj 
fundașul echipei locale C. Bur- 
le«u. Dincolo de hotărîrea lor, 
ne *iai bazam, însă, pe pre
gătirea fizică bună a echipei, 
factor care ne-a ajutat In mul
te cazuri să recuperăm terenul 
pierdut. Da acum, nu vom mai 
lăsa frînele din mină".

• ION POP — suporter : 
„Deși sa spune că nu există 
prea mare afecțiune între cele 
două echipe clujene, „U« — 
cu specialitatea ei de a evolua 
bine în deplasare — a servit 
excelent formația feroviară, 
smulgînd Jiului un punct. Du
minică, însă, în derbyul local, 
C.F.R.-ul trebuie să știe că 
„U” luptă să-și apere numele".

Nș. D.

tar al jocului, craloveanul Oprea.
© în pauza meciului de tineret- 

rezerve, din cabina „Universității" 
răzbate o voce supărată. Antre
norul Nuțescu își avertizează fun
dașii centrali pentru golul primit 
atît de ușor. Și na erau repro
șuri fără noimă, căci cei 2 apă
rători aveau experiență și nume: 
Mincă și Bîtian.
• Imediat după meci, reîntîlnl- 

re cu antrenorul Marin Bărbu- 
lescu. Îmi spusese înaintea par
tidei de ce a rămas acasă Co- 
dreanu („motive familiale"), dar 
nu ca un fel de scuză. Antrenorul 
Rapidului nu se gîndea înainte de 
joc la înfringere, nici nu voia, 
cred, să se gîndească la așa ceva. 
Cu atît mai firești, deci, regretele 
din final.

— Am atacat o repriză întrea
gă, în timp ce craiovenli an avut 
o singură ocazie 1

— Nu credeți că Rapidul a ata
cat cu adevărat (deși fără un 
vîrf în formă) abia după ce a 
primit golul, și atunci...

— N-am renunțat nici In pri
ma repriză la atac, dar atunci a 
fost mai mult un joc de mijloc. 
E drept, atacul trebuia să insiste 
înainte de a primi golul. După 
aceea, am jucat mai bine, dar 
Oprea a fost un zeu !

Mircea M. IONESCU

GHIRCA N-A ÎNȚELES 
ROSTUL LAUDELOR

După jocul de la Ploiești, 
antrenorul secund, Em. Ha- 
șoti, revenit la Constanța cu 
echipa de tineret, ne-a decla
rat următoarele : „La Plo
iești, Farul a confirmat as
censiunea sa. Puțin a lipsit 
să cucerim ambele puncte. 
Nu mi-a plăcut cum a jucat 
tînărui Ghirea. Ridicat in 
slăvi de toți, el n-a mai fost 
atît de util echipei noastre". 
(C. Popa, coresp.)

„U" A JUCAT NESPERAT
DE BINE...

penulti- 
reprize, 
de Nai-

„POST SCRIPTUM"
LA PARTIDA DE LA CLUJ

„TINERII AU DAT SATISFACȚIE

DEPLINĂ'4
șt. Coldum — antroner princi

pal > „Slnt mulțumit de evoluția 
echipei. Mențiune special» pentru 
tinerii Introduși in acest med, 
care au dat satisfacție deplin». 
Faptul că Smarandache, Donose, 
Tița, Țarălungă au evoluat bine 
în fața Rapidului, creează pentru 
el o obligație suplimentar» pen
tru viitor. Apreciez comportarea 
sportivă a tuturor jucătorilor, 
care Intr-un med cu miză mare 
n-au creat probleme arbitrilor. 
Slblanul C. Nițescu a font și ei 
la înălțime".

Șt GURGUI COffMp.

— Am rămas fără portari !, 
se lamentau antrenorii timișo
renilor după jocul de la Cluj. 
Corec apără așa cum ai văzut 
(trei goluri la care a fost 
spectator), iar Tatar .a primit 
dezlegare pentru „Vulturii" Lu
goj, din divizia C.

— Și Gaboraș 7
— Probabil va reintra la 

București, cu Rapidul. Deocam
dată, îl utilizăm pe juniorul 
Așa !..,

• Manolache... redivivus. El 
a primit dezlegare pentru 
U.M.T. împreună cu el joacă, 
în echipa antrenată de C. Toma, 
alți doi foști „ceferiști" timișo
reni î Răcelescu și Speriosu.

• „N-avem nimic cu Eugen 
Iordache. Deocamdată are un 
concediu medical de 11 zile. A- 
pol, îl așteptăm să colaboreze cu 
dr. C. Rădulescu".

Aceasta este opinia CONDU
CERII clubului C.F.R. Cluj...

• In min. 88, Cojocaru comi
te un dublu fault în careu asu
pra lui Floareș. Ca de obicei, 
coechipierii săi protestează la 
decizia arbitrului. Cojocaru ri
dică mîna-n sus : — Inutil, 
băieți. Apoi, spre arbitru 1 „Am 
făcut fault”.

O comportare sportivă, dem
nă da subliniat... (a. mJ

® La Petroșani, în 
mul minut al primei 
mingea lovită cu capul 
din a izbit bara de sus, căzînd 
fulgerător în teren, la cițiva 
centimetri înaintea liniei porții. 
Momentul a fost de tensiune și 
derută, cițiva jucători ai Jiului 
și mai mulți spectatori — mai 
ales cei aflați... departe de fază
— solicitînd gol. La sfîrșitul re
prizei, prof. Mircea Pascu, din 
conducerea clubului petroșe- 
nean, recunoștea, cu sportivita
te : „Am fost Ia cițiva metri 
de poartă : mingea a căzut la 
jumătate de metru în teren ! 
Nici vorbă de gol...”

• La
— „U” 
dat cu

sfîrșitul meciului Jiul 
Cluj, publicul a aplau- 
căldură ieșirea de pe

0 ACCIDENTARE
La sfîrșitul meciului cu 

S. G. Bacău, ne-am .pierdut" 
și noi printre jucătorii Pro
gresului, pentru a... vîna o- 
ventualele impresii ale aces
tora asupra meciului do cu- 
rînd terminat Șl nu ne-a 
fost prea greu, căci, în eufo
ria victoriei obținute, .ban
carii" erau în vervă i

— Meciul a fost cu mult 
mai ușor decît ne așteptam 
— spunea Matei. In primul 
sfert de ord, puteam sdmar> 
căra încă două goluri I

CU NOROC?I
In spatele Iul, Zamfir 

permitea — normal — 
glumească pe seama acciden
tării sale i

își 
•ă

— Este pentru a doua oară 
cind mă lovesc la cap și ciș- 
tigăm cu același scor i 3—1. 
(Prima oară ia Brașov n.r.). 
Ce-ar fi să mă accidentez și 
simbătă, In meciul cu Rapid 7 
Poate Ktradiția“ se va confir
ma fi In privinfa scorului 1 f 
(Rd. TJ

ETAPA A XXII a IN CIFRE
• După consumarea parti

delor etapei a XXII-a, în ac
tualul campionat »-au înscria 
402 goluri : 288 au înscris 
gazdele, 118 oaspeții. Da re
marcat că al 400-lea gol . a 
fost marcat de Moldoveanu, 
în min. 73 al partidei Poli
tehnica — Steaua.

• Cele mai mari nota în

PE MICUL ECRAN
SIMBĂTĂ 6 MAI. ora 

15,15 : Progresul — Rapid, 
transmisie directă de la sta
dionul Republicii.

DUMINICA 9 MAI. ORA 
16 : program sportiv organi
zat în cinstea aniversării Se
micentenarului P.C.R. — so>- 
sirea ștafetei festive, atle
tism, gimnastică și meciul 
de fotbal Steaua — Dinamo. 
Transmisie directă de la 
stadionul Republicii.

această etapă le-a primit 
U.T.A. — 90 p (cu o medie 
de 8,18), Iar cele mai mici 
note le-a primit C.F.R. Timi
șoara — 62 p (5,63). Cea mai 
bună apărare : U.T.A. — 42 p 
(8,40) ; cele mal bune linii da 
mijloc : Steaua și U.T.A., fie
care cîte 16 p (8,00), iar cel 
mai bun atac, U.T.A. — 33 p 
(8,25).

• Pe baza notelor acorda
te în această etapă, clasamen
tul constant-valorlc după 22 
de etape se prezintă astfel : 
1. POLITEHNICA 1 736 p, 2. 
Steagul roșu 1719 p, 3. Ra
pid 1716 p, 4. „U“ Cluj 1709 
p, 5. Farul 1697 p, 6. Dina
mo 1 693 p, 7. Univ. Craiova 
1 683 p, 8. F. C. Argeș 1 677 
p, 9. Steaua 1 668 p, 10. C.F.R. 
Cluj 1 664 p, 11. U.T.A. 1662 
p, 12. Petrolul 1 656 p, 13. 
S. C. Bacău 1612 p, 14. Jiul 
1610 p, 15. Progresul 1599 

16. C.F.R. TimișoaraP, 
1 576 P.

Adrian VASILESCU

ACOLO UNDE SE PREGĂTESC 
VIITORII COMPETITORI OLIMPICI

(Urmare din pag. 1)

a dat rezultate bune șl de 
aici pînă la extinderea ideii 
și la alte sporturi n-a fost 
decît un pas.

Cum era și firesc, atît Mi
nisterul învățământului, cît și 
C.N.E.F.S s-au orientat pen
tru înființarea la Cîmpulung 
Muscel a unul liceu de atle
tism, acest oraș fiind un 
centru atletic cu tradiție. Ast
fel, la 15 septembrie 1970 a 
luat ființă în această locali
tate Liceul central de atle
tism și Centrul național pen
tru pregătirea atleților juni
ori. De la început lucrurile 
au in trait pe un făgaș deose
bit de favorabil. Șl aceasta 
pentru că, pe lîngă sprijinul 
Min. Invățămîntului și al 
C.N.E.FB., liceul l-a primit 
și pe cel direct, multilateral 
și continuu, al Consiliului 
popular județean, al organe
lor de conducere ale orașului 
Cîmpulung, fapt care a făcut 
ca peste unele greutăți, Ine
rente oricărui început de 
drum, să se treacă mult mal 
■ușor decît era de așteptat.

Astfel, baza materială a 
fost rezolvată în sensul că 
atît clădirea școlii (cu cla
se de la V la XU), căminul 
pentru 200 elevi, cantina, sala

de sport (28x18 m), stadionul 
cu toate cele necesare etc. au 
fost grupate într-un singur 
complex, ceea ce creează 
condiții optime de lucru, de 
studiu și da odihnă. în plus, 
s-a avut în vedere și existen
ța — la numai 5 minute de 
mers — a stadionului central, 
special pentru atletism.

La acest liceu, conform re
gulamentului, tint primiți — 
cu precădere — acei tineri 
care dovedesc aptitudini pen
tru atletism și pentru care, 
sa asigură gratuit toate con
dițiile materiale pe toată du
rata școlarizării. La termina
rea școlii, absolvenții cu ba
calaureat se pot înscrie la 
orice facultate. Important es
te faptul că planul de învă
țământ nu diferă de cel al 
liceelor generale. încadrarea 
didactică cuprinde profesori 
pentru toate materiile și In 
plus 5 profesori care se ocu
pă exclusiv de pregătirea a- 
tletică a elevilor I Gabriel 
Bădescu, directorul școlii, Mi
hai Răuțoiu, Gheorghe Geor
gescu, Constantin Staicu fi 
Victoria Bădescu.

Examenele de admitere fa
vorizează pe cei care dove
desc aptitudini pentru o pro
bă sau alta din atletism. Ast
fel, pentru admiterea în cla
sa g ,V-a și cojnpletgrea «-

NEAGU RADULESCU vă prezintă 
SCRÎNCIOBUL SAPTAMÎNII ÎN CONTINUA MIȘCARE^

(Sus : 
jos :

Steaua, Petrolul ;
C.F.R. Timișoara)

Dinamo, Rapid, U.T.A., Farul, 
Sport Club Bacău, Progresul și

ETAPĂ CU GOLURI MULTE
SERIA I

Letea Bacău —< Nicotină lași
4—0 (2—0)

Foresta Fălticeni —■ Petrolul 
Moineștl 1—0 (1—0)

Minerul Comănești — Mlnobro- 
'dul Vatra Bornei 4—0 (3—0)

Fulgerul Dorohol — Victoria 
Roman 2—2 (2—2)

Textila Buhuși — Textila Boto
șani 3—0 (0-0)

Minerul Gura Humorului — Ra- 
răul Cîmpulung 2—0 (2—0)

I.T.A. Pașcani — cimentul Bi- 
caz 2—3 (1—2)

Penicilina Iași — Chimia Su
ceava 0—1 (0—0)

(Corespondenți : I. Ian cu, D. 
Crăciun, I. Bîrzan, I. Mandache, 
I. Vieru, D. Bolohan, V. Apostol 
șl V. Dlaconeseu).

1. Chimia 24 15 4 fi 48—13 34
2. Victoria 24 12 6 6 42—26 30
3. Minerul C. 24 12 4 8 38—22 28
4. Foresta 24 12 4 8 34—29 28
5. Cimentul 24 12 3 9 39—33 27
6. Min. G.H. 24 9 7 8 38—r28 25
7. Petrolul 24 11 3 10 30—28 25
8. Nlcolina 24 8 8 8 32—30 24
9. Rarăul 24 10 3 11 28—27 23

10. Textila Bh. 24 10 3 11 36—36 23
11. Textila Bt. 24 9 4 11 25—31 22
12. Minobradul 24 10 2 12 35—43 22
13. IT A Pașcani 24 10 2 12 33—46 22
14. Letea 24 7 4 13 29—42 ld
15. Penicilina 24 7 4 13 19—38 18
16. Fulgerul 24 6 3 15 29—64 15

ETAPA VIITOARE (9 mal) : Pe
trolul — Fulgerul ; Textila Bt. — 
I.T.A. Pașcani ; Victoria — Pe
nicilina ; Mlnobradul — Foresta ; 
Nicotină — Minerul C. ; Cimen
tul — Chimia ; Minerul G.H. — 
Textila Bh. ; Rarăul — Letea.echipei oaspete. în 

despărțirea de fotba-
teren a 
schimb, 
liștii Jiului s-a făcut într-o tă
cere mormîntală. Tribuna ră- 
mîne — iată — cel mai exact 
seismograf al unui meci...

• Antrenorul minerilor, 
Tîlmaciu : „Universitatea

V. 
a 

jucat nesperat de bine. După 
jocul slab practicat de Jiul, tre
buie să fim mulțumiți cu acest 
punct I"

BUN VENIT, SANDU GABRIELI 
de 
din

juniorilor,

la Metalul 
„laboratorul" 

aflat 
un nou

Și
Pantelimon, 
de talent și-a luat... 
spre elita fotbalului 
E vorba de fostul 

el

Așadar,
București, 
copiilor 
în Șos. 
jucător 
zborul 
nostru,
component (și căpitan) 
naționalei de juniori, SAN
DU GABRIEL. După un

transfer atît de tergiversat, 
după un turneu (în îndepăr
tata ' Brazilie), de acomodare 
cu noii săi colegi, săptămîna 
trecută Sandu Gabriel a 
debutat în formația din 
Șos. Ștefan cel Mare. L-am 
văzut evoluând în meciul de 
cupă cu Progresul Brăi
la și apoi în mal difi-

cila partidă cu F.C. Argeș. 
In .ambele jocuri, dar mai 
ales duminică, Sandu Ga
briel a avut o evoluție la 
nivelul celor mai buni ju
cători de la Dinamo, făcînd 
din nou dovada calităților 
sale. Intre experiment-ații 
Nelu Nunweiller și Deleanu, 
tinărul Sandu 
acomodat ușor, 
pe el, de loc 
tracul debutului.

Deci, pentru acest tînăr 
calea spre afirma- 

fost 
înainte, 

sportivă 
numai și numai 
modul cum se va pre-

Gabriel s-a 
fiind sigur 

dominat de

fotbalist, 
re a 
acum 
rea 
pinde 
el. de 
găti. Drumul, de loc neted, 
spre vîrful piramidei • abia 
acum începe. Bun venit, 
Sandu Gabrieli (AL. O.)

deschisă. De 
consacra- 

va de- 
de

AMO Șl RAPID DUC TRENA...
(Urmare din pag. I)

lui, metafora „cursei ciclis
te" este confirmată de la o 
etapă la alta, Rapid sau Di
namo reușind să evadeze 
cîte o singură duminică, plu
tonul revenind cu regularita
te în plasa celor două te
merare.

Bănuită ca fiind o dumini
că favorabilă Rapidului, a- 
vantajată de... necazurile e- 
chipei craiovene, etapa a 
confirmat... clasa de excep
țional luptător a lui Nun- 
weiller III, care dorește — 
așa cum nici un alt jucător 
de la vreo altă echipă nu știe 
să dorească — să aducă un nou 
titlu clubului său. Deși Tra
ian Ionescu declară la toată 
lumea că această performanță 
nu reprezintă scopul său, 
cine l-a văzut duminică, în 
joc, pe exemplarul Nunweil- 
ler III își dă seama că Dina
mo are în persoana lui un 
atu care înseamnă mai mult 
decît randamentul unui li
bero de mare eficiență, ro
lurile de catalizator, de cîr- 
maci, de om de sacrificiu și 
de creier de echipă fiind 
îndeplinite la superlativ de 
acest jucător care poate în
clina balanța victoriei unui 
meci sau' (vorba nu este prea 
mare) chiar a unui campio
nat.

Referindu-ne la Rapid, care 
acuză, în continuare, o cro
nică anemie în atac — e 
foarte greu să câștigi un cam
pionat doar pe sclipirile lui

Clasamentul 
returului

Neagu (care are și cîte un 
meci în care nu „se vede") 
și pe munca a doi fundași 
centrali excelenți, care vor să 
înlocuiască o echipă întrea
gă, adică să oprească golurile 
adversarului și să marcheze 
ei în locul unor înaintași 
care se agită cu minimum de 
folos — șansa sa derivă din 
avantajoasa suită de 4 me
ciuri pe care le are de sus
ținut în continuare (cu Pro
gresul, C.F.R. Timișoara — 
la București, C.F.R. Cluj — 
în deplasare, Steagul roșu
— la București).

Bine plasată în plutonul 
fruntaș ni se pare și U.T.A.
— care duminică evoluează 
la Timișoara — jucînd, în e- 
tapa imediat următoare, o 
carte mare, la Arad, cu Di
namo.

Dacă va cîștiga duminică 
la Bacău, se poate spune că 
Farul va arbitra și lupta 
pentru titlu și cea pentru 
evitarea retrogradării. Este, 
totuși, greu de presupus că 
strategia pozițională (de 
mare maestru de șah) a lui 
Robert Cosmoc nu va pre
zenta în următoarele etape 
o fisură de care să nu pro
fite Dinamo, Rapid, U.T.A. 
sau poate chiar Steaua...

Apropo de învinsa Politeh
nicii, ea a dovedit la Iași că 
fără Tătaru II nu este în 
stare să joace pe... goluri. 
Relansată impresionant în 
acest retur, Steaua ar fi reu
șit — poate — să furnizeze 
cea mai mare surpriză a

CAMPIONATUL ECHIPELOR 
DE TINERET-REZERVE

SERIA A H a
Petrolistul Boldești — Unirea 

Tricolor Brăila 4—0 (0—0)
Șoimii Buzău — Trotușul Gh. 

Gheorghlu-Dej 3—0 (1—0)
A.s.M. Tecuci — Automobl-

Iul Focșani 4—0 (1—0)
Rulmentul Birlad — Olimpia

Rm. Sărat 1—1 (0—0) 
Metalurgistul Brăila — 8.U.T.

Galați 2—0 (1—0)
Metalul Plopenl — Metalul 

Buzău 2—0 (1—0)
Voința București 

Galați 0—1 (0—0)
Ancora Galați 

Berea 2—0 (1—0)

Dada

Petrolul

(Corespondenți : N. Dine», M. 
Dumitru, V. Doruș, L. Solomon, 
D. Cristache, C. Averchl, Gh. 
Vlad și V. Stefă-nescu).

1. Metalul P. 24 17 4 3 40—15 38
2. Șoimii 24 13 3 8 38—20 29
3. Rulmentul 24 8 12 4 22—20 28
4. Olimpia 24 12 4 8 30—36 28
5. Dacia 24 9 8 7 31—23 26

F.C. Caracal — Progresul Co
rabia 3—1 (0—1)

Unirea Drăgășanl — Autobuzul 
București 1—0 (1—0)

(Corespondenți s D. Dlaconeseu. 
O. Guțu, V. Nlcolescu, I. Zldaru, 
I. Dlaconu, M. Avanu, Oh. Dom-, 
clu).

1. F.C. Caracal 24 15 4 5 38—20 34
2. Chlrpia R.V. 24 15 3 6 37—21 33
3. T.M. BUC. 24 11 7 6 36—23 29
4. Petrolul T. 24 8 10 6 27—32 20
S. Comerțul 24 10 5 9 31—28 25
6. Chimia T.M 24 9 7 8 24—22 25
7. Petrolul V. 24 10 4 10 38—29 24
8. IRA Cîmp. 24 8 8 8 24—23 24
9. Mașini 24 11 2 11 41—43 24

10. Autobuzul 24 9 4 11 36—26 22
11. Sirena 24 7 8 9 28—31 22
12. Lotrul 24 9 4 11 30—37 22
13. Gloria 24 7 7 10 22—21 21
14. Dada 24 7 7 10 26—33 21
15. Progresul 24 6 7 12 21—38 17
16. Unirea 24 6 3 15 14—39 1B

ETAPA VIITOARE : sirena — 
Gloria ; Unirea — I.R.A. dmpina) 
Autobuzul — Eotrul ; Chimia Rm. 
V. — F.C. caracal; Dacia — Pro
gresul ; comerțul — T.M. Bucu
rești ; Petrolul V. — Petrolul T. ; 
Chimia Tr. M. — Mașini.

SERIA A V-a

Minerul Bocșa — M.K.V.A. Tr.
Severin 4—3 (2—0)

Metalul Topleț — Minerul Mol-, 
dova Nouă 4—0 (1—0)

Pandurii Tg. Jiu — CJJa. Ca
ransebeș 1—0 (1—0)

Metalul Tr. Severin — Mine
rul Eupeni 3—0 (2—0)

Furnirul Deta — Electromotor 
Timișoara 2—1 (1—0)

Dunărea Calafat — Vulturii 
textila Lugoj 1—0 (0—0)

Victoria caransebeș — Steagul 
roșu Plenlța 1—0 (0—0)

știința Petroșani — Minerul
Motru 3—0 (1—0)

(Corespondenți : T. Isac, C.
Avram, P. Crlstea, Gh. Mariani, 
N. Sorinca, St. Zvîgnea, M. Mu- 
tașcu șl B, Stalcu).

1. Vulturii 24 13 4 7 54—20 30
2. Știința 24 12 « 6 37—13 30

3. CFR C-sebeș 24 13 3 8 35—25 29
4. Minerul L. 24 12 2 10 29-27 20
5. Pandurii 24 8 9 7 25—21 25
0. Dunărea 24 10 5 9 29—31 25
7. Mln. M.N. 24
8. Electromotor 24

9. Metalul T.S. 24
19. Furnirul 24
11. Metalul T. 24
12. Minerul M. 24
13. Steagul 24
14. Minerul B. 24
15. Victoria 24
16. MEVA Tr.Sev.

34

12 1 11 25—30 25
9 0 9 25—32 24
9 5 10 39—35 23

10 3 11 33—31 23
10 2 12 34—39 22
1 8 9 15—30 22
8 5 11 22—31 21
9 3 12 27—40 21
6 7 U 20—34 10

7 I 11 17—44 1»

1. Steaua 7 4 2 1 0— 2.10
2. Rapid 7 4 2 1 7— 3 10
3. Farul 7 3 3 1 7—5 9
4. U.T.A. 7 3 3 1 9—8 9
5. Dinamo 7 3 2 2 10— 5 8
6. Politehnica 7 3 13 9—6 7
7. F.C. Argeș 7 3 13 10— 0 7
8. Progresul 7 3 13 9—9 7
9. „U“ duj 7 2 3 2 4—4 7

10. C.F.R. duj 7 2 3 2 0—9 7
11. „U“ Craiova 7 2 2 3 6—6 6
12. Petrolul 7 14 2 6—8 6
13. Jiul 7 2 2 3 4—7 6
14. Steagul roșu 7 2 14 0— 0 5
15. C.F.R. Tlm. 7 1 S 4 5—10 4
10. Sport C. B. 7 114 4—11 4

1. „U« Cluj 22 16 2 4 43—21 34
2. Petrolul 22 15 3 4 39—19 33
3. Steaua 22 13 5 4 37—22 31
4. Politehnica 22 12 2 8 28—25 26
5. Sport C. B. 22 10 5 7 37—22 25
6. Dlnamo 22 9 7 6 26—15 25
7. Rapid 22 8 6 8 32—29 22
8. „U“ Craiova 22 6 10 6 29—27 22
9. F.C. Argeș 22 9 2 11 29—31 20

10. Progresul 22 6 7 9 23—25 19
11. U.T.A. 22 5 9 8 24—35 19
12. C.F.R. Tlm. 22 6 6 10 18—27 18
13. Steagul r. 22 7 3 12 28—42 17
14. C.F.R. Cluj 22 5 5 12 20—35 15
15. Jiul 22 6 3 13 17—34 15
14. Farul 4 1 15 15—37 11

campionatului dacă ar fi pu
tut să pareze și lovitura de
cisivă a... fundașului său 
Ciugarin. Greu de presupus 
(deși nimic nu e imposibil) 
că după clacajul din Copou 
echipa va mai avea forța să 
ajungă la ora sprintului de
cisiv în poziție favorabilă.

Dramatica alunecare a e- 
chipei băcăuane pe scara 
clasamentului răscolește ja
rul luptei pentru supraviețu
ire în „A“. Orice anticipare 
la acest nivel (15) poate pă
rea nu numai crudă, dar și 
neserioasă (vezi „profețiile" 
de la marile întreceri).

Anticipînd Un sprint elec
trizant al bucureștenelor * în 
etapa tradiționalelor derby- 
uri ale Capitalei, să consem
năm, în încheiere, caracterul 
pasionant al acestei ediții de 
campionat în care C.F.R. Ti
mișoara oferă singura certi
tudine.

Joi, la Pitești 

UN INTERESANT CUPLAJ 
în meci vedetă-arbitrii și ziariștii 

sportivi față in față I
Stadionul »1 Mal“ din Pitești va 

găzdui joi — cu începere de la 
ora 15.00 — un interesant cuplaj 
fotbalistic. în deschidere, în ca
drul unul med de verificare, 
F.C. Argeș va primi replica echi
pei bucureștene Tehnometal, din 
divizia C. Partida „vedetă “ va 
prilejui reluarea unei tradiții, 
aducînd pe gazon o selecționată 
a arbitrilor divizionari șl una a 
ziariștilor sportivi.

Cei doi căpitani al selecționa
telor, Ion Marinescu și, respectiv, 
Marius Popescu, ne-au comuni
cat următoarele loturi :

ARBITRI : Gh. Popovicl, M. 
Bică, A. Rădulescu, C. Dinulescu, 
A. Bentu, F. Coloși, AI. Pîrvu, I. 
Hrisafi, E. Vlaiculescu, Gh. Li- 
mona, Gh. Retezan, C. Niculescu, 
D. Isăcescu, C. Bărbulescu, Al. 
Grigorescu, G. Ghemigean ;

CRONICARI SPORTIVI : C. Fl- 
rănescu, G. Nicolaescu, C. Alexe, 
R. Balaban, Ov. loanjțoaia, D. 
Graur, M. Ionescu, G. Mihalache, 
V. Moraru, A. Brebeanu, M. Fer- 
rarini, C. Chiriac, P. Peană 
(„Sportul"). Gh. Nertea, M. io
nescu („Fotbal"), N. Soare, C. 
Țopescu, D. Voicilă („Radio TV“), 
V. Undceanu („Lupta C.F.R.“)

6. Unirea Tricolor
24 9 7 8 24—32 25

7. Petrolistul 24 10 4 10 49—32 24
8. Metalul B. 24 8 6 10 34—29 22
9. Trotușul 24 9 4 11 34—43 22

10. Automobilul 24 10 2 12 24—38 22
11. SUT Galați 21 7 7 10 22—20 21
12. Voința 24 6 9 9 22—23 21
13. Ancora 24 8 6 11 24—34 21
14. Metalurgistul

24 7 6 11 25—35 20
15. ASM Tecuci 24 5 10 9 32—40 20
16. Petrolul 24 5 7 12 22—33 17

ETAPA VIITOARE : Automobi
lul — Voința, Olimpia — A.S.M. 
Tecuci, Petrolul — Petrolistul, 
Dada — Metalul B., Șoimii — 
Metalul P., S.U.T. Galați — Uni
rea Tricolor, Rulmentul — An
cora, Metalurgistul — Trotușul.

SERIA A lll-a

Azotul Slobozia — Olimpia 
Giurgiu 1—0 (0—0)

Prahova Ploiești — I.M.U. Med
gidia 0—0

Laromet București — Delta 
Tulcea 1—1 (0—0)

Flacăra roșie București — Ce
luloza călărași 1—0 (1—0)

Dunărea Tulcea — Electronica 
București 1—0 (1—0)

Electrica Constanța — Tehno
metal București 2—2 (2—2)

Victoria Florești — Marina 
Mangalia 2—0 (2—0)

Cimentul Medgidia — Unirea 
București 1—0 (1—0)

(Corespondenți : I. Matei, FI. 
Albu, D. Negrea, C. loader, I. 
Turșie, P. Cornel, N. Coman. R. 
Avram).

1. Delta 24 17 2 5 45—12 36
2. Electronica 24 15 2 7 41—16 32
3. Flacăra 24 13 4 7 32—21 30
4. I.M.U.M. 24 11 7 6 36—20 29
5. Prahova •24 11 7 6 30—17 29
6. Azotul 24 11 4 9 25—40 26
7. Victoria 24 7 11 6 28—27 25
8. Celuloza 24 8 6 10 24—30 22
9. Electrica 24 8 6 10 29—35 22

10. Cimentul 24 8 5 11 26—28 21
11. Tehnometal 24 6 9 9 24—30 21
12. Olimpia 24 8 5 11 24—32 21
13. Unirea 24 9 2 13 31—37 20
14. Dunărea 24 6 8 10 20—38 20
15. Laromet 24 6 6 12 19—25 18
16. Marina 24 4 4 16 16—42 12

ETAPA VIITOARE : Marina — 
Unirea ; Tehnometal — Dunărea ; 
Azotul — Cimentul ; I.M.U. Med
gidia — Electrica : Prahova — 
Laromet ; Electronica — Victoria ; 
Olimpia — Celuloza ; Delta — 
Flacăra roșie.

SERIA A IV-a
T.M. București — Chimia Rm. 

Vilcea 0—0
Mașini unelte București — Co

merțul Alexandria 3—1 (2—0)
Petrolul Videle — Chimia Tr. 

Măgurele 1—0 (1—0)
Lotrul Brezol — Sirena Bucu

rești 2—1 (2—0)
Gloria Slatina — I.R.A. dmpd- 

na 2—0 (0—0)
Petrolul Ttrgovlște __ Dada Pi

tești 1—1 (1—1)

ETAPA VIITOARE 5 Metalul T. 
_  Vulturii, C.F.R. Caransebeș — 
Știința, Electromotor — Metalul 
Tr. S.i Minerul M. — Minerul 
M. N., Dunărea — Victoria, Mi
nerul L. — Steagul, M.E.V.A. Tr. 
Sev. — Furnirul, Minerul B. —: 
Pandurii.

SERIA A Vl-a
Metalul Copșa Mic» — Indepen», 

dența Sibiu 1—0 (0—0)
Chimica Tîrnăvenl — Unirea 

Alba Iulia 4—0 (1—0) , . .
Mureșul Deva — Metalul Alua 
Minerul' Ghelar — Arieșul Om- 

pi a Turzll 3—0 (0—0)
Industria slrmei Cîmpla

— C.F.R. Simeria 8—0 (0—0)
Minerul Teiluc — Aurul 

2—0 (1—0)
A.S.A. Sibiu — Victoria

1—1 (1-1)
Mlnaur Zlatna — Boda 

Mureș 3—1 (2—1)
(Corespondenți :

Brad

CăKa

Ocna

• M- ’'alidu, L
Ducan, I. Simion, FI. Oprița, I».
Donclii, I. Vladislav,

1. Chimica 24
2. Independența

24
3. Mureșul 24
4. Victoria 24
5. Mlnaur 24
6. Metalul A. 24
7. Soda 24
8. Ind. slrmei 24
9. ASA Sibiu 24

10. Minerul T. 24
11. Minerul O. 24
12. Unirea 24
13. Aurul 24
14. Met. C.M. 24
15. CFR Simeria 24
16. Arieșul 24

Boțocan).

14 4 1 40—«0 33

15 2 7 40—25 32
14 4 6 33—23 32
13 2 9 31—25 28
12 1 11 33—32 25
10 4 10 46-37 24
10 4 10 35—41 24
10 3 11 31—24 23

8 7 9 21—19 23
10 3 11 29—31 23
10 1 13 20-30 21

8 5 11 21—32 21
9 3 12 20-33 21
9 2 13 23—30 20
7 5 12 24—31 19
5 0 13 14—M 14

ETAPA VIITOARE 7 Arieșul — 
Chimica, Soda — A.S.A. Sibiu, 
Independența — Minerul T., Au
rul — Minerul G„ C.F.R. Simeria 
— Mureșul, Mlnaur — Metalul 
C.M., Unirea — Victoria, Metalul 
A. — Ind. slrmed.

SERIA A Vll-a
Someșul Bedean — Victoria 

Card 3—2 (2—1)
Dermata Cluj — Minerul Bala 

Sprie 2—2 (0—2)
Constructorul Bala Maro — 

Arieșul Turda 0—0
Progresul Năsăud — Raoolta 

Salonta 1—1 (1—1)
Gloria Bala Maro — Unirea 

Dej 2—2 (2—1)
Someșul Satu Mare — Unirea 

Zalău 0—0 (s-a jucat la Card).
Bradul Vlșeu — C.I.L. Gherla 

1—3 (1—1).
C.I.L. Sighet — Chimistul Bala 

Mare nedisputat.
(Corespondenți : I. Plutea, E. 

Fehervari, L. Chira, D. Nistor, C. 
Ludovic, st. Vida, A. Ghllezan 
șl V. Godja).

fectivelor existente din cl. VI 
—VIII, examenul ce va avea 
loc între 1—10.IX constă nu
mai în probe practice de a- 
tletism (o alergare, săritură, 
aruncare). Pentru admiterea 
în cl. a IX-a, examenul va 
avea loc între 22.VI—3.VII, 
candidatul se prezintă la o 
probă atletică, la alegere 
(băieții din probele junio
rilor III, Iar tetele din cele 
ale junioarelor II), după care 
cei cu nota 10 tint admiși 
iar cei cu note mai mici par
ticipă la 3 probe generale i 
60 m lungime și aruncarea 
mingii de oină. In plus, me
dia da la practică cu media 
La celelalte materii de exa
men, matematică, română și 
istorie reprezintă nota de ad
mitere în școală.

Ideea de bază de la oare 
s-a pornit este aceea de a 
permită unor tineri talențațl, 
din orice parte a țării săi sa 
înscrie la acest liceu.

Faptul că elevii sini satis- 
făcuți de condițiile create a- 
sigură un cadru corespunză
tor de activitate. Din acest 
punct de vedere, din cele dis
cutate și văzute la fața lo
cului se observă un bun cli
mat de lucru care este deose
bit de favorabil, exlstînd o 
atmosferă de cordialitate, co
laborare și prietenie. Profeso
rii lucrează bine, se ajută re
ciproc, se documentează per
manent șl participă lunar la 
consfătuiri cu referate, con
cluziile fiind aplicate^la spe
cificul muncii cu copiii și ju
niorii.

în timpul scurt care s-a 
scurs de la înființare, elevii 
liceului au obținut 6 victo
rii la concursul republican 
al juniorilor II, au doborît
4 recorduri republicane da 
juniori I șl II și au realizat
5 norme pentru loturile re
publicane de juniori. La ora 
actuală, cel mai reprezenta
tivi elevi ai liceului sînt i 
Dorel Cristudor, Mihai Flip, 
Nicolae Stănescu, Eugen Ră- 
ducu, Liliana Beau, Ion Scar- 
lat. Se dovedește astfel că 
acolo unde există pasiune șl 
un climat favorabil de mun
că, rezultatele bune pot fi 
obținute tn timp foarte scurt.

Am remarcat la cîmpulun- 
geni echipamentul uniform, 
în culorile roșu-albastru, ecu
sonul șl fanionul liceului. In 
perspectivă: un Imn, un steag, 
un afiș de popularizare ce 
va ti distribuit în toată țara, 
completarea catedrelor cu ca
dre de specialitate dintre ce
le mal bune, construirea u- 
nei săli de atletism (lucrare 
care va începe tn curînd), o 
gospodărie anexă în sprijinul 
cantinei etc.

Planuri șl speranțe îndrep
tățite. Intr-o discuție, preț. 
Gabriel Bădescu, directorul 
liceului, acest înimoe și‘ bun 
gospodar, ne-a spus că este 
convins că in 1972 liceul din 
Cîmpulung va fi cea mai pu
ternică unitate de juniori din 
fără, obiectivul de bază fiind 
creșterea de campioni și re
cordmani, ca liceul să devină 
o unitate model a atletismu-

Modificări ale 
la Loto și

Regulamentele privind or
ganizarea și administrarea 
sistemului de pronosticuri 
sportive PRONOEXPRES și 
a sistemului de loterie LOTO, 
se modifică după cum ur
mează i

„Pct. 21. Tragerile FRONO- 
EXPRES (respectiv, LOTO) se 
desfășoară în București sau 
în oricare altă localitate din 
țară, în studiourile radiote- 
leviziunii sau în săli publice, 
săptămînal, de regulă în 
ziua de miercuri (respectiv 
vineri) la ora 19."

De asemenea, ultimul ali
niat al punctului 22 din 
regulamentele privind orga
nizarea și administrarea sis
temului de pronosticuri spor
tive PRONOEXPRES și a 
sistemului de loterie LOTO, 
se modifică după cum ur
mează i

„Comisia de tragere este 
asistată în timpul lucrărilor 
de două persoane prezente 
la efectuarea tragerii".

Prezentele modificări au 
intrat în vigoare de la i 28 
aprilie 1971 (tragerea PRO
NOEXPRES) și 30 aprilie 

1971 (tragerea LOTO),
• Tragerea Pronoexpres 

de mîine va fi televizată di
rect din studioul de televi
ziune cu începere de la ®ra 
MU(L

regulamentului j 
Pronoexpres

Pentru a vă procura din ■ 
vreme biletele vă amintim | 
că astăzi este ULTIMA ZI. 1 
Nu uitați I La tragerea Pro- i 
noexpres de mîine în afara I 
câștigurilor obișnuite în bani 1 
puteți cîștiga autoturisme la s 
alegere și excursii în GRECIA. I

CIȘTIGURILE B
CONCURSULUI I

PRONOEXPRES NR. 17 .
DIN 28 APRILIE 1971 :

Extragerea I: Categ. a 2-a: B
3,50 variante a 22 222 lei; a I
3-a j 15,55 a 5 002 lei; a 4-a:
69,15 a 1 125 lei; a 
189,40 a 411 lei} a
6 258,15 a 40 lei.

5-a 1
8-a i

REPORT CATEG.
1 160 684 leL

li

Extragerea a Il-a: Categ.
B; 14,25 variante a 5 812 lei;
Cs 43,05 a 1 924 lei 5 Di
2 401,80 a 60 lei ; E : 226,50 | 
a 200 lelj F ; 3 857,95 a 40 8 
lei- 9

REPORT CATEG. A : S
459 269 lei.

Rubrică redactată de
LOIO FRONGSrURT

ETAPA VHTOARE t C.I.L. 
Gherla — Unirea z„ Someșul B. 
— C.I.L. Sighet, Minerul — Glo
ria, Arieșul — Bradul, Reoolta — 
Constructorul, Victorja — Pro
gresul, Chimistul — Someșul 
S. M., Unirea D. — Dermata.

1. Unirea D. 24 14 4 6 53—22 32
2. CIL Gherla 24 15 2 7 43—19 32
3. Arieșul 24 12 6 6 47—29 20
4. Unirea Z. 24 11 7 6 34—21 29
5. Victoria 24 12 4 8 30—22 23
8. Dermata 24 11 5 8 33—22 27
7. Minerul 24 12 2 10 36—35 26
8. Recolta 24 10 5 9 29—38 25
9. Gloria 24 9 5 10 31—33 23

10. CIL Sighet 23 9 5 9 24—28 23
11. Progresul 24 9 010 29—36 23
12. Someșul S. M.

24 9 4 11 28—34 22
13. Bradul 24 7 fi 11 28—36 20
14. Constructorul

24 6 4 14 24—40 16
151 Chimistul 23 4 6 13 21—28 14
10. Someșul B. 24 4 « 16 37—74 13

SERIA A Vlll-a
a

Oltul Sf. Gheorgha — Chimia 
Făgăraș 3—1 (1—0)

Caralmanul Bușteni — Vltro- 
metan Mediaș 2—3 (2—1)

Viitorul Gheorghlenl — Carpațl 
Brașov l—o (0—0)

Colorom Codlea — Minerul Bă
lan 1—3 (0—1)

Forestierul Tg. Secuiesc — Chi
mia Or. Victoria 4—0 (1—0)

Tractorul Brașov — Carpațl 
Sinaia 3—0 (1—0)

Lemnarul Odorhelul Seaulesc — 
C.F.R. Sighișoara 0—0

Unirea Cristuru Secuiesc — 
Torpedo ZArnești 4—1 (2—1)

(Corespondenți s Gh. Brlot», V. 
Zbârcea, C. Malnasl, T. Rizea, L. 
Bucs, V. Secăreanu, A. Plaloga și
V. Lorlntzl).

1. Chimia F. 24 18 3 3 00—16 89
2. Oltul 24 18 2 4 44—19 38
3. Tractorul 24 11 6 7 48—22 28
4. Lemnarul 24 11 6 7 44—32 28
5. Carpațl S. 24 12 3 9 47—29 27
G. Caralmanul 24 11 3 10 34—34 25
7. Viitorul 24 10 5 9 21—29 25
8. CFR sighlș. 24 9 6 9 33—31 24
9. Minerul 24 11 1 12 28—45 23

10. Forestierul 24 10 2 12 34—39 22
11. Torpedo 24 9 3 12 23—46 21
12. Colorom 24 9 1 14 28—47 19
13. Carpațl B. 24 7 3 14 39—36 17
14. Unirea 24 7 3 14 33—59 17
15. Chimia V. 24 5 6 13 29—44 16
16. Vltrometan 24 7 1 16 31—44 ÎS

ETAPA VIITOARE s Chimia V.' 
— Torpedo, Unirea — Carpațl B., 
Lemnarul — Forestierul, Tracto
rul — Vltrometan, Minerul — Vi
itorul. C.F.R. Sighișoara — Oltul, 
Carpațl S. — Colorom, Chlml» V. 
= Caralmanu^



XV le ROMÂNIEI PENTRU MECIUL DE RUGBY
CU REPREZENTATIVA MAROCULUI
prezentat de prof. Al. TEOFILOVICI, antrenor federal

După ultimul meci de veri
ficare al Lotului A, cel cu 
Grivița Roșie, l-am rugat pe 
prof Al. Teofilovici, antrenor 
federal, să ne prezinte Jucă
torii susceptibili să tacă de
plasarea la Casablanca pen
tru meciul din „Cupa națiuni
lor" F.I.R.A. cu reprezentati
va Marocului.

„Pentru Unia I, atît eu cit 
și colegul meu, Petre Cosmă- 
nescu, nu vedem alți jucă
tori mai în formă decît Baciu, 
Onuțiu și Dinu. Toți au avut 
în ultima vreme o compor
tare constant, valoroasă, ce
ea ce ne dă o mai mare si
guranță în acest comparti
ment. Baciu mai ales și Onu
țiu oferă o deosebită încre
dere. Dinu, dUpă o evoluție 
ceva mai inconstantă, ne do
vedește că se apropie de for
ma sa cea mai bună".
—- - - - - —- - - - - - - - - - -

MECIURI
FAMILIARE

sportive 
mai des 
cercurile 

evocă tot
semnificația 

a 
In sprijinul 

afirmații se 
dintre

spor- 
aces- 
aduc 
cele 

sute- 
kilometri

In cercurile 
mondiale, mult 
chiar decît în 
economice, se 
mai csirent

social-economică 
tului. 
tor 
argumente 
mai convingătoare: 
le de mii de 
de cale ferată parcurși de 
echipele de fotbal angre
nate în campionate 
cupe 
gulată ; 
zate 
ve, ce 
nai cu 
tației : 
ver al 
lor de ,
tante implicații și în ex
port ; efectul 
al succeselor 
pentru o țară sau o sta
țiune turistică; rolul im
pozitelor pe biletele de 
intrare la manifestațiile 
sportive pentru autorită. 
țile comunale; și așa 
mai departe, subiectul lă- 
sîndu-se firește greu epu
izat.

Privit dintr-un punct 
de vedere realist, sportul 
poate primi accente eco
nomice benefice, 
alură de element 
de profilaxie, 
elvețiană „Sporting", de 
pildă, dă în acest dome
niu exemplul Uniunii So
vietice, unde „sportul de 
masă este susținut și răs- 
pîndit prin intermediul 
cercetărilor științifice In 
stil mare". Asemenea 
cercetări au condus la 
concluzia că productivi
tatea muncii unui sportiv 
activ este cu 5—7°lo mai 
mare decît randamentul 
lucrătorului mediu. In 
plus, printre nesportivi a 
fost stabilită o proporție 
de îmbolnăviri 1st deci 
de ore de. muncă pierdu
te): cu 15—200/n mai mare.

Noutatea care l-a im
presionat însă pe gazeța- 
*rul elvețian este apariția 
emblemei „oraș al sănă
tății" ce se decerne de 
curind in Uniunea Sovie
tică localităților în care 
sportul a reușit să pă
trundă în toate familiile. 
Pentru încurajarea parti
cipării masive la activi
tatea sportivă, se organi
zează întreceri de un țip 
cu totul nou la care iau 
startul în comun, în e- 
chipa de o indestructibi
lă omogenitate, tatăl — 
mama — și copiii I După 
cum ni se spune, aceste 
meciuri între familii se 
bucură de o neașteptată 
vogă și .în R.D. Germană.

Firește1 că, aici, a fost 
vorba doar 
piu limitat, 
fășurat pe 
nală pentru 
zis teniei la. 
pentru obțifnerea unei ca
pacități de producție spo
rite. merftă toată atenr- 
ția și ono/rează cu adevă
rat semnificația social-e- 
conomică a sportului.

sau 
cu desfășurare re- 

încasările reali- 
în întâlnirile sporti- 

sporesc proporțio- 
mărimea manifes- 
extraordinarul de- 
industriei articole- 
sport, cu impor-

în privința liniei a II-a, 
prof. Teofilovici a lăsat să se 
înțeleagă că perechea Șerban 
— Atanasiu are cele mai mari 
șanse să îmbrace tricourile 
naționale.

„Șerban a făcut jocuri 
foarte sigure în fața Selec
ționatei armatei franceze, 
in ultimele meciuri de 
campionat, în timp ce A- 
tanasiu pare mult mai decis, 
acționează mai lucid în ra
port cu evoluțiile sale de la 
începutul sezonului competi- 
țional."

în linia a IlI-a, formula 
preconizată de antrenorii co
ordonatori este următoarea i 
Pop, Demian, Rășcanu.

„Apare cert faptul că De
mian, între Pop și Rășcanu, 
va face, ca și în meciul cu 
Italia, un meci de mare cla
să. In general, linia a IlI-a, 
într-o asemenea alcătuire, se 
'anunță redutabilă, capabilă 
să facă o excelentă legătură 
intre înaintare și treisferturi. 
Mobilitatea celor trei jucă
tori, clarviziunea lor și tehni- 
-a individuală bună ce o pose
dă sînt atuuri de care am ți
nut seama".

Iată și opiniile exprimate 
de prof. Teofilovici cu privire 
la liniile dinapoi i

„Mijlocașii Florescu — Ni- 
colescu rămîn net în atenția 
noastră pentru meciul de la 
9 mai. Va fi un prilej de a-i 
vedea la lucru într-o partidă 
mult mai dificilă decît aceea 
eu Italia. Și la fel, cazul cen
trilor Nica — Dragomirescu, 
cuplu avantajat și pentru 
faptul că aparține aceleiași e- 
chipe de club, Dinamo. Pentru 
aripi, probleme mai grele, to
tuși rezolvabile : Suciu pe de 
o parte și Constantin pe de

alta. Pentru ultimul, jocul de la 
Casablanca va trebui să în
semne un prilej de trecere a 
unui examen de maturitate. 
Sperăm să-l obțină fără prea 
multe emoții. In fine, Dur- 
bac rămine fără contracandi
dat pe postul de fundaș".

Jucătorii de rezervă i lor- 
gulescu, Țuțuianu, Miclescu, 
Hariton, Bărgăunaș și Simion. 
Biroul federal urmează să 
aibă altimul cuvînt în fixarea 
celor 18 jucători care vor 
pleca astă-seară spre Maroc.

Tiberiu STAMA

Date importante pe filele
U.R.S.S.-ROMÂNIA-POLONIA

Ieri, de la aeroportul in
ternațional Otopeni, a plecat 
In U.R.S.S. echipa de lupte 
greco-romane a țării noastre 
care în zilele de 7 și 8 mai 
va participa la un triunghiu
lar deosebit de dificil întîl- 
nind formațiile Uniunii So
vietice și Poloniei. Loturile 
Uniunii Sovietice și Poloniei

După meciurile primului tur al Cupei Davis

Altă surpriză la Le Mans

publicitar 
sportive

lulnd 
social 

Publicația 
„Sporting",

de un exem- 
Efortul des- 
scară națio- 

obținerea re- 
îmbolnăviri,

Victor BANCIULESCU

SCOȚIA - ELVEȚIA 72-68
MERCKX VICTORIOS

Kodes nu
In localitatea Le Mans 

(Franța) au continuat între
cerile turneului de calificare 
pentru campionatul european 
masculin de baschet. In me
ciul derbi 
Franței a întrecut cu scorul 
de 77—73 (36—37) selecționa
ta Greciei. Selecționata Sco
ției a dispus cu 72—68 (38— 
29) de formația Elveției. In 
clasamentul competiției con
duc echipele Franței și Ceho
slovaciei cu cîte 4 d din 2 
jocuri.

al zilei, echipa

VAGANIAN (U.R.S.S.)
PE PRIMUL LOC

LA VRNJACKA BANJA
Turneul internațional de șah 

de la Vrnjacka Banja s-a în
cheiat cu victoria maestrului 
sovietic Vaganian, care a tota
lizat 11 p. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Liubojevici 
(Iugoslavia) — 10'A p, Stein
(URSS) — 9'/, p, Ivkov (Iugo
slavia) — 8'L p, Benkd (SUA), 
Matulovici (Iugoslavia). Zucker- 
mann (SUA). Nikolic! (Iugo
slavia) — 8 p. In ultima rundă, 
Stein — Vadas 1—0. Matulovici 
— Tringov 1—0.

Barba ce și-a lăsat-o tenismanul cehoslovac Jan 
pare să-i poarte noroc... El a cedat singurul punct al echipei 
sale în meciul încheiat duminică la Cairo : Cehoslovacia — 
R.A.U. 4—1

O primă serie de intilnlri 
pentru Cupa Davis (zona euro
peană) a luat sfîrșit.

în grupa B, în care evoluează 
șl echipa tării noastre, s-au 
înregistrat rezultatele : la Za
greb, Iugoslavia — Anglia 3—0 
(la acest scor, căpitanii celor 
două echipe au convenit să nu 
mai continue intîlnirea) ; la 
Budapesta, Ungaria — Polonia
5— 0 (ultimele două simpluri : 
Gulyas — Gasiorek 7—5. 6—3,
6— 0 ; Baranyi — Nowicki 6—4, 
6—4, 6—0) ; la Perugia, Italia — 
Bulgaria 5—0 (Zugarelli — Ghe- 
nov 6—4, 6—2, 6—3 ; Di Matteo 
— B. Pampulov 6—3. 6—3, 6—1); 
la Mondorf, Luxemburg — Mo
naco 5—0. in această grupă sînt 
calificate direct echipele R-F. 
a Germaniei si Austriei.

Ultima zi a meciurilor gru
pei A a fost marcată de o mică 
surpriză. Campionul cehoslovac 
Jan Kodes a fost învins în 
partida de închidere din întîl— 
nirea de la Cairo, pierzînd în 
fața lui M. Sonbol : 7—5, 6—3, 
6—4 1 In cealaltă partidă. Fr. 
Pala l-a întrecut cu 6—4 6—2, 
6—3 pe I. Mahmoud. Rezultat 
general : Cehoslovacia — R A.U. 
4—1. în celelalte două meciuri : 
la Atena. Belgia — Grecia 3—1 
(Drossart — Gavrilidis 6—4, 
6—4 g—1 ; Hombergen — Ka- 
logheropoulos 3—6. 6—4, 6—2, 
3-6, 6—6 întrerupt din cauza

Telefoto i A.P.-AGERPRES 
întunericului) ; la Lisabona, 
Portugalia — Turcia 4—1. Me
ciurile Danemarca — U.R.S.S. 
(la Copenhaga). Suedia — Fran
ța (Bastaad) și Finlanda — Ir- 

. landa (Helsinki) sînt programa
te la finele acestei sâptămîni.

TELEX • TELEX • TELEX
Proba masculină din cadrul cam
pionatelor internaționale de tenis 
ale orașului Paris a fost ciștigată 
de Stan Smith, învingător în^ fi
nală cu 6—2. 
francezului

6—4, 7—5 In fata
Franțois J au f fret.

In ziua a doua a turneului in
ternațional de baschet masculin, 
organizat la Belgrad de televiziu
nea iugoslavă, echipa U.R.S.S. a 
întrecut cu scorul de 70—56 
(27—32) formația Italiei. Cel mal 
bun jucător al echipei învingă
toare a fost Belov, care a marcat 
15 p. Intr-un alt med, reprezen
tativa Iugoslaviei a dispus cu 
scorul de 72—69 (38—29) de o se
lecționată iugoslavă.

OFK Belgrad. Baschetballștll spa
nlull au terminat Învingători — 
scorul de 67—49 (33—32).

■
„Turul Spaniei" a continuat 

desfășurarea etapei a 3-a, care a 
purtat caravana clcllstă între lo
calitățile Calpe șl Puebla de Far- 
nals. Victoria a revenit rutierului 
francez Cyrille Guimard, crono
metrat pe distanta de 164 km cu 
timpul de 4h 11:32. In clasamen
tul general Individual continuă să 
conducă olandezul Rene Pijnen, 
urmat de Perurena la 1 sec.. La
șa la 9 sec., Guimard la 10 sec., 
Linares la 11 sec., Ocana la 13 
sec

cu

cu

In concursul internațional de a- 
tletism de la Varșovia, Komar a 
cîștlgat proba de aruncarea greu
tății cu performanța de 19,11 m. 
In proba similară feminină, Lud- 
wika Chewlnska a stabilit un 
nou record al Poloniei cu rezul
tatul de 17,49 m. Cursa feminină 
de 1 500 m s-a încheiat cu victo
ria sportivei engleze Rlta Hidley 
In 4:18,6.

■
In ziua a doua a turneului in
ternațional de baschet de la Ba- 
Iaguer (Spania) a-au Intllnlt re

prezentativa Spaniei șl echipa

Cliff Richey a terminat învin
gător în turneul internațional de 
la Kansas City. în finala probei 
de simplu masculin, Richey l-a 
întrecut în trei seturi 
5—7, 6—2 pe .veteranul" 
medo (SUA).

cu 7—5, 
Alex Ol-

Concursul Internațional de dlrt- 
track desfășurat la Szeged c-a 
încheiat cu victoria motecieltstu- 
lul maghiar Ferenc Radaczi. Pe 
locul secund a-a clasat sportivul 
bulgar petkov, urmat de coneu- 
rențll români Ion Marinescu șl 
Ion Bobtlneanu.

Concursul internațional 
track desfășurat 1_ 2

nu au fost comunicate încă 
federației noastre de specia
litate. După toate probabili
tățile, însă, din garnitura so
vietică nu vor lipsi campio
nii mondiali Roman ~ 
Viktor Igumenov și 
Iakovenko.

Printre luptătorii 
care au făcut deplasarea se 
numără Gh. Berccanu, Simion 
Popescu, Nicolae Neguț și 
Nicolae Martinescu.

La plecare, antrenorul fe
deral Ion Corneanu ne-a de
clarat că scopul acestor con
fruntări privește în primul 
rînd verificarea stadiului pre
gătirii luptătorilor noștri în 
compania celor mai valoroși 
concurenți.

calendarului sportiv

Rurua, 
Nikolai

români

Sabrerii maghiari au dominat
turneul pentru
Cupa Hungaria*'

BUDAPESTA, 3 (Agerpres) 
Competiția internaționa

lă de sabie pentru „Cupa Hun
garia", desfășurată la Buda
pesta, a fost cîștigată de scri- 
merul maghiar Peter Marot, 
cu 7 v. Pe locurile următoare 
s-au clasat Sidiak (U.R.S.S.), 
Bajenov (U.R.S.S.) — cu cîte 
5 v, Kormdczi (Ungaria), Ko
vacs (Ungaria) cu cîte 3 v, 
Bakony (Ungaria), Kocsis (Un
garia) cu cîte 2 v și Monta
no (Italia) 1 v.

LA FRANKFURT
PARIS, 3 (Agerpres). 

Cîștigînd „Marele premiu 
orașului Frankfurt", ciclistul 
belgian Eddy Merckx și-a 
consolidat poziția de lider 
în trofeul „Super-Prestige“- 
Pernod, totalizînd 230 p. El 
este urmat în clasament de 
Rosiers 121 p, G. Fettersson 
65 p etc.

al

Deși programul acestei săptămtnl fotbalistice internaționale este In 
aparență mai puțin bogat, totuși el prezintă interes prin varietatea sa. 
Au loc -rtl meciuri din preliminariile olimpice, alte, • „v In campionatul 
european și c finală de competiție cu o tradiție aproape centenară: 
finala „Cupei Angliei".

Din punctul nostru de vedere, Intîlnirea dintre Danemarca șl Elve
ția, din preliminariile turneului olimpic, este cea mal Importantă. In 
cazul in care echipa țării noastre se va califica In turul următor al 
competiției, ea va intilni pe Invingătoarea acestui meci. Prima a clș- 
tigat meciul tur cu 2—1, dar danezii au toate șansele să recupereze 
avantajul în partida retur.

in C.E., o singură întilnire de mare atracție: R.D. Germană — Iugo
slavia (la Leipzig) la care au șl fost epuizate 100 000 de bilete. O even
tuala victorie a gazdelor ar clarifica în mare măsură problema califi
cării în turneul final.

Finala „Cupei Angliei", sărbătoarea de pe „Wembley-, va avea ca 
protagoniste pe F.C. Liverpool șl Arsenal, care încheie astfel cu succes 
al doilea maraton al fotbalului englez.

In tine, continuă campionatele naționale In majoritatea țărilor șl 
vor fi cunoscute sau se vor profila actualele clștigătoare de titluri.

ÎN PREAJMA TURNEULUI U.E.F.A
SE CUNOSC TOATE FINALISTELE

Tradiționala competiție europea- 
rezervată echipelor naționale 
juniori. Turneul U.E.F.A., îșl 
consuma între 20 șl 30 mal, 

22 orașe din Cehoslovacia, cea 
a XXIV-a ediție, eu partici- 

a 16 reprezentative. Opt

nâ 
de 
va 
în 
de 
parea 
dintre ele erau cunoscute : R.D. 
Germană — deținătoarea trofeu
lui, Cehoslovacia — țara organi
zatoare, Anglia, Grecia, Iugosla
via, Austria, Spania șl U.R.S.S. — 
toate șase clasate pe locul 2 in

PROGRAMUL SÂPTĂMlNII
MIERCURI, 5 MAI

Preliminariile olimpice 
Bulgaria—Anglia (0—1)
Spania—Turcia 
Ausțria—Luxemburg (0—1) 
Danemarca—Elveția (1—2)

(în paranteze meciurile 
din tur).

Meci amical
Polonia—Elveția 

SÎMBATA 8 MAI
Finala „Cupei Angliei" 

Arsenal—Liverpool
DUMINICA, 9 MAI

Campionatul european
Gr. IV : Cipru—Spania 
Gr. VI : Irlanda—Italia 
Gr. VII: R.D.G.—Iugoslavia

Finable campionatelor naționale de box
(Urmare din pag. 1)

țar O. Amăzăroaie (Oțelul 
Galați) l-a învins mai greu 
decît ne așteptam pe M. 

Toni (Steaua) (4—1). Ultimul 
meci al penelor, cel dintre 
V. Kiss (A.S.A. Cluj) și P. 
Nedelcea (C.S.M. Reșița) a 
fost extrem de disputat șl 
foarte greu de decis. După 
două reprize echilibrate, în 
care Nedelcea a marcat o 
ușoară superioritate tehnică, 
ultima a fost cîștigată clar 
de boxerul clujean. După as
pectul general al întîlnirii, 
apreciem că decizia de în
vingător acordată cu 3—2 lui 
Nedelcea îl defavorizează pe 
Kiss.

La categoria ușoară, N. 
Paraschiv (Rapid) b.p. Gh. 
Roșea (I.S. C. Turzii) 5—0. 
Ultimul meci al reuniunii, 
cel dintre P. Dobrescu (Di
namo) și L. Mathâ (Voința 
Cluj) a început furtunos. In 
min. 2, în urma unui cro
șeu de dreapta, dinamovis
tul a fost numărat. Apoi 
Mathâ a fost la podea, iar 
în repriza secundă, arbitrul 
a oprit lupta, dictînd vic
toria lui Dobrescu. P. Do- 
brescu b.ab. 2 L. Mathâ.

seara
Reuniunea de aseară s-a des

chis cu partida dintre ușorii 
Gh. Bădoi (Rapid) șl A. Iacob 
(Voința Buc.). învins, anul 

trecut. în „sferturile" campio
natului. de același boxer, rapi- 
distul n-a putut nici de data 
aceasta să ______ ’ •
Iacob s-a comportat într-ade- 
văr, foarte bine, temperînd, cu 
directe de stînga în pleX, atacu
rile rapide, dar deseori confuze, 
ale lui Bădoi, Cu o puternică 
directă de stînga, Iacob l-a pro
iectat pe rapidist în corzi, în 
ultimul rund, galopind apoi, 
mai sigur pe el, spre victorie. 
Iacob b.p. Bădoi (5—0). La ace
eași categorie. C. Cuțov (Dina
mo) l-a scos din luptă în re
priza a doua pe E. Samson 
(Dunărea Galați), dar nu îna" 
inte de a ne fi arătat din nou 
fragilitatea apărării sale la 
croșeele de stînga. Gălățeanul 
și-a surprins adversarul cu 
cinci — șase astfel de lovituri, 
lucru care ar trebui să pună pe 
gînduri pe campionul european. 
Cuțov b. ab. 2 Samson.

Lovituri de 
primul meci 
riei mijlocie 
Covad (Dinamo)

termine învingător.

catapult in 
al catego- 
mică. Ion 
și V. Tirb

la 
CU

Buna adevăratei primăveri 
și pe stadioane, acest mai în
sorit cheamă de mai multe 
ori pe sportivii români 
întreceri peste hotare,
prilejuri festive. Chiar din a- 
ceastă săptămînă, cicliștii noș
tri se vor afla la startul ce
lei mai mari competiții rutie
re pentru amatori. Cursa Pă
cii, aflată la a 24-a ediție 
pornește în acest an din Var
șovia — 6.V — pentru a 
trece apoi prin Berlin spre 
țelul final, Fraga. Trei zile 
mai tîrziu, rugbyștii tricolori 
se vor afla în Maroc, pentru 
un meci foarte dîrz în pers
pectivă, cu XV-le magrebian. 
In joc sînt locurile' superioare 
ale clasamentului în Cupa 
Mondială — F.I.R.A., în a- 
cest calcul intrînd desigur și 
principala favorită a compe
tiției, Franța.

Fotbalul are un bogat pro
gram de întîlniri, cuprinzînd 
meciuri pentru grupele cam
pionatului european, aproape 
în fiecare săptămînă. Printre 
acestea se află, bineînțeles, 
punctul de atracție nr. 1 pen
tru noi, jocul Cehoslovacia— 
România de la 16.V. Subiect 
ce va fi tratat cu precădere 
de comentatorii de speciali
tate, în avancronicile urmă
toare. Din nefericire, trebuie 
șters un al doilea punct din 
program, ce ne-ar fi putut 
interesa. Tot în Cehoslovacia, 
între 17—23.V, cele mai bune 
reprezentative de juniori vor 
lua parte la întrecerile fina
le ale tradiționalului Turneu 
U.E.F.A. Dar fără „ll“-le ro
mân, ieșit din cursă după 
slaba sa evoluție din califi
cări. La capitolul intercluburl 
o primă finală opunînd pe 
Chelsea lui Real Madrid, cea 
a Cupei cupelor, este anunțată 
pentru 19. V la Atena, în timp 
ce Leeds United și Juventus 
se pregătesc pentru confrun
tarea decisivă din Gupa eu
ropeană a tîrgurilor, cu da
tă încă nefixată, dar probabil 
tot în această lună.

O activitate bogată ver 
desfășura desigur și tenisme-

nii noștri. In săptămînă ca 
se încheie la 16.V. echipa Ro
mâniei susține al doilea joc 
pentra Gupa Davis, ca adver
sara ce-1 va fi desemnată de 
meciul Israel — Norvegia. 
Apoi, primele noastre rache
te, Ilie Năstase și Ion Țiriac, 
evoluează în turneul „open“ 
de la■ Bruxelles. In fine, pen
tru 24.V este prevăzut star
tul în cea mai importantă 
competiție mondială pe tere
nuri cu zgură, campionatele 
internaționale de tenis ale 
Franței, la Stade Roland Gar
ros din Paris.

Două campionate europene 
sînt programate în această 
lună și amîndouă vor avea 
loc în capitala Spaniei. In zi
lele de 15 și 16.V. la Madrid, 
se desfășoară campionatele 
europene de gimnastică pen
tru bărbați, iar o săptămînă 
maț tîrziu se dă startul între
cerilor continentale de bex, 
pe ringuri madrilene, de care 
legăm Justificate speranțe. _

Fără îndoială, este așteptai 
cu nerăbdare rezultatul ce
lui de al treilea meci Româ
nia — U.R.S.S., din prelimi
nariile G.M. feminin da 
handbal, care se dispută la 
Viena peste puține zile (9.V). 
După cum vor fi interesante 
și jocurile grupei de la Kat- 
tovice, pentru calificarea în 
C.E. de baschet masculin, In 
care principalii adversari ai 
reprezentanților noștri sînt 
cei ai Ungariei și Poloniei.

Pentru la urmă, iată și ® 
serie de alte competiții, fără 
participarea sportivilor noș
tri, dar care merită atenție l 
15—29.V . G.M. de baschet fe
minin, în Brazilia j 20.V—10, 
VI, Turul ciclist al Italiei 
21.V—19.VI turneul echipe.. 
de rugby a Franței In 
R.S.A. ; 23.V Marele Premia 
automobilistic Monac» I 29.Vi 
Gele 500 mii» de la India
napolis (auto). Pa durata în
tregii luni, continuă turneul 
stelelor natației australiene, 
fn mai multe oraș» din Su- 
ropa.

Radu VOIA

grupele preliminare din 1969/70. 
Pentru completarea celorlalte opt 
locuri s-au disputat jocuri preli
minare In opt grupe, cu un to
tal de 20 echipe. După desfășu
rarea lor au fost desemnate for
mațiile : Belgia, "...
Galilor, Bulgaria, Portugalia, El
veția, R.F. a Germaniei șl Polo
nia. Grupele fazei finale arată 
astfel :

Grupa A (Plzen) t Austria, Spa
nia, Portugalia, Elveția.

Grupa B (Hradec Kralove) s 
U.R.S.S., Belgia, Țara Galilor, 
Bulgaria.

Grupa C (Gottwaldov) : R. D. 
Germană, Grecia, Cehoslovacia, 
R.F. a Germaniei.

Grupa D (Kosice) : Iugoslavia, 
Anglia, Suedia, Polonia.

Primele jocuri la 22 mal : Aus
tria — Spania, Portugalia — El
veția, U.R.S.S. — Bulgaria, Bel
gia — Țara Galilor, R.D. Germană 
— Grecia, Cehoslovaci» — R.F. 
Germaniei, Polonia — Suedia 
Iugoslavia -■ Anglia.

Suedia, Țara

a
li

CAMPIONATE
CEHOSLOVACIA (etapa 

24-a). Cîteva rezultate i Lo
komotiv Kosice — Spartak 
Trnava, 1—0; Banik Ostrava— 
Inter Bratislava 3—0 ; Dukla 
Praga — T. Z. Trinec 6—2 ; 
Slovan Bratislava — Jednota 
Trencin 4—1; Slavia Praga — 
Skoda Plsen 
Z.V.L. Jilina 
2—3 (1—2).

a

3 — 2 (2 — 2) ;
• V.S.S. Kosice

1.
2.
3.
4.

Sp. Tmava 
Tepllee 
V.SS. Kosice 
Ostrava

23
24
24
13

14
11
12

9

Camplona-

In returul campionatului maghiar, Honved a avut o puternică 
revenire și ocupă în prezent locul II în clasament. In imagine, 
un atac al echipei Honved la poarta echipei M.T.K. (2—2) 

într-un meci desfășurat recent la Budapesta

JUNIORII ROMÂNI 
LA BUDAPESTA

Selecționata de juniori a 
Bucureștiului a susținui do
uă meciuri amicale Ia Bu
dapesta cu reprezentativa 
similară a capitalei Unga
riei. In prima întilnire ju
cătorii bucureșteni au cîști- 
gat cu 1—0, iar revanșa s-a 
terminat nedecis i 1—1.

CAMPIONATE
xoes — Varzlm 5—0 ) 
se — Setubal
1. Benfica
2. Sporting
3. Porto
4. Setubal

0—0.
Faren-

61—17 41
45—14 38
44—21 37
11—16 34

(etapa a 4-a) Oe-

Wacker Innsbruck—Gak Mar
vin 6—0 ; Wacker Viena —• 
Bregenz 0—1. Primele clasatei

1. Wacker Innsb. 24 16 2 6 48—21 34
2. Austria Salzb. 24 14 3 7 40—26 33
I. Rapid 24 11 T 4 37—31 32

OLANDA (etapa a 29-a) } 
Ajax Amsterdam — Holland 
Sport 3—0 ; N. A. C. Breda — 
Haarlem 2—0 ; P.S.V. Eind
hoven — F. S. Utrecht 4—1) 
Feijenoord Rotterdam — F.C. 
Twente 2—1; G. O. Ahead —• 
Sparta Rotterdam 2—1 ; Ex
celsior Roterdam — N. E. C.’ 
Nijmegen 2—1 ; M.V.V. Ma
astricht—Telstar 1—0; A.D.O. 
Haga—Volendam 
Amsterdam—A.Z. 
0—0.

3—2; D.W.S.
67 Alkmaar

1. Feljenoord
2. Ajax
3. Eindhoven
4. A.D.O.

21
20
10
10

5
5
5
3

66—20
75—13
67—21
57-24

41
45
43
43

SUEDIA
ster — Malmoe 2—2 ; Aat
vidaberg — Elfsborg 3—0 ; 
Landskrona—Hammarby 0—0; 
Luleea — A. I. K. Stockholm 
0—4 ; Oergryte —Norrkoeping 
1—1 ; Djurgaarden — Oerebro 
1 — 2.

UNGARIA (etapa

(Motorul Arad) s-au angajat, 
Încă din primul minut, într-o 
luptă fără menajamente. A sur
prins în mod plăcut faptul că 
dinamovistul, cunoscut ca un 
pugilist ce se bazează exclusiv 
pe forță, de data aceasta a ară
tat o sensibilă îmbunătățire a 
arsenalului tehnic. Pasul înapoi 
și directele de stînga, dintr-o 
budată, au fost elementele care 
au determinat, într-o bună mă
sură. victoria lui Covaci. A plă
cut și arădeanul, a cărui rezis
tență și al cărui punch au im
presionat. Covaci b.p. Tirb 
(5—0), Șl în meciul următor, 
dintre Tudor Nlcolae (Metalul 
Buc.) și D. Mihalcea (Dinamo) 
s-au schimbat lovituri dure. 
Mihalcea a fost o țintă fixă,

iar în min. 9 a primit un aver
tisment din partea arbitrului 
Boamfâ pentru box periculos cu 
capul, astfel că a coborit 
vins din ring. T, Nicolae 
Mihalcea (5—0).

Cat. mijlocie mică : M, 
heleanu (Motorul Arad) 
(3—2) K. Negip (Cimentul Med
gidia) ; I. Gydrffi (Dinamo) b.p. 
(5—0) N. Moț (Motorul Arad) ;

Cat. semigrea : I. Monea 
(Dinamo) cîștigă prin nepre- 
zentarea lui D. Bucur (Oțelul 
Galați), I. Siliște (Steaua) b.p. 
(3—2) M. Constantinescu (Di
namo), P. Plrvu (Farul) b.ab. 2 
P. Cojocaru (Rapid), P. Cim- 
peanu (Metalul Buc.) b.ab. 3 
M. Florea (Oțelul Galați).

Romeo CALARAȘANU

PROGRAMUL ZILEI

în- 
b.p.
De- 
b.p.

PORTUGALIA : 
tul s-a încheiat cu victoria 
cunoscutei echipe Benfica Li
sabona. Au retrogradat în di
vizia secundă echipele Var- 
zim și Leixoes. Cîteva rezul
tate din ultima etapă : F. C.» 
Porto—Guimaraes 0—0 ; Tir- 
sense — Sporting 0—0 ; Ben
fica — Academica 5—1; Lei-

1. Aatvidaberg
2. A.I.K.
3. Malmo

4
4
4

3 1
2 2
1 1

(etapa a 24-a) :AUSTRIA
Austria Viena — Simmering 
1—0 ; Admira Energia Salz
burg 2—1 ; Sturm Durisol — 
Wiener Sport Club 0—1; Ra
pid Viena — Vienna 2 — 2 ; 
Radenthein — Voest Linz 1—3;

a 22-a) 1 
Csepel — Gyor 2—1 ; Szom- 
bathely — M.T.K. 2—2 ; Va- 
sas—Videoton 0—1; Szeged— 
Ujpesti Dozsa 3—4 ; Hon
ved — Dunaujvaros 3—0; Fe- 
renevaros—Salgotarjan 0—1 j 
Tatabanya — Diosgybr 4—0 j 
Pecs — Kolmo 0—2.

Clasament: 1. Ujpesti Doz
sa — 41 p; 2. Honved — 36 p) 
3. Ferencvaros — 35 p etc.

FRANȚA (sferturile de fi
nală — meciuri tur — ale 
„Cupei Franței") t Lyon — 
Dunkerque 3—1} Sochaux — 
Bordeaux 2—1 ; Monaco — 
Rennes 2—0 j Marsilia—Blois 
0—1.

LA VOLEI FEMININ, 
ROMANIA — CUBA 3—2

ORA 15 s cat. semlmuscâ t P. 
Ganea (Progresul Brăila) — R. 
Cosma (CSM Cluj), Șt. Boboc 
(Dlnamo) — M. Lumezeanu (Stea
ua), C. Buhara (CSM Reșița), — 
Șt. Bălatu (CPMB), K. Seidali 
(Cimentul Medgidia) — A. Mihai 
(Farul); cat. cocoș s A. Dumi
trescu (Steaua) — N. Manea 
(Muscelul), O. Anderco (Voința 
Cluj) — I. Ciocoi (ASA Cluj), V. 
Ivanovlcl (SC Bacău) — P. Plrvu 
(Met. Bocșa), I. Lungu (Metalul)
— A. Moraru (Dlnamo); cat. se- 
mlușoarâ : A. Iliescu (Farul) — 
A. Vasile (Dlnamo), C. Bumb 
(Tractorul) — A. Simion (Musce
lul), M. Păunlță (ASA Tg. Mureș)
— Gh. Pușcaș (Steaua), C. Hoduț

(Olimpia) — Gh. Ciochină (Steau- 
ua).

ORA 19 : cat. aemimljlocle : 
Gh. Ene (Dlnarno) — V. Filip 
(Farul), C. Melinte (Nlcollna) — 
C. Ghiță (Dinamo), Șt. Voicu (O- 
te>ul) — I. Hodoșan (Metalul), N. 
Ispas (UM Timișoara) — V. Zii- 
berman (Steaua); cat. mijlocie : 
A. Nâstac (Steaua) — S. Tlrîlâ 
(Dlnamo), C. Cojocarii (Oțelul) — 
V. Deșllii (Voința Buzău), Gh 
Chlvăr (Steaua) — I. Petrea (Din. 
Brașov). I. Olleanu (Dinamo)
— H. Stump (Metalul): cat grea: 
Al. Prohor (CSM Sibiu) — Gh 
Oprea (Minerul Moldova Nouă). 
I. Sâoătescu (Oțelul) — D. Zclin- 
ca (Steaua). A. (ancu (Muscelul)
— M. Vâcariu (Din, Brașov).

PIATRA NEAMȚ, 3 (prin tele
fon), de Ia corespondentul nostru 
C. Nemțeanu), în fața a 1 000 de 
spectatori s-a disputat în locali
tate meciul de volei dintre echi
pele feminine ale României șl 
Cubei. După o partidă viu dispu
tată sportivele românce au dș- 
tlgat cu 3—2 (—8, 6, 11, —11, 12).

SELECȚIE pentru 
DE CUPA

Pe
put, . , _________  _
în vederea completării _______
al patrulea în echipa de Cupa 
Davls. Participă următorii tenls- 
manl : Petre Mărmureanu (h.c.), 
Sever Dron, Sever Mureșan, Io
sif Kerekeș, Dumitru Hărădău 
șl Vlorel Marcu. S-au înregistrat

arena Progresul a Ince- 
lunl, concursul de selecție 

1 locului

PREGĂTIRILE VOLEIBA
LIȘTILOR FRUNTAȘI

BACAU, 3 (prin telefon). Volei
baliștii echipe) naționale au sus
ținut aseară, la Bacău, Intr-un 
turneu la care mal partldpă 
Steaua șl Viitorul din localitate, 
meciuri de verificare In vederea 
Balcaniadei. Iată rezultatele s Ro
mânia n — Steaua 2—3 (15, 5, — 
10, —13, —8), România Jt — Vil to
rul S—0 (7, 11, 4),

COMPLETAREA ECHIPEI 
DAVIS
următoarele rezultate : Mărmu- 
reanu — Hârâdău 6—3, 6—3,
Dron — Marcă 6—3, 6—2, Mure- 
șan — Kerekeș 6—4, 7—6.

Astăzi, de la ora 16, au loc In- 
tllnlrlle : Mărmureanu — Kere- 
keș, Mureșan — Dron șl Mamu 
— Hârâdâu.

ARSENAL — 

CAMPIOANA 

ANGLIEI 
LA FOTBAL

Aseară s-a desfășurat la 
Londra, meciul Arsenal — 
Tottenham, care avea să de
cidă pe actuala campioană a 
Angliei Ia fotbal. Intîlnirea 
s-a încheiat cu rezultatul de 
1—0 (0—0) fa favoarea for
mației Arsenal, care a deve
nii astfel campioana Angliei, 
ediția 1970-71, totalized 65 
puncte. Pe locui al doilea 
s-a clasat Leeds United ce 
64 p.
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