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ROTUNDA
ORGANIZATA

dacă se va lucra temeinic 
la perfecționarea pregătirii

DI ZIARUL
După o săptămlnă de întreceri pugilistice, după 

74 de meciuri urmărite cu interes crescînd de către 
spectatori, cea de a 42-a ediție a campionatelor 
naționale de box ne-a dat posibilitatea să între
prindem un larg tur de orizont asupra sportului 
cu mănuși din țara noastră. Organizarea turneului 
final cu o lună înainte de începerea campionate
lor europene de la Madrid ne-a prilejuit — așa 
cum era de altfel și în intenția federației — o eva
luare destul de exactă a elitei boxului românesc

— ASISTlND
FINAL, CE PĂRERE V-AȚI 
FORMAT DESPRE VALOA
REA ACTUALA A BOXULUI 
ROMANESC ?

și tn special a stadiului ei de pregătire înaintea 
unei importante confruntări, care nu îngăduie 
superficialități și nu Iasă loc hazardului. Aceeași 
ocazie permite și o privire în perspectiva deosebit 
de însemnată a turneului olimpic de Ia Miinclien 
din 1972.

Pentru a realiza o trecere în revistă cît mai 
realistă și autorizată, am invitat la masa noastră 
rotundă un cerc de specialiști de competență re
cunoscută. solicitîndu-le opinia.

LA TURNEUL

Antrenorul emerit ION 
POPA, antrenor federal :

nivelul general al 
final a fost ridicat, 
presionat în mod 
deosebit curajul cu 
rii au atacat pe <

turneului 
. M-a ini- 

cu totul 
care (inc- 

corifei. A- 
ceasta mă face să nădăjduiesc 
cu încredere o continuă ame
liorare a valorii boxului nos-

Mai persistă imaginile frumoasei pa- 
răzi sportive de pe stadionul Repu
blicii, prilejuită de sosirea în Ca

pitală a „Ștafetei Semicentenarului". Ne 
gîndim inpresionați la revărsarea de en
tuziasm și tinerețe, revedem policromia 
îneîntătoare a coloanelor, nu s-a stins 
încă admirația deplină pentru inepuiza
bila vigoare a ostașilor din acea formida
bilă ștafetă aplicativă, sau față de de
monstrația de măiestre a studenților gim- 
naști de la I.E.F.S. Regretăm, desigur, că 
vremea neprielnică nu ne-a îngăduit să 
fim martorii întregului program pregătit 
cu o rară stăruință pentru o zi festivă.

Asemenea serbări de masă, cu sute și 
mii de actori, desfășurate pe scenele 
imense ale stadioanelor, sînt populare și 
foarte iubite la noi. Pentru că, în afara 
emoției estetice pure, prilejuite de fru
musețea exercițiilor, a tablourilor cu ale
gorii profunde, a reprizelor in care copiii, 
elevii, studenții, ostașii sportivi se întrec 
în virtuozitate și imaginație, ele ne oferă 
grăitor imaginea tonică a unui tineret 
care — sub căldura grijii părintești a 
partidului — crește sănătos, cu trup pu-

ternic și minte ageră, pregătit să mun
cească, să lupte și să învingă. Și ele ne 
dau certitudinea deplină că generațiile 
chemate să preia de la noi ștafeta răs
punderii față de destinele acestei țări și 
a acestei națiuni vor fi capabile să o 
facă, ducînd cu succes la îndeplinire o- 
pera măreață începută de înaintașii lor.

Duminică, în mesajul purtat de „Șta
feta Semicentenarului P.C.R. 1921—1971“, 
maestrul emerit al sportului Gheorghe 
Gruia citea cu emoție în glas :

„Sărbătorind cu inima plină de bucurie 
împlinirea a 50 de ani de la întemeie
rea Partidului, sportivii se angajează 
față de Partidul Comunist Român, față 
de secretarul său> general, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, să-și sporească 
eforturile în producție, la învățătură, pre
cum și în pregătirea sportivă, pentru a 
obține noi succese, pentru a ridica și mai 
sus gloria sportivă a scumpei noastre 
patrii, Republica Socialistă România".

Fără îndoială că așa vor face sportivii!

Valeriu CHIOSE

CUTOV IN ECHIPA NAȚIONALĂ!
în ședința sa extraordinară lărgită de aseară, Biroul Federației 

române de box a luat în discuție împreună cu Colegiul central 
de antrenori desemnarea celor 11 boxeri care vor reprezenta tara 
la campionatele europene de la Madrid. S-a plecat de la consi
derentul că finalele campionatelor naționale vor constitui un cri
teriu important de selecție, dar nu singurul. La nominalizarea 
boxerilor s-au avut în vedere șl rezultatele anterioare pe plan 
internațional.

După dezbateri, Biroul federal a hotărît să participe la cam
pionatele europene eu următorii 11 boxeri : (în ordinea categorii
lor) : Mihai Aurel, Constantin Gruiescu, Aurel Dumitrescu, Gabriel 
Pometcu, Antoniu Vasile, Calistrat Cuțov, Victor Zilherman, Ion 
Gyorffi, Alee Năstac, Ion Monea și Ion Alexe. Selecția lui Cuiov 
se bazează pe faptul că el nu a suferit nici o înfrîngere pe plan 
internațional în ultimii patru ani.

Pregătirea boxerilor selecționați a fost încredințată antreno
rilor : Ion Popa, Constantin Dumitrescu, Ion Chiriac și Teodor Ni- 
cuiescu.

PRIN SUCCESUL DE LA VIENA

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI

Prin asemenea atacuri decisive și-a croit drum spre titlu 
Aurel Mihai (dreapta).

ind în Turcia, nu am văzut 
, finalele din noiembrie. Com- 

parînd însă cu un trecut nu 
prea îndepărtat, consider că

In vederea meciului de la Bratislava

tru. Ceea ce, însă, firește nu 
se va întîmpla de la sine. 
Noi înșine, cel de la federație, 
trebuie să depunem mai mul
te eforturi pentru a cunoaște 
tezaurul pe care-1 deținem și 
apoi pentru a-1 valorifica mai 
bine. în acest scop, ar fi ne
cesar să vizităm mai des, mult 
mai des decit pină acum, cen
trele provinciale, acolo unde

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL
S-A REUNIT DE IERI LA SNAGOV

Victor BANCIULESCU 
Mihai TRANCA

[• Dobrin, indisponibil, a 

rămas acasă • Radu 

Nunweiller, sub semnul 
întrebării lanul, 
nou în lot • Tricolorii 
susține jocuri-școală 

Petrolul (tineret) și Meta

lul Plopeni • Plecarea 

vineri dimineața 
avionul

Am intrat în săptămîna în 
care fotbalul românesc va fi 
chemat să susțină un nou și 
dificil examen. După cum se 
știe, duminică, 16 mai, pe 
stadionul din Bratislava, 
echipa României va intilni 
reprezentativa Cehoslovaciei, 
într-o partidă de mare im
portantă pentru configurația 
clasamentului grupei prelimi
nare din care, după cum e 
cunoscut, mai fac parte, 
Țara Galilor și Finlanda. I-am 
întîlnit pe tricolori, ieri, la 
sediul federației. La convo
carea antrenorilor 
Niculescu și Titus Ozon 
răspuns prezent următorii ju
cători : portari — RADUCA- 
NU și ADAMACHE; fundași 
— sâtmAreanu, dinu, 
DAN, MOCANU, NICULES
CU, LUPESCU și IANUL ; 
mijlocași — ANCA, DUMI
TRU și RADU NUNWEIL
LER ; înaintași — NEAGU, 
DEMBROVSCHI, DUMITRA-

(Gontinuare în pao. a 2-a)
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VIENA, 10 (prin telefon de 
la trimisul nostru special).

Echipa care nu cu mult timp 
în urmă era învinsă în turneul 
de la Neubrandenburg de for-' 
mația sovietică cu scorul de 
17—8 a realizat, aci la Viena, 
nu numai o categorică victorie 
și o strălucită revanșă, ci și ca
lificarea în turneul final al 
C.M.. care va avea loc între 
10—18 decembrie,. în Olanda.

înțelegem de aceea foarte 
bine pe toți amatorii de sport 
din tară care așteaptă eu le
gitimă curiozitate explicația u- 
nui astfel de succes, cu un larg 
ecou în lumea handbalului. în 
acest sens, vom începe prin a 
preciza că Ia baza veritabilei 
performanțe obținută de hand
balistele noastre a stat înainte 
de orice, dăruirea, dirzenia cu 
care ele și-au apărat șansele, 
excelenta sudură sufletească a 
echipei, care toate au dus Ia 
valorificarea maximă a posi
bilităților ei. Vă mărturisesc 
cu toată sinceritatea că n-am 
mai văzut de multi ani forma
ția noastră feminină de hand
bal evoluînd cu atît aplomb, 
cu siguranța și curajul de du
minică, factori care în cele din 
urmă au dezarmat pur și sim
plu adversara. O astfel de ma
nieră în abordarea unei parti
de decisivă nu putea însă sin
gură rezolva totul. Ea s-a spri
jinit și pe o excelentă pregă
tire tactică, pe modul inteligent 
în care a fost pregătit teoretic 
meciul nentru ca încă din start, 
avantajul să treacă de partea 
selecționatei române, care din 
min. 9, de la scorul de 2—2, 
n-a mai putut fi egalată de loc.

Duelul tactic a început. în 
primul rînd în apărare, unde

Arghir, două dintre principa-Cristina Metzenrath și Simona
lele realizatoare ale victoriei reprezentativei noastre în me

ciul cu Uniunea Sovietică.

handbalistele noastre, cu o așe
zare „5 + 1” foarte avansată, 
au anulat bine rolul lui Tur- 
cina, blocînd, încă din fașă, 
combinațiile ce porneau de la 
ea și urmau să aducă în faza 
de finalizare pe Șabanova sau

Osetinskaia. 
ca Șabanova 
două goluri

Acestea au făcut 
să înscrie numai 
din acțiune, iar

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

După primele trei lansări

HMMODEIIȘTII CEHOSLOMCI
CONDUC ÎN „TRIUNGHIULARUL1

ieri, la

Angclo
au

Cu cîteva minute îna
inte de plecarea la Sna- 
gov, cîțiva dintre com
ponența lotului națio
nal au pozat obiectivu
lui fotografic.

Foto : V. BAGEAC

CHE, LUCESCU, TATARU și 
DOBRIN. Atacantul lui F.C. 
Argeș a făcut însă simplu 
act de prezență, pentru că 
șchiopăta, resimțindu-se după 
entorsa suferită la gleznă 
săptămîna trecută, accident

(Continuare în pag. a 3-a)

AZI, LA CONSTANȚA
i

Jucind mai bine decit in prima partidă

BASCHETBALIȘTII ROMANI Al ÎNVINS
70 ECHIPA ALBANIEICU 88

Evoluînd mai bine decit in 
partida precedentă, reprezen
tativa masculină de baschet a 
României a învins aseară, în 
sala Floreasca, echipa Alba
niei cu scorul de 88—70 (41

Meciul de atletism ROMÂNIA-NORVEGIA
Mai grăbiți ca în alți ani, 

atleții reprezentativei Româ
niei debutează astăzi în. în
treceri internaționale. Este 
vorba de meciul cu formația 
masculină a Norvegiei, pro
gramat la Constanța, pe sta
dionul 1 Mai. Deși întrece
rile se vor desfășura doar în- 
tr-o singură după-amiază, con
cursul cuprinde majoritatea 
probelor obișnuite meciuri
lor inter-țări. Acest fapt va 
prilejui, indiscutabil, o des
fășurare alertă a probelor și 
va impune antrenorilor multă 
atenție în stabilirea atleților 
concurenți, 'mai ales a celor 
solicitați, în mod obișn”it, 
să ia startul în 2—3 probe.

Din echipa României 
face parte între alții : 
Munteanu, Puiu Tudor, 
Ungureanu, Nic. Perța, 
Rățoi, Gh. Petronius,

vor 
AI.

Gh. 
Ion 

Val. 
Jurcă, Carol Corbu, Ștefan 
Ioan, Ad. Gagea, Mgrcel Pe
tra, Gh. Costache etc.

Meciul de astăzi este al 
șaptelea dintre reprezentati

DE LA SLĂNIC
SLAN1C, 10 (prin telefon). 

Azi, în localitate, au început 
întrecerile unuj interesant con
curs internațional de mode- 
lism. Competiția se desfășoară 
în subteran, la 120 metri adîn- 
cime, și la ea participă micro- 
modeliști din România, Ceho
slovacia și Ungaria. „Triun
ghiularul" a debutat cu lan
sări de valoare, cel mai bun 
timp fiind realizat de sporti
vul cehoslovao Jiri Kalina — 
— 69'56. Recordmanul mondial
la această clasă de aeromo-

vele de cameră a obținut res
pectiva performantă printr-o 
evoluție de 36:52 și o manșă 
cronometrată cu timpul de 
33:04 Pe locul doi în această 
dispută se află (după 3 lan
sări) căpitanul echipei noastre 
reprezentative — Otto Hintz. 
El a totalizat 65:48 (cele mal 
bune două lansări ale sale de 
pînă acum) și este urmat de 

' către Karol Ribecky (Ceho
slovacia) 63:08 și Eduard Chluo- 
ny (Cehoslovacia) 60:06. O fru
moasă comportare a avut și 
tînărul Eugen Holtier (Voința 
Tg. Mureș), care — după pri
ma zi de concurs — ocupă 
poziția Cinci, totalizînd 59:20. 
Forțînd miniaeronava, sporti
vul nr. 1 al echipei noastre, 
Aurel Popa, a „clacat", mi- 
cromodelul său aterizînd la... 
bord numai cu 23:29.

Mîine (n.n. azi) urmează să 
aibă loo ultimele trei lansări 
ale ooncursului. Pînă atunci, 
în clasarrentul general conduce 
echipa Cehoslovaciei cu 193:10, 
urmată, în ordine, de formația 
România I (171:24), Ungaria 
(148:10) și România II (138:26).

4, Busar 10, Viktor lf. Au ar
bitrat dr. Dan Chiriac (Româ
nia) și L. Kotheria (Albania).

D. STANCULESCU
Hi

—29). Sportivii noștri au lup
tat de astă-dată din toate pu
terile, au acționat mai orga
nizat și, în majoritatea timpu
lui, au imprimat un ritm 
rapid, mai cu seamă în preaj
ma coșului. Pivoțil, deși nu au 
înscris multe puncte (cu ex
cepția lui Tarău), s-au „bă
tut" sub panouri, pe oare le-au 
dominat cu autoritate, spre 
deosebire de meciul de dumi
nică. Desigur, jocul formației 
române a avut și lacune, dar. 
oricurr, a fost mulțumitor șl 
ne dă speranțe.

întrecerea a început în nota 
de superioritate a selecționa
tei României, care, Insă, nu a 
putut să se desprindă, dato
rită puternicei replici dată de 
baschetballștll albanezi. Aceș- 

au dovedit încă o dată că 
progresat foarte mult față 
stadiul în care se aflau eu 
deceniu în urmă. în re

priza secundă, oaspeții au iz
butit chiar să se apropie plnă 
la trei puncte (min. 31 scor 
61—64), dar, în 
sportivii noștri, 
proaspete (Diaconescu exce
lent. Pîrșu l-a secondat 
mult succes) s-au distanțat 
prin intercepții repetate 
contraatacuri fructificate 
siguranță, au obținut o dife
rență apreciabilă.

Au înscris : Georgescu 8,
Pîrșu 4, Chivulescu 4, Savu 6 
(s-a aocidentat la jumătatea 
primei reprize și nu a mai ju
cat), Albu 8, Dragomirescu 2, 
Diaconescu 14. Cîmpeanu 3, 
Tarău 20. Oczelak 3, Popa 18 
pentru România, 
Nusret 1, Gavrosh 6, Roland 
7, Vaso 22, Kujtim 9, Nikolin

continuare, 
cu forțe

cu
?i,
Și 
cu

Aruncă la coș Tarău. Foto i Dragoș NEAGU

TREI GIMNAȘTI 
ROMÂNI

LA CAMPIONATELE
EUROPENE

DE LA MADRID
Federația de specialitate s-a 

decis asupra celor trei gim- 
naști care ne vor reprezenta 
la campionatele europene de 
la Madrid, Au fost selecțio
nați : Gheorghe Păunescu, Ni- 
colae Achim și Dan Grecu. 
Delegația este condusă de 
prof. Nicolae Vieru, secretar 
general al F.R.G., iar antre
nor al echipei a fost desemnat 
Mircea Bădulescu,

a obți-
Foto : N. DRAGOȘ

Pe o pistă cu multă apă, Alcx. Munteanu (în stingă) 
nut 10,4 s pe 100 m.

celor două țări : 
105,5 — 106,5 ;

1955
1956 
Oslo

vele
Oslo
București 111—99 ; 1958 
103—109 ; 1963 Oslo 104—108;

1965 Timișoara 120,5—90,5 ;
1966 Oslo 111—101. Bilanț 
general România — Norgevia 
655—614 p.

respectiv
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ROMÂNIEI A REVENIT IN PLUTONUL
(Urmare din pag. 1)

sportul

ECHIPA FEMININĂ

FRUNTAȘ
EDUCAȚIA

Nr. 1256 (6690)

Osetinskaia unul singur. In a- 
celași timp, pe semicerc. Kan 
Fan San a fost anihilată prompt 
și astfel, singurele modalități 
de exprimare ofensivă a for
mației sovietice au rămas ex
tremele. Așa a înscris Bobrusi 
două goluri, iar restul de si
tuații create pe aceste zone au 
fost rezolvate cu succes de 
Irina Climovschi, excelentă și 
în acest meci. Veți fj de acord 
cu noi dacă vom acorda nota 
10, cu un sincer bravo și celor 
doi antrenori ai echipei noastre, 
Gabriel Zugrăvescu și Simfon 
Pompiilu, care au dirijat ex
celent echipa, utilizînd în mo
mentele de atac al adversarelor 
pe Schramko și pe Ibadula și 
trimițind în teren pe Arghlr și 
Micloș atunci 
noastră trecea

cînd formația 
in ofensivă. In

ceea ce privește acest capitol 
— ofensiva — selecționata noas
tră s-a impus cu o neașteptată 
maturitate. Știind bine că pe 
planul forței fizice propriu-zise. 
echipa sovietică este net supe
rioară. handbalistele românce 
au evitat angajarea pivoților și. 
în general.
Ele și-au 
ofensive pe 
la distanță, 
toate situațiile de contraatac. 
Din astfel de acțiuni, fetele 
noastre au înscris cinci goluri 
șl pentru a sublinia eficiența 
acestei arme tactice vom pre
ciza : cele cinci goluri
înscrise In acest mod ptnă Ia 
scorul de 10—7 (min. 37). În
seamnă 50 la sută din valoa
rea ofensivă concretă a echipei 
române. Paralel cu utilizarea 
contraatacurilor, 
țării noastre

contactele 
conceput 
un front 
speculind

directe, 
acțiunile 
larg, de 

prompt

loriflce cu multă răbdare și 
simț tactic toate momentele de 
stăpînire a mingii, ■ ratind pu
țin și fiind rareori penalizată 
pentru greșeli tehnice in atac.

în schimb, handbalistele so-_ 
vietice, depășite în apărare și 
stopate în atac, au greșit din 
ce in ce mal des, fiind obliga
te. ca în criză de timp să ac
ționeze în pripă, crispat. în 
final, echipa U.R.S.S. s-a aflat 
pur și simplu fărâ replică în 
apărare, cînd Arghir și Micloș 
au înscris nestingherite gol du
pă gol, determinînd ca diferen
ța de scor să ia proporții ne- 
«contate.

In concluzie, în palmaresul 
handbalului românesc s-a în
scris o nouă și prestigioasă 
victorie, pentru a cărei reali
zare s-a 
s-a luptat 
piară. O

muncit enorm șl 
cu o dîrzenie exem- 
victorie pentru care

lntreag» echipă merită toate 
laudele, dar care în același 
timp, le obligă pe handbalistele 
noastre la o comportare din 
ce în ce mai bună în viitor.

Arbitrii suedezi Haase Karl- 
son și Leif Olsson care s-au 
achitat excelent de misiunea 
ior au condus formațiile : RO
MÂNIA s Irina Climovschi (Bu- 
zaș), Metzenrath (6), Micloș (1), 
Sos (2). Schramko (1). Dumi
tru (1), Arghir (4), Băicoianu, 
Ibadula (1). Magyar) și Oan- 
cea. U.R.S.S. : Sokolova. Șa- 
banova (5), Kan Fan San, Tur- 
cina, Osetinskaia (1). Barano
va. Bobrusi (2), Șubina, Zorki
na, Gorcearova (1)

Echipa sovietică 
de patru lovituri 
din care a marcat 
prezentativa noastră 
lovituri pe care le-a fructificat 
în totalitate.

și Marșuba. 
a beneficiat 
de la 7 m, 
trei, iar re

de trei

SURPRIZE ÎN ETAPA A XV-a DIN
Duminică s-a disputat etapa 

n VI-a din returul campiona
tului republican de handbal, di
vizia B. De această dată s-au 
înregistrat cîteva surprize, cum 
sînt înfrîngerile suferite de U- 
niversitatea Iași (pe teren pro
priu, de către handbalistele de 
la Spartac Pldifeșt!) .și Univer
sitatea II Tirhișoara în fața ul
timei clasate In scria a II-a 
feminină. Chimia Victoria. Ia 
băieți, duelul dintre fruntașele 
seriei a II-a. Independența Si
biu și Minaur Baia Mare, este 
in continuare palpitant, ambele

Clasamentul diviziei
masculine „A“

Clasamentul diviziei masculina 
A, CU trei etape înainte de s«r- 
Șltul campionatului :
1. STEAUA
2. Din. Buc.
3. Unlv. Buc.
4. Pollt. Tlm.
5. Unlv. Cluj
6. S.C. Bacâu
1. Politehnica

8. Dinamo

3 415—369
3 SiB—273
5

10
11
11

333—266 
232—301 
361—343 
311—367

40
39
30
23
22
M

ii Ml—369 u

I. Voința

24 17 2
24 9 5
24 0 4
24 9 3
Galați
24 .9 3

Brașov
24 8 2 14 336—390 18

București
24 6 1 17 315—406 13

Lovrln
24 3 1 20 279—419 7

avlnd șanse 
promovare 
Iată, însă.
trate in această etapă : MAS
CULIN, seria I i Chimia Făgă
raș—Știința Bacău 18—12 (7—5), 
l'rotușul Gh. Gh. Dei—ASA 
Tg. Mure$ 7—4 (4—1), Rafină
ria Teleâjdn—Agronomia Iâși
9- 15 (6—6). Ind. Strmci BuZălt—
Relon Sâvineștî 14—12 (9—7),
Medicina Tg. Mureș—Tractorul 
Brașov 15—24 (6—10) ; seria » 
II-a : Textila Cisnădie—Tehno- 
metal Timișoara 14—16 (7—7), 
Independenta Sibiu—Metalul
Copșa Mică 15—9 (6—4), Gloria 
Arad—Timișul Lugoj 16—11 
(7—5). Minaur Baia Mars—CSM 
Reșița 21—15 (13—8), ASA Si
biu—Universitatea Craiova 19— 
9 (7—4).; FEMININ, seria l : 
Progresul—știin ta Bacău 10—4 
(3—1), Voința București—Rapid 
București aminat, Voința Ră
dăuți—Chimia Buzău 9—8 (5—3), 
Universitatea Iași—Spartac Plo
iești 7—8 (4—-1). Constructorii! 
București—Comerțul Constanța
10- 5 (5-3) : seria a II-a : Chi
mia Victoria—Univ, IT Timișoa
ra 11—6 (5—4), Voința Sighi
șoara—Sparta Mediaș 6—4 (3— 
1), Universitatea Cluj—Con
structorul Baia Mare (15—12 
(9—7), Jiul Petroșani—Oltul Sf. 
Gheorghe 12—10 (6—6), Derma- 
gant Tg. Mureș—Chimia Făgă
raș 8—6 (4—4).

reprezentativa 
a știut să-și va-

sensibil egale de 
în prima divizie, 
rezultatele fnregis-

DIVIZIA ,,B

Nu te poți îndrăgosti 
de muzică adevărată la 
25 de ani și nici de lectu
ră, fn «enstil profund, al 
cuvintului, la 30. Și nu 
poți, oricît am teoretiza 
noi, să îndrăgești mișca
rea in anii de studenție 
sau mai ttrziu. Sint lucruri 
care se deprind de mic, din 
fragedă vîrstă. Ei bine, 
mișcarea este o deprindere 
de foarte timpuriu.

Învățământul superior 
se plinge. că școala medie 
nu a educat tinerii pen
tru sport, școala medie 
reproșează același lucru, 
școlii generale. Mai jos 
nu se merge, pentru că 
mai jos nu mai e nimic, 
nici concepție, nici cadre, 
nici bază materială.

Cine are dreptate să 
spună . ceea ce spune 1 
Noi credem că, din pă
cate,. 
Dar, 
rilor

din pă- 
fiecare are dreptate, 
cauza tuturor lucru- 
este undeva tn adin- 
lor, in ceea ce noi 
gtndim sau refuzăm 

facem. Noi am Înce
put totul de sus, de la 
juniori și campioni națio
nali, Jocuri olimpice si 
campionate europene. £1 

am coborit mereu, in ani, 
pină la vîrstă școlară mică 
și preșcolară. De ce n-ar 
fi fost logic să începem 
inVers ?

Sînt țări, nenumărat 
de multe, in care înotul 
se 
de 
de la 4—5 ani, cele mai 
adeseori in școală. Și sint 
regiuni, mai ales de mun
te, tn care patinajul și 
schiul încep obligatoriu la 
4—5 ani, de obicei tn com
pania părinților.

Se vorbește de educa
ția fizică prenatală și de 
educația fizică a sugarilor, 
dar nu vi se pare ciudat 
că noi n-am ajuns la e- 
dîicația fizică tn grădini
țe ?
R.D.G., Ungaria se cerce
tează cu indici, cu probe, 
calitățile motrice ale. co
piilor de 4—6 ani. Noi nu 
avem nici măcar pentru 
clasele 1—4.

Este simplu să faci teo
rie, să scrii articole, să dat 
sugestii — veți spune dv. 
Mai bine să vedem ce 
trebuie să facem, cu ce să 
începem. Aș spune, sim
plu, cu un curs al educa
toarelor, cu asdgurarea 
unei baze minime pentru 
mișcare, cu educație fi
zică in comun, co foii și pă
rinți, așa ca tn alte țari.

In fiecare, oraș mare, 
de peste 100.000 de locui
tori sint mii de copii de 
vîrstă preșcolară. Dacă 
dintre aceștia numai ju
mătate ar fi crescuți și

învață experimental 
la 1—3 ani și frecvent

educați in spirit sportiv, 
am avea in clasele 1—4, 
altă mentalitate și alte 
calități fizice, iar in clase
le 5—12 alte elemente fi 
alt... număr de 
medicale.

Dar, se pare

scutiri

tn Cehoslovacia,

Dar, se pare că este 
mai simplu să așteptăm 
rezolvări în timp, care 
adeseori sosesc cînd. toată 
lumea a ostenit și nu mai 
vrea nimic.

In problema educației 
fizice preșcolare, Ministe
rul Sănătății, Ministerul !n- 
vățămîntului și C.N.E.F.S.- 
ul sînt deopotrivă de in
teresate. Fără colaborare, 
metodă ?i continuitate nu 
se poate astăzi rezolva ni
mic, în nici un domeniu.

Generația noastră care 
a început sportul la 16—ÎS 
ani, a înțeles cu greu, dar 
a înțeles, că tineretul tre
buie educat fizic la 10— 
1.2 ani. Este timpul să în
țelegem acum, cu toții, că 
o deprindere de viață sau 
de mișcare, trebuie învă
țată încă mai devreme, 

în anii copilăriei.
De ~ ‘

cord 
cum, de ce să nu împiedi
căm 
cîtorva ani pentru că in 
cele din urmă vom ajunge 
tot la aceeași concluzie I

ce Sa nu fim de a- 
cu acest adevăr a-

trecerea inutilă a

VIRGIL LUDU

10. Știința

Așadar, după patru ani, repre
zentativa de polo 
reintră în posesia trofeului 
care este dotată 
competiție anuală 
lui Bucfrești". 
cu două formații redutabile ale 
continentului Italia și R. D. Ger
mană, alături de o echipă a 
Bulgariei care a evoluat la un 
nivel superior valorii cu care 
era creditată Înaintea acestui 
sezon, tinerii poloiști români au 
confirmat in bună măsură în
crederea acordată de selecționeri, 
ocupind locul I In clasament.

Alcătuită din cițiva jucători cu 
mai multă experiență (Zamfi- 

■reâeii, Szabo, Miltâilescu, Culi- 
jtiaBC.,Novac), alăturt de tineri 
jamwypși și dornici de afirmare 
(Htiber D. Popescu, Nastasiu, 
Ci. Rusu, Lazăr) 
țării noastre șl-a 
tem s-o Spunem 
fel de reținere 
propus. Succesul 
decît arată scorul de 
obținut în fața redutabilei selec
ționate a R. D. Germane în 
tțdhdllttle urnii arbitraj cil mul
te scăpări, dar imparțial, ca și 
„rențiza" de mare luptă în fața 
Italiei (să nu uităm că românii 
au condus îh acest meci 
4—2 în ultima repriză) sînt re
zultatele meritorii pentru o 
<>hlpă în plină transformare, 
flată. în curs de omogenizare șl 
fortificare pentru marile com
petiții ale sezonului (Trofeul Ja- 
dran. turneele de la Budapesta 
și Magdeburg. JbCuftle Balca
nice).

a României 
cu 

tradiționala 
.. „Cupa orașu- 
Int.r-o întrecere

reprezentativa 
realizat — pu- 
fără nici un 

— obiectivul 
iTiult îtiăi net 

arată scorul de 7—fi

cu

e- 
a-

fwrmart din pag. Iț

Vh^

Vn moment cînd apărarea studenților bucureșteni a fost com
plet depășită

LA SFÎRȘITUL SĂPTĂMÎNII ÎN CAPITALA:

FINALELE CAMPIONATELOR NAȚIONALE
La sfîrșitul acestei săptâ- 

mîni, vineri, sîmbătă și du
minică vor avea loc In Ca
pitală finalele campionatelor 
naționale de haltere, pentru 
seniori. Reuniunile se
organiză în sala Floreasca, 
după următorul program i

vor

UN SUCCES ÎNCURAJATOR

vineri — (ora 17) cat. muscă, 
cocoș, pană ; stmbătă — (ora 
17) cat. ușoară, semimijlocie, 
mijlocie i duminică (de la 
ora 9) cat. semigrea, grea, șl 
supergrea.

Cu acest prilej vor lua 
parte cei mai buni haltero
fili din țară. După termina
rea întrecerilor se va orga
niza și concursul național de 
culturism.

PENTRU NAȚIONALA ROMÂNIEI
partide tu lormajla u n s. 5. in aceasta sflpiflmlna
într-o dispută directă cu se

lecționatele Italiei și R D. Ger
mane, jucătorii români au reu
șit să compenseze inferioritatea 
sub raport fizic față de adver
sari printr-un joc în permanentă 
mișcare, cu dese contraatacuri. 
Iar dacă acestea nu și-au găsit 
adesea concretizarea pe tabela 
de marcaj. motivele trebuie 
căutate în lipsa de maturitate a 
majorități componenților 
pei, a unor deficiențe 
în tehnica individuală 
zia paselor și a șuturilor 
poartă în condiții de joc difi
cile). Totodată a fost evident 
că naționala română nu stăpî- 
nește încă tehnica 'jbCiului 
defensivă cu dWfcrswte sale 
Iuții, ca și pe cea a unei 
zolvări rapide și eficiente a 
tuațiilor de „om în plus“. 
parcursul celor trei partjde.

echi- 
vizlbile 
(preci- 

la

formații ? Italia, cu foarte buni 
tehnicieni $1 înotători, cu un 
excelent coordonator (Pizzo) își 
ai polo-ului mondial. Sck 
nata fe.D., Germane, fără o 
gătibe deosebită (du{5ă cum 
declarat antrenorul Kluge) 
tru aCest turneu a jucat cu 
puțină vigoare, ambiție și 
cizie ca în anii trecuți. O 
cută surpriză — reprezentativa 
bulgară, dfeSpfe care antrenorul 
Sotirov ne-a destăinuit că se 
pregătește foarte serios pentru 
obținerea calificării la J.O.

Adrian VASILIU

confirmă locul în careul de ași 
ai polo-ului mondial., Selecțio- 

“ “ pre- 
rie-a 
pen- 
mal 
pre- 
plă-

AZI,

„CUPA OLIMPIA"

PRESTIGIUL POATE FI MENȚINUT

în 
so
re
st 
Pe 

—----- —---- ju
cătorii care reușeau acți ini frti- 
moase în atac, greșeau copilă- 
Fește îh fâ?el£ următoare de o- 
fensivă Adversă. Cît privește pro
centul de realizare a momente
lor de superioritate riumerică, a- 
cesla este sub 50 la sută $1, 
ca atare, încă insuficient.

Zamfireșcu (golgeterul turneu
lui). alături de Culineac și Mi- 
hăllesdd aii fost oamenii 
bază ăi echipei, 
oscilatorii au avut 
tent la șuturile de 
D. Popescu, cu un 
Nastasiu și Novac, 
țări “ - • -
iar ___ -------
foarte puțîfi folosiți.

s-au prezentat

Echipa României a părăsit a- 
seară Capitala, plecind la Kiev 
unde va susține două meciuri cu 
formația Uniunii Sovietice.

Din cauza timpului nefavo
rabil, întrecerea de caiac-ca- 
noe dotată cu „Cupa Olimpia" 
a fost amînată pentru astăzi 
la ora 16,30. Reamintim, con- 
cîirSuI este rezervat juniorilor 
și seniorilor, iar la startul lui 
și-au anunțat prezența spor
tivi din toate secțiile nautice 
buoureștene.

______ de
. comportări 

Huber (neâ- 
la distanță), 
plus față de 

Sub
— Cornel și Claudiu 
Szabo și Lazăr au

aștep- 
Rusu, 

fost
celelalte

Timișoara [f]Universitatea

pasmai făcut un spre „A“
Prin victoria obținută asupra 

Voinței Tg. Mureș, echipa Uni
versitatea Timișoara a clari
ficat situația în seria I a di
viziei feminine B, dctașîndu-se 
în fruntea clasamentului și a- 
nunțind o promovare sigură. în 
rest, rezultate normale, dar și 
care ridică Semne de întrebare, 
cum este cel al echipei femi
nine Politehnica Brașov, învin
să acasă de formația Institu
tului Pedagogic Galați.

Rezultatele etapei a XV-a: 
masculin : Crișul Oradea—Stea
gul roșu Brașov 60—54 (38—30), 
Știința Mediaș—Utilajul Timi
șoara 64—56 (37—27), Voința
Zalău—Constructorul Arad 60— 
54 (24—21), Voința Tg. Mureș— 
Comerțul Tg. Mureș 59—78 
(22—37), Știința Petroșani—U- 
niversitatea Craiova 77—53 (37— 
31), Comerțul Tîrgoviște—Poli
tehnica Iași 69—68 (35—34),
A.S. Armata Bacău—Universi
tatea București 65—75 (23—31), 
Constructorul Iași—Progresul
București 64—66 (28—36) ; fe
minin : Universitatea Timișoara 
— Voința Tg. Mureș 42—37 
(21—14), 
Medicina 
(31—15), 
Universitatea 
(16—19)

(28-14), I.E.F.S. II—Pro-
București 48—51 (18—2(3), 

Constanța—Arhitectura

60—30 
greșul 
Voința
București 62—80 (29—40). Po
litehnica Brașov—Pedagogie Ga
lați 29—35 (19—11).

Rezultatele ne-au fost trans
mise de corespondenții M. Bon- 
țoiu, G. Tamaș, I. Iancu, G. 
Cotrău, M. Avanu. S. Băloi, 
D. Diaconescu, P. Lorincz, I. 
Ghisa, Z. Rîșnoveanu, Gabrie
la 
G.

al

PREOCUPĂRI LĂUDABILE

PENTRU PREGĂTIREA JUNIORILOR
campioniiAu fost desemnați 

naționali ia lupte greco—romane 
pe 1971 la juniori. Printre cei 
mai buni juniori, care s-au în
trecut cu ardoarfe timp de trei 
zile la Arad, sfe fiumără luptă
torii din București, precum șl 
cei din județele Suceava, Cons
tanța, Argeș, Brașov. Galați șl

de participant (peste
Bacău. întrecerile, cu un număr 
mare ' . "
250 dă Analiști) au scos în e- 
vidență preocuparea lăudabilă a 
unor cluburi și asociații 
fcrfeșteteâ schimbului de 
th acest sport. '

Iată lista campionilor : 
NIORI MICI 
Șt. Rusu 
kg. — Al 
stanța), 56 
(Dunărea 
Mizileanu

pentru 
mii ne

C. Alexandru (Sc. sp. Constanța),
* M. Tofan (Progresul Buc,), 3. 

GJnga (Rapid Buc.), 52 kg.
1. 1). Mocanii (S. C. Bacău), 

Al. lohescu (Progresul Buc.),
M. Stan (Steaua). 56 kg. — 
Dulică (C.S.O. Cîmpttlung),

N. Varga (Crișul Oradea). 3.
Panait (Progresul Buc.), 60 

D. Popa (Pescărușul 
Jugănarii (C.S.O.

Soboslhl (Cri- 
Bo- 
Fr.

3.

2. 
N.

Metalul Salonta — 
Timișoara 62—35 

Voința Oradea — 
Craiova 

(16—19), Universitatea 
Foresta Arad 36—27 (19—13),
Record Cluj—Știința Sf. Gheor
ghe 41—42 (18—20), Universi
tatea Iași—Medicina București

40—58
Cluj—

1.1. ă.B.S.
București

B-du! Muncii nr. 37—39, 
sectorul 3,

telefon 21.39.71, 
angajează de urgență :

• contabil principal cu 
studii medii de spe- 
cialitale si cu un sta
giu de cel puțin 5 
ani ;

n magaziner principal.

nerl ca Băiatu, Cosma, Cer
chia, Moraru, Melinte sau Fi
lip, sînt indrepiățit să cred că 
foarte curînd vom avea o 
nouă generație de excelenți 
reprezentanți al boxului ro
mânesc. Cu deosebire mi-a 
plăcut Ciochină ; el esie pen
tru mine tipul boxerului po
trivit pentru turneul olimpic 
de la Miinchen șl de aceea aș 
dori să-1 rodăm din vreme".

ION STOIANOVICI, antre
nor la clubul Metalul • „Exis
tă multe categorii care s-au 
echilibrat valoric prin npari- 
tia unor tineri ce s-au afirmat 
în ultima vreme: Băiatu, Bo
boc. Cerchia, Moraru. 
nă, Ene, Banu, Chffu sau Tî- 
rîlă. Ultimul este un element 
de mare perspectivă. Dacă se 
va pregăti în continuare cu 
aceeași conștiinciozitate, eu îi 
prevăd un viitor strălucit. In 
anul viitor, pentru Jocurile 
Olimpice, poate deveni titular 
cu mari șanse la o medalie 
fie la categoria mijlocie, fie 
la semigrea. De asemenea, o- 
pariția 
rezolve 
muscă 
treceri 
țeles, acești tineri mai au încă 
multe de învățat și pregătirea 
lor trebuie urmărită cu multă 
atenție. Altfel, vor rămîne spe
ranțe neîmplinite".

C. DUMITRESCU : 
categorii 
cie sau 
prezența 
valoare 
nea) a stopat promoțiile și a 
determinat stagnarea prin lip
să 
mi se pare categoria Aiuscă, 
din 
totul onorabil, unul dintre coi 
mai buni boxeri fomâni, Ciu- 
câ. Foarte bine ar piitea fi 
reprezentată categoria cocoș, 
pentru că ea cîîs'punS db 'un 
om tînăr care ar putea fi — 
prin potential fiZM ;i ptltuba- 
tivitate — cel mai mare boxer 
amator âl tS.rii : Dnntttresmi. 
Tinerii care sînt pe drum 
treBiiîh ah1a să cuhfîrme posi
bilitățile bănuite ia ei",

(la trecută, este ccl mal po
trivit să-I antreneze din nou, 
pină la Madrid. EI îl cunoaș
te și ii înțelege cel mai bine 
Pe Dumitrescu. Mi-au plăcut 
Pometcu și Năstiac, boxeri 
care și-au Îmbunătățit sim
țitor mijloacele de apărare șl 
precizia în atac, devenind ast
fel mult mai eficienți. In ciuda 

,oplniei unora, personal acord 
încrederea mea iui GyBrffy, 
ale cărui cunoștințe tehnice 
ar trebui să convingă pe ori
cine”.

I. CHIRIAC i „Există unele 
categorii, In care titularii — 
In evidentă ascensiune de for
mă — sînt capabili de mari 
performanțe: MIhai, Dobres- 
cu, Zilberman. Năstac. Alexe. 
Categoria muscă ml s-a părut 
mai slabă decît în alți ani. 
întrecerile la categoria cocoș 
au scos la iveală penuria de 
elemente de valoare. Un sin
gur boxer cu posibilități 'de a 
obține performanțe : Dumi
trescu, dar care nu privește 
totdeauna în mod serios pre
gătirea sa. Meciurile de la 
categoria pană au fost foarte 
disputate, dar, din păcate, la 
această categorie n-am văzut 
valori remarcabile. Totuși, 
Pometcu, pentru că nu este 
prea cunoscut 
ține — gratie 
uri sucres”.

— NU V-A 
SIGUR PREZENTA BOXERI
LOR TINERI T,A FINALE. 
IN LUMINA ACESTEI REALI- 

VFDETI PERS- 
PREA ÎNDE*

sb formează rezervorul prin
cipal de talente1’.

Antrenorul emerit CONSTAN
TIN DUMITRESCU, antrenor 
Ia clubul Dinamo : „Pe vremuri 
— și asta Înseamnă acum cîți- 
va ani — aveam somități în 
box, de felul Iul Clucă, Alexe 
sau Chiar Cuțov, în urma că- 
râra nu exista practic nimic 
valoros. Acum, asemenea vir- 
furi noi nu au apărut, in 
schimb a crescut considerabil 
nivelul general. Regret lipsa 
supercampionilor, care ne-ar 
fi dat mai multe 
pe plan european, 
mai puțin adevărat că 
consolez cu convingerea 
dintr-o masă talentată va fi 
mai ușor să răsară, în curind, 
și vedetele".

ION CHIRIAC, antrenor 
clubul Steaua : „Formula 
disputare a actualei ediții 
campionatelor naționale — 
numai 8 participant! la faza 
finală — a favorizat eviden
țierea unui caracter tehnic mal 
ridicat față de campionatele 
precedente, în special în sfer
turile de finale și semifinale. 
Nivelul mai scăzut din gala 
finală, deși paradoxal, 
explicabil. Miza mare a,.me
ciurilor a făcut ca partidele 
să fie foarte disputate, chiar 
dacă sub aspectul purității 
stilistice multi combatanți au 
rămas datori.”

— CUM APRECIAȚI STA
DIUL DE PREGĂTIRE A 
CANDIDAȚILOR ROMÂNI 
PENTRU CAMPIONATELE 
EUROPENE DE LA MADRID 
SI CE SANSE LE ÎNTREVE
DEȚI ?

I. POPA : „Acum, după în
cheierea finalelor. îngrijoră
rile noastre, înaintea campio
natelor europene, nu sînt mai 
miei, dar știm măcar pe ce 
ne bazăm. Dintre boxerii noș
tri mai versați. m-au mulțu
mit și mi-au inspirat încre
dere : Alexe. Năstac. Pomet
cu și Zilberman. Acestuia din 
urmă îi reproșez însă pregă
tirea fizică precară, pe care 
trebuie s-o ameliorăm urgent.

Dificultăți mari ne produce 
obligația de a alege doar pe 
unul dintre excelenții ușori 
Cuțov si Dobrescu. Cel din ur
mă mi se pare uneori prea 
uniform în acțiuni și fragil in 
raport cu posibilitățile de ră
nire. Celălalt, nu mai are 
talitatea care i-a creat

care 
certitudini 
dar nu e 

mă 
că

Ia 
de 

a 
cu

este

Ciochi-

pare să 
categoriei

lui Cerchia 
problema 

la viitoarele mari în- 
internaționale. Bineîn-

încă, poate ob- 
stilului său —

SCĂPAT DE-

TATl. CUM 
PFOTIVA NU 
PĂRTATĂ A PARTIClPAltn 
BOXERILOR 
JOCURILE i 
1972 7

I. POPA : ,.,La două-trei
categorii sîntem . deficitari : 
la mijlocie mică, la semigrea 
și chiar la Cocoș. Nu știm 
încă ce soluții de viitor vom 
găsi. Deocamdată, urmărim e- 
voluțin semigreului Siliște, care 
ne dă speranțe, și ne gindim 
la trecerea mijlociului Tirîlă 
la categoria superioară. Urmă
rind finalele șl vfizind cît de 
bine se descurcă în ring ti-

NOȘTRI LA 
OLIMPICE DIN

(cum ar fi 
semigrea) 

unui boxer 
(Zilberman

„Există 
semimjlo- 
în
de mare 

sau

care

Mn-

de concurentă. Deficitară

efire dispare. în mod cil

CONCLUZII
I 

fost crescuți în wllimij ani bo
xeri! fruntași. Dar chiar 
aceste condiții; nu toți 
riții iubitorilor de box 
dovedit bine pregătiți.

Asaltul masiv si lăudabil al 
secțiilor de box din provin
cie spre turneul final s-a sol
dat cu Un singur titlu plecat 
din București (5 Dinamo, 4 
Steaua, 1 Rapid. 1 Farul Con
stanța). Faptul denotă pe de 
o parte avîntul luat de pu
gilism în orașele țării, amhi- 
ția secțiilor provinciale de a 
se manifesta, dar pe de altă 
parte reiese, uneori, și incapa
citatea lor 
lori mari 
competentă 
astfel în 
aclitului federal, 
centrat exclusiv 
blemelor unui let restrins de 

și prea puțin ingrijo- 
soarta unităților de 

i celor care ar putea

și în 
favo- 
s-ail

I

2. i
3.
1.
2.
A.
kg. - 1.
Tuleea), 2. T. 
Cîmpulung), 3. T.
șui Oradea),., 65 kg. — 1. G. 
tez (C.F.R. Timișoara), 2. 
Szabo (Olimpia Satu Mare), 
Gh. Popa (St. roșu Brașov), 70 
kg. — 1. P. Victor (S. C. Ba
cău), 2. E. Mag (Vagonul Arad), 
3. I. Murja (Olimpia Satu Mare). 
!5 kg. — 1. D. Bologa (Vulturii 
Lugoj), 2. M. Dreseanu 
Botoșani), 3. I. Ciobanu 
Timișoara), 81 kg. - 
gheî (Dinamo Buc.), 
pescu '
cescu
1.
2.
3.
4- 87 
greșul 
(Rapid Buc.), 3. _ _ .
reșul Tg. Mureș). Clasamentul pe 
județe : 1. București 36 p., “
Argeș 23 p., 3. Bacău 18 p.

fi-
aVl- 

re- 
numele. Dar toate acestea sînt 
remediabile”.

Antrenorul emerit CON
STANTIN NOUR : „Deși nu 
toți' campionii se găsesc în 
Ceă ffiâi bună formă. _el_ mai 
au suficient 
campionatele europene, 
perfecționeze pregătirea. După 
părerea mea, reprezentanții 
noștri au cu 
un loc pe podiumul învingă
torilor la Madrid. Dumitrescu 
nu mai are din păcate icsur- 
sele fizice care l-au urcat 
data trecută pe prima treap
tă europeană a categoriei co
coș. Cred că Lucian Popescu, 
care l-a pregătit pentru edi-

Am ascultat cu multă aten
ție opiniile interlocutorilor 
noștri. Este evident că o dală 
scăpați de grijile imediate (le
gate de interese de club) ale 
finalelor naționale, atenția lor 
se concentrează acum asupra 
preparativelor pentru campio
natele europene — o nouă pro
bă de foc (și încă una foarte 
serioasă) pentru valoarea ac
tuală a boxului românesc. A- 
ceaslă oplieă îngustează 
rește aria de preocupări
specialiștilor, dar nit-i poate 
scuti de răspunderi in citeva 
domenii ’precise.

Statistica finalelor arată că 
aproape jumătate din numă
rul deciziilor la puncte au lost 
acordate fără unanimitatea ar
bitrilor (de 30 de ori s<—0, de 
13 ori 4—1 gi tot de atitea 
ori 3—2). Fenomenul demon
strează nu numai lipsa de a- 
cord a judecătorilor, în prefe
rințele ior. ci și un anumit 
echilibru de forțe în ring. F.- 
galizarea valorilor poate fi 
însă avantajoasă numai dacă 
sensul ei este ascendent. Din 
păcate, concomitent cu înmul
țirea candidaturilor valabile pe 
același 16c, se constată și dis- , 
pariția treptată a marilor cam
pioni, a punctelor de miră 
spre care să țintească o ge
nerație întreagă. Cauza tre
buie căutată și în exageratul 
regim de laborator în care au

de a promova va- 
fără o
directă.

discuție

JU- 
kg. — 

52 
Con

cat. 48
Rădăuți), 
(Șc. sp.

- S. Achiriloaie 
, 60 kg.

Buc.) 
(Dinamo 
Cosman

75 kg. 
Reșița),

Pirvulescu i
Călugăreni), 87 kg. —

îndrumare
Se pune 

mobilitatea 
adesea ctm-
asupra gru

(Iprofil 
Neagu 
kg. — 

Galați), 
(Rapid 

Șt. Onici 
jeg — i.
Rădăuți),
l (C.S.M.
A.

— D.
65 kg. 

Buc.), 
(îpro- 

— P.
. 81 kg.
(Tractorul
M. Encu- 

lescu* (Electroputere Craiova), 
87 kg. — D. Borș (Nieolina Iași). 
Clasamentul pe județe : 1. Bucu
rești 39 p., 2. Suceava 20,5 p.,
3. Brașov 16 p.

JUNIORI MARI : 48 kg.

70 
fii 
Pirvu C. 

Gh. 
M.

(Avîntul 
tC.F.Ît.

1. I. An- 
___ z, 2, R^_ Tîm-

(S. C. Bacău), 3. T. Lu- 
(Nieolina Iași), 87 kg. — 
Leca (C S.O. Cîmpulung),
Niculescu (Dinamo Buc.), 

Jordache (Progresul Bite.), 
kg. 1. P. Goanța (Prt>-
Buc.). 2. Gh. Dolipschi 

V. Iuga (Mu-

timp, pină la
să-și

reprezentanții 
toții șanse la

Roman. C. Aîbu. P. Arcan, 
Lorac.

Clasamentul final
diviziei feminine

1. POLITEHNICA BUC.
80 26
30 25
30 24
30 14 16 1885—1927 44

4 2234—1799 56
5 2010—1649 55
6 2011—1607 54

2. I.D.F.S.
8. Rapid
4. C. Oradea
5. Sănătatea S. Mare

27 13 14 1784—1864 40
27 10 17 1546—1674 37
27 10 17 1545—1852 37
27

6. A.S.A. Cluj
7. Voința Bv.
8. Constr. Buc.
9. Mureșul Tg.

27
10. Voința Buc. 27

8 19 1320—1544 35 
M.
6 21 1398—1607 33
5 22 1479—1689 22

Ora de disputare

și arbitrii meciului

ROMÂNIA —SPANIA
Federațla noastră de speciali

tate a hotărît ca meciul de 
baschet dintre reprezentativele 
de seniori ale României șl Spa
niei să Se dispute joi la ora 
20.30, in sala Floreasca. între
cerea va fi condusă de arbitrii 
Sava Radovici (Iugoslavia) și 
Kamir Gelatls (Grecia).

în deschidere, la ora 17, par
tida Steaua 
băniei și de la ora 18,30 jocuri șl 
demonstrații de minibaschet 
participarea ' "
sportivă Suceava, Școala sportivă 
nr. 2 București șl Liceul nr. 35 
București.

Selecționata Al-

cu
echipelor Școala

Pe două saltele Instalate în 
sala Dinamo din Capitală a- 
proape 150 de copil judoka din 
Miercurea Ciuc, Galați. Ora
șul Gh. Gheorghiu-Dej, Timi
șoara, Craiova, Roman, Orăștie, 
București ș.a. 
întîietatea 
inaugurale 
publicane rezervate lor. Sîm- 
bătă și duminică micii compe
titori s-au întrecut cu ardoa
rea specifică vîrstei lor (copii 
mici 
ani), 
puțin 
reale 
apărut odată cu această com
petiție. Atît învingătorii cît și 
învinșii au folosit multe pro
cedee tehnice din complicatul 
„abecedar” de judo, cucerind 
admirația unanimă. „Nici o 
întrecere — ne spunea la în
cheierea acestor finale antreno
rul lotului republican de se
niori. Gh. Donciu — nu mi-a 
prilejuit atîta satisfacție. Sînt 
sigur că atunci cînd acești co
pii vor crește se va putea for
ma o echipă capabilă intr-a
devăr de succese.

Cele mai frumoase evoluții 
le-au avut micuții judoka de la 
Casa 
Ciue, 
trenor 
ceștia 
la 5 
totodată locul I în clasamentul 
general. S-au mai evidențiat

și-au disputat 
Ia finalele ediției 

a campionatelor re-

8—12 ani și mari 13—15 
Nu exagerăm cîtuși de 
afirmind că speranțele 
în succese viitoare au

copilului din Miercurea 
pregătiți de tînărul an- 
Iozsef Gali. De altfel, a- 
au cucerit primul loc 

categorii de greutate și

2.

Prima ediție a campionatelor de copii

COMPETIȚIA SPERANȚELOR
concurenții din Orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej (antrenor Șandor 
Nagy) 
mitru 
urmat 
ordine.
Ciuc.

Organizatorii, 
specialitate, în
C.N.O.P. și revista Cutezătorii, 
au oferit primilor clasați fru
moase premii, printre care apa
rate de fotografiat, serviete, 
termosuri și stilouri. Arbitrii, 
îndeosebi V. Tosun. D. Daut- 
ner. V. Costea și A. Vulgaris 
(toți din București) s-au stră
duit să conducă meciurile cu 
deosebită atenție și grijă.

Nu putem avea însă cuvinte 
de laudă pentru conducerea teh
nică a competiției. Au fost con- 
curenți declarați învinși pe fo
ile juriului, deși aceștia nici 
măcar nu luptaseră iar alții 
s-au aflat față în față pe sal
tea cu adversari de la cate
gorii diferite !

Iată și primii clasați :

și cei din Galați (Du- 
Dumitrașcu) care i-au 
în clasament, în această 
pe copiii din Miercurea

federația de 
colaborare cu

COPII MICI : cat. 30 kg: 1.
GABOR NISTOR (Casa copilului 
Miercurea Ciuc), 2. M. Călttgăru 
(Flacăra roșie Buc.), 3. I. Mușat 
(Universitatea Craiova) și I. N1S‘- 
tor (M. Ciuc) ; cat. 35 kg : 1.
DANIEL ALBERT (M. Ciuc), 2. I. 
Macău (Casa pionierului Galați), 
3. I. Kelemen (M. Ciuc) și C. Nae 
(Flacăra roșie Buc.) ; cat. 40 kg : 
1. SERGIU CliISER (Șc. sp. O- 
rașul Gh. Glieorghlu-Dej), 2.

C. Zicman (Casa pionierului Ti
mișoara), 3. Gh. Nedelou (Timi
șoara) șl C. Moțcu (Casa pionie
rului Galați) ; cat. 45 kg s 1. 
BOREL ENICA (Galați), 2. V. 
Ilioale (Oraș Gh. Gheorghiu-Dej), 
3. R. Baicu (Șc. sp. nr. 2 Buc.) 
șl Fl. Ciuciu (Casa pionierului 
Lugoj) ; cat. +45 kg : 1. Tudor 
ȘETRAN (Cutezătorii Buc.), 2. C. 
Crăpătureanu (Șc. sp. nr. 1 Buc.), 
3. I. Dincă (Șc. sp. nr. 1 Buc.) 
șt C. Iile (Cutezătorii) ; COPII 
MARI : cat. 35 kg : 1. IOSEF
MARTON (M. Ciuc)/ 2. C. Grădi- 
naru (Galați), 3. B. Fitorl (M. 
Ciuc) și M. Ba'rtoș (M. Ciuc) ; 
cat. 40 kg : 1. TONI PACICRCA 
(Orașul Gh. Gheorghiu-Dej), 2. 
M. Ciuraru (Dacia Orăștie). 3. 
I. Zaharia (Galați) șl M. Okros 
(Casa pionierului Roman) ; cat. 
45 Kg : 1. ANDRAȘ OTV0S (M. 
Ciuc), 2. B. Onodi (M. Ciuc), 3. 
St. Popescu (Flacăra roșie Buc.) 
șl M. Cîmpeanu (Olimpia Buc.) ; 
cat. 50 kg : 1. MARIAN SIMA 
(Galați), 2. C. Chiru (Cutezătorii), 
3. V. Răuț (Cutezătorii) și Fl. 
Dumitrescu (I.O.R.) ; cat. 55. kg:
1. IOSZEF SZAKACS (M. Ciuc),
2. V. Mateescu (Orăștie), 3. L.
Nlca (Energia Buc.) și V. Stăn- 
cicu (Oraș Gh. Gheorghiu-Dej) ; 
cat. 60 kg : 1. DUMITRU IO-
NESCU (Șc. sp. Șoimii Sibiu), 2. 
V. Zsok (Șc. sp. Deva), 3. M. 
Munteanu (Galați) șl I. Chirtac 
(Oraș Gh. Gheorghiu-Dej) : cat.
+ 60 kg : 1. SORINEL RADU
(Flacăra roșie Buc.), 2. C. Geor
gescu (Olimpia Buc.), 3. L. Fe- 
rbnez (M. Ciuc) șl D. Hîrjescu 
(Șc. sp. 1. Buc.).

boxeri i 
rat- de 
bază, a 
produce elementele de valoa
re atît de mult așteptate. Ori
cum, acestea nu pot apărea 
din senin.

Apropierea campionatelor e- 
uropene nu trebuie să limiteze 
registrul de sarcini. al federa
ției. Prestigiul se poate even
tual consolida la Madrid, dar 
el se făurește cu siguranță in 
sălile de box de pe întreg te
ritoriul țării.

SPORTIVELE DIN GIURGIU
AU CiȘTIGAT „CUPA U.G.S.R."

Cocheta arenă a asociației 
sportive Confecția din Foc
șani a găzduit sîmbătă și du
minică ultimele întreceri ale 
„Cupei U.G.S.R." la popice. 
Și-au disputat întîietatea pe
rechi feminine din majorita
tea județelor, precum și cîte
va
cat la proba clasică de 
bile mixte.

sportive invitate. S-a ju-
100

CLASAMENTELE: perechi 
— 1. Jud. Ilfov 723 p.d. (Ste
luța Boba — 334 p.d. și Flori- 
ca Tudor — 389 p.d. ambele 
de la A.S. Cetatea Giurgiu), 
2. Jud. Prahova 709 p.d. 3 Vo
ința București 699 p.d. indi
vidual — 1. Marieta Brînzea 
(jud. Prahova) 379 p.d., 2. 

Edith Nagy (Voința Cluj) 375 
p.d., 3. Steluța Boba (jud. Il
fov) 363 p.d.

TEATRU - LITERATURĂ - SPORT 
Conferința va fi urmată de proiecții 

de caricaturi1

CASA DE CULTURA A STUDENȚILOR PITEȘTI 
miercuri, 12 mai, 1971, orele 19

O SEARA DE UMOR
cu scriitorul și caricaturistul,
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mai urcat la masa 
/resei. Sîmbătă și duminică, 
am rămas jos, lîngă arenă. 
Știu, acolo jocul nu se vede. 
Acolo, însă, jocul se simte. 
Se trăiește. Se ascultă.

Derbyul Progresul — Ra
pid a început, ca orice meci, 
sub tribune. Giuleștenii ies

spre
Liviu i
tează i
băieți I
montăm",

...Minutul 81
ză poate eea mai mare oca
zie. Doar 2-3 centimetri, și 
Răducanu ar fi fost bătut

Sportul
ÎN DIVIZIA C

a

AVENTURA CAMPIONATULUI
Etapa de alaltăieri a a- 

vut, poate cu o singură 
excepție, un evident ca- 

. racter de Incrîncenare. Trei 
derbyuri 
reștene 
dar mai 
rală de 
majoritatea echipelor, 

să lupte 
să 
de

locale (două bucu- 
și unul clujean), 
ales nevoia gene- 
puncte au exaltat 

' ' , fă-
(prost 

lupte aprig, 
postura de

cabină, 
Colceriu 
echipa : 

I Fiți

„secundul" 
tși îmbărbă- 
„Nu-i nimic, 

calmi, câ re-

Kassai ratea-

ETAPADUPĂ

Și-acum „leii" Intre ei... (Dinu și Dan).
Desen de Neagu RADULESCU

...A doua zt, alți actori, 
aceeași scenă, aceeași viață 
agitată de derby. Dlnamo- 
viștii fao încălzirea în tenișl 
(„stil brazilian" — zice cine
va) numai Doru Popescu, cu 
bocanci, Izbește cu tărie o 
minge în perete. Steaua iese 
prima în vuietul tribunei. 
Dinamo mai amînă clipa con
fruntării cu galeria adversă. 
Dar trebuie să iasă și ea, și 
iose tăcută, doar „Nunweilier 
cel Mare" iși permite din 
fugă o glumă cu antrenorul 
federal Gheergbe Ola : „Nea 
Gigi, poate mă incluzi și pe 
mine în vreun Iot reprezenta
tiv. Dacă nu se găsește Joc 
în altă parte, mă rad bine, și 
nu te fac de rîs nici )a ti
neret'1.

Totul vibrează de neliniște 
și ambiție în tunelul de 
sub pămînt. 
ciul. ; 
Covaci, 
vele.

eindu-le 
sau bine), 
indiferent _
gazdă sau de oaspete, ln- 
căpățînarea
de a determinat înscrierea 
unui rr.ic număr de goluri 
(13), pentru 
luate măsuri 
de apărare, 
conștient diminuarea capa
cități) liniilor de atac. Din 
felul cum joacă echipele 
se simte apropierea șfîrși- 
tulul de campionat. Putini 
sînt cei ce nu visează, nu 
aspiră sau nu au terhefi. 
Studenții cralOveni și Ieșeni 
fac parte din această cate
gorie și meciul dintre ei a 
avut poate voltajul cel mai 
scăzut. în rest, scrișnete, 
suferință, travaliu epuizant, 
după o Săptămînă petrecu
tă printre calcule, temeri, 
rugăciuni, speranțe. Apo-

de a nu pier

că au fost 
excepționale 

acceptindu-se

geul etapei s-a consumat 
la București. Rapid și Di-

să cîștlge. 
un singur gol 
ri aprigi, ve-

tunelul
Și începe me- 

AJeg colțul Stelei, cu 
, Constantin și rezer- 
Antrenorii dinamoviști 

dus pe 
tribuna 
minutul 

tirziu

partea cealaltă, 
a doua.
17. Coman sare 
la centrare și 

Constantin

primii la încălzirea din fața 
vestiarelor. Sînt gravi, doar 
Răducanu, vest!] cum îl știm, 
zice că nu Vă primi gol, și 
bbxeâză cîteva clipe, îh glu
mă, cu șoferul clubului. între 
timp, ău ieșit și „bancarii" 
la încălzire.' „PuȘtimeă" echi
pei e mai dezinvoltă, „bă- 
trîhii", însă, poartă cu ei o 
tăcere grea, de meditație, de 
Speranță sau pOate ds teamă.

Cum începe jocul, caut un 
loc printre rezervele Progre
sului. Lîngă mine, Beldeanu. 
11 așteptam în teren și el nici 
măcar pe lista rezervelor. 
Spune, puțin teribilist, puțin 
șocat de nedorita ipostază, 
că totul a pornit marți, la 
antrenament, cînd Petre Mol
doveanu l-a trimis șă se tun
dă. Și el n-a vrut...

îh stîriga, Matei, V. Popes
cu, Maflta și Sandu Mircea. 
Și mai departe, cam la 30 
de metri, antrenorii Progre
sului. „Bancarii" atacă, 
nu prea trag la poartă, 
Matei cere de cîteva ori, 
voce tare, acest lucru. Și 
vine golul... Rapidului.

Alerg după două prim- 
planuri : antrenorii, imediat 
după gol. Marin Bărbulescu 
nu se bucură încă. Știe că 
rriai Sînt 68 de minute și 
strigă spre Codreanu : „Plim
bați mult mingea, la centru 1" 
Mai încolo, Petre Moldovea
nu nu scoate o vorbă. Pare 
o statuie. Și statuile nu rîd 
niciodată...

Se termină repriza. în drum

Unul dintre „sufletiștii" Pro
gresului dă cu pălăria de 
pămînt, de ciudă. Petre Mol
doveanu tacă, 
monologhează t 
rău Progresul. Ar fi pătat să 
retrogradeze !" Cu 5 minute 
înainte de final intră Grea- 
VU. A 292-â prezență în di
vizia A. Recordul lui Pa- 
honțu se clatină...

Final Ia cabina arbitrilor. 
A. Bentu, conducătorul parti
dei Steaua — Dinamo, apre
ciază arbitrajul lui K. Ghe- 
inigean și speră într-o parti
dă frumoasă a doua zi. Iar 
K. Ghemigean spune printre 
altele : „Progresul merita un 
punct. A muncit foarte mult, 
dar a pasat prea mult late
ral". Afară, pe culoare, „ban
carii", nedezechipați, plecau 
imediat spre club, în str. dr. 
Staicovici. Cu fețele triste, 
plini de noroi, ca niște sta
tuete de Tanagra. Prind doar 
cîteva vorbe din zbor. Cu
vintele lui Dudu Georgescu : 
„l-am făcut campioni și pe 
rapidsști!“ Oare așa să fie ? 
Dinamo urma să dea un prim 
răspuns a doua zi...

iar Greăvti 
„Nu joacă

prea
Sălceanu îns-crie.
pleacă nervos. N-are astîm- 
păr. Steaua suportă totuși 
șocul. Covaci fumează țigară 
după țigară, într-un ritm 
uluitor. Din curiozitate număr 
mucurile de pe pistă : 2, 4, 6, 
9. într-o singură repriză I 
Steaua n-a egalat..

Cele 10 minute de odihnă 
trec parcă prea repede. La 
vestiarul dinamoviștilor, zvon 
de glasuri. La Steaua, liniște 
de templu. Se aude doar vo
cea „profesorului" : „E păcat 
să pierdem un meci ca ăsta 1 
Jucăm bine, 
cu ocaziile",

în repriza 
lonescu vine 
lui Constantinescu să îndrume 
defensiva. La cîțiva metri, 
într-un colț, un alt sfătuitor 
a] apărării, rezerva Ștefan. 
Dinamovișt.ii au intuit peri
colele reprizei secunde. Și, 
într-adevăr, Steaua va ataca 
o repriză întreagă. N-am mai 
numărat țigările lui Covaci. 
Am preferat emoțiile lui 
Traian lonescu. Nervos. Agi
tat. Nemulțumit? Exuberant. 
Mulțumit. Nemulțumit... în 
numai 45 de minute. Ultimele 
secunde de-a dreptul ard. Și 
Dinamo pleacă spre cabine, 
lider...

dar ne jucăm

secundă, Traian 
în spatele porții

narrio aveau 
itiarcind cîte i 
unor adversar.
leitart, în formă, dar lip
siți de șansă și mai naivi 
decît ele. fiindcă au jucă- 
toii rrai tineri, mai puțin 
tăbăciți în lupte grele și 
mai puțin lămuriți cum e 
ru perfidia fotbalului. Giu- 
leșteriih- de pildă, cu rom
bul : Răducanu, Lupeseu, 
Dan. Dumitru, sînt cea mai 
productivă formație a retu
rului (12 puncte), deși cri
za de formă e trăsătura ei 
cea ftiăi Stabilă. Dintre cei 
doi aspiranți la gloria cam
pionatului, lansați mult în 
față de Ultima etafiă, 
namo pare mai aproape 
de necesitatea echilibrului, 
fiindcă are și forță ofen
sivă, venită din valoarea 
lui Dumltrache, Lucescu și 
Doru Popescu. Pe cind Ra
pidul e ca o cazemată în 
care nu poți să pătrunzi, 
dar lipsită de guri de foc 
(excepție Neagu, ieșit însă 
dlii - ■* '
de .
ale în atac (nu avem în 
vedere âranjamehteife ha
zardului).

La umbra meciurilor din
tre cele patru bucureștene 
s-au petrecut evenimente 
care au drepturi egale la 
atenția generală. Partida 
dintre reprezentantele Clu
jului s-a jucat parcă pe 
un teren acoperit eu jar. 
Unii incriminează greșelile 
care au dus la acordarea 
loviturii de la 11 m, prin 

. care ceferiștii au obținut ■ 
egalarea, imputîndu-i lui 
Crețu o pripeală și o ine
xactitate cel puțin dubioase. 
Dar se pare, totuși, că lu
crurile ar fi fost curate, 
ca Lacrima Cristi. Cine mai 
spune că C.F.R. Timișoara 
a făcut puține isprăvi in 
acest campionat e lesne de 
contrazis de acum înainte : 
a învins Progresul la Bucu
rești și echipa campioană 
Ia Timișoara. U.T.A. pier- 
zind la 40 km de casă,

'fMrnă) și, implicit 
prea multe șanse re

meci care putea s-o facă 
să-și Imagineze că Dinamo 
și Rapid o vor servi din 
nou la masă după ultima 
etapă, ne-a dovedit că fără 
Domide, cu un Gornea care 
vrea să plece la Petrolul, 
cu un atacant neintegrat 
(Kun II) și fără credința 
aceea caro ridica altădată 
la eub potențialul ei ade
vărat nu mai poate fi de
ocamdată 0 candidată seri
oasă. Ar mai fi ceva de 
spus despre Petrolul, o e- 
chipă chinuită în retur, care 
nu adună decît șase puncte 
ca și cele mai oropsite nu
me ale diviziei în această 
primăvară. Nu știm de un
de îl vine debilitatea. Dar 
observăm 
duminică 
ploieștenif 
ciul cu o
Ită pentru apărare si re
zistentă. Abia în repriza 
secundă, eînd a jucat Mo
rarii. adică atunci cind li
nia de mijlocași obținuse 
atribute și capacități ofen
sive, Petrolul s-a exprimat 
mai bine, mai variat, a 
dominat frecvent și a fost 
la un deget de egalare, 
după ce fusese condusă cu 
doi Ia zero Iată cum acest 
cult al unora pentru 
fensivă așează un 
cu fiere pe buzele 
cioșitor săi.

Farul a eșuat 
Era normal în 
echipe care n-are 
dejul formației lui 

thoc a fost perforat a 
oară, după cite Se pare, da
torită unui ofsaid nesem
nalizat de tușier (săptă- 
mîna trecută scriam deșpre 
responsabilitatea arhttrl'or 

cu steag) ți asta iiiseeionă 
că Ilie Puia a cam influen
țat rezultatul.

Sătmăreanu a făcut du
minică un gest exeinp’ar 
Mai intii _ j.—1 
bine. Apoi fair-play-tll 6‘ 
eleganta Iul dintotdeauri* 
au atins dimensiuni . 
La un moment dăt. Radu 
Nunweilier, enervat 
nereușită, a arutîcat in fun
dașul Stelei cu un bulgăre 
de noroi. Arbitrul obser
vase scena și îți ptegătea 
cartonașul. Sâtfiiăreanu, în 
care prietenia și Stima pen
tru colegul lui de echipă 
națională ău cenzurat pe 
dată dried reâcție vehemen
tă, s-a grăbit să-l calmeze 
pe Radii și A rugat arbi
trul să rănilnțe la avertis
ment, 
n-are 
Kldțeă 
blețea

Cu
meciului 
mânia, tricolorii au avut în 
genere comportări bune, re
marcabile mai ales sub as
pectul voluptății de a lup
ta. E de neînțeles pentru 
ce s-a întrerupt campiona
tul drept măsură pregăti
toare în vederea meciului 
amical cu Iugoslavia ? De 
ce alunei 
meciului
Fiindcă 

Dinam-o 
pe unii

cum a pierdut 
ia Brașov, unde 
au inceput me- 

formație constru-

de- 
bti re t.e 
credin-

la I 
casa 
aer.

Bacău, 
i unei 
. Blln-

Cos» 
i doua

a jucat foarte

rare

«6 o

E un aet superb care 
nume și tine de no- 
sportutui șt de no- 
omului.

o săptămînă înaintea 
Cehoslovaci a —Ro-

și nu înaintea 
cu Cehoslovacia ? 
partida Steaua—

a consumat enorm 
dintre selecțibna-

Mircea M. IONESCU

CAMPIONATUL ECHIPELOR

DE TINERET-REZERVE

dar 
deși 

cu
așa

Romulus BALABAN

Alertă la poarta echipei liii Coman? Este minutul 29 al der
biului Steaua — Dinamo, iar Lucescu a trimis mingea — 

direct din corner — în bară. Foto: Dragoș NEAGU

:■ <*

1. PETROLUL 23 16 3 4 41—20 35
2. ,,U“ Cluj 23 16 2 5 43—22 34
3. Steaua 23 14 5 4 39—23 33
4. â. c; Bacău 23 11 5 7 41—22 27
5. Politehnica 23 12 2 9 28—26 26
6. Dinamo 23 9 7 7 27—17 25
7. Rapid 23 9 6 8 33—29 24
8. ,.U“. Craiova 23 7 10 6 30—27 24
9. F. C. Argeș 23 10 2 11 34—31 22

10. C.F.R. Tim. 23 7 6 10 21—29 20
11. Progresul 23 .6 7 10 23—26 19
12. U.T.A. 23 5 9 9 26—38 19
13. C.F.R. Cluj 23 6 5 12 21—35 17
14. St. roșu 23 7 3 13 29—44 17
15. Jiul 23 6 3 14 17—39 15
16. Farul 23 4 3 16 16—41 11

CLUJ (prin telefon de la co
respondentul nostru). Penalty- 
ul transformat în min. 86 de 
către Cojocaru a declanșat la 
Cluj reacții și comentarii din
tre cele mai aprinse, suita lor 
fiind deschisă de către Uifă- 
leanu, care, incitat de un 
grup de spectatori care-i a- 
cuzau pe studenți de tacită 
cedare, sare parapetul tribu
nei a doua și rezolvă — nu 
tocmai academic — altercația 
cu blamatoril.

Tribunele se descompun în 
grupuri șl se înfruntă reci
proc — cine spune că meciu
rile „în familie" sînt amabile 
și călduțe ? — iar pe culoa
rele vestiarelor agitația este 
maximă. Doctorul Mircea Ioa
nele — unul dintre „super- 
consilierii" Universității — 
acuză arbitrajul părtinitor și

larghețeg cu care s-a acordat 
penaltyul, în timp ce porta
rul Moldovan explică cu sche
me desenate în aer, că inter
venția lui nu reclama nicide
cum 11 metri. Adam și Pexa 
se strecoară rapid pe lîngă 
noi, cu insatisfacția și nervo
zitatea imprimate adînc pe 
față, pe cînd un coleg îmi re
latează că în vestiare, Crețu 
— cel care a contribuit la a- 
cordarea penaltyului — plîn- 
ge sub duș, lovit de insinuă
rile membrilor „Amicii U”.

„Secundul” Băluțiu, afectat 
de egalul seniorilor și, mai a- 
les, de înfrîngerea tineretului, 
stă pierdut și inabordabil, ur
mărind impasibil trupa C.F.R.- 
ului care părăsește vestiarele, 
ducînd cu ea încă un bob de 
speranță...

Nușc DEMIAN

(Urmare din pag. 1)

ce a dus chiar la imobilizarea 
piciorului în ghips pentru 
cîteva zile. Consultîndu-1, 
medicul lotului, D. Tomescu, 
a confirmat indisponibilitatea 
lui Dobrin și antrenorul An
gelo Niculescu a decis ca 
acesta să se înapoieze la Pi
tești.

în schimb, conducerea teh
nică l-a inclus din nou în 
lotul tricolorilor pe ieșeanul 
lanul.

La rîndul său, Radu Nun
weilier acuză și el o întindere 
musculară. Mijlocașul dina- 
movist a rămas, însă, la lot, 
urmînd ca, după antrena
mentul de azi, medicul să 
se pronunțe și în cazul lui.

Ieri la prînz, lotul s-a de-

plasat la Snagov. Aici, trico
lorii vor rămîne pînă vineri 
dimineață, 
să piece, 
Bratislava.

cînd urmează 
cu avionul, spre

★
ziua de ieri a fost 

recupei ă-
După ce 

dedicată odihnei, 
rilor după meciurile disputate 
sîmbătă ' și duminică, selec- 
ționabilii vor lua parte azi, 
la Snagov, la un antrena
ment, iar mîine, vor susține 
un meci de acomodare cu 
formația de tineret 
Ploiești.

Joi, lotul național 
bal va evolua la 
unde va întîlni, într-un joc- 
școală, pe Metalul din loca
litate, echipa fruntașă a se
riei a Il-a a diviziei C. 
(AL. C.).

Petrolul

de fot- 
Plopeni,

CHIMIA Rm. VÎLCEA A CÎȘTIGAT
DERBYUL SERIEI A IV-a

SERIA I
— Fulgerul 

  _ , ... Textila Bo
toșani — I.T.A. Pașcani 0—0, Vic
toria Roman — Pșnlcillna lași 
1—2’ (1—0), Mlnobradul Vatra
Dome! — Foresta Fălticeni 4—0 
(1—0). Nlcollna Iași — Minerul 
Comănești 0—0, Cimentul Bicaz — 
Chimia Suceava 1—0 (0—0), Mi
nerul Gura Humorului — Textila 
Buhușl 2—0 (1—0), Rarăul Clm- 
pdlurig — LBtea Bacău <—V (t—01.

(Corespondenți » Al. Stolanovlcl, 
T. Ungureanti, G. Gheorghe, P. 
Spac, V. Dlaconeseu, șt. Ghim
pe, n. Bolohan. A. Rotaru).

Petrolul Molnești 
Dorohoi 2—0 (2—0).

Minerul Motru — Minerul Mol
dova Nouă 1—1 (0-1). Dunărea
Calafat — Victoria Caransebeș 
3—0 (0—0), Minerul Lupenl —
Steagul roșu Plenlța 3—1 (1—01, 
M.E.v.A. Tr. Severin — Furni
rul Deta 2—0 (1—0), Minerul Boc
șa — Pandurii Tg. Jiu 3—1 (O—0).

(Corespondenți e 
Mutașcu, I. 
Zvignea, I. 
șt T. ISac).
1. ȘTIINȚA
2. Vulturii

c. 
Ene, v. 
Cotescu.

Avram, M. 
Crăciuțt, Șt.

M. Focșan

ts 13 
_. W U
3. C.F.R. caransebeș

25 13

t 
t
»

32
31

1. CHIMIA
2. Victori»
3. Minerul C.
f. Cimentul
5. Foresta
6. MinefUl G. 1
7. Petrolul.
8. Barăut
9. Nieolina

1Q. Mlnobradul
11. Textila Bh.
12. Textila Bt.
1.4. I.T.A. Pașcani
14. Penicilina
15. Lelea
16. Fulgeruj

ETAPA VHTGARB (M mat) : 
Minerul C. — Foresta, Textila 
Bh. —CiuKțntuh. Minobradul — 
Minerul G. H., Penicilina -- Ra- 
răul, ClUitiia -- Text.tfa Bt., Le- 
tea “ Petrelwt, FotgortU — Nico
tină. Victoria — I.T.A. Pașcani,

n.

25 115 <I 8 49—14 34
25 12 6 7 43-28 30
23 12 5 9 38-22 29
25 13 3 9 40-33 29
15 12 4 9 34-33 28
25 10 7 8 40-28 27
25 12 3 10 32-28 27
25 n 3 11 32-27 25
25 8 9 8 3.2-30 25
25 11 2 12 39-43 24
ă5 10 3 12 36-38 23
25 9 9 H 3 î 23
25 10 3 12 83-46 23
25 8 4 13 21-39 20
£5 7 4 29-46 18
25 fi .1 16 2.4-66 15

29 8
25 9

4. Minerul b. 25 13 2 10
S. Dunăre» 25 11 5 9
6. Minerul M. N.

25 12 t 11
7. Electromotor 25 10 6 9
8. Pandurii
9. Metalul T, 8 

10 Furnirul
11. Jdcteiul
12. Minerul
13. Minerul
14. Steagul
15. MF,VA t

16. Victori»

e35-26 
32-26 
32-31

26- 31
27- 32 

9 8 26-24 
5 11 39-38

29
29
27
26
26
25
23 .

Pandurii —

1 25 10 3 1? 33-33 23
T. 2^ 10 3 12 35-40 23
B. 25 10 3 IZ 30-41 23
M. 25 7 9 9 16-31 23

25 8 5 IZ 23-84 21
Tr. 6 OV.

25 9 5 12 29-44 21
25 6 1 iz 26-37 19

ET/4PA VIITOARE :
Minerul M.. Vulturii — Minerul B. 
Steagul — C.F.R. Caransebeș. Mi
nerul L. — M.E.V..A, Tc. Sșv., 
Electromolor — Metalul T., Vic
toria — Furnirul. Metalul Tr. S. 
— Uunarea, Minerul M. n. — 
Ștlinta.

SERIA a II-a
Automobilul Focșani — Voința 

București 3—2 (3—1), Olimpia Rm. 
Sărat — A.S.M. tecuci 2—0 (1—0), 
Petrolul Berea — Petrolistul Bol
dești 3—2 (2—0), Dacia Galați — 
Metalul Buzău 2—3 ((*-)>, Șoimii 
Buzău — Metalul Plopeni 1—0 
(1—0), S.U.T. Galați — Unirea 
Tricolor Brăila 6-2 (4—1), Rul
mentul Bîrlad — Ancora Galați 
1—0 (1—0). Metalurgistul Brăila — 
Tfotnâul Gb. Dej 1-0 (1—0).

(Corespondenți 1 Al. Slrbu, T. 
Budescu. M. Plop.șanu, V. Ște-

SERIA a Vl-a
Arieșul Clmplo Tiirzi) — Chi

mia» Tlrnăvent 1—2 (0—2) : Soda 
Orna Mnre» — A.S.A. Sibiu 1—1 
(1—D ; Independența Sibiu — 
Mtnnnrl Tethic 4—1 (1—1) ; Au
rul Rrnd — Minerul Ghelar 2—9 
(9—0) ; C.F.R. Slmerla — Mure
șul Deva 2—3 (1—D a-a jucat la 
Teiuș : Mlnaur Zlatna — Meiu
lui Copșa Mică 6-1 (1—0) ; Uni
rea Alba lulls — Victoria Călan 
2—0 (0—0) : Metalul Aiud — In
dustria sSrmel Cîmpla Turzll 
8—1 (1—0).

(Corespendenți il>. Donclu, Gh. 
Tătitan, Gh. Toplrceanu, M. Su
san, N. Bălșan, I, FIII puseu șl 
I. Somogyl).

1. INDEPENDENTA

1-1 șl nu 1—0 cum a apărut In 
Ziarul nostru de marți 4 V di.n- 
tr-o greșeala de transmisie.

fănescu. D. Marin, 8 victor, JS.
Solomon fl D. Cristache) 25 18 3 6 45—26 35

8. Chimica 25 15 4 6 51—21 34
1. METALUL 8. Mureșul 25 15 4 6 36—25 34

PLOPBNI 88 D 4 6 <0-16 SI 4. victoria 25 13 2 10 31—27 28
2. Șoimii B5 14 3 8 39-20 31 B. Mlnaur 25 13 1 11 39—33 27
9, Rulmentul 35 9 12 4 23-20 30 6. Metalul A.' 25 11 4 10 49—38 26

Qlimpl» 23 13 4 8 32-36 30 7. Soda 25 10 5 10 36—42 25
5. Dacia 25 9 8 â 33-26 26 8. A.S.A. Sibiu 25 8 8 9 22—20 24
6. Unirea TC. 25 9 7 9 26-38 25 9. Ind. eîtmel 25 10 a 11 32—27 23
7, Petrolistul 15 10 4 11 51-35 24 10. Minerul ®. 25 10 3 12 30—35 23
8. Metalul B. 25 9 6 37-31 24 11. Unirea 25 9 5 11 23—32 23

Automobilul 18 11 2 li 27-46 24 U. Aurul 25 10 3 12 225—33 23
10. SUT Galnți M 8 7 10 28-22 23 18. Minerul G. 23 10 1 14 26—32 21
11. Metalurgistul 23 8 6 ii 26-35 22 14. C.F.R. sim. 25 7 5 13 26—34 19
12. Țrotoșul 25 9 4 12 34-44 22 IB. Met, C. M. 25 8 3 14 24—42 19
13. Voința 25 6 9 10 24-26 21 ta. Arieșul 25 5 6 14 J5—40 16
14. Ancoră 25 8 5 12 24-35 21
15i ASM Tecuci 25 5 10 10 32*42 20 Rezultatul meciului Metalul
16. Petrolul 25 6 7 12 25-35 19 Capsa Mică — Independenta Si-

biu, din etapa a XXiV-a . a fost
EtAPA VIITOARE : TltituȘU! — 

Dacia, Aneora — Metalurgistul, 
unirea Tricolor — Șoimii, Petro
listul — S.U.T. Galați. Metalul 
B. — Automobilul, Petrolul — 
Oltmpta A^S.M.' 
talul P„ Votnta

Tecuci — Me-
— Rulment»!’.,

SERIA a IH-a
Tehnometal București — Dună

rea TUlceâ 1—0 (0-0), Azottil
Slobozia — Cimentul Medgidia 
3—1 (2—1), I.M.U. Medgidia —
Electrica Constanța 4—3 (2—3),
Prahova Ploiești — Lâroftiet 
București 2—0 (0—0), Electronica 
București — Victoria Florești 2—1 
(1—1), Olimpia Giurgiu — Celulo
za Călărași 1—0 (6—0), Delta
Tulcea — Flatăra roșie Bucu
rești 4—1 (4—1), Marina Manga
lia Unirea București nu »-a 
disputat.

(Corespondenți : D. Negreaj I. 
Matei, R. Avram, FI, Albu, 
Gu(u, P. Btircin, I. Turșie).

1. DELTA
2. Electronica
3. I.M.U.M.
4. prahova
5. Flacăra
6. Azotul
7. Victoria
8. Tehnom^tâl
9. Olimpia

10. Celuloza
11. Electrica
12. Cimentul
13. Unirea
14. Dunărea
15. Laromet
16. Marina

ETAPA VIITOARE I Victoria — 
Sorta. Ind. sîrmel — Aurul. Me
talul d. M. — Unirea Mureșul 
— Arieșul, A.S.A. Sibiu — Me
talul A., Minerul T. - CF.R. 
Simeri», Chimica — Mlnaur, Mi
nerul G. — indepe.ndența.

o.

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24
25
25
24

2
2
7
7
4
4

11
9
5
6
6
5
2
8
6
4

5 49-13 38
7
6
6
a
9
7
9

11
11
11
12
13
11

43-17 34
40-23 31

31
30
28
25
23
23
22
22
2t
20
20
18
12

32- 17
33- 25
2'8-41
29-29
25-39
25-32
24-31
32-39
27-31
31-37
20-39

13 19-27
16 16-42

ETAPA VIITOARE : Laromet — 
Electrica, Delta — Marina, Fla
căra — Prahova, Celuloza — A- 
zotul, Cimentul — Electronica. U- 
nirea — I. M. U. Medgidia. Vic
toria — Tehnometal, Olimpia — 
Dunărea.

SERIA a IV-a
Chimia Rm. Vîlcea — fNc. Ca

racal 1—0 (0—0), Sirena Bucu
rești — Gloria Slatina 2—3 (2—1), 
Unirea Drăgâșani — I.R.A. Cîm- 
pina 0—0, Autobuzul București — 
Lotrul Brezoi 1—0 (0—0), Dacia
Pitești — Progresul Corabia 3—1 
(2—0), Comerțul Al. — T. M. Bucu
rești 1—0 (0-MI). PetroitTl Videle — 
Petrolul Tîrgo’viște 2—2 (1—1),
Chimia Țr. Măgurele — Mașini 
unelte București 3—1 (0—1).

(Corespondenți : D. R.oșlann, D. 
Diacopescu, D. Denghel, C. Vi- 
șgn, M. Alexandru, V. Nieolescu, 
D. Griila).

SERIA a Vil-a
C.T.&. Gherla — Unirea Zălău 

0--0 ; Someșul Beclean — 
Sîghetul Marniației 1—1 
Minerul Baia Sprie — 
Bală Mare 1—2 (l—0)
rieșul Turda — Bradul 
i—o r ~ 
Constructorul Baia Mare 1—1 
(0—0) ; Victoria Cărei — Pro
gresul Năsăud 5—0 (1—0) ; Chi
mistul Baia Mare — Someșul 
Sa tu Mare 3—0 (0—0) ; Unirea
Dej — Dermata Cluj 4—J (1-6).

(Corespondenți : A. Șzabo, T. 
Pinten, AI. Dbrrtuța, P. Lazâr, 
Gii. Coirftu; Tr. Silaghi, R. Pop 
și T. Prodan).

C.I.L. 
(i—o) : 
Gloria 
; A-
Vlșeu 

(0—0> : Recolta Salonta —
Mare

Cărei -

1. UNIREA D.
2. Cit, Gherla
3. Arleșu1
4. Victoria
5. Unirea Z.
6. Dermata
7. Minerul
8. CIL Sighet
9. Recolta

10. Gloria
11. Progresul
12. Som. S.M.
13. Braaul
14. Construct.
15. Chimistul
16. Someșul B.

a XXIV-a

25 15 4 6 57—2.3 34
25 15 3 7 43-19 33
25 13 G 6 48-29 32
35 13 4 8 35—22 30
25 11 8 6 34—21 30
25 11 5 9 34—26 27
25 12 2 11 37—37 26
25 10 6 9 28-29 26
92 10 6 9 30—39 26
25 10 5 10 33—34 25
25 9 5 11 29-41 23
25 9 4 12 28—37 22
25 7 6 12 28—37 20
25 6 5 14 25-41 ;7
25 5 6 14 24—31 16
25 4 5 16 28—75 13

Meciul din etapa
C.I.L. Sighet — Chimistul Baia 
Mare a fost omologat cu 3—0 — 
neprezentare.

ETAPA VIITCARE : Dermata
— Bradul. Progresul — Unirea 
D.. Arieșul — Victoria, Gloria
— C.I.L. Sighet, Someșul S.M.
— C.I.L. Gherki Constructorul — 
Minerul, Recolta — Someșul B., 
Unirea Z. — Chimistul.

SERIA a VIII-a
Chimia Cr. 

pedo Zărnești

® înainte de începerea a- 
cestei partide, despre care 
mulți opinau : „Să ne avem 
ca frații", echipa de tineret- 
rezerve C.F.R. Cluj, aflată pe 
penultimul loc în clasament, 
furnizase prima lovitură 
teatru, învingînd cu 1—0 
„U", candidată Ia titlu.

• De la primele faze 
disputa „seniorilor”', s-a pu
tut lesne observa că ambele 
formații sînt decise să lupte 
cu toată energia pentru vic
torie și că un anumit dicton 
e valabil numai pînă la un 
punct : „Frate, frate, dar... 
meciul e pe goluri” ! „Con
trele”, faulturile, „tălpile" au 
abundat și arbitrul C. Ghiță 
a fost nevoit să intervină de 
foarte multe ori, 
sancționa actele 
Fanea, Cojocaru, 
respectiv Anca, Pexa, Mihăllă, 
Crețu (O. lonescu a fost scos 
din teren 5 minute pentru a 
primi ajutoare pe tușă).

• Studenții au marcat ime
diat (min. 5) și și-au conti
nuat ofensiva. Adam și Anca 
au fost gata să majoreze sco
rul, iar Uifăleanu a trimis, 
mai tirziu, balonul în bara 
transversală !

® Portarul Moldovan opri
se șuturi extrem de puternice 
în repriza a doua (Sorin Bre- 
tan, Petre Gheorghe, Vișan).

• în faza care a înlesnit 
egalarea, cu 4 minute înainte 
de final, Crețu a intenționat 
probabil să trimită balonul 
„acasă” (în prealabil, el mai 
„trăsese de timp” cîteva se
cunde prețioase). El nu poate 
fi acuzat, după opinia noastră, 
că a dorit în med intenționat 
să-i servească mingea lui Pe
tre Gheorghe !

LOTUL OLIMPIC INTILNEȘTE 
ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÎNĂ

PE HANSA ROSTOCK

de
pe

în

pentru a 
comise de

Dragomir,

George MIHALACHE

Șl REPREZENTATIVA R. D
Reunit ieri la București, 

lotul olimpic are prevăzut 
pentru această săptămînă, în 
programul de pregătire a me
ciului retur de la 26 mai cu 
Albania, de la Tirana, două 
partide de verificare. Miercuri, 
la Tîrgoviște (ora 17), lotul 
olimpic va întîlni formația 
Hansa Rostoci (R.D.G.), iar 
sîmbătă, la Pitești, la aceeași 
oră, adversara candidaților 
pentru MUnchen ’72 va fi — 
probabil — reprezentativa 
Republicii Democratice Con-

LOTUL DE TINERET
A FOST CONVOCAT

LA Tg. MUREȘ
După cum se știe, duminică, 

la Tg. Mureș, echipa națională 
de tineret întîlnește formația 
similară a Cehoslovaciei, în ca
drul campionatului european 
pentru echipele „sub 
ani".

în vederea acestei partide, 
antrenorii Gh. Ola și R. Cos- 
moc au convocat ieri, in orașul 
de pe Mureș, următorul lot : 
Iordache și Popa — portari, 
Cristache, Olteanu (Steagul ro
șu), Sătmăreanu II, Stoicescu, 
Hajnal. Ghirca — fundași, Kel- 
deanu, Simionaș, Tănăsescu 
mijlocași, Petreanu, Inczț, 
Popescu, Moldovan, Năstase 
Kassai — înaintași.

Mîine. la Tg. Mureș, lotul 
tineret susține un joc de veri
ficare și omogenizare în com
pania unei echipe din campio
natul județean.

23 de

D. 
fi

de

CONGO
go (Kinshasa).
care a fost convocat în vede
rea acestor partide : Coman, 
Ghiță — portari ; Cheran, 
Pop, Olteanu, Vlad, Bădin, 
Popovici — fundași ; Pescarii, 
Vigu, Dincuță — mijlocași ; 
Pantea, Sălceanu, Tufan, Do- 
mide, Iordănescu, Codreanu, 
Moldoveanu — atacanți. Pen
tru meciul de Ia. Tirana mai 
intră în vederile celor doi 
antrenori — Valentin Stă- 
nescu și Cornel Drăgușin — 
și Tătaru, Năstase și Beldea- 
nu, solicitați în această pe
rioadă și la loturile repre
zentative angrenate în Cam
pionatul european.

Iată lotul

Victoria — Tor- 
. _____3—0 (0—0) ; Uni

rea Cristuru SfecUiesd — Carprți 
Brașov 1—0 (0—0) ; Lemnarul O- 
dorheiul Secuiesc — Forestierul 
Tg. Secuiesc 2—0 (0—0) ; Trac
torul Brașov — Vitrometan Me
diaș 1—3 (1—1) : M’nerul Bălan
— Viitoful Ghfeorgbierti 2—1 

C F.R. Sighișoara — Ol-(1-1) :1. CHIMIA R.
VILCDA 25 16 3 6 38*21 35 tul Sf; Gheorghe 1-1 (0-1) ;

2. F C Caracal 25 15 4 6 38-21 34 Carpați Sinaia — Colorom Cp-
3. T M București dlea 3—1 (1—0) cj-a jucat la

25 11 7 7 36-24 29 Bușteni ; Chimia Făgăraș — Că-
4. Comerțul 25 11 5 9 31-28 27 raimanul BUșteht !1-0 (0--0).
5. Chimia T< M.

25 10 7 8 27-23 27 (Corespondenți Gh. Mal ei,
6. Petrolul T. 25 8 11 6 29-34 27 V. Lorintzi, A. Pialoga, E. Bog-
7. Petrolul V. 25 10 5 10 35-31 25 dan. R. Bortoș,, I . Turjan, V.
8. IRA Cîhîbină 25 8 9 8 24-23 «5 Zbarcea și B. S toiciu).
9. Autobuzul 25 10 4 11 37-26 24

10. Mașini . 25 11 2 12 42-46 24 1. CHIMIA F. M 19 3 3 59—16 41
11 Gloria 25 8 7 10 25-23 23 2. Oltul 25 18 3 4 43—20 39
12. Dacia 25 8 7 10 29-34 23 3. Lemnarul 25 12 6 7 46—32 30
13. Sirena 25 7 8 10 30-34 22 4. Carpați S. 25 13 3 9 50—3D 59
14. Lotrul 25 9 4 12 30-38 22 5. Tractorul 25 11 6 8 49—25 28
15. Progresul 25 5 7 13 22-41 17 6. C.F.R. Sighișoara
16. Unirea 25 6 4 15 14-39 16 25 9 7 9 34-32 25

7. Caraimanui 25 11 3 11 34-37 25
ETAPA VIITOARE :: F. C. Ca- 8. Viitorul 25 10 5 10 22—31 25

racal — Lotrul, T. M. București — 9. Minerul 25 12 1 12 30—46 25
Chimia Tr. M . Comerțul —Chi- 10. Forestierul 25 10 2 13 34—41 22
mia Rm. V., Mașini - Petrolul 11. Torpedo 25 9 3 13 23-49 21
Videle. I.R.A. Cîmpina Auto- 12. Colorom 25 9 1 15 29—50 19
buziil. Progresul - Gloria, Da- 13. Unirea 25 8 3 14 34—59 19
cla, — Sirena, Petrolul T. — Uni- 14. Chimia V. 25 6 6 13 32—44 18
rea. 15. Carpați B. 25 7 3 15 39—37 17

16. vitrometan 25 8 1 16 34—45 17

SERIA a V-a
Metalul Topleț — Vulturii tex

tila Lugoj 1—1 (1-1), C.F.R. Ca
ransebeș — Știința Petroșani 0—1 
(0—0), Electromotor Timișoara — 
Metalul Tr. Severin 1—0 (1—0),

ETAPA VIITOARE : Carpaț! B.
— Lemnarul, Viitorul — Chimia 
F-, Torpedo — Carpați S., Vitro- 
metan — Colorom, CaraimaraL
— Oltul, Minerul — Unirea, 
Forestierul — Tractorul, Chimia 
V. — C.F.R. Sighișoara.

PERSEVERENTA RĂSPLĂTITĂ
în fiecare săptămînă, trage

rile Pronoexpres oferă parti- 
cipanților cîștiguri în bani 
și autoturisme. Lista marilor 
cîștigători continuă să crea
scă de la o tragere la alta. 
Astfel, tragerea Pronoexpres 
din 21 aprilie a.c. a acordat 
patru cîștiguri de cîte 100 000 
lei. Cele patru cîștiguri ma
xime au fost obținute de că
tre : Onofrei Dobrea din Su
ceava, Constantin Popa din 
Oradea 
10%), 
din Craiova și Vasile Bursuc 
din Iași (ambii pe variante 
25%), de unde se vede că 
jucînd la sistemele Loto— 
Pronosport cu perseverență, 
răsplata nu se lasă mult aș
teptată.

Mîine. va avea loc o nouă 
tragere Pronoexpres, care va 
fi televizată direct din stu
dioul de televiziune cu înce
pere de la ora 19,10. Nu vă 
rămîne decît să jjucați și dv. 
și — cine știe ? — poate veți 
figura pe lista marilor pre- 
miați. Astăzi este ULTIMA 
ZI pentru procurarea bilete
lor.

(ambii pe variante 
Constantin Butnaru

® Cîștigătorii celor două 
autoturisme oferite Ia con
cursul special Pronosport din 
25 aprilie, prin tragere la 
sorți, sînt următorii i Emeric 
Nehez
1 FIAT 1 800 și Anghel Ste- 
rea din com. Voineasa, 5ud. 
Vîlcea — 1 FIAT 850 SPORT.

din Timișoara

ClȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES Nr. 18 DIN 5 MAI 
1971 : Extragerea I : Categ. 1 : 1 
variantă a 100 000 lei ; a 2-a : 3.55 a 
22 541 lei ; a 3-a : 14,20 a 5 635, lei ; 
a 4 a : 57,40 a 1 394 lei ; a '5-a : 
149,70 a 535 lei ; a 6-a : 4 594,35 a 40 
lei.

REPORT CATEG. 1 : 1 140 705 lei.
Extragerea a II-a : Categ. A : 2 

variante 25% a 100 000 lei flecare ; 
B : 12,45 a 7 992 lei ; C : 35,05 a 
2 839 lei ; D : 1 841,65 a 60 lei ; E : 
123.05 a 200 lei ; F : 2 671,05 a 40 lei.

REPORT CATEG. A 1 358 772 lei.
Premiul de categoria 1 a revenit 

lui ANTON VASILE din Plopeni— 
Prahova iar premiile de categoria 
A au fost obținute de ROGOJAN 
ZOLTAN din Satu-Mare șl LUNGU 
VASILE din Cimpina.

Cîștigătorii categ. B. cu buletin 
100% (8 premii) primesc cîte o ex
cursie In Grecia șl diferența în nu
merar.

Rubrică teflactată de 
LOTO PRONOSPORT



PARTIDA DE RUGBY ROMÂNIA - MAROC

NOU SUCCES
AL SCRIMERILOR

NOȘTRI

ÎN TURNEUL
DE LA GLIWICE

O VICTORIE A EFORTULUI COLECTIV
CASABLANCA, TO (prin tele

fon, de la trimisul nostru spe
cial).

Duminică după-amiază. re
prezentativa de rugby a Româ
niei a obținut cea de a doua 
victorie internațională oficială 
a anului. învingînd categoric 
(25—0), de data aceasta in de
plasare, naționala Marocului, 
considerată ca o echipă sur
priză în actuala ediție a „Cu
pei națiunilor F.I.R.A.“. Succe
sul a fost obținut în urma 
practicării unui rugby de cali
tate. cu numeroase faze fru
moase. mai cu seamă în partea 
a doua a meciului.

Superioritatea românilor a 
fost evidentă pe întreg par
cursul partidei, dar abia după 
pauză ei s-au impus net în toa
te compartimentele, cînd s-au 
aflat aproape întotdeauna pri
mii la balon. Așa cum am ară
tat și în succinta relatare de 
duminică, victoria din această 
partidă este rodul eforturilor

întregului colectiv. Jucătorii din 
linia I, Baciu, Onuțiu, Dinu, 
au avut o evoluție remarcabilă, 
dominindu-și adversarii direcți. 
Menționăm și faptul că datorită 
unei foarte bune împingeri în 
grămezi, echipa română a reu
șit să cîștige majoritatea baloa- 
nelor. Linia a III-a a secondat-o 
cu succes : Demian — s-a 
dovedit a fi un excelent co
ordonator —, Rășcanu — a 
arătat remarcabile virtuți de 
atacant și de placher —, Mi- 
clescu — deși a jucat doar 13 
minute, a avut un aport sub
stanțial. Linia a II-a a im
pulsionat în permanență acțiu
nile înaintării, în special prin 
Atanasiu. Liniile de treisferturi 
au fost puse mai mult in va
loare. modificările făcute în 
urma accidentării lui Durbac, 
dovedindu-se inspirate, ele ne- 
afectînd randamentul acestui 
compartiment. Din cele 25 de 
puncte realizate de echipa ro
mână. 14 au fost marcate în

După primii 600 km.

CICLIȘTII ROMÂNI
EVOLUEAZĂ PROMIȚĂTOR

ÎN „CURSA PĂCII"
VARȘOVIA 10 (Agerpres). 

— După patru etape și aproa
pe 600 km, parcurși pe terito
riul Poloniei, participanții la 
cea de-a 24-a ediție a com
petiției cicliste „Cursa Păcii11 
au petrecut o primă zi de re
paus în orașul Szczecin.

Caracteristica acestei prime 
„tranșe" a fost cadența foarte 
rapidă și dominarea destul 
de autoritară a concurenților 
italieni, victorioși în două 
etape, în ciuda atacurilor 
insistente ale rutierilor polo
nezi care, spre deosebire de 
anul trecut, nu au reușit să 
cîștige nici o etapă pe teren 
propriu. învingătorul ediției 
precedente, Ryszard Szurkow- 
ski, păstrează însă șanse apre
ciabile, menținîndu-se în i- 
mediata apropiere a lideru
lui, italianul Franco Balducci.

Cicliștii români au avut 
un start bun, promițător. Ei 
au sosit cu regularitate în 
plutonul fruntaș, situîndu-se 
mereu în apropierea protago
niștilor cursei, astfel că se
lecționata română a pierdut 
doar 3:17 față de lidera 
cursei — echipa Ttaliei. 
Tudor Vasile, Ștefan Suciu și 
Nifolae Ciumeti au același 
timp cu al, 16-lea clasat. Ia 
213 de purtătorul tricoului 
galben.

Media orară generală după 
primele patru etape ale cursei 
este de 46,300 km, un adevă
rat record în istoria acestei 
competiții. Din cei 117 cicliști 
care au luat startul la Var
șovia, au mai rămas în cursă 
113.

înaintea etapei a 5-a, clasa
mentul general individual se 
prezintă astfel : 1. Baiducci 
(Italia) 12 h 53:37, 2. Szur- 
kowski (Polonia) la 1:30 ; 3. 
Ongarato (Italia) la 1:35 ; 4. 
Holik (Cehoslovacia) la 1:37 ; 
5. Czechowski (Polonia) la 
1:43; 6. Starkov (U.R.S.S.) la 
1:47. Cicliștii români ocupă 
următoarele locuri : T. Va
sile 18 (la 2:13), Șt. Suciu 
24 (la 2:13), N. Ciumeti 28 
(la 2:13), N. David 36 (la 3:26), 
C. Grigore 55 (la 3:57), A. So- 
fronie 60 (la 4:51), V. Selejan 
79 (la 9:43).

Clasamentul general pe 
echipe : 1. Italia 51 h 40:26, 
2. U.R.S.S. la 1:07, 3. Ceho
slovacia la 1.17, 4. Belgia la 
2:39, 5. R. D. Germană la 
2:50, 6. ROMANIA la 3:17, 7. 
Ungaria la 3:17, 8. Polonia 
la 3:40, 9. Bulgaria la 9:05,
10 Franța la 11:43, 11. Fin
landa, 12. Elveția, 13. Maroc, 
14. Danemarca, 15. Anglia, 
16. Algeria.

ultimele 20 de minute, cînd 
a acționat debordant, surprin- 
zînd mereu descoperită apăra
rea marocană. Dacă pe întreg 
parcursul meciului ar fi jucat 
în acest mod, scorul putea fi 
mult mai mare.

înaintea începerii partidei, 
selecționerul unic al naționalei 
Marocului, Gerard Tarrusson, 
se arăta optimist, deși cunoaște 
bine valoarea rugbyștilor ro
mâni. De altfel, această opinie 
a fost împărtășită și de presa 
marocană în special de ziarul 
„Le Petite Marocain”. într-a- 
devăr. adversarii noștri au a- 
bordat cu dîrzenie partida, în- 
cercînd să ne depășească apă
rarea prin acțiuni în viteză, 
dorind în acest fel să supli
nească deficiențele tehnice. Lu
crul acesta nu le-a reușit. însă, 
deoarece Rășcanu, Constantin, 
Bărgăunaș, Suciu (bun în apă
rare), Mielescu, Nicolescu și 
chiar Florescu au placat foarte 
bine, nepermițîndu-le decît a- 
rareori să treacă dincolo de li
nia de 22 m. De asemenea, vom 
mai arăta că nedispunînd de 
un jucător specializat în execu
tarea loviturilor de picior, gaz
dele au ratat patru ocazii clare 
prin Toumert.

în partida de duminică, an
trenorii AL. TEOFILOVICI și 
P. COSMĂNESCU au trimis în 
teren următorii rugbyști : BA
CIU ONUTIU. DINU — Șer- 
ban, ATANASIU — Pop (Mi- 
clescu), DEMIAN. RAȘCANU — 
Florescu, Nicolescu (BARGAU- 
NAȘ) — Suciu, Dragomirescu, 
Nica (Nicolescu). CONSTAN
TIN — Durbac (Nica).

Victoria obținută de rugbyștii 
noștri confirmă evoluțiile bune 
din partidele susținute în acest 
an, dar desigur, abia în toam
nă. după meciul cu Franța, se 
va putea răspunde la întrebarea 
dacă rugbyul românesc se află 
pe o linie ascendentă. Pentru 
că, oricît ne-am bucura de suc
cesele de acum, nu se poate 
spune că nu s-au manifestat 
și destule deficiențe. Asupra u- 
nora dintre ele vom reveni.

Tiberiu STAMA

SHAKE GOULD A PRIMIT
PREMIUL LUNII APRILIE 

AL ACADEMIEI
DE SPORT FRANCEZE
Tradiționalul premiu oferit 

în fiecare lună de Academia 
franceză de sport celui mai 
bun performer a fost atribuit 
înotătoarei australiene Shane 
Gould (15 ani) pentru excelen
tele sale rezultate realizate în 
concursul internațional de la 
Londra: 58,9 pe 100 m liber 
(rec. mondial egalat) și 2:06,5 
pe 200 m liber (nou rec. mon
dial). Este a doua femeie care 
obține acest prestigios pre
miu, după schioara franceză 
Michele Jacot.

L -

10 (prin telefon). 
triunghiular de

'GLIWICE,
— Turneul 
scrimă de la Gliwice care a 
reunit reprezentativele Italiei, 
Poloniei și României în com
petiții individuale și pe echi
pe la floretă (masculin și fe
minin) și spadă a luat sfîrșit.

Spadasinii români au con
firmat succesul din turneul pe 
echipe, devenind protagoniști 
și în concursul 
care s-a încheiat cu următo
rul clasament: 1. I. Sepeși 
(România) 7 v; 2. Al. Istrate 
(România) 5 v; 3. Nielaba 
(Polonia) 5 v; 4. C. Duțu (Ro
mânia) 5 v: 5. Placello (Ita
lia) 4v; 6. Muzio (Italia) 4 v;
7. Drozdowski (Polonia) 3 v;
8. Konczalski (Polonia) 2 v.

în proba de floretă (m) e- 
chipe, reprezentativa țării 
noastre (M. Țiu, I. Falb, Șt. 
Haukler, A. Ștefan și M. Bă
nică) a întrecut cu 10—6 e- 
chipa secundă a Poloniei, a 
dispus apoi cu 9—7 de for
mația Italiei, iar în ultimul 
meci a terminat la egalitate 
(8—8) cu prima echipă a Po
loniei care avînd, însă, un 
tușaveraj mai bun a fost 
declarată învingătoarea tur
neului. Clasament : 1. Polonia 
I 6 p; 2. România 4 p; 3. 
Italia 2 p; 4. Polonia II 0 p.

în turneul de spadă de la 
Tallin unde am fost repre
zentanți de tinerii trăgători de 
la „Electroputere" — Craiova, 
aceștia au reușit să se cali
fice în turneul final pe echi
pe în care au ocupat locul IV. 
Primele locuri au revenit e- 
chipelor: 1. R.S.S. Estoniană; 
2. Ungaria ; 3. R.S.F.S.R. în 
turneul 
locuri au fost ocupate de: 
Weanis (R.S.S. Estoniană); 
Joffe (R.S.S. Estoniană); 
Erdely (Ungaria).

individual

individual, primele
1.
2.
3.

*

I

Corespondentă specială pentru SPORTUL ARSENAL VA ACTIVA

LOTUL COMPLET AL CEHOSLOVACIEI
CU PATRU ECHIPE?

SE AFLA LA BRATISLAVA
® Mare interes pentru meciul cu 

evidențiați, mai puțin Adamec ®

România

Optimism

® Numeroși

rezervat

.1
iii

Începe o nouă rundă
A „CUPEI DAVIS11

• 5-0, SCORUL — LAITMOTIV AL PRIMULUI TUR • FAVORIțll AU JOCURI UȘOARE
ÎN CONTINUARE • IUGOSLAVIA Șl R.F. a GERMANIEI PROBABILE ADVERSARE ALE ECHIPEI 

ROMÂNE '• JAPONEZII AU REEDITAT 0 VICTORIE DE ACUM 50 DE ANII

Scorurile mari au caracteri
zat această primă rundă de 
întreceri pentru „Salatiera de 
argint’1 desfășurate în ulti
mele două săptămî-ni. Este pri
ma concluzie care se desprin
de la studierea 
înscrise pe tabelul 
înfățișînd grupele zonei 
pene, în această a 60-a 
din prodigioasa serie a 
mai urmărite competiții 
naționale de tenis.

Acel 5—0 care stă în 
tul echipei României, scor ca
tegoric obținut în întilnirea de 
debut cu formația Olandei, se 
vede repetat și în dreptul al
tor reprezentative de țări, cu- 
prinzînd aproape toți capii de 
serii. Singura excepție — Ce
hoslovacia — nu poate fi con
siderată ca semnificativă, a- 
sul praghez Jan Kodes luîn- 
du-și libertatea de a conceda 
un punct egipteanului Motaz 
Sonbol, într-un moment de e- 
videntă relaxare, atunci cînd 
echipa sa își asigurase califi
carea.

Favoriții au trecut fără e- 
moții de primii lor adversari, 
cele trei puncte ale victoriei 
fiind obținute de cele mai 
multe ori numai după două 
zile de joc. Un .singur rezul
tat mai strîns, în meciul cîști
gat de belgieni în fața Gre
ciei, la Atena, desemnează to
tuși pe învingătorii scontați. 
Ca de obicei, echipa elenă a 
contat pe o singură rachetă, 
cea a lui Nikos Kalogheropou- 
los, în fața a doi jucători de 
o bună valoare, P. Honiber- 
gen și F. Drossart.

în grupa noasrră, sînt im
presionante victoriile nete ob
ținute de' maghiari și iugo
slavi. Ultimii ne vor fi 
proape sigur adversari în se
mifinală, considerînd că for
ma relativ ascendentă a team- 
ului lor (format din Franulo- 
vici și Iovanovici, la primul

rezultatelor 
alăturat 
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SPANIA

j ELVEȚIA j

T FRANȚA
J 5-0 “
1 FINLANDA
J 5“o
1 U.R.S.S.

(2]SPANIA --------

o ____

ELVFTIA --------
SUEDIA --------

@ FRANȚA------
FINLANDA—
IRLANDA — 
DANEMARCA-

0 U.R.S.S.----------------- ’ .
GRECIA ------------------ 1 BELGIA
BELGIA---------------‘ 3^1
R.A.U. ------------------ «CEHOSLOVACIA

g] CEHOSLOVACIA------ ‘
PORTUGALIA--------- 1
TURCIA----------------- ’

4-1
portugalia

4-1

GRUPĂ B
UR.F.G.-

—

“MV

R.F.G.

1 AUSTRIA 

| UNGARIA

Q
AUSTRIA-----

@ UNGARIA —
POLONIA-----
LUXEMBURG______________
MONACO ------------- 1 5-o

glUGOSLAVIA-------- [IUGOSLAVIA
ANGLIA---------------- 1 3^0

ITALIA —
BULGARIA 

[5jR0MÂNIA

OLANDA - 
ISRAEL — 
NORVEGIA

9-o
LUXEMBURG

1 ITALIA
J
T ROMANIA
J 5-0
-| ISRAEL
J 4-1

sau a veteranilor E. David- 
man și J. Furman.

Mai interesant de remarcat 
este că deplasarea echipei ro
mâne la Tel Aviv, în această 
săptămînă, poate aven- o im
portanță deosebită în viitoa
rea configurație a tabelului în-

'* ................... ' ■

i

' ■■■■
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teren propriu, echipa noastră 
nu poate avea dificultăți în 
fața cuplului Bungert—Kuhn- 
ke.

Dacă surprizele au lipsit în 
grupele europene, ele sînt pre
zente în celelalte zone ale 
competiției. Așa poate fi pri
vită eliminarea echipei Au
straliei, încă deținătoare a re
cordului de finale cîștigate 
(22), egalat doar de americani. 
Reprezentanții „țării tenisu
lui11 au ieșit din competiție, la 
Tokio, învinși de echipa Japo
niei, care repetă astfel o vic
torie obținută acum exact 50 
de ani... Dar, interesul pentru

|g|g

.

I
• s

Echipa României pen
tru meciul de la Tel 
Aviv (14—16.V), cu se- 
lecționaia Israelului, 
este formatâ din Ilie 
Năstase, Ion Țiriac, Pe
tre Mărmureanu și Se
ver Dron. Căpitanul (ne
jucător) al echipei este 
Șt. Georgescu.

26 aprilie, ultimul act al unei 
(dreapta^) iese cu capul plecat 
Australia a fost eliminată din 
campionul japonez, jubilează !

adevărate drame... John Cooper 
de pe terenul infrîngerii sale: 
Cupa Davis ’71. Toshiro Sakai, 

Foto : PANA — Tokio

PRAGA 10 (prin telex). De 
luni dimineața lotul cehoslovac 
a fost reunit în vederea pre
gătirilor pe care le va face în 
această săptămînă pentru me
ciul de duminică de la Bra
tislava. cu selecționata Româ
niei. din cadrul grupei I a C.E.

Ultima etapă de campionat nu 
a produs nimic deosebit. în a- 
fara unui rezultat surprinzător, 
înfrîngerea pe teren propriu 
(0—2). suferită de Sparta Praga 
în fata echipei din Zilina. Nici 
un jucător dintre selecționacili 
nu a fost accidentat, așa incit 
lotul anunțat a rămas intact. 
O formă deosebită au arătatLUlllia ------ - .
portarul Viktor, fundașii Dobias, 
Desiatnik, Taborsky și înam-

vor să demonstreze că reintro
ducerea lor în lot a fost bine
venită. Iată de ce se apreciază 
că toate cele 80 000 de bilete 
de pe stadionul „Tehelne Pole” 
din Bratislava vor fi vîndute 
pînă duminică.

Totuși, în cercurile specialiș
tilor domnește un optimism re
zervat, motivat de faptul că 
victoria repurtată la Swansea, 
cu Țara Galilor, n-a fost sufi
cient de edificatoare, deoarece 
gazdele au folosit doar 4 ti
tulari din echipa aliniată în 
partida cu România.

întilnirea dintre reprezenta
tivele Cehoslovaciei și României 
va începe la ora 16,30 (17,30 — 
ora României).

alta 
pentru 
ultima, 
prindă

VIKTOR, excelentul 
portar al naționalei ceho

slovace.

Comentînd recenta finală a 
,.Cupei Angliei" la fotbal, în 
care Arsenal Londra a învins 
cu 2—1 (după prelungiri) pe 
F. C. Liverpool, corespondentul 
agenției „FRANCE PRESSE“ su
bliniază faptul că echipa „tu
narilor" este a patra formație 
din istoria fotbalului 
care cîștigă în același an Cupa 
și campionatul. De opt ori cam
pioană a Angliei, de patru ori 
cîștigătoare a Cupei și de trei 

Arsenal este unul 
influente clu-

meci) nu va avea greutăți hi 
fața prea tinerei echipe ita
liene.

în ce privește echipa Româ
niei, șansele sale în fața Israe
lului sînt indiscutabile. Este 
suficient să amintim că echi
pierul nostru nr. 3 — Petre 
Mărmureanu — este campion 
internațional al acestei țări, 
astfel că primele două ra
chete — Ilie Năstase și 
Țiriac — trebuie să aibă o 
misiune ușoară în fața tineri
lor Y. Stabholz și Y.Shalem,

Ion

trecerii. Presupunînd că favo- 
riții cîștigă și în continuare, 
ar urma ca în iulie să avem 
o finală de grupă România — 
R.F. a Germaniei. Cum româ
nii au jucat un meci în de
plasare, iar echipa vest-ger- 
mană a beneficiat consecutiv 
de alegerea terenului, acest joc 
ar trebui să se desfășoare la 
București. Afară de cazul 
vreunei alte interpretări, de
favorabilă nouă, a paragrafe
lor complicatului regulament 
al „Cupei Davis11. Oricum, pe

întrecerile Salatierei pare să 
fi scăzut considerabil în Au
stralia, după trecerea masivă 
la profesionism a două gene
rații de ași ai rachetei.

Acum, se profilează ca vii
toarea campioană a zonei es
tice aceeași echipă a Indiei, 
afară de cazul că japonezii nu 
vor fi capabili de o a doua 
surpriză. Cu campionii din est 
trebuie să joace echipa învin
gătoare în grupa B europeană.

în zona americană. Brazilia 
pare a fi cea mai indicată, cu 
cei doi echipieri mereu redu
tabili, Thomas Koch și Edson 
Mandarino. Dar amîndoi — să 
nu uităm — au fost învinși de 
Ion Țiriac și Ilie Năstase, 
chiar în această duminică. în 
turneul de la Madrid. Ceea 
ce este, desigur, promițător...

Radu VOIA

britanic CROSUL

ROD LAVER ÎNVINGĂTOR LA ROMA ZIARULUI
ori finalistă, 
dintre cele mai 
buri din Anglia.

Pentru sezonul 
intenționează «ă 
tru echipe distincte : 
să joace în campionatul englez, 

pentru Cupă, o a treia 
Cupele continentale și 
a patra care să între- 

un turneu în America de

viitor. Arsenal 
folosească pă

ună carg

ITALIA — IRLANDA 2 1
prezența 
disputat 
din ca-

Asul profesionist a încheiat cu victorii în 3 seturi 
Kodes!

,,PRAVDA"
la Ashe

lnter- 
Italiei, 
de la

Ș'

tașii Capkovici, Fr. V*'SL7’ 
Startil și Kuna. în schimb, A- 
damec (Spartak Trnava — vic
torioasă cu 3-0 în meciul cu 
Gottwaldow) a jucat sub po
sibilitățile sale și ca urmare, 
a si fost schimbat în min. <0.

De ieri, lotul cehoslovac a 
plecat într-o localitate de lîn- 
gă Bratislava, unde se pregă
tește în această săptămînă. 
înainte de partida de duminică, 
lotul va susține un meci ae 
verificare cu o formație din 
liga a treia.

Partida cu România suscită 
un interes deosebit nu numai 
la Bratislava, ci și întreaga 
Cehoslovacie. Motivul este les
ne de înțeles : gazdele doresc 
să se reabiliteze după eșecul 
suferit la C.M.. iar jucătorii

Jan SOKOL

Aseară, la Dublin, în 
a 30.000 spectatori, s-a 
meciul irlanda — Italia, 
drui grupei a Vl-a a campionatu
lui european de fotbal. După un 
joc de bună factură italienii au 
cîștigat cu 2—1 (1—1), prin golu
rile marcate de Boninsegna 

(mtn. 12) și Prati (59); pentru 
gazde a înscris Conway (23).

PARTIDE DECISIVE
(etapa a 
— Slavla 

_ . , . . Praga —
Zilina 0—2 ; Skoda Plsen 

— Dukla Praga 1—3 ; Banlk Os
trava — Sklo 
4—2 ; Jednota 
tran Preșov 1—0 ; Spartak Tr- 
nava — t. E. Gotwaldow 3—0 ;

Slovan Bra- 
clasate :

5 46—18 36
8 36—25 30
4 29—19 30

ÎN CAMPIONATELE ȚĂRILOR EUROPENE

PROGRAMUL
MIERCURI, 12 MAI

C. E. gr. a 3-a:
Elveția — Grecia 
Anglia — Malta 
C. E. gr. a 5-a :

Portugalia — Danemarca
C. E. gr. a 8-a : 
Albania — Polonia 
Preliminariile turneului 

olimpic !
Islanda — Franța

CEHOSLOVACIA
25-a). V.S.S. Koslce 
Praga 1—0 ; Sparta 
Z.V.L. ’

Union Tepllce 
Trencln — Ta-

— T. E.
Trjinec

i 1—1. Primele
Trnava 25 16 4

T. J. 
tislava
1. sp.
2. V.S.S. KOBlce 28 U 4
2. Ostrava M 10 10

SĂPTĂMÎNII
SIMBATA, 15 MAI

Oampionatul inter-brita- 
nic i

Țara Galilor — Scoția 
Irlanda de Nord — Anglia

DUMINICA, 16 MAI

C. E. gr. I i
Cehoslovacia România

UNGARIA (etapa a 23-a) : Ta- 
tabanya — Komlo 2—2 ; Csepel 
— Vasas 0—1 ; DiosgySr — Szeol 
2—2 ; ------ ' --------
2—1 ;
3—2 ;
2—1 ; _____
Ujpesti Dozsa

Dunaujvaros — M.T.K. 
Ferencvaros — Videoton 
Raba Eto—Szombathely 
Salgotarjan — Pecs 3—2 ;

- ' 3—2.
1. Ujpesti D.
2. Ferencvaros
3. Vasas
4. Honved

AUSTRIA 
Voest Llnz 
0—0 ; A. 
Viena

Honved
23 15
23 11
23 14
23 12

5 3
7 5
2 7
5 6

a

57—23
36—19
46—19
45—28

43
37
36
36

25-a) :(etapa
Wacker Innsbruck

Graz — Rapid 
F. C. Viena 

Energia 5—0 ;
Club — A.S.K.

K. 
0—2 ;

Admira 
Wiener Sport 
Llnz 1—1 ; Olympia Bregenz — 
Sturm Durisol 2—0 ; Wattens
— Simmering 7—1 ; Radenthein
— Austria Viena 1—5 ; Austria 
Salzburg — Wacker Viena 4—3.
1. Wacker Innsb. 25 16 3 6 48-21 35
2. Austria Salzb. 25 16 3 6 53-29 35
3. Rapid 25 13 7 5 39-31 33

Deventer — 
schede 1—0.
1. Feijjenoord
2. Ajax
3. A D O
4. Eindhoven

F. C. Twente En-

(etapa a 24-a)
4—1 (Iakimov a

BULGARIA 
Cîștigînd cu 
marcat 3 goluri) meciul dispu
tat la Sofia cu Marita, T.S.K.A. 
își menține avansul de patru 
puncte în fața lui Levski Spar
tak, învingătoare în deplasare 
cu 2—1 în fața echipei Spartak 
Plovdiv. Alte victorii în de
plasare au obținut C'erno More, 
1—0 cu Akademik la Sofia șl 
Ceardafon, 1—0 cu Cernomoreț 
la Varna. Celelalte 
Etar 
kov — Botev 1—0 ;
— Trakia 4—1. 
rată astfel :

rezultate :
J.S.K. Slavla 3—2 ; Las- 

Lokomotiv 
Clasamentul

1. T.S.K.A.
2. Levski Spartak
3. Botev

24
24
24

a-

41
37
33

OLANDA 
Feijenoord 
Eindhoven 
— N.A.C. 
Maastricht 
dam 0—0 ; 
Sparta 
Haga 
Alkmaar 
0—3 ; D. W. 
Volendam 2—J 
land Sport

30-a) :
P.S.V. 

Utrecht 
M.V.V. 
Rotter-

(etapa a 
Rotterdam - 
2—1 ; F. C. 
Breda 0—0 ; 
— Excelsior
N E.C. Nijmegen — 

Rotterdam 3—0 ; A.D.O.
Telstar 1—0 ; A. Z. 67 

Ajax Amsterdam 
S. Amsterdam — 

-2 ; Haarlem — Hol-
1—1 ; Go Ahe 0
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ROMA, io. Campionatele 
naționale de tenis ale 
desfășurate pe terenurile 
„Foro Italico“ din Roma, au pro
gramat întîlnirile finale.

Meciul decisiv al probei de 
simplu bărbați s-a disputat între 
asul australian Rod Laver și ju
cătorul cehoslovac Jan Kodes'. 
în semifinale, Kodes — cel mai 
bine clasat dintre europeni — l-a 
întrecut cu 4—6, 6—3, 7—5, 6—4 
pe olandezul Tom Okker, în timp 
oe Laver dispunea de americanul 
Arthur Ashe în trei seturi : 
6—3, 6—2, 6—1. în finală, dispu
tată luni după-amiază, Laver l-a 
învins pe Kodes cu 7—5, 6—3, 
6—3.

Cîștigînd acest al 6-lea turneu 
din seria campionatului mondial 
profesionist. Rod Laver își ame
liorează sensibil poziția în clasa
ment, totalizînd acum 25 p, față 
de cele 34 p acumulate de liderul 
întrecerii — J. Newcombe.

în proba de simplu feminin, 
care s-a bucurat de o particioa- 
re comparativ mai modestă, fi
nala a verenit tenismanei engleze 
Virginia Wade, învingătoare cu

6—4, 6—4
Niessen (R.

La dublu 
australienii 
Tony Roche, învingători cu 6—4, 
6—4 asupra cuplului Andres Gi- 
meno (Spania) — Roger Taylor 
(Angâa). în finala probei de 
dublu femei, perechea Virginia 
Wade (Anglia) — Helga Niessen 
(R. F. a Germaniei) a întrecut 
cu 5—7, 6—2, 6—2 pe australlen- 
cele Leslie Bowrey — Helen 
Gourlay.

în fața lui Helga 
F. a Germaniei).
masculin au cîștigat 
John Newcombe și

MOSCOVA 10 (Agerpres).—• 
Cea de-a 10-a ediție a tradi
ționalului cros organizat de 
ziarul „Pravda" a reunit la 
întrecerile finale desfășurate 
la Moscova peste 1 000 de con- 
curenți. în cursa rezervată 
așilor, Ia masculin pe pi imul 
loc s-a clasat Ivan Șopșa, 
cronometrat pe distanța de 
8 000 m cu timpul de 22:51,8. 
în proba feminină victori-i a 
revenit Galinei Kuzmina, 
care a parcurs 2 000 m în 
6:01,8.

Descoperiri arheologice la Olimpia
ATENA 10 (Agerpres). — 

Arheologii greci și străini, 
care efectuează săpături în 
zona localității grecești Olim
pia, au descoperit două in
scripții de importanță consi
derabilă. Una dintre ele, gra
vată în bronz, confirmă par
ticiparea sisionienilor, alături

de locuitorii Corintbului, la 
bătălia din Argolida, din anul 
459 î.e.n, împotriva atenier,i- 
lor. Cealaltă, o inscripție în 
marmură, menționează că 
spartanii au fost reprezentați 
de un consul la Jocurile O- 
limpice elene.

® TELEX ® TELEX
Turneul Internațional de baschet 
de la Lodz a fost cîștigat de e- 
chipa locală Spolem care, 
meciul decisiv, a învins 
scorul de 76—73 formația 
versitatea Cluj. într-un 
LKS Lodz a dispus cu 
Slavia Brno.

în 
cu 

Uni- 
alt joc, 

88—63 de

nouă probă de obstacole In care 
victoria a revenit tn mod sur
prinzător Italianului Flllberto 
Bertero. învingătorul, pe calul 
„Paraguay", a parcurs traseul 
tn 61,0 șl 0 p. penalizare, fiind 
urmat de sportiva engleză Ann 
Drummond-Hay pe „Xanthos" 
63,1 și o p.p. Favoritul princi
pal al Întrecerii, călărețul italian 
Plero D'Inzeo, s-a , clasat abia 
pe locul 9.

15,0. Etapa a 3-a. Bladel — Val- 
fkenburg (167 km.), a revenit iul
Gerry Knetemann (Olanda) cu 
timpul de 3h 37:12.

î^?d!.îlonaIa competiție automo
bilistică .,1000 km de ia Fran- 
corchamps“ a revenit ... „„„„„ 
an echipajului Pedro Rodriguez 
(Mexic) — Jackie Oliver (An
glia). învingătorii, care au concu
rat pe o mașină „Porsche—Gulf, 
au parcurs cele 71 de ture în 
4h 01:09,7. reallzînd o medie o- 
rară de 249,069 km. Pe locurile 
următoare s-au clasat echipajele 
Jo Siffert (Elveția) — Dereck 
Beli (Anglia) pe „Porsche — 
Gulf“, De Adamlch (Italia) — 
Pescarolo (Franța) pe „Alfa Ro
meo".

în acest
Spaniei, 
Pampe- 
a fost 
olandez 

Viarien cronometrat pe 120 km 
cu timpul de 2h 43:23 (medie 
orară 43,978 km). In clasamen
tul general individual conduce 
spaniolul Tamames, urmat de 
compatrioțll săi Lașa la 5 sec.. 
Linares la 17 sec., olandezul 
Zoetemelk la 19 sec. etc.

Etapa a 10-a Turului 
desfășurată pe distanța 
luna — St. Sebastian, 
cîștigată de ciclistul

Cu prilejul galei de box de la 
Monte Carlo, în cadrul căreia Mon
zon l-a învins pe Benvenuti, s-a 
desfășurat și meciul dintre semi- 
mijloeiul francez Marcel Cerdan jr. 
șl italianul Pietro Vargellinl. în
vingător la puncte, după 10 repri
ze. a fost declarat Cerdan. Este a 
51-a victorie din carieră a fiului 
marelui pugilist dispărut.

B
După disputarea * trei etape, 
în Turul ciclist al Olandei (re
zervat rutierilor amatori), con
duce sportivul olandez Koeken. 
urmat de compatrioțll săi ~ 
Hartogh la 10,0 șl Triera

etapă)
Gilloise

BELGIA
Gantolse
Beersqhot — Waregem 2—1 
derlecht — Beveren 1—0 ; 
Bruges — Anvers 2—0 ; 
sing — Diest 3—1 ; F. C.
— Racing White

(ultima 
St. *

: La 
4—8 ; 

; An- 
F. C. 
Cros- 
Liege 

0—1 ; Lierse —
F.

Charleroi 2—3 ; St. Trond —
Standard Llege 2—0.
1. Standard 30 21 5 4 66-24 47
2. F. C. Bruges 30 21 4 5 71-32 46
3. Anderlecht 30 18 5 7 51-27 41

In ultima finală a turneului In
ternațional de tenis de la Ma
drid — cea de simplu femei — 
Winnie Shaw a învins-o cu 
5—7, 6—1, 6—1 pe Lesley Hunt.

S3
Concursul internațional de călă
rie de la Roma a programat o Den 

la

Disputată timp de trei zile, la 
Ciudad de Mexico, întilnirea de 
tenis dintre echipeîe Mexicului 
și Coreei de Sud, contînd pen
tru zona nord—americană a ..Cu
pei Davis“, s-a încheiat cu sco
rul de 5—0 in favoarea gazdelor.
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