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O nouă manifestare sportivă de amploare

Adoptată și la fotbal, „numărătoarea inversă" a ajuns în 
cronică o metaforă tocită ce exprimă însă, cu mare fidelitate, 
o stare de spirit care se încălzește treptat, progresiv, spre 
un punct de fierbere... Să apreciem totuși echipa noastră na
țională care nu ne prea cruță în ultimii ani și ne face să 
trăim emoții din ce în ce mai mari, accelerindu-ne pulsul ini
mii cu această „numărătoare", 
familiară.

care aproape că ne-a devenit

în ultima vreme,, manifes
tări entuziaste, de amploare, 
se succed remarcabil și sem
nificativ în mișcarea noastră 
sportivă, dezvăluindu-ne ca
pacități și dimensiuni majo
rate, dar — înainte de toate 
— o mare dragoste și efor
turi sincere pentru larga răs- 
pîndire a generoaselor idei de 
mișcare în aer liber, de prac
ticare a exercițiilor fizice, a 
diverselor forme ale activi
tății sportive de masă.

Iată că la atît de puțin 
timp de 
filare a 
tivi, în 
neață a 
sau de la marile serbări spor
tive, încheiate cu frumoasa 
festivitate de pe stadionul 
Republicii, închinate gloriosu
lui Semicentenar, sportul stu
dențesc își anunță, la fel de 
tentant pentru cei care iu
besc viața stadioanelor, prin
cipalul eveniment al sezonu
lui : FINALELE CAMPIONA- 

, TELOR REPUBLICANE VI
NI VERSIT ARE.

Am încadrat apropiatele în
treceri studențești în con
textul manifestărilor sportive 

. de o rezonanță cu totul spe-

la impresionanta de- 
coloanelor de spor- 
sărbătoreasca dimi- 
primei zile de mai,

cială pentru că, după opinia 
noastră, finalele campionate
lor universitare ediția 1971 
înseamnă, în acest an, mult 
mai mult decît o simplă în
trecere dominată de obsesia 
punctelor, a locurilor ocupate 
într-o probă său alta.

Sportul universitar ni se 
pare a fi acum în fața unui 
examen pentru care s-a pre
gătit în mod deosebit. Aștep
tăm, de aceea, în afara unor 
spectacole sportive de cali
tate, a unor performanțe in
dividuale sau colective, de 
autentică valoare, proba for
ței generale actuale și a ma
turității depline a sportului 
universitar, un eșalon de bază 
al mișcării sportive româ
nești, care cuprinde — în a- 
proape 40 de cluburi — pes
te 7 500 de sportivi legiti
mați, mulți dintre ei compo
nent! ai loturilor naționale 
sau olimpice.

Pe citeva din principalele 
baze sportive ale Capitalei

Dan GÂRLEȘTEANU

(Continuare in vaa. a 2-a)

jocul-școală de ieri, Răducanu blochează mingea șutată de Dumitrache.
Foto i DRAGOȘ NEAGU

Trimisul nostru special transmite prin telefon de la Bratislava'

FOTBALIȘTII CEHOSLOVACI AU SUSȚINUT
ULTIMA PARTIDĂ DE VERIFICARE

ÎNAINTEA MECIULUI CU TRICOLORII NOȘTRI

Ieri, cu cinci zile înaintea 
partidei cu Cehoslovacia, e- 
chipa noastră reprezentativă 
a făcut o repetiție de 60 de 
minute (2X30), avînd ca spa
ring-partener formația de ti
neret Petrolul. Fără a con
sidera meciul un test con
cludent (îritîlnirea a avut ca 
scop obișnuita reomogenizare 
a selecționabililor, puși să 
repete lecția jocului echipei 
naționale, clădit pe ideea 
„constructiv-combinativ"), el 
ne-a oferit citeva aspecte 
demne de luat în seamă.

Pentru amatorii de „film 
de joc" și de descriere a go
lurilor, am notat următoa
rele : scorul întilnirii : 8—2 
(2—0). Neagu a deschis seria 
golurilor printr-un șut fru
mos de la 18 m, Dembrovscbi 
ridicînd scorul printr-un 
„cap"... marca Dembrovschi. 
La 2—0, „arbitrul" Angelo 
Niculescu întărește tineretul 
Petrolului cu prezența cea 
mai remarcată (pe aproape 
orice stadion), portarul Ră
ducanu, care se ambiționează 
îr> fața colegilor săi și reu
șește, printre altele, un spec
taculos blocaj în picioarele 
lui Dumitrache, scăpat singur 
în 6 metri. Rezistînd o bună 
parte și 
uriașul 
cele din 
sistența 
Lucescu 
tor a cîte unui gol), care 
reușesc combinații de șah 
mat, obllgîndu-1 pe Rlcă să 
se declare învins (golurile

ploieștenilor au fost marcate 
de Iordache șl Cotigă).

Pentru cei Interesați și de 
alte impresii pe care putea 
să Ie lase unui spectator evo
luția tricolorilor, am notat: 
a) sporul de atenție acordat 
loviturilor de colț, repetate 
Ia indicația antrenorului (An
gelo Niculescu ne spunea la 
sfârșitul jocului că reușita lui 
Lucescu, la acest capitol, in 
meciul Steaua—Dinamo, î-a 
inspirat o reconsiderare a a- 
cestui moment fix, pe care ar 
putea să-i valorifice Dumi- 
trache sau Dembrovsclii, spe
cialiști in loviturile cu capul);

Marius POPESCU

din repriza a doua, 
Giuleștiului este în 
urmă învins de in- 

lui Tătaru, Neagu, 
și Anca (fiecare au- 

unui i 
combinații

((Hontinuare tn pag. a 4-a)

<3a la orice foc-școală, antre
norul Angelo Niculescu a 
oprit acțiunile pentru expli

cații.

iNVINGÎND CU PE HANSA
Citeva mii de spectatori, a- 

proape întreg orășelul Dunais- 
ka Streda, localitate aflată la 
50 km de Bratislava, se afla 
miercuri la stadion în dorința 
de a urmări ultimul joc de ve
rificare a naționalei ~ 
slovaciei * ’
duminică

Avînd 
formația 
în campionatul regional, els-

Ceho- 
înaintea meciului de 
cu România.
ca sparing-partener 

școală ce activează

Ultimul test al baschetbaliștilor noștri înaintea calificărilor pentru C E.

un meci de mare atractivitate
Reprezentativa masculină 

de baschet a României sus
ține astă-seară, în sala Flo- 
reasca, ultimul test interna
țional înaintea participării la 
turneul de calificare pentru 
campionatul european. De 
astă dată, parteneră îi este 
redutabila selecționată a Spa
niei. clasată pe locul VII ’a 
J. O. din Mexic și pe locul 
V la ultima ediție a „euro
penelor". în palmaresul jocu
rilor dintre aceste^ echipe, 
sportivii spanioli sînt supe
riori : ei au înregistrat trei 
victorii (Wroclaw — 196q, 
Madrid — 1968, Neapole — 
1969), față de una singură 
(Helsinki - 1967) a baschet
baliștilor noștri. Menționam 
că din lotul oaspeților fac 
parte doi jucători de origine 
nord-americană • Luyk ți 
Brabender.

Examenul este deosebit de 
dificil pentru formația româ
nă, dar sperăm că ea nu va 
precupeți nici un efort pen
tru un rezultat cit mai bun, 
care să ne dea speranțe pen
tru turneul de la Katowice.

vii lui Novak n-au trebuit să 
se angajeze total pentru a eîș- 
tiga comod cu 6—1 (3—0), prin 
golurile înscrise de Stratil 
(min. 45, 55, 64), Adamec (min. 
12), Dobias (min. 27) și Kuna 
(min. 80). Unicul gol al învin
șilor a fost realizat din penalty 
transformat de Molnar (min. 
62).

Tn prima repriză — eu o 
singură excepție — Binovski 
în jocul lui Hrivnak, acciden
tat — Ladislav Novak a tri
mis fn teren Il-le utilizat la 
Swansea în meciul cu Tara 
Galilor : Viktor — Dobias, Bi
novski, Desiatnik, Taborsky — 
Pollak, Kuna — Fr. Vesely, 
Stratil, Adamec, Ceapkovici.

Acționînd dezinvolt, mobil, 
naționala Cehoslovaciei a pu
tut etala jocul ei de înaltă 
tehnicitate, fiecare component 
Hî echipei tiind un virtuoz al 
balonului dar mai cu seamă 
„mexicanii" Addmeo. Kuna, 
Pollak și Dobias.

La pauză Viktor, Dobias, Ve
sely, Adamec și Ceapkovici au 
rămas la cabină locul lor fiind 
luat de Vencel, Rusnak, Karko, 
Joci și Rabat. Rusnak (Zili- 
na) și Karko (Trinec) au fost 
folosiți pentru prima dată tn 
lotul reprezentativ. „Pentru 
mine, ne-a declarat după ,jo» 
antrenorul RADISEAV NOVAK.

meciul de duminică îmi pri
lejuiește multe emoții intrucit 
constituie debutul meu, aca
să, 1» conducerea tehnică a 
naționalei. Mă feresc să nu 
transmit teama mea și jucăto
rilor, angrenați duminică In
tr-o partidă cheie cu echipa 
României".

Dar despre acest joc de ve
rificare susținut de' naționala 
Cehoslovaciei, cit și despre 
alte amănunte legate de pre
gătirea partidei de la 10 mai 
veți citi în ediția următoare 
a ziarului nostru. Și acum, te
legrafie, cîteva date . 
puținele ore de eînd mă 
ia Bratislava : timpul ests 

, celent i s-au vîndut 
biletet meciul se va ... .. 
stadionul Slovan cu o capaci
tate de 60 000 ' ’ 
începe la ora 
București).

Programul 
gazdelor pînă 
del : joi dimineață antrena
ment la Bratislava pe terenul 
luj Inter t după-annază rela
xare la o partidă de pescuit 
în Dunăre i vineri dimineață 
program de cantonament la 
Dunaiska Streda Simbăiă du- 
pă-an>iazâ. ultimul antrena
ment pe stadionul Slovan.

G. NICOLAESCU

culese tn 
T aflu 

este ex- 
40 000 de 
Juca pe

de locuri ȘÎ va
17 (ora 18 la

reprezentativri 
In ziua partj-

„Olimpicii" și-au luat
mica lor porție...

Un lueru este «ert: federa
ția alege pentru eshipa ollm- 
piiă adversari adeevați. Ast
fel. la Ttrgovîște. tn fața a 
aproape 4 808 de speatatorl, 
echipa lui Valentin Stănesau 
— «ej «are a debutat «a an
trenor de divizia A în acest 
era? — a tntîlnlt în 
Rostock un partener 
taie pe picioare, «e a 
est un jos atletie, de ( 
ment fizia. și «are a 

atu-ul

Hansa 
foarte 

prattî- 
angaja- 
beneli- 

I omo-ciăt, firesc, de 
genitățiî.

Tn fața unor 
lități etalate de __ __
R.D.G.. aflată pe locul 5 în 
campionatul primei divizii și 
benelisiind de elteva indivi
dualități remarcabile. «a. d« 
pildă, portarul Beintsch, fun
dașul Biisbe si bineînțeles re-

asemenea «a- 
echipa din

putatul internațional Pankari. 
„olimplsii" no șt-au găsit ca
dența tn primele 29 de mi
nute. Echipa noastră n-a tri
mis in această perioadă nici 
»n șut la poartă, prima acțiu
ne constructivă și bine condu
să pînă Jn careul advers In
tervenind in inin. 22. etnd 
lurdănescu, deschis Inspirat 
de Sălceanu, <) tentează pe 
Pankau, ajunge singur tn fața 
lui Helntsch; dar ezită un mo
ment și e blocat de Rumph. 
Jucătorii noștri nu ies la min
ge, nu se demarcă suficient, 
purtătorul mingii nu este spri
jinit. Primul șut periculos l« 
poarta echipei din Rostock tl

Paul SLAVESCU

SALA FLOREASCA, ora 
18,30 : demonstrații și jocuri de 
minibaschet- cu participarea, e- 
chipelor Școlii sportive Suceava, 
Școlii sportive nr. 2 și Liceu
lui nr. 35 București. Vor avea 
loc tentative pentru „Coșul de 
aur" (va fi ciștigat de cel ce 
va înscrie 24 de coșuri din 30 
de încercări) și un concurs de 
îndeminare (pase la perete, dri
bling în cerc, dribling cu arun
care la coș, dribling cu sprijin 
intr-o mină etc) ; ORA 20,30 : 
România—Spâni a.

Loturile (în paranteze, 
mărul de tricou și talia) :

ROMANIA 5 Georgescu 
2,00 m). Chivulescu (5—1,87 
Pîrșu (6—1,85 m), Savu (7—1,91). 
Ruhring (8—1,85 m), Albu (9— 
1,36 m). Dragomirescu (10-
1,89 ft), Dîaconescu (11—1,87 m), 
Cimpeanu (12—2,02 m). Tarâu 
(13—1,98 m), Oczelak (14—2,01

program

ECHIPE, ARBITRI

(Continuare fn pag. a 4-a)

IORIZONT 
OLIMPIC.

Un eveniment sportiv inedit, la Galati

(4—- 
m).

Georgescu). Aspect de la antrenamentul de ieri al lotului 
Foto i V. BAGEAC

nu-

Europenele de popice (juniori)
15 și confirmarea participării la 
competiție, pentru prima oară, a 
tinerilor popicari din Bulgaria.

Reamintim că la prima ediție 
(1069 — R.F.G.) echipa română 
(întrecerile s-âu organizat numai 
pentru băieți) s-a clasat pe locul 
II. iar la Individual, reprezentan
tul nostru C. Voicu a cucerit me
dalia de argint. Atunci titlurile 
au revenit — pe echipe și Indi
vidual — popicarilor vestgermani.

Federația noastră de specialitate 
ta organiza cea de a Il-a ediție 
a campionatelor europene de po
pice ale juniorilor — fete și 
băieți pînă la 23 de ani. întrece
rile se vor desfășura între 23 și 
29 mai, pe nbua arenă cu patru 
piste. Oțelul din Galați. Piuă în 
prezent s-au înscris formațiile 
Austriei. Cehoslovaciei, R.D. Ger
mane. RF. » Germaniei, Franței, 
Iugoslaviei, Suediei, Ungariei și, 
firește, ale României. Se așteap-

x

Dinamovislul Adrian Gagea 
țintește cu insistență să ridice 
recordul în aer liber la nivelul 
celui diit sală, adică peste 18 
metri.

Gonzâlo Sagi—Vela
Antrenor : Antonio Diaz Miguel.

Tntîlnirea va fi condusă de 
arbitrii Sava Radovici (Iugo
slavia) și Kamir Gelatis (Gre
cia).

Sportivii noștri își propun să cucerească la Sapporo o medalie olimpică
Biatlonul, cea mai tînără 

disciplină a schiului, de 
abia a împlinit un de
ceniu. Fiindcă are undeva In 

urmă tradiția patrulelor mili
tare, prezente în 
Olimpiadelor ' 
1928 pînă în 
rea schiului 
înainte ea el 
biatlonul și-a _ . . 
ziciune un loo de prim rang. 
Astăzi, el se bucură de mare 
atenție în numeroase țări și 
prin spectaculozitatea întrece
rilor sale face să fie urmărit 
cu mai mult interes chiar de
cît clasicele curse de fond, 
din rîndurile cărora își recru
tează campionii. Sport olimpia 
din 1960, biatlonul a găsit și 
la noi, încă de la începuturile 
sale, numeroși adepți și, mai 
ales datorită calităților de 
buni trăgători, schiorii noștri

programul 
de iarnă din 
1948 și răspîndi- 
în armată însă 
să devină sport, 
cucerit eu repe

au realizat în această discipli
nă cele mai bune rezultate in
ternaționale, atîț în 
dividuală. eît și în 
echipe. Ei au reușit 
printre fruntașii 
dar distanta fată de cei

proba in- 
proba pe 

să rămină 
disciplinei, 

mal 
cîștigătorii medaliilor

— nu s-a mai micșorat. Sezo
nul 1971 a fost pentru biatlo- 
niști o piatră de încercare, ba 
eoneu: șurile internaționale, in 
special la • campionatele mon
diale, ei trebuiau să confirme 
*ă au depășit impasul și stnt 
tn progres

olimpice. Au reușit, oare, acest 
lusru ? Gu ea șanse întîmplnâ 
ei viitorul sezon, «el olimpia 7 
fată întrebările majore «are

Mihai B1RA 
Gh. EPURAN

CONCURSUL REPUBLICAN

AL ATLEȚILOR SENIORI
Concursul de primăvară al 

seniorilor, competiție de tradi
ție a atletismului nostru, a 
marcat cu fiecare ediție a sa 
o creștere de calitate, pe care 
sîntem siguri că o va înregistra 
și disputa atleților fruntași, 
programată sîmbătă și dumini
că, pe stadionul Republicii din 
Capitală.

Ținînd seamă de suita de re
zultate din acest sezon compe- 
tițional, dintre care unele re
marcabile. se poate lesne anti
cipa că la întrecerile viitorului 
concurs republican vom putea 
asista 
înalt 
pildă, 
fete,
cursele de 400 m etc.

Chiar și numai pentru aces
te probe, cu mai mulți can
didați de valoare, ca să nu vor
bim de celelalte cu cite 1—2 
performeri de marcă, merită, 
desigur, să așteptăm cu neiăb- 
dare concursul seniorilor.

la citeva dispute de un 
nivel. Ne gîndim, de 

. Ia aruncarea, discului 
La 110 m garduri, la

au perspective (Continuare tn pag. • 2-a)

In primul schimb al ștafetei la campionatele naționale din anul
(nr. 4) și N. Veștea (nr. 2) doi din. tinerii' biât loniști care au realizat un simțitor salt 

valoare și pentru care sezonul 1972 trebuie

acesta au condus V. Papuc 
de

să însemne consacrarea.

Iarna — car, VARA — SANIE... ială 
la ce trebuie să ne gîndim atunci 
cînd Jocurile Olimpice bat la ușă.

S-ar putea ca unii să zîmbească atunci cînd 
constată că se pun probleme acute cu 471 
de zile înaintea Jocurilor de la Miinchen ’72 și 
266 de zile înaintea Olimpiadei de la Sapporo 
72. Antrenorii și sportivii știu însă bine că 
pentru ei o Olimpiadă abia se încheie iar 
următoarea a și început. în anii noștri, cînd 
orgoliul olimpic este aproape de culmi, ră
gazul de mai sus devine minor, pentru că 
pregătirea ia cele mai diverse forme, inclu- 
zind cuceririle moderne ale tehnicii pe lingo 
dotarea naturală, hărnicia și ambiția con- 
curenților olimpici, lată de ce, în cursul aces
tei „mese rotunde" organizate de redacția noa
stră, va apărea, ca un element inedit pentru 
mulți cititori, ceara pentru schiuri ca... secret 
de fabricație, la dispoziția exclusivă a unor 
echipe.

biatloniștilor români se află undă» 
care pot fi însă rezolvate la timp, 
exista atenție din partea forului

In fa|a 
probleme 
dacă va 
de specialitate și sprijin din partea C.N.E.F.S. 
privind materialele, condițiile de pregătire și 
un studiu mai exact decît pînă în prezent, ca
pabil să aducă la maximum de formă pe 
sportivii noștri la timpul potrivit, adică la 
începutul lunii februarie 1972.

Dar, ceea ce este cel mai important îl con
stituie atașamentul biatloniștilor noștri pentru 
pregătire, pentru autodepășire, pentru că, după 
un start bun internațional, din 1964 pînă în 
1967, ei au bătut pasul pe loc, lăsînd impre
sia că au atins un plafon pe care nu-l mai 
pot depăși. Sîntem convinși că această „pla
fonare" este doar o figură de stil, pe care 
biatloniștii români o vor dezminți pe zăpezile 
întinse ale pregătirii și concursurilor.



Pag. a 2-a Nr. 1258 (6692)

PE LACUL HERĂSTRĂU, V

LD 200 DE SPERANȚE lN „CUPA OLIMPIA"

la calae-ca- 
lacul Ilerăs- 
participanti, 

de la Stca- 
spor- 
nau- 

spor-

„Pupa Olimpia” 
noe a reunit, pe 
trău. aproape 200 
juniori și seniori, 
ua, Rapid, Olimpia, Clubul
tiv școlar, Voința, Clubul 
tic universitar și Școala _ 
fivă nr. 1. întrecerea a fost re
zervată probelor de viteză șl 
s-a bucurat de un frumos suc
ces. Subliniem evoluțiile bune 
ale caiaciștilor juniori de 
simplu (Ion Șofran și Stela 

. Moldovan de la Clubul sportiv 
școlar) precum și comportarea 
lăudabilă a tinerilor de la 
Școala sportivă nr. 2, cîștigă- 
torii trofeului pus jn joc. A- 
ceștia din urmă s-au impus, 
Îndeosebi, în cursele juniorilor

rit — prin reprezentanții săi — 
Intiietatea fn disputata cursă de 
K 4 (juniori II). K 1 (fete - 
tineret), K 1 și K 2 (seniori 
și senioare). K 1 (juniori și 
junioare I), K 1 (juniori I), 
K 2 (juniori I) și K 4 (juni
ori I).

Rezultate (tn ordinea dispu
tării probelor) : junioare H, 
K 1 : 1. Stela Moldovan (C.S.S.) 
3:14, 2. Maria Mirescu (C.S.S.) 
3:44, 3. Mihaela Donisan (S.S. 
nr. 2) 4:50 ; K 2 : 1. Șc. sp. nr. 
2 (Ana Stan. G. Eremia) 2:29,
2. C.S.S.. 2:38 ; juniori II, C 1 : 
1. Paul Finanțu (Șc. sp. 2) 2:33, 
2 Doru Ardeleanu (C.S.S.) 2:51,
3. George Frunth (C.S.S.) 2:52; 
K 1 : 1. Ion Șofran (C.S.S.)

junioare H.

Kl:l, Gheorghe Predoiu <Șc. 
sp. 2) 2:25, 2. Ștefan Cristea 
(Olimpia) 2:30, 3. D. Mlhăllă 
(Șc. sp 2) 2:34 ; K 2 : 1. Șc. 
sp. 2 (Stoian—Stroe) 2:37 ; se
niori, K 1 : 1. I. Zamfirescu 
(Olimpia) 2:20. 2. Bella Kezdy 
(Olimpia) 2:24, 3. Cornel Nea
ga (Olimpia) 2:31 ; K 2 : 1. 
Șc. sp. 2 (Beniamin Zabet, Dan 
Păunescu) 2:21 ; K 4 : 1. Vo
ința (Moldoveanu—Alecu—Fă- 
lăngeanu—Vîlcu) 2:22, 2. Olim
pia 2:29 ; senioare, K 1 : Ma
ria Drăghici (C.N.U.) 2:44 ; K 2 : 
Olimpia (Elena Fodor, Argenti
na Marin) 2:34 : juniori I, K. li 
1 Valeriu Costin (Olimpia) 

2:19, 2 N. Tănăsescu (Șc. sp. 
2) 2:29, 3. C. Pica (C.S.S.) 2:41;

Alexandra Cotoranu a cuceritEchipajul Valeria Mănâilâ — 
dublu a „Cupei Olimpia"
mici, tar Zabet—Păunescu (K 2- 
seniori) au întregit punctajul 
ce avea să-i situeze pe primul 
loc în clasamentul general pe 
cluburi. Cu o diferență în mi
nus de 11 puncte, caiacișlii și 
canoiștii Clubului sportiv șco
lar au ocupat locul secund, e- 
vidșnțiindu-se în probele K 1 
junioare și juniori II, K 2 ju
niori II și tineret, C 1 — ju
niori I.

In sfirșit, clubul organizator 
—■ Olimpia — (locul 3) a cuce-

2:24, 2. M. Constantin (S.S. nr. 
2) 2:25.3. Iulian Franguloiu (O- 
limpia) 2:26 ; K 2: 1. C.S.S. 
(Iota-- Ilnițehi) 2:18. 2. C.S.S. 
(Hazirov—Condeescu) 2:20, 3.
S.S. nr. 2 (Constantin—Radu) 
2:24 ; K 4 : 1. Olimpia (Nițes- 
cu, Badea. Marin, Frlnaru) 2:28, 
2. Rapid 2:31, 3. C.S.S. 2:42 : 
tineret—fete ; K 1 : 1. Uliana 
Suditu (Olimpia) 3:04, 2. Stela 
Ioan (Șc. sp. 2) 3:11 ; K 2 : 1. 
C.S.S. (Alexandra Cotoranu — 
Valeria Mănăilip 3:24 ; tineret.

primul loc in cursa de caiac
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K 2 : 1. Șc. sp. 2 (Coman—Mi- 
balcea) 2:01, 2. Șc. sp. 2 (Nucșo- 
reanu—Morara) 2:12. 3. C.S.S. 
(Nisipeanu—Ionescu) 2:31 : K 4: 
1. Șc. sp. 2 (Poștașu—Astanei— 
Matei—Glii ță 1:46. 2. Steaua
1:56. 3. Voința 2:01 : junioare 
I. K 1 : J. Didina Vasile (O- 
limpia) 2:33, 2. Liliana Becea 
(Șc. sp. 2) 2:52 ; K 2 : 1. Șc. sp. 
2 (lancu—Pătruț) 2:24 ; C 1, 
juniori I : 1. D. Stoica (C.S.S.) 
2:31 ; C 2 : 1. Rapid (Cirlig— 
Marin) 2:23 ; K 1 : 1. N. Ie- 
șeanu (Olimpia) 3:53 ; K 2 :
1. Olimpia (Ștefan—Stiubei) 

3:25; K 4: 1. Olimpia 3:26. 
Clasament pe echipe : 1. ȘC.SP. 
nr. 2 150 p. 2. C.S.S. 139 p, 3. 
Olimpia 128 p. 4, Rapid 21 p, 
5. Steaua 16 p.

• CJ5. Universitatea-Iași a 
organizat, zilele trecute, în 
Cheile Bicazului o întilnire 
interjudețeană de alpinism la 
care au participat 51 de că
țărători din cluburile I.P.G.G.- 
București, Politehnica Bra
șov și Universitatea Iași. în 
ciuda timpului nefavorabil 
(lapoviță și ploaie), tinerii al- 
piniști au efectuat 18 trasee 
dintre care trei de gr. 6B.

Intr-un punct vizibil din 
cheile Bicazului, studenții ie
șeni au fixat o placă memo
rials în cinstea aniversării 
Semicentenarului P.C.R.

• O nouă întîlnire inter
județeană de alpinism este 
programată Ia sfîrșitul aces
tei săptămîni (10 mai) în ma
sivul Piatra Mare. Organiza
toarea întîlnirii este C.Ș.U. 
Politehnica Brașov.

• A.S. Dacia București or
ganizează duminică 16 mai 
un concurs interjudețean de 
orientare turistică deschis ca
tegoriilor : juniori, tineret, 
speranțe și seniori. Competi
ția se va desfășura în pădu
rea Pău Iești (lîngă Ploiești) 
avînd ca punct central cam
pingul „Codrul Vlăsiei",

Cu această ocazie, A.S. Da
cia organizează și o excursie 
pentru ................
lui de 
reșth

• în 
birou, F.R.T.A. a numit pri
mii arbitri republicani de 
alpinism și orientare. Aceștia 
sint : Ion Coman, Paul Fozo- 
koș (alpinism), Mauris Con- 
stantinescu și Paul Simio- 
nescu (orientare).

în aceeași ședință, biroul 
F.R.T.A. a decis să acorde 
titlul de maeștri ai sportului 
următorilor sportivi care s-au 
distins în activitatea compe- 
tițională și de promovare a 
acestor discipline: Micloș 
Naglii (A.S. Armata-Bra
șov) — alpinism ; Alieta Co- 
tițosu (Voința București) și 
Cristina Simon Friedman 
(Clujana Cluj) — orientare 
turistică.
• Campionatul tinerilor de 

Ia sate din județul Ilfov con
tinuă duminică 16 mai cu 
ultimele întreceri pe centre, 
în această zi sînt programa
te concursuri în centrele 
Hrănești (cu 13 comune), 
Snagov (cu 7 comune) și Bo- 
lintin (cu 11 comune).

salariații Combinatu- 
bumbac nr. 1 - Bucu-

ultima sa ședință de

DACA N-AR FI, NU S-AR POVESTI
Lumea sportivă a foit săptămina trecută 

de povești, precum dumbrava minunată. în 
terminologia noastră modernă, poveștile se 
numesc azi informații, reportaj, și trebuie 
spus că din punct de vedere al stocului in
formațional, telesporful și-a făcut datoria din 
plin, în condițiile sale de luptă din cînd în 
cînd eroică, de cele mai multe ori aspră. 
Am văzut povești de la box, din care ochiul 
meu, fără a pretinde competența unui Ochi- 
albi, a reținut un făt dacă nu frumos, oricum 
viteaz șl demn, numit Amăzăroaie, am vă
zut povești pe două roți din „Cursa Păcii" — 
în pauza dintre două reprize de fotbal —, 
am văzut povești superbisime englezești cu 
un erou numit Arsenal care a cîștigat și cupa 
și campionatul, dar mai ales cupa, în pre
lungiri, după ce a fost condus în minutul 
91.........................................................
de 
mit 
cu 
zuf .. .....................
lecție de înțelepciune unei 
echipe furibunde care-și 
închipuia că după 4—0 cu 
amatorul Cucuredu îl va 
tîrnosi și pe Geaici, dar 
Geaici q fost formidabil și 
q marcat un gol de basm. 
Am văzut... dar cite n-am 
Văzut, mulțumită patimei 
Iui Țopescu de a ne ține 
lq „cqrent* cu toată a- 
ceastâ'Halima care e viața 
sportivă a planetei I Iar 
dintre cele nevăzute, dar 
auzite, șă nu uităm suspensul cu meciul 
de handbal de Ia Viena, cea mqi surprinză
toare poveste a săptămînii, pe care Țopescu 
a regizat-o cu mult simț publicistic: în plin 
meci Dobrescu — Cuțov — și ce meci de 
rupere și durere 1 — el a întrerupt înregis
trarea și, ca în „O mie și una de nopți", 
ne-q adus o veste greu de crezut, dar ade
vărată ca frumoasa din pădurea adormită...

...Și a mai fost o poveste, una singură, dar 
spusă de două ori, sîmbătă și duminică, o 
dată mai prost și mqi urît, a doua oară mai 
bine și mai plăcut, dar una singură — cu 
același subiect, cu aceiași predicat, cu aceeași 
intrigă, cu același scor, cu aceleași peripeții, 
pînă și în același decor de noroi, arătură și 
de „viață sportivă* (filmul englez I), poves
tea derbiurilor bucureștene. N-am să discut 
iar despre Progresul — aveți la îndemînă o

de Liverpool, golul victoriei fiind marcat 
un tînâr cu chip și trup de fecioara, nu- 

înfins pe iarbă,George, care a rămas 
ochii deschiși. Am vă- 
o Iugoslavie dînd o

înfreqgd bibliografie de bocete și jale, toafâ 
presa și toți pietonii și toți pasagerii depling 
neșansa — câci cum altfel sâ-i spui ? — 
echipei noastre. Mârețu! Rapiduleț se bucurâ
— și măcar în numele omorului meu pentru 
Tamango, Coe și Lupescu nu-i voi strica bucu
ria. Poate că a luat duminică titlul — dai* 
îi prevăd în „Cupa campionilor europeni*, 
după maniera în care joacă, aceleași cro
nici cu lacrimi și nenoroc căzute azi pe capul 
Progresului. O spun din timp : belgienii, olan
dezii sau cu cine-o cădea (niciodată n-am 
sfat bine cu norocul I) nu vor fi Progresul I 
(Progresul rămîne o echipă unică tn Europa...
— iată că m-am ușurat I). în schimb, mi-a 
plăcut Steaua. Mă îndoiesc și acum de forța 
ei ofensivă. Atacul ei tn valuri, duminică, 
e o iluzie optică, venită din viclenia expe
rimentată a lui Dinamo. Dinamo știe prea 
bine, să se lase dominat, acceptind ca toți 
cronicarii să ridice ode capacității ofensive

a adversarului. Dinamo e 
în acea fază superioară 
cînd nu te mai interesează 
oda, ci titlul. Dac-aș fi 
critic literar, aș spune că 
poveștile Stelei n-au deo
camdată forjă, n-au vi
goare, dar plac, au far
mec, au talent; duminică, 
m-a îneîntat nechibzuința 
ei. Să joci pe acel teren 
de infern, un fotbal tn per
manentă mișcore, cu pase 
scurte, în vileză, ca și cum 
ai. fi în rai, să încerci dri
blingul, fenta, finețurile cu 

nu te poate asculta (oh, mario minge care
șuteuri, â la Dinu, Steaua nu are, doar Vigu, 
poate...), să dai toiul din tine pentru amorul 
artei, avînd timp și pșntru acel gest de Făt- 
Frumos al lui Sătmăreqnu — îqtă ce în
seamnă a fi nechibzuit, nechibzuințq talen
tului, din care multe povești frumoase vor 
ieși în curînd. Ceva tainic îmi spune că lq 
această generoasă nechibzuintă a lucrat 
chibzuitul profesor în artq fotbalului, numit 
Constantin. El q fost ultimul nostru înțelept 
care a propovăduit pasa scurtă, pasa la tn- 
tilnire, un-doi-ul, acea idee măreață care șî-q 
făcut loc printre marile frumuseți ale lumii 
— fotbalul - asociație. Dqr asta a fpst odată, 
poate va mai fi, căci altfel nu s-ar povesti.

BELPHEGOR

Sănătatea Arad, Universitatea București (l),

Comuna Curcani este con
siderată leagănul oineî din 
județul Ilfov, iar locuitorii ei 
sint cunoscut! ca oameni deo
sebit de ospitalieri. De toate 
acestea ne-am convins 
nou, cu prilejul 
zonale ale „Cupei 
care au avut loc 
de sport.

Oaspeții au fost

din 
întrecerilor 
României", 
pe terenul

__ , primiți cu 
toate onorurile, iar dragostea 
tinerilor și vîrstnicilor din 
Curcani pentru sportul nos
tru național s-a manifestat 
pregnant și în timpul con
cursului. Stropii de ploaie 
care cădeau din abundența 
nu l-au împiedicat pe nume
roșii spectatori să asiste și să 
aplaude echipele pentru fru
moasele demonstrații oferite.

Și-acum, cîteva cuvinte 
despre întreceri. Campioana 
țării și deținătoarea „Cupei 
României", C.P.B., s-a arătat 
superioară tuturor competi
toarelor. Ea n-a avut o ad
versară care să o solicite,

spre a ne putea forma o ima
gine fidelă asupra actualului 
potențial deținut de tipografi, 
în schimb, pentru locul se
cund în clasament s-a dat o 
luptă aprigă între formațiile 
Avîntul Curcani și Recolta 
Boureni care, la capătul unei 
partide mult gustată de pu
blic, au terminat la egalitate 
(11—11). Dreptul de partici
pare în etapa următoare a 
competiției a fost obținut de 
localnici, grație unui punct- 
averaj superior. Restul 
pelor s-au prezentat 
pregătire sumară.

CLASAMENTUL: 1. 
București 12 p, 2. 
Curcani 9 p (41—27). 3. Re
colta Boureni (Dolj) 9 p 
(38—44), 4. Turbina Doicești 
15 p, 5. Dacia Pitești 4 p. Pri
mele două clasate s-au 
ficat în finala pe țară, 
gramată pe stadionul 
Mangalia, la începutul 
viitoare.

echi- 
cu o

C. P.
Avîntul

caii- 
p ro
din 

lunii

Tr. I.

r

ÎNTRECERILE DE TALERE ALE VÎNĂTORILOR
După o întrerupere de trei 

ani, se reia o pasionantă în
trecere de tir — concursul 
republican de talere al vînă- 
torilor. Conducerea Asociației 
generale a vînătorilor și pe
scarilor sportivi răspunde 
astfel doleanțelor justificate 
ale numeroșilor vînători, dor
nici să-și demonstreze mă
iestria de țintași nu numai 
.pe malurile bălților la gîște 
tyi rațe sălbatice, pe ogoare 
la iepuri și prepelițe, sau în 
crînguri la sitari, ci și pe 
poligoane, doborînd miei’e 
farfurii zburătoare. Sîtem si
guri că foarte mulți dintre cei 
aproape 50 000 de amatori ai 
sportului vînătoresc vor fi 
prezenți la prima etapă a

PROBLEMELE BIATLONIȘTILOR
(Urmare din W). fi

au dominat „masa rotundă”, 
organizată de ziarul „Sportul”, 
în .jurul căreia au fost pre- 
zenți : biatloniștii fruntași C. 
CarabeJa, G. Vilmoș, I. jepo- 
su, Gb. Girniță, V. Papuc, Gh. 
Volcu. N. Veștca, antrenorii 
Marcel Stuparu șl Gh. Oltea- 
nu, antrenorul federal C. Ti- 
ron, prof. Ion Matei Ș> prof. 
P. Focșeneanu, secretarul ge
neral al F.R.S.B.

★
REDACȚIA : Pentru Început, 

nrn vrea să știm cum consi
derați, în ansamblu, rezulta
tele sezonului 1971, In compa
rație

G, 
mers 
piat _____ ___ _____
sovietici), iar pe unii din cei 
mai bunj i-am și învins (spor
tivii din R.D. Germană).

RED. : în ce direcție credeți 
că s-a progresat ?

G VILMOȘ : La tir arr fost 
aceiași, adiră printre primele 
2—3 țări : am făcut în schimb 
un salt Ia fond.

RED.: Au realizat acest salt 
toți componentii echipei noas
tre ?

C. CARABEbA : Eu am sim
țit mai puțin acest salt. Poate 
fjindcă am fost pregătit pentru 
cursa de ștafetă și am avut 
doar patra starturi fn tot se
zonul. Cred că psihio a eontat 
mult și importanța deosebită 
a întrecerii.

V. PAPUG: M-am simțit 
bine pînă după campionatele 
tnondiâle.

!. ȚEPOSU: N-am putut în
cepe sezonul fn condiții bune 
din cauza unei operații și 
pentru mine concursurile Im
portante au fost- de aceea prea 
aproape.

RED. t Rezultatele puteau fi 
mai bune la C.M. din Finlan- 
da?

0. 0ARABELA: Da! Ne-a 
‘ handicapat lipsa de materiale 

(schiuri) de calitate șî. fn spe
cial la cursa de ștafetă, lipsa 
cerurilor. Am Încercat toate 
sorturile de care am dispus, 
dar n-am reușit să avem o ce- 
ruire mulțumitoare în raport 
eu adversarii.

G. TIRON : Cred necesară o 
precizare. Există sorturi de 
ceară pe care nu le ounoaș- 
tem și pe care fabricile nu le 
trec fn nomenclator, 
pun la dispoziția unor 
Este vorba, în special, 
rurile folosite în jurul 
raturți de 0 grade și

cu anii trecuți ? 
VILMOȘ : In 1971
mat bine. Ne-am apro- 

de fruntași (biatloniștii
s-a

aicj minutele care j-au despăr
țit, !n final, de medalia de 
bronz. Cum explicați această 
întîrziere?

C. TIRON i Ea s-a datorat 
tocmai efortului deosebit de 
snare depus la fond din cauza 
alunecării slabe.

RED. : Se poate spune, 
tuși, că biatloniștii noștri 
avut cea mai bună formă 
C.M. 1

M. STUPARU: Nu ! Ca .. 
fn anii trecuți, am atins forma 
maximă mai devreme, la în
ceputul sezonului. Cred că u- 
na din cauze este aceea că în
cepem antrenamentele prea 
timpuriu și se ajunge la o e- 
pulzare fizică și psihică.

GR. OLTEANU: O cauză 
poate fi și perioada foarte 
scurtă de acomodare pe zăpa
dă. perioadă grăbită de pri
mele concursuri internațio
nale.

G. VILMOȘ : Și eu cred asta. 
Noi, practic, nu avem timp d? 
acomodare pe schiuri, intrînd 
fn competiții doar cu pregăti
rea efectuată pe uscat.

RED. : Sezonul 1971 a avut 
deci pe lingă plusuri și minu
suri. Ce credeți că trebuie 
făcut pentru ca pregătirea 
pentru J.O. de Ia Sanporo să 
fie cît maj completă?

G. VILMOȘ : Schiul este ea 
șl înotul. Degeaba lucrăm mult 
pe uscat, efortul speeifio nu 
ÎI putem înlocui total. Este ne
voie să ieșim mal devreme pe 
zăpadă.

C. TIRON: Eu cred în pre
gătire ! Trebuie să o Îmbună
tățim pe cea de toamnă și mai 
ales pe cea pe zăpadă, făcută 
pînă acum maț superficial. De 

acordăm 
adaptării

<o- 
au 
la

?1

RED. t Ce gîndește A. S. Ar. 
mata ?

M. STUPARU t Necesitatea 
pregătirii fn eomun este ab
solut evidentă. Sper că și aso
ciația noastră îșî va aduce 
contribuția cuvenită.

RED. : Cum crede F.R.S.B. că 
poate rezolva problema ma
terială și a antrenamentelor 
mai timpurii pe zăpadă ?

PR0F. P. FOCȘENEANU : 
Prin corelarea comenzilor fă
cute de eele două cluburi care 
dau biatloniști lotului național 
și prin federație putem asigu
ra schiuri de cea mai bună 
calitate și fn cantitate sufi
cientă. Problema cerurilor spe
răm, s-o rezolvăm cu repre
zentantul unei fabrici care ne 
va vizita în vara aceasta. An
trenamentele pe zăpadă Ie vom 
putea începe anul acesta la 
20 noiembrie, fn U.R.S.S. Ră
mîne să analizăm și să stabi
lim eu antrenorii iotului cînd 
și la ce concursuri să parti
cipăm fnainte de J.O. pentru 
fi completa pregătirea.

RED. : Avînd în vedere că, 
în general, atît pregătirea, cît 
și condițiile materiale pot fi 
îmjiunătățite, care sînt posibi
litățile de progres — Ia fond, 
în special — șl șansele unei 
comportări bune Ia Jocurile 
Olimpice ?

V. PAPUG: Dacă ne pregă
tim la fel, putem să ne îm
bunătățim eu 1—2 minute 
timpul Ia fond.

1 ȚEPOSUt Și eu 
sibll acest progres.

M, STUPARU: 
rezultatele ultimilor 
dem că două echipe 
și Norvegia) domină 
le biatloniștilor. Le

competiției, cea pe asociații 
(filiale) atît la talere arunca
te din turn (skeet), cît și la 
cele lansate din șanț. La ora 
actuală, A.G.V.P.S. poate asi
gura condiții destul de bune 
pentru desfășurarea întreceri
lor, întrucît în ultimii agi 
s-au construit și amenajat o 
serie de poligoane de talere 
în diferite orașe. Astfel, vî- 
nătorii au la dispoziție în toa
tă țara 26 de standuri pen
tru skeet și 8 pentru șanț. 
Poligoane moderne de talere 
sînt la Arad, Baia Mare, Ti
mișoara, Constanța, Sibiu, 
Craiova, Iași, Pitești și în 
alte centre.

Competiția se va desfășura 
în două etape : prima, pe a- 
sociații (filiale), care se în
cheie la 1 septembrie, urmată 
de finala pe țară (în aceeași 
lună). La concursurile etapei 
I, unde întrecerile sint indi
viduale, se vor trage la cite 
50 de talere, turn și șanț.

La etapa finală, în organi
zarea A.G.V.P.S., în colabora
re cu Federația română de 
tir, vor participa reprezenta
tive ale asociațiilor (sau tră
gători individuali) alcătuite 
după concursurile județene. 
Fiecare, echipă va fi compu
să din trei concurențl (skeet) 
și doi (șanț).

Cei mai buni trăgători vor 
fi răsplătiți cu premii fru
moase și valoroase. De pildă, 
cîștîgătorul Ia finală 
primi o splendidă armă 
vînătoare, iar cei clasați 
locurile 2—5. echipament 
vînătoare și cartușe.

Salutăm reluarea acestor 
întreceri vînătorești și sperăm 
că ele vor putea contribui și 
la reîmprospătarea cu ele
mente talentate a Ioturilor 
republicane de taleriștl.

T. RABȘAN

va 
de 
pe 
de

cred po-

dar le 
echipe, 
de ce- 
temne- 

___ ____ __ ___ aceasta 
ne pune întotdeauna probleme 
dificile.

RED. : T.a „mondiale", biat
loniștii noștri au tras foarte 
bine, dar au stat mai mult ca 
de obicei în poligon, pierzînd

asemenea, trebuie să 
o mal mare atenție 
specifice.

M. STUPARU! _______
este an sport greu, dur. Cred 
că pregătirea trebuie să se 
facă în eomun tot timpul, îar 
pe uscat să se lucreze mal 
mult, dar eu mai puțină in
tensitate. E necesar să punem 
accent pe dezvoltarea forței 
șî rezistenței pentru a învinge, 
fn alunecare, zăpezile grele. 
De asemenea, trebuie să acor
dăm mult mai multă atenție 
recuperării.

GH. ©WEANU: întreaga e- 
chipă de biatlon trebuie să lu
creze compact, de Ia început 
cu antrenorii desemnați, com
plexitatea problemelor care 
ie implică o bună pregătire 
depășind posibilitățile cluburi
lor. De altfel, nu-I de Ioc greu, 
toți membrii echipei fiind bra
șoveni în ceea ce privește 
clubul Dinamo, pot să spun că 
vom faee tot ceea ce. este ne
cesar pentru ea pregătirea bî- 
atloniștllor să decurgă în erie 
mai bune condiții. Bineînțeles, 
le mi asigura alergătorilor 
noștri ?! materialele necesare.

Siatlonol

Anallzînd 
ani, ve- 
(U.R.S.S. 

întreceri» 
...__ urmează

un pluton de 8 echipe (R- D. 
Germană, România, Suedia, 
Finlanda, Polonia, Japonia, 
Italia și Cehoslovacia) între 
care lupta este foarte strînsă, 
locurile schimbîndu-se conti
nuu. Cred că îmbunătățind 
materialul și pregătirea avem 
șanse pentru o medalie la 
ștafetă. De altfel, la C.M. 1971 
doar două minute ne-au des
părțit de medalia de bronz.

C. TIRON: Biatloniștii no
ștri, veniți în lot. cu o bază 
de pregătire bună, strguin- 
cioși și serioși, cu o modestie 
care ti caracterizează, pot a- 
junge la rezultate maț bune. 
Dorința de calificare a fost 
anul acesta poate prea mare, 
devenind inhibatorie. Susțin 
ideea luj Stuparu : putem ata
ca la Sapporo medalia de 
bronz și fn orice caz trebuie 
să fim între primii 6...

w
Aici s-a încheiat discuția re- 

acețti 
care, 
una

daeției eu biatloniștii, 
„vînători” ai zăpezilor 
fără îndoiala, și-au ales 
dintre cele mal dificile disci
pline «ia «chiulul.

Progresul București $1 Universitatea Craiova (m). In divizia A
Tn cadrul ultimei etape a divi

ziei secunde, s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate :

FEMININ : Seria 11 I.T.B. In
formația București — Drapelul 
roșu Sibiu 3—0, Voința Brașov — 
Sănătatea Arad 0—3, Voința Za
lău — Medicina Cluj 3—0 (nepre- 
zentare), Medicina Tg. Mureș — 
Corvinul Deva 2—3, Vpința M. 
Ciue — Spartac București S—o, 
Viitorul Bistrița — Voința Oradea 
3—0; Seria a Il-a : Voința Con
stanța — A.S.E. București 3—0, 
Progresul București — Construc
torul București 1—3, Universita
tea București — Flacăra roșie 
București 3—0, Viitorul București
— Politehnica Galați 3—0, Sănă
tatea Tîrgoviște .— Sănătatea Plo
iești 3—0, Universitatea Iași — 
Electromotor Pitești 3—0.

MASCULIN, seria I : Universi
tatea Timișoara — Voința Arad 
3—1, C.F.R. Timișoara — Poli
tehnica Brașov 0—3, Industria 
sîrmel C. Turzii — A.S.A. Sibiu
2— 3, Sllvania Șimleul silvani ei — 
C.F.R. Cluj 0—3. Alumina Oradea
— Progresul București 3—1, Cor
vinul Hunedoara — Voința Bucu
rești 2—3; seria a n-a : Vagonul 
Ploiești — Universitatea Craiova 
0—3, Relonul Săvinești — Farul 
Constanța 3—0, Electroputere Cra
iova — Politehnica Iași 3—1. Au
rora București — Electra Bucu
rești 3—1, Medicina București — 
Constructorul Suceava 3—2, Oțelul 
Galați — Universitatea București
3— 0.

CLASAMENTE FINALE 
FEMININ, SERIA I 

1. SANATATEA ARAD
22 19
22 17 
22 16 
22 15

_ ____ , . . 22 14
6. Drapelul roșii Sibiu

22
7. Voința Brașov 22
8. Voința Zalău 22
9. Viitorul Bistrița

22

10. Med. Tg. m. __ __________
11. Voința Oradea 22 5 17 19:56 27
12. Medicina Cluj

22 6 16 30:52 28

22 2 20 12:63 23
SERIA A n-A

1. UNIVERSITATEA BUC.
2
3
5
6
9

11
12

22 20
22
22
22
22
22
22

19
17
16
13
11
10

2. Corvinul Deva
3. Voința M. Clue
4. Spart ac Buc.
5. ITB Informația

57:29 39
51:23 38
53:31 37
50:31 SG

13 
ii
7

9 50:36 35
11 42:40 33
15 27:47 29

7 13 28:52 29

DE LAVOLEIBALISTELE 
START LODZ EVOLUEAZĂ 

TN TARA NOASTRĂ
Formația feminini de volei 

Start Lodz (Polonia) întreprinde 
un turneu în țara noastră Ia in
vitația clubului Voința Brașov. 
Jucătoarele poloneze vor evolua 
vineri la Brașov (sala Tractorul, 
de la ora 17) ți duminică la 
Miercurea Clue (de la ora 11) în- 
tîlnlnd o combinată a echipelor 
divizionare Voința Brașov și 
Miercurea Ciue.

C. GRUIA-coresp.

Finalele campionatelor universitare
(Urmare din pap- f|

(stadioanele : Republicii, Po
litehnica, I.M.F., Tineretului, 
sala Floreasca ș a.) vom asis
ta, de aceea, nu numai la o 
pasionantă și loială întrecere 
a atleților, gimnaștilor, jucă
torilor de tenis, baschet, fot
bal, handbal, volei sau a 
sportivilor judoka, ci și » 
sperăm cit rugi concludent 
pentru toți factorii interesați
— Ia o trecere în revistă a 
succeselor pe care cluburile 
studențești le-au obținut în 
ultima vreme.

Este bine că organizatorii
— Ministerul învățământului, 
Uniunea Asociațiilor Studen
țești din România și Consi
liul Național pentru Educație 
Fizică și Sport — au inițiat 
o grandioasă demonstrație 
sportivă studențească de 
masă, cu participarea a peste 
2 000 de tineri și tinere, pre
gătind astfel finalelor cam
pionatelor republicane o fes
tivitate de deschidere pe mă
sura importanței acestei com
petiții în viața sportivă a 
țării.

Sporindu-si mereu frumu
sețea, conferind stadioanelor 
acel plăcut și potrivit decor 
sărbătoresc, asemenea mani
festări sportive, devenite tra
diționale, au început să fie 
așteptate cu mare interes a- 
atît de competitori cit și de 
spectatori, de fiecare dată 
entuziaști, răsplătind cu 9~

plauze demonstrațiile de ti
nerețe, vigoare și măiestrie. 
Salutăm, de aceea, grija ma
nifestată pentru reușita de
plină a festivității programa
te luni după-amiază,’ pe sta
dionul Republicii, la deschi
derea finalelor campionatelor 
republicane universitare.

Nu este acum ora bilanțu
lui, dar ni se pare limpede 
că sportul studențesc se află 
în plină ascensiune, definin- 
du-se din ce în ce mai bine, 
valorificîndu-și talentele, re
sursele și tradițiile cu rezul
tate care atestă munca, pa
siunea și priceperea: Multe 
din aceste succese sînt rea
lizate în ramurile sportive cu
prinse în programul finalelor. 
Este firesc, de aceea, ca pre
tențiile față de nivelul între
cerilor să fie mai mare, exis- 
tind chiar îndreptățite aștep
tări Ia performanțe de valoa
re internațională. Ia evoluții 
cît mai apropiate de cota 
maximă a exigențelor. Cu a- 
tît mai mult cu cît — se știe 
— cluburile universitare sînt 
chemate, misiune nobilă, de 
răspundere, să-și sporească 
contribuția Ia continua afir
mare a sportului românesc 
pe plan european și mondial 
în arena olimpică.

Cu aceste cîteva gînduria- 
nunțăm azi apropiatele finale 
pe care le dorim, din toate 
punctele de vedere, o reușită 
deplină, o sărbătoare entu
ziastă a sportului universitar 
din țara noaștră,1

2. Constr. Bue.
3. Viitorul Buc.
4. Prog. Buc.
5. Flacăra r. Buc.
fi. Voința C-ța
7. Poli. Galați
8. Sănătatea Ttrgovlște

62:14 
58:20 
59:25
56:31
45:37
41:40
39:45

42
41
39
38
35
33
32

23 1 21 7:65 23
MASCULIN, SERIA I

1. PROGRESUL

22 9 13 34:46 31
Univ. Tașl 22 8 14 30:49 30

10. A.SE. Buc. 22 4 18 35:56 26
11. Sănătatea PI. 22 4 18 22:1>0 25
12. Electromotor Pitești

BUC.
22 19
22 17
22 16

2. Unlv. Tim.
3. A.S.A. Sibiu
4. Alumina Oradea

22 14

.3 61:26 41
5 54:29
6 52:34

39
38

n
22 12 io
22 10 12
22 10 12 

8, silvanla șimleul S.

n. Voința Buc.
10. I.S.C. TuriiJ
11. Corvinul Hund.
12. C.F.R. Tim.

5. Voința Arad 
n. Poli. Brașov
7. C.F.R. Cluj

54:31 36
49:42 34
46:49 32
42:44 32

22
22
22
22
22

10 12 39:46 32 
9 13 36:50 31 
7 15 27:48 29 
5 17 32:57 27 
3 19 23:59 25

SEKIA A II-A
1. UNIV, CKAIOVA

22 21
2. Electra Buc. 22 18
3. Raionul Sâvlnești

22 18
4. Constr. Suceava 22 13 
s. Poli. Iași
6. Aurora Buc.
7, Electroputere <

Medicina Buc. 
Farul C-ța 
Vagonul PI. 
Oțelul Galați 
Univ, Buc.

Echipele clasate 
promovează in divizia __ _____
de pe ultimul loc retrogradează.

• Duminică 16 mal la Palatul 
pionierilor va avea loc selecția 
pentru taberele F.R.V. Se vor 
prezenta jucători șl jucătoare de 
volei din Capitală, născuțl In 
anii 1955—1958.
• Tot duminică, terenurile de 

volei de la Palatul pionierilor vor 
găzdui jocurile din prima etapă 
a campionatului de juniori 11 
(mlnlvolel), dotat cu „Cupa Cu
tezătorii”. Vor participa jucători 
și jucătoare născuțl in anul 1956 
și mai miel.

1 64:20 43
4 60:27 40

8.
9

10.
11.
13.

22 12 i
22 10 1 

Craiova
22 

. 22
22
22
22
22

‘ pe

10 12 39:44
9 13 40:51
8 14 33:49
6 16 32:53
5 17 28:57
2 20 21:61
primul loc

i A, iar cele

32
31
30
28
27
24

• Cu ocazia finalelor cam
pionatelor naționale de box 
federația, în colaborare eu 
Centrid de cercetări ștjlnțîîi- 
ce și documentare tehnică a! 
C.N.E.F.S., a organizat q con
sfătuire cu antrenorii pre- 
zențî la București. Discuțiile 
deosebit de utile, au fost 
purtate pe marginea unor în
registrări efectuate de ur 
grup de specialiști în timpu; 
desfășurării meciurilor, lega
te de poziția pumnului, mij
loacele de apărare, lovituri 
de atac, .-def<_nsivă, contra
atac, ritmul de luptă, forțs 
și- preMMă^vitiiMldrtatc. Le 
consfătuire au participat ș: 
conf. dr. Emil Ghibu, vice
președinte al C.N.E.F.S., Niet 
Alexe, director al Centrulu: 
de cercetări științifice, Ilii 
Istrate, consilier al C.N.E.F.S., 
activiști ai federației.

• în vederea meciurilor 
dintre reprezentativele de ju
niori ale României și Unga
riei ce vor avea loc între II 
și 18 iunie. în două localități 
din R. P. Ungară, Federație 
de box a alcătuit un lot de 
tineri, evldențiați cu ocazia 
campionatelor naționale de 
juniori. Cum Iotul nu este 
definitiv, în ziua de 10 mai, 
la București și Buzău, se vor 
organiza gale de selecție, la 
care pot participa și alțl pu- 
gilișți juniori, cu condiția ca 
participarea lor să fie anun
țată din timp federației.

• „Cupa Muscelul", com
petiție inițiată de clubul 
sportiv din Cimpulung Mus
cel, se va desfășura cu înce
pere din ziua de 16 mai. to 
prima etapă a competiției, re
zervată juniorilor, duminică 
sînt programate următoarele 
întîlniri; grupa I : Reșița— 
Cîmpia Turzii, Cimpulung 
Muscel—Pitești; grupa a Il-ai 
Piatra Neamț—Macin, Bacău 
—Galați.

CONTRAS T E
Zilele 

vizită la 
sociației . _ ________ _
Ploiești. Ajungînd la atelierul 
feroviarilor, situat lîngă Gara 
de Sud, am avut plăcerea 
să-l găsim pe „bătrînul" an
trenor loan Ștefan, în mijlo
cul unor tineri, care lucrau, 
fiecare de zor, la cite o moto
cicletă, pregătind-o pentru 
concurs. Unul dintre ei ne 
era cunoscut. Este vorba de 
Ion Șeitan, pe care îl văzu
sem luînd startul în proba 
juniorilor din cadrul campio
natului național de motocros. 
Restul erau tineri selecționați 
nu de mult de către loan 
Ștefan, acest Inimos antrenor 
care a pregătit multi alergă
tor) de nădejde. El ne spu
nea !

„Am ambiția ca noua ge
nerație să primească „bote
zul" întrecerilor oficiale chiar 
în actualele campionate. Din
tre acești tineri, Gh. Barbu 
și Gh. Stoicescu îmi in
spiră multă încredere".

Ce bine ar fi dacă, pe lîn
gă obligațiile ce le revin în 
procesul de instruire a mo- 
tociclistilor consacrat!, toți 
tehnicienii s-ar ocupa și de 
creșterea viitorilor perfor
meri. Așa s-ar ajunge în cu- 
rînd să nu mai numărăm pe 
degete concurenții la probe
le juniorilor și Ia cele re
zervate motoretelor româ
nești.

REGULAMENTUL 
ÎNCĂLCAT CHIAR DE...

ARBITRI
La ultima ședință a Cole- 

■giulul de arbitri s-a discutat

trecute am făcut o 
secția de moto a a- 
sportive Locomotiva

un caz recent de încălcare a 
prevederilor regulamentare. 
Este vorba de abaterea Co
misă de către motocjelistul 
Vasile Szabo (Metalul Bucu
rești), care — la antrenamen
tul ofieiai al primei etape a 
campionatului republican de 
viteză pe circuit — a alergat 
pe o mașină, iar în concurs 
ps alta. In mod normal, 
bueureșteanul nu trebuia ad
mis a doua zj în cursă. însă 
oficialii au închis pehii 
atunci cînd Vasile Szabo a e- 
Părut la startul clasei pînâ 
la. 500 cmc.

Sperăm că biroul federal 
nu va trece cu vederea ațît 
comportarea alergătorului in 
culpă, cit și toleranța arbi
trilor, care au îngăduit O ast
fel de infracțiune, menită să 
creeze justificate nemulțu
miri în rîndurile nnrttcipan- 
ților Ia întrecerile .k la Re
șița.

Tr, IQANITESCU

/. E. A. B S
București

B-dul Muncit or. 37—-39, 
sectorul 3, 

telefon 21.39.71,

angajeaza de urgentă ;
• contabil principal cu 

Studii medii de șpq- 
eiqlitqte și cu un sta
giu de.. ce! ■ puțin 5 
ani;

• magaziner principal.
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„SAL 7" PESTE MECIUL DE LA TIRANA
ANTRENORUL FEDERAL C, DRĂGUȘIN PREZINTĂ

ECHIPA DANEMARCEI

și noul său val
Azi: Progresul—T.M.B

Miine: Rapid

promit revirimentul
La terminarea turului ac

tualului campionat, Univer
sitatea Craiova nu stătea 
rău. Se afla la trei puncte 
de lider, avea un program da 
(jocuri avantajos tn i’ețur ți 
pe aceste temeiuri studenții 
xiraioveni nutreau speranța 0- 
eupării unuia din primele 
trei locuri ale clasamentului. 
Au afirmat-o chiar într-o 
dința de analiză.

Și totuși, pînă acum, 
crurile n-au mers cum 
preconizase. Tn evoluția 
chipei a apărut o curbă des
cendentă. în ciuda unor pro
grese pe plan tehnico-tactic. 
Universitatea și-a pierdut 
din principalele sale calități 
—- lupta, ambiția, dăruirea.

Tnțr-una din zile, l-am 
invitat pe antrenorul ȘTE
FAN COIDUM la o discuție 
privind comportarea echipei 
sale și am început prin a-î 
pune următoarea întrebare i 
„sînteți de acord că Univer
sitatea străbate in prezent o 
etapă mai dificilă?" Și răs
punsul n-a întîrzlat:

— N-aș putea spune că e 
vorba de așa ceva. Dar, 
această chestiune, un pic 
adevăr există. Nu știu de 
dar cred că nemulțumirile 
manifestate de public s-au re
percutat și asupra jucătorilor. 
De cind cu suspendarea tere
nului și a lui Oblemenco, ani 
avut mult de lucru, mai ales 
in privința stării de spirit, a 
moralului. In cele din urmă, 
ne-am dat seama că noi, an
trenori și jucători, trebuie să 
învingem această situație, să 
devenim primii educatori ai 
publicului. Cum ? Prin joc, 
printr-o evoluție bună, gra
ție căreia să reciștigăm po
ziția fruntașă pe care o do- 
bîndisem după atitea efor
turi.

— Dar, bine, Universitatea 
manifestă o evidentă scădere 
de mai multă vreme, chiar 
de la reluarea campionatu
lui. Această formație cu o 
recunoscută putere de dărui
re, am văzut-o uneori cam 
resemnată, împăcată cu gîn- 
dul îufrîngerii. Nu mai de
parte deeît în meciul de la 
Brașov,

— Cam așa e. Concepția 
jucătorilor a fost cîndva îm
bătrânită, carență nici acum 
remediată. S-a cam uitat că 
fără muncă nu se poate face 
nimic, că rezultatele bune 
nu vin de la sine.

,.,Și Ștefan Coidum nu s-a 
mulțumit doar să constate. 
Ajutat de secundul său, Gh. 
Nuțescu, a trecut la măsuri

Hansa Rostock

Donase cu idolul său Dobrin
Desen de Al. CLENCIU

Stadionul Progresul din Ca
pitală va găzdui azi un nou 
meci amical între diviziona
ra A Progresul București și 
T. M. București, din campio
natul diviziei C. Partida va 
începe la ora 16,30-

★
Vineri, pe stadionul Ciu

lești, eu începere de la ora 
17, echipa Rapid* București 
va primi replica formației 
Hansa Rostock din Republica 
Democrată Germană.

Preocuparea biroului fede
ral de a cunoaște pe viitorii 
adversari ai echipelor noas
tre reprezentative, angrenate 
în competiții oficiale, a pri
lejuit, în ultima vreme, unor 
tehnicieni români vizionarea 
partidelor Tara Galilor — 
Cehoslovacia, Cehoslovacia — 
Ungaria (tineret) și, recent, 
Danemarca — Elveția din 
preliminariile J.O. La acest 
ultim meci, disputat la Co
penhaga, a asistat antrenorul 
federal Cornel Drăgușin, care, 
împreună cu Valentin Stă- 
nescu se ocupă de, echipa 
olimpică. Pe matginea parti-
.. ............ ....

tn 
fie 
ce,

DUMINICA. IN CAPITALĂ
Stadionul Metalul, ora 11 :

Metalul — Ceahlăul P. Neamț 
(di v. B) ;

Terenul Voința, ora 11: Vo
ința — Rulmentul Bîrlad (div. 
C) ;

Terenul Lacomei, ora 11 : 
Laromet—Electrica Constanța 
(div. C) ;

Terenul Flacăra roșie, ora 
' 11 : FI. roșie—Prahova Plo

iești (div. C) ;
Terenul Constructorul, ora 

12 : Unirea — U. M. Medgi
dia (div. C) ;

Terenul Ț.M.B.: ora 11 î 
T.M.B. — Chimia Tr. Măgu
rele (div. C) ;

Terenul Gloria, ora 11 : 
Mașini unelte—Petrolul Vide
le (div. C).

practice. N-S fogt Ușor 
renunțe la jucători ca Bit- 
lan, Minted, Martinovici și 
chiar Ivan, pentru o etapă 
sau mal multe, fotbaliști cu 
care a clădit temelia acestei 
formații, pentru a face loc 
tineretului, în caț-e se între
zărește revirimentul de 
mîine. Donose și Boșoteanu 
au mai jucat în prima gar
nitură, dar acum au o mai 
mare stabilitate în forma
ție. Din mers, și-a făcut loc 
acest tînâr Smarandache (18 
ani), eare joacă de parcă ar 
fi titular de cînd lumea. 

După cum am auzit, între el 
și Deselnicu există unele a- 
finități (ceea ce ar trebui să 
existe între toți jucătorii) și 
cuplul de fundași centrali a 
devenit punctul forte al e- 
chipci. Jucătorii mai vechi 
n-au fost dați ' uitării, dar 
pretențiile sînt — firesc — 
mai mari față de ei. Ni se 
spunea că pînă nu vor juca 
mai bine ca cei tineri locu
rile în echipă se vor cîștiga 
foarte greu. Acesta este, de 
fapt, punctul de vedere al 
conducerii tehnice.

La Universitatea Craiova, 
ca și la alte echipe, efica
citatea e punctul nevralgic, 
Tn 23 de etape s-au marcat 
doar .19 goluri. Acest randa
ment scăzut este explicat 
prin evitarea angajamente
lor fizice cu apărătorii ad- 
verși, fapt ce-i face pe îna
intași să ocupe poziții prea 
retrase. Doar Niță și Bălan 
fac excepție, dar ultimul, 
excelent dotat, eu calități fi
zice. e deficitar în privința 
preluărilor și a preciziei în 
șuturi. Lîpgă ei a venit Do- 
nosc. Nu e un jucător de 
explozie, însă manifestă în 
evoluție o regularitate exce
lentă pe un fond de calități 
tehnice deosebite. E un tînâr 
de mare talent, dornic de a 
deveni un Dobrin în aceasta 
privință. Din noua formulă 
a echipei, i-am mai nota pe 

Boșoteanu, pe Velea, ulti
mul cîndva o speranță, re
cuperat acum după atîtea 
accidentări. Aceștia formează 
noul val al 
chipa care 
mai tînără 
de... tineret, 
lalți, Ștefan

craiovenilor, e- 
duminică a fost 

deeît formația 
Cu ei și cu cci- 

T___  Coidum lucrează
pe' fondul dorinței unanime 
ca Universitatea să redevină 
ceea ce a fost, să practice 
un fotbal de calitate și să-și 
recapete simpatia, publicului, 
acel public entuziast, care a- 
eum doi ani cucerea „Trofeul 
Petschovschi".

Constantin ALEXE

VOR FI PREZENTI LA MECIUL OE LA BRATISLAVA
Interesul pe care îl «Ur

nește meciul de la Bratisla
va a determinat Automobil 
Clubul Român să organizeze 
o excursie colectivă pentru 
cei ce vor să încurajeze națio
nala noastră în meciul cu 
Cehoslovacia. Ca urmare, 
300 de automobile, cuprin- 
zind 800 de membri ai A.C.R-, 
vor porni zilele acestea la 
drum spre Bratislava. Ele vor 
parcurge individual traseele 
Se concentrare spre cele 
două puncte de frontieră la

care se vor întilni sîmbătă 
dimineață (Borș și Nădlac). 
De aici, în două caravane» 
însoțite de autodepănările 
A.C.R. (nimeni nu vrea ca 
din cauza unor pane să ra
teze acest meci important), 
turiștii vor continua drumul 
spre Bratislava. Ei vor a- 
junge în capitala Slovaciei cu 
suficient timp înainte de 
meci pentru a se odihni șl 
a fi în formă optimă pen
tru încurajarea echipei noas
tre reprezentative.

IPOTETIC (Șl DORIT) ADVERSAR 

ÎN PRELIMINARIILE J.O.

dei vizionate am avut o dis
cuție cu Cornel Drăgușin.

— Dacă echipele Ceho
slovaciei constituiau Ad
versare certe în campio
natul european, meciul 
Danemarca — Elveția — 
care urma să desemneze 
adversarul echipei califi
cate din meciul România— 
.Albania — prezenta un 
interes de... „viitorul U“. 
EI a determinat deplasa
rea dv. la Copenhaga ?

— Pi^vederea și cunoaște
rea din timp a eventualilor 
adversari constituie necesități

ln drum spre Constanta

LEOPARZir AU SOSIT LA BUCUREȘTI!
• Astăzi,

După prelungi aștețatări. 
ieri, spre seară a sosit- pe 
aeroportul internațional „O- 
topeni" reprezentativa de fot
bal a Republicii “ 
Congo-Kinshașa, 
tr-un scurt sejur 
două meciuri în 
înaintea partidei 
care „leoparzii" o vor susține 
la 6 iunie, la Lusaka, contra 
selecționatei Zambiei, în 
„Cupa Africii"...

Oaspeții — pentru a doua 
oară in tara noastră — au 
adus la București c> delega
ție de 26 de persapne, con
dusă dc însuși pneședintele 
federației, dl. Fausthi Tshobo. 
cuprinzînd 17 jucători și mai 
mulți reprezentanți 
și televiziunii din

★
— V-aș ruga.

Democratice 
venită în- 

europiean — 
Româmia — 
oficiile pe

ai presei 
Kinshasa.

. .. domnul©
Tshobo, să ne spuneți citeva, 
cuvinte despre fotbalul dini 
țara dumneavoastră, prin 
forța împrejurărilor, mai pu
țin cunoscut pubMcului ro
mânesc.

— In două cuvinte, fotba
lul nostru înseamnă 400 000 
de jucători legitimați, peste, 
100 de talente „exportate" în 
Europa, îndeosebi în Belgia, 
o vedetă —- Kialunda — ju- 
cînd în prima formație a lui 
Anderlecht și mai multe sta
dioane cu zeci de mii de 
locuri, cel mai r-----
„Tata Raphael" din Kinsha
sa — avînd exact aceeași ca
pacitate ca și „23 August." 
din București.

— f’e planul performan
țelor ?

— „Leop&rzii" au cucerit 
in 1968 „Cupa Africii", iar 
campioana noastră, Engel
bert, reprezentată in Româ
nia de șase jucători, are în

Farul—Congo-Kinshasa

ale procesului științific de 
pregătire în fotbalul modern. 
De altfel, federația daneză 
de specialitate a privit ca un 
fapt absolut normal deplasa
rea mea la Copenhaga, dele- 
gindu-1 pe antrenorul federal 
și, totodată al echipei olim
pice, Rudi Stritticb, să mă 
însoțească. Acesta va asista, 
la rîndul său, la meciul Al
bania — România, de la Ti
rana, din 26 mai, manifestîn- 
du-și dorința de a vedea la 
lucru echipa noastră și în 
meciuri de pregătire. A și 
fost invitat, în acest sens, în 
țara noastră. Antrenorul 
Sțrittich este de părere că 
documentarea asupra viito
rilor adversari este la fel de 
importantă ca selecția și pre
gătirea unei echipe naționale. 
Și eu împărtășesc acest punct 
de vedere.

— Cum apreciațl valoa
rea actuală a reprezenta
tivei daneze. calificată 
după victoria sa categorică 
(4-0) din retur?

„Leoparzii’, la citeva momente după sosirea la Otopeni
Foto : T. MACARSCHI

palmares două victorii în 
„Cupa campionilor Africii"

— Care este ultimul re
zultat internațional al repre
zentativei ?

— La Kinshasa, 4—1 cu 
selecționata statului brazilian 
Sao Paulo.

★
Cîteva minute mai tîrziu, 

în holul hotelului „Ambasa
dor", de vorbă cu antreno-

Mampoya, Mutombo, Buanga, 
Kalala, Mobili, Tsbamala și 
Kakoko. Primii trei jucători, 
au mai evoluat în România, 
dar marile valori ale echi
pei rămîn atacanții Kalala și 
Mokili, acesta din urmă pur- 
tlnd și banderola de căpi
tan.

— Dacă sînleți amabil : de 
ce sint „alintați", fotbaliștii 
din Congo-Kinshasa cu nu- 

mare — yul echipei congoleze, Lucien melc de .„leonarzi" ?
Ndala, fost jucător 
hist în prima ligă 
la Saint Trond.

— Ce echipă ați 
Sn România ?

— Pe cei mai în formă 17 
.jucători, din care voi alege 
garnitura pentru meciul de 
3a Lnsalța. La Constanța, vom 
începe partida cu : Kazadi- 
Katumbak, Mukonibo, Ngoie,

profesio- 
belgiană

deplasat

Pentru a marea agilita- 
dacă vreți, 
adversarii !

tea jucătorilor și, 
pentru a... speria

★
Găzduiți aseară 

„Ambasador", 
continuă 
stanta, cu autocarul, urmind 
să întilnească astăzi pe Farul.

de hotelul 
oaspeții își 

drumul spre Con-

— Deși la începutul parti
dei am căutat să observ am
bele echipe, atunci cînd am 
văzut că arbitrul (polonezul 
Marin Srodecki) „intră în 
scenă" (scorul a fost deschis 
din penalty) am urmărit în 
special evoluția gazdelor. 
Echipa Danemarcei abordea
ză jocul cu un clasic 4—2—4, 
mizînd (cel puțin acasă...) pe 
ofensivă, dar nu ignoră. în 
fazele de apărare, jocul cu

libero (Erlk Sandvai). In con
strucția jocului ofensiv, se 
bazează pe aportul mijloca
șului stingă Bent Outzen și 
a lui Motion Olsen, extrema 
dteaptă care acționează la 
centrul terenului. La tinali- 
zare, participă cu regulari
tate înaintașul central Bennv 
Nielsen (care, amator fiind, 
a semnat imediat după joc 
un contract cu o echipă pra- 
fesioniștă belgiană) și funda
șul dreapta Jan Larsen, un 
jucător puternic, de tip en
glez. Avînd un nivel tehnic 
mediu, reprezentativa Dane
marcei îi compensează prln- 
tr-o pregătire fizică# foarte 
bună, jucătorii fiind poseso
rii unui gabariț 
nant.

— Credeți că 
ca va avea ca 
echipa olimpică 
nici ?
- La 

tul din 
întrebat 
dori să se califice intre Da
nemarca șl Elveția. Le-am 
răspuns că prefer echipa Da
nemarcei pentru că o cu
noaștem tot din preliminariile 
J.O. și că, dacă am ajunge 
iar la un al treilea joc, tot 
noi ne vom califica, așa cum 
s-a întîmplaț pentru J.O. de 
la Tokio... Redîndu-vă acest 
răspuns acordat ziariștilor 
danezi, cred că am răspuns 
și la întrebarea dv.J

impresîo-

Danemar- 
adversar 

a Romă-

sosirea pe aeropor- 
Copenhaga am £ost 
de ziariști cine aș

Paul SLAVESCU

Divizionarele A iși continuă activitatea

ATRACTIVE MECIURI AMICALE
LA SFÎRȘIT DE
Cu gîndul și cu inima la 

partida de la Bratislava, e- 
chipele divizionare A. care 
își continuă pregătirile în ve
derea reluării „războiului cu 
30 de etape" — campionatul 
—, vor susține la sfîrșitul a- 
cestei .săptămîni. cîteva 
tive meciuri amicale.'

Campioana „en 
U.T.A., se va deplasa

atrac-

titre",
___ w _ _______ _ pește

hotare. în Belgia — unde va 
susține sîmbătă un meci în 
compania echipei F. C. Liăge 
— și va întoarce luni în 

; țară. ' .
Dinamo va juca cu Steagui 

roșu Brașov sîmbătă, pe sta
dionul Dinamo, cu începere 
de la ora 16,30 ;

Progresul București va juca 
sîmbătă la Tg. Jiu cu Uni
versitatea Craiova, de la ora 
13.

Rapid v3 juca duminică cu 
Steaua pe stadionul Ciulești, 
de la ora ll ;

SĂPTĂMÂNĂ
F, O. 

bălă la 
Ploiești.

Sport 
juca cu 
neret rezerve sîmbătă, la 
ora 10,30.

Farul va juca cu Hansa 
Rostock la Constanța, dumi
nică, de lg ora 11.

Jiuâ întîlnește la Petroșani 
echipa C.F.R. Timișoara, du
minică, de Ia ora 10.

Argeș va juca sîm- 
Piteșt} cu Petrolul

Club (seniori) va 
propria echipă de ti-

LA DINAMO, ÎNTiLNIRE 

CU MEMBRII SUSȚINĂTORI
Joi, de la ora 18, va a- 

vea loc în sala de festivi
tăți a clpbului Dinamo o în- 
tîlniie a sportivilor frun

tași de la acest club cu 
membrii susținători. Cu a- 
cest prilej, vor rula și două 
filme sportive.

I
Reprezentativa Românieii

i (serios remaniată)
ia mai mult!

I
I

După meciul cu Norvegia

asemenea meciuri, con
fund, prin densitatea sa, 
de alert, spectaculos, plă- 
urmărit. Din păcate însă 
prea avut de cine să tie 

numărul spectatorilor

I
i poate tinde
i

I
I

9 500 ȘCOLARI CLUJENI 
DEVOTAȚI „SPORTULUI 

MINȚII"

Cu succesul Înregistrat marii 
Ja Constanța, atleți! români au 
de acum avantaj de o victorie in 
bilanțul întilnlrilor cu Norvegia 
(4—3 și scor general 775—706 pi, 
meci care va fi reeditat, la jumă
tatea lunii iunie, în cadrul unui 
patrulater (Italia — R.D.G. — Ro
mânia — Norvegia) programat in 
Italia.

De la meciul cu Germania din 
1942, desfășurat pe un interval 
de nuihai 100 de minute, doar 
recenta Intîlnlre cu Norvegia a 
mai pus în fața specialiștilor 
noștri același gen de probleme, 
vizînd alcătuirea formației, de
oarece partida avea loc Intr-o 
singură reuniune și pe parcursul 
a nici patru ore. Lucrurile au 
ieșit bine șl experiența acestei

întîiniri ar putea fi utilizată și 
Ia alte 
cursul 
extrem 
cut de 
el n-a 
urmărit, .............
fiind foarte, foarte mic. Tn Con
stanța, am văzut, ce e drept, 
destule afișe cu acest eveniment 
sportiv, dar care anunțau cu to
tul alte ore de desfășurare, deeît 
cele convenite ulterior tipăririi 
lor. In această privință, a sur
prins faptul că în ediția de marți 
a ziarului Dobrogea Nouă nu 
s-au găsit nici măcar cîteva rîn- 
durl pentru a se fi anunțat, sau 
anunțat din nou, acest meci in
ternațional cu programul defini
tiv.,.

La primul gard, situația era egală: Sebesțien (HC—ll,4 s), Noland, 
chează pe Weurn, Suciu. Dar cursa are

Hidioșanu, care-l mas-
10 garduri !.„

Foto 1 Dragoș NEAGU

De

RASPLATA MUNCII

Printre muncitorii, tehnicienii» 
oamenii de știință, activiștii de 
partid și cje stat din județul Pra
hova. care, cu ocazia Semicente
narului P.C.R. au fost distinși cu 
ordine și medalii, se numără și 
inginerul Mircea Dridea. Aprecia
tul inginer de la Rafinăria Plo
iești și cunoscut fotbalist de Ia 
Petrolul, a fost decorat cu „Or
dinul Muncii" clasa a IlI-a. ca 
recunoaștere a capacității profe
sionale. a devotamentului față de 
colectivul unde ș foșt edueșt eș 
cetățean.

V.

Etapa județeană a campionatu
lui republican de șah al eipvilpr 
a înregistrat, la Cluj, o surpriiâ: 
din cel șase premlațl al fazei, 
disputată In orașul de reședința, 
numai un singur clujean a reu
șit o mutare... decisivă, în fața 
tenacilor șahiști din Turcia, Dej 
Si Cîmpia Turzii care au ocupat 
poziții fruntașe în clasamentul 
pe județ (două la băieți Șl trei 
la fete), Emil Călugăru de la Lie. 
Ind. chimie Turda șl Terezia Dra
gan de ia Lie. 2 Dej callfleîiidu-se 
în finala programată la Costineștl 
și Miercurea Ciuc.

Dar, ca să le relevăm și mal 
mult meritele și să subliniem, 
totodată, propaganda făcută a- 
cestel discipline șl audiența șco
larilor la „sportul minții", trebuie 
să specificăm că etapele de masă 
din cadrul județului au fost abor
date anul pceșta de un număr 
record de partleipanți : 9500, din
tre care 3600 fete 1
Gabriela ROMAN, coresp.

care a avut loc la Păuleștl, și la 
al treilea — de fapt finala pe 
asociație — disputat Ia Bușteni 
au participat sportivii avansați. 
Dintre concurenti s-au evidențiat 
printr-o bună comportare : E. 
Roșu S. Popoiu, F. Pană, Aurica 
Tașcă, Gabriela Gheorghe și Adi
na’ Zaharia.

M. BEDROSIAN, coresp.

LA „ECONOMISTUL" BUZĂU 
BOGATA ACTIVITATE 

SPORTIVA

AIBl. —• coresp.

„CERCETĂTORUL" ÎN... 
ORIENTARE TURISTICA

Asociația sportivă ^Cercetăto- 
rul“ din Ploiești, de pe lingă In
stitutul de cercetări pentru pre
lucrarea țițeiului, a organizat re
cent trei concursuri de șrjentare 
turistică, primul t- rezervat în- 
cepătorilSF — s-a £esfășyyșt lș 
Polâhâ Stînil. La cel de al doilea,

FOTBAL FEMININ 
LA ORADEA

La’ Oradea s-a disputat o Inte
resantă partidă de fotbal femi
nin, în care s-au înttlnlt echioeie 
Comerțul, din localitate, și „Tri
coul roșu" Arad. La capătul unui 
joc frumos, fotbalistele orădencc, 
antrenata de Anton Ferenczi, au 
Învins cu 1—o, printr-un gol în
scris de lullana Miile, dintr-o 
lovitură de la U metri.

V. SERE — coresp.

Primim clin partea președintelui 
asoeiației sportive „Economistul" 
de pe lingă Liceul economic din 
Buzău, elevul PETRE PARTAL, 
o scrisoare prin care slntam in
formați despre bogata activitate 
sportivă ce se desfășoară aici. 
Au devenit tradiționale întrecerii» 
pe ani și inter-anl la fotbal (15 
echipe), atletism, handbal și vo
lei. Recent, s-au disputat întrece
rile la șali și tenis de masă, prin
tre cel mal buni fiind : Filoftela 
Lupașcu (IV D) și Nicolae Volnea 
(II A) la șah, Vasile Buriacu 
(III C), Silvia Ion (I A), Petre 
Partal și Tudorel Vasile (IV C) 
la tenis de masă.

Un fapt demn de subliniat In 
activitatea sportivă a elevilor : 
practicarea zilnică a gimnasticii 
de înviorare.

Intilnirea desfășurată pe o pistă 
grea, după atltea zile de ploaie, 
a prilejuit, în special atlețllor ro
mâni, cîteva rezultate prestigi
oase care, in alte condiții, nor
male, pe o pistă ca aceea de pe 
„Republicii", ar ti putut însemna 
cu mult mai mult. Fără nici o 
exagerare se poate presupune că 
Viorel Sitciu, de pildă, ar ti pu
tut încheia cursa de 110 mg sub 
11,0 secunde, că Alexandru TWuti- 
teanu (în interval de 1 zile, pen
tru a doua oară 10,4 s) ar fi tost 
capabil, cu siguranță, măcar să 
egaleze cele 10,3 s ale recordului 
lui Zamfirescu și Darvaș, că 
Gheorghe Cețan, unul dintre pu
ținii alergători de 3 000 m obsta
cole din lume, cu o alură de pu
gilist do categorie superioară, cel 
mai. handicapat de pistă, ar fi 
putut cobori măcar 4—5 secunde. 
Lista aceasta este desigur cu

mult mai mare șl cuprinde încă 
alte nume : Gheorghe Dulgherii 
(21,5 s pe 200 m), C-tin Stan (21,7 
s pe 200 m), Tudor Puiu (47,9 s 
pe 400 m), Dan Hidioșanu <14,2 
pe 110 mg) etc.

Săritorii au obținut unele re
zultate meritorii, în special Carol 
Corbu șl Dinu Piștalu, Iar dintre 
aruncători i-am remarcat pe Iosif 
Naghi la disc șt pe Frederic 
Schneider la ciocan (63,92 m — 
record personal), învingători tn 
probele respective. ■ ■

Grupa alergărilor de semifond 
și fond, eu o singură excepție 
(Ortvîn Scheible la 3 000 m) a 
fost dominată net de alergătorii 
norvegieni, evidențiind. încă o 
dată propriile noastre slăbiciuni 
la aceste probe. Dintre cel opt 
atleți români care au luat startul 
în aceste probe, singur Scheible 
a convins pe deplin, iar parțial 
Gh. Unguregnu și Petre Lupan,-

care s-au j,b$tut" pentru un icc 
mal in fa(ă, in linlp ce barags- 
phip sau Dima. de exemplu, au 
pornit în cursa parcă doar pen
tru a îndeplini o formalitate- 
spunem acest lupru pentru că 
avem In vedere, de fapt, poten
țialul lor real, demonstrat cu 
alte prilejuri, și modul sub orice 
critică în care s-âu yprezdntat la 
Constanța 1

Așadar, echipa României a pă-' 
șit. cu dreptul în sezonul de con
cursuri al anului 1971. hi legă
tură cu acest debut ar mal II de 
consemnat faptul, foarte Impor
tant, că în componența reprezen
tativei au fost Incluși acum m'uiți, 
chiar foarte mulți atleți tineri, 
talențațl șl sirgulncioși, eare pot. 
ridica nivelul valoric general al 
naționalei noastre masculine la o 
cotă Și mal înaltă pe plan Inter
național.

Romeo VILARA

„ALCHIMIA" HANDBALULUI POPICARII ÎN ÎNTRECERE

LOTO-PRONOSPORT
PRONOEXPRES

lei ; a 6-a î

în orașul Copșa Mică a avut 
loc faza de zonă la handbal a 
campionatului republican al șco
lilor profesionale din cadrul Mi
nisterului Industriei Cliimlee. 
Competiția, care s-a desfășurat 
pe terenul frumoasei baze spor
tive a Grupului școlar Copșa Mi
că, a reunit; Ja start- formații 
din Ocna Mureș. Tirnăvenl, Rin. 
Vîlcea șj, bineînțeles, Copșa Mică.

în urma unor partide viu dis
putate viqtoria a fost repurtată 
de echipa ga?dă, antrenată de 
prof. Constantin Cruceanu,

M. FALICIU, coreșp.

Consiliul județean al sindicate
lor Sibiu, în colaborare cu CJEFS, 
a organizat o competiție de po
pice dotată cu „Cupa Semicen
tenarului", la care au participat 
16 echipe masculine. Popicarii de 
la „Electrica" Sibiu, s-au clasat 
pe locul întîl. Ei au fost urmați 
de „Construcții" Sibiu și „Liber
tatea" Sibiu. La întrecerile indivi
duale primele trei poziții au țoșt 
ocupate de : Ion Pric-i, Valentin 
Costâa (Electrica) și Muioă Moise 

. (Coastruetiu, . ...............

Ilie TONESCU, coreșp’.

NUMERELE EXTRASE LA 
CONCURSUL Nr. 19 DIN 12 
MAI 1971.

FOND GENERAL DE PRE
MII : 2 701689 lei din care
1 499 477 lei report.

EXTRAGEREA I : 33 42 4 
27 10 20.

FOND DE PREMII : 1 765 167 
lei din care 1 140 705 lei re
port categ. I.

EXTRAGEREA alba: 16 
21 15 23 !1._

FOND DE PREMII : 936 522

lei din care 358 772 lei report 
la categ. A.

Plata premiilor pentru a- . 
cest concurs se va face ast
fel :

In Capitală : începind de la 
20 mai la 26 iunie 1971 ; în 
țară ge la 22 mai pînă la 26 
iunie 1971.

CiȘTIGURILE TRAGERII
LOTO DIN 7 MAI 1971

5-a ; 91 a 965 
200,05 a 439 iei.

EXTRAGEREA 
Categoria A : 
254/0 a 34 463 lei 
36 277 lei ; C : 
lei : D i 24,3 a 2 836 
26,75 a 2 577 iei ; 
a 1 Oi l lei.

ambele .
Categoria Z : 1460,80 variaițte 
a 100 lei,

Cîștigătorii la categoria C 
cu bilete 100% (5 premii) 
primeșe cite o excursie în 
Gregia plus diferența in nu
merar.

A 
2 
: B 
9,5

n-a : 
variante 
: 1,00 a 
a 7 255 
lei ; E : 

F: 68.15

EXTRAGERI :

EXTRAGEREA J; Glo
ria I ț 3 vgrianțg ■ 19% a 
30 268 lei ; a 2-a 3,65 24 Q50
lei ; a 3-a : 19,63 a 4'467 lei ; Rubrică redactată de
a 4-a: 35,15 a 2 497 iei; a Lolo-Pronosport

«
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Trimisul nostru special la Madrid, CONSTANTIN MACOVEI transmite:

PALACIO DE DEPORTES LA DISPOZIȚIA
AȘILOR GIMNASTICII EUROPENE

■ Miercuri dimineață Palatul 
aporturilor din capitala Spaniei, 
ospitaliera gazdă a celei de a 
IX-a ediții a Campionatelor 
Europene de gimnastică mascu
lină, și-a deschis porțile pentru 
cei .nai buni maeștri ai con
tinentului. Bineînțeles, deocam
dată pentru antrenamente — 
primele „permise de intrare” 
în sala ce urmează a fi. vineri 
și sîmbătă. martora unor spec
tacole sportive de înaltă mă
iestrie. Gimnaștii români, sosiți 
aici marți noapte, după o că
lătorie eu avionul de peste 12 
ore, «u o escală la Paris, au 
fost programați să efectueze 
primul antrenament miercuri di
mineață. între orele 9,30—13,30. 
Grupului de trei sportivi, sta
biliți iniția! pentru a face de
plasarea la Madrid, li s-a adău
gat în ultimul moment Si Mir
cea GhqyrghiU. astfel că dele
gația noastră, la fel ca mai 
toate cele prezente aici, este 
formată din patru sportivi. Dar. 
cum problema participării . în 
concurs a lui Gheorghe Fău
ri,eseu a fost, pentru un timp, 
sub semnul incertitudinii (el 
iiefigurînd pe lista celor patru 
concurent! anunțați în preala
bil organizatorilor). întreg lotul 
gimnaștilor români a lucrat 
timp de trei ore la toate apa-

ratele. în ordinea In care se va 
intra în concurs, evoluțiile lor 
fiind urmărite cu mult interes 
și bine primite de cei prezenți 
in sală.

Organizatorii au solicitat, iar 
răspunsul delegației noastre a 
fost favorabil, ca sportivul ro
mân care nu va concura sa 
demonstreze în cadrul cursului 
de arbitraj ce precede întrece
rea propriu-zisă și unde se sta
bilesc toate detaliile tehnice, 
precum și cele de interpretare 
a exercițiilor.

După antrenamentul de di
mineață, în cursul după-amie- 
zii, î-am văzut la lucru pe 
favoriții competiției, reuniți în 
cadrul grupei a Il-a de concurs. 
De data aceasta sportivii ro
mâni au fost și ei spectatori 
la evoluțiile gimnaștilor sovie
tici. cehoslovaci, polonezi, iu
goslavi și a celorlalți incluși în 
această grupă. Știrea cea mai 
comentată. în grupul ziariștilor 
și al specialiștilor, sosiți să ur
mărească „europenele”. este 
absența lui Wolfgang Thiine 
din delegația R.D. Germane. 
Ca urmare a formei sportive 
necorespunzătoare, federația 
de specialitate din țara sa, l-a 
oprit să facă deplasarea pre
ferind să prezinte în concurs 
numai doi gimnaști !

După primele antrenamente 
se pare Că Mihail Voronin 
va fi vedeta nr. 1 a acestor 
campionate. în comparație ev 
participarea sa la „mondiale", 
primul gimnast al U.R.S.S. se 
dovedește acum mult mai si
gur pe el. lucrează mai de
zinvolt, cu mai mare precizie 
și frumusețe în mișcare.

Deși nu va evolua în con
curs, renumitul gimnast iugo
slav Miroslav Cerar este totuși 
prezent la Madrid. Pentru ur
mătoarea noastră coresponden
tă am pregătit cititorilor un in- 
terviu-biitz cu acaat faimos 
gimnast al lumii.

în fine, să consemnăm că 
aici i-am mai întîlnit și pe 
multi dintre participants la 
recentele Campionate Interna
ționale ale României, dornici 
să repete buna comportare de 
la București, sau să adauge 
noi valențe de măiestrie exer- 
cițiilor prezentate cu mu’i 
succes în fata publicului bucu- 
reștean.

La fel de intensă este și 
activitatea organizatorilor 
oficialilor F.I.G., avtad ca 
ca această a IX-a ediție a 
ropenelor” să cunoască un 
ces deplin.

itr

Al doilea meci al rugbyștilor români in Maroc

BUCUREȘTI
7

CASABLANCA 57-5 (38-5)

i lume
T. VASILE (locul II in etapa de ieri)
A TRECUT PE POZIȚIA A IV-a

IN „CURSA PĂCII//
D. Mickein (R.D.G.) - noul lider

Ieri s-a alergat pe distanta Ber
lin—Cottbus cea de-a Vl-a etapă a 
„Cursei Păcii“. Chiar de la ple
care s-au produs cîteva tentative 
serioase de „rupere- a plutonu
lui, anihilate destul de repede de 
fruntașii clasamentului. Cicliștii 
din echipa ». D. Germane, au 
dat tonul atacurilor, și spre ma
rea satisfac(ie a delegației ro
mâne, printre cei care au răs
puns prompt la toate încercările 
de detașare s-au aflat și sporti
vii noștri.

După ce s-au parcurs 90 Km, 
un grup de 10 alergători (care 
nu cuprindea pe niciunul dintre 
lideri) a reușit să se desprindă 
totuși. Printre ei — Tudor Vasi- 
le și Alexandru Sofronie. Micul 
pluton a rulat viguros și pină la 
sfirșitul etapei (unde Dieter 
Mickein întrecut la mare

un 
de 
D. 

_______  ________ _ ._____ cei 
143 km în 3h 26:53 și în același 
timp au sosit : 2. T. VASILE. 3. 
I.abus (Cehoslovacia), 4. Ilossi 
(Italia), 5. Gusiatnikov (U.R.S.S.),
6. Demeyer (Belgia), 7. AL. SO
FRONIE, 8. Czechowski (Polonia), 
9, Kalnienieks (U.R.S.S.) și 10. 
Fiilrens (Belgia). După 1:10 a 
sosit al doilea pluton condus de 
Gera (Ungaria).

Tricoul galben a fost preluat 
de D. Mickein cu 20h 02:02, urinat 
de : 2. Szurkowski (Pol.) la 20 
sec, 3. Holik (Ceh.) 27 sec, 4. T. 
Vasile 28 sec, 5. Czechowski S3 
sec, 6. Starkov (U.R.S.S.) 31 sec,
7. Fiilrens 47 sec, 8. Labus 48 sec 
și 9. Mâffeis (Italia) 57 sec.

luptă pe T. Vasile). el a luat 
avans de <0 de secunde față 
grupul următor. Ciștigătorul, 
Mickein (R.D.G.) a parcurs

T?’VASILE,
(Cehoslovacia).,

Polihroniade a remizat
cu Kozlovskaia la inter-zonal

BELGRAD, 12 (Agerpres). 
— în runda a 4-a a turneu
lui inter-zonal de șah de la 
Ohrid, Elisabeta Polihronia
de (cu piesele negre) a remi
zat cu Valentina Kozlovskaia. 
Gertrude Baumstark a pier
dut la Gisella Gresser 
(S.U.A.). Lidera clasamentu
lui, Nana Aleksandria, a in- 
vins-o pe Maria Ivanka, iar 
Rujița Iovanovici a cîștigat

la Natalia Konopleva. S-au 
încheiat remiză partidele Vre- 
eken—Radzikowka și Kalia 
Iovanovici—Cardosso.

Clasament: 1. Aleksandria 
(U.R.S.S.) 4 p.; 2—5. Polihro
niade (România), Stadler (Iu
goslavia), Kozlovskaia 
(U. R. S. S.), Konopleva 
(U.R.S.S.) — 2% p. etc. Baum
stark (România) ocupă locul 
11 cu l'/2 P'

HALTEROFILII JUNIORI
AU EVOLUAT ÎN POLONIA

Echipa de haltere — juniori 
a României a evoluat la 
Ostroda (Polonia) unde a 
fost învinsă la limită (5—i) 
de selecționata țârii gaz
dă. De menționat că fa 
două categorii, echipa tă
rii noastre n-a prezentat con
curenți, pierzînd prin nepre-

CASABLANCA, 12 (prin te
lefon, de la trimisul nostru 
special).

S-a desfășurat ce! de al 
doilea meci al rugbyștilor 
români în Maroc. Este evi
dent că în această întîlnfre 
reprezentanții noștri au ju
cat mult mai relaxat decît 
duminică. N-a, interesat nici 
un moment rezultatul (acesta 
putea fi și mai mare decît 
57—5 cu cît s-a încheiat par
tida) ci în principal maniera 
de a aborda fiecare acțiune 
prin șuturi lungi în terenul 
advers, cu urmărirea baloa- 
nelor, acționînd supranume- 
rîc, cît mai grupat. în aceas
tă intîlnire, rugbyștii noștri 
au manifestat o poftă de joc 
neobișnuită. Că s-a jucat un 
rugby modern, orientat pe

acțiuni ofensive o atestă 
modul cum s-au realizat 
punctele t 13 încercări — 
recordman Rășcanu 
inc. urmat de Nica și 
cu cîte două, Miclescu, 
stantin, Atanasiu și 
Restul punctelor au fost ob
ținute prin transformări : 6 
semnate de Florescu și 3 de 
Nica. De la gazde a înscris 
Sariouf și a transformat Du
hon.

Partida a confirmat exce
lentele calități ale mezinului 
echipei, jucătorul — aripă 
Constantin. Dar cel care s-a 
detașat net, a fost uvertura 
Bârgăunaș care s-a repliat 
cu ușurință, a căutat să cîști- 
ge teren din faze incipiente, 
a fost continuu pe linia a- 
vantajului și — în fine — a

cu 5
Suciu 
Con-

Dinu.

i •
obligat centrii să-l urmeze 
în acțiunile ofensive. O par
tidă bună a făcut, de ase
menea, Rășcanu (cel mai în
drăzneț dintre atacanții noș
tri), Nica (mai bun ca fun
daș decît ca centru), Baciu 
și Iorgulescu, foarte munci
tori.

După meci dl. Jean Abou- 
daram, vicepreședintele fe
derației marocane de rugby 
a felicitat pe 
mâni pentru 
evoluție.

Lotul român 
Capitală vineri 
aeroportul Otopeni.

Tiberiu STAMA

rugbyștii 
frumoasa

și a

78 LA79

zentare. Cele 4 victorii româ
nești au fost obținute de : Al. 
Ștefan (cat. cocoș) 270 kg ; 
Em. Covaci (cat. pana) 340 
kg. — rec. egalat de juniori ; 
T. Petrișor (cat. semimijlo- 
cie) 372,5 kg și St. Kreicik 
(cat. grea) 337,5 kg. — rec. 
de juniori (cat. a Il-a).

DEBUT VICTORIOS IN S.U.A
AL BASCHETBALIȘTILOR SOVIETICI

NEW YORK, 12 (Agerpres).
Reprezentativa masculină 

de baschet a U.R.S.S. și-a 
început turneul în S.U.A. ju- 
cînd la Canandaigua (New 
York) cu selecționata univer
sitară a S.U.A. La capătul u- 
nui joc spectaculos, baschet-

baliștii sovietici au terminat 
învingători cu scorul de 
83—82 (45—43). Cel mai bun 
jucător al 
re a fost 
kas, care 
puncte.

echipei învingătoa- 
Modesto Paulaus- 
a marcat 22 de

99 Olimpicii" și-au luat mica lor porție...
(Urmare din pag. f)

înregistrăm în min. 26, sîn4 
Vigu a expediat balonul pu
ternic. în stilul său caraeteris- 
tio, din afara suprafeții de 
pedeapsă. Faza avea să se re
pete einci minute mai tîrziu, 
cînd portarul Heintsch scoate 
balonul eu greutate din eol- 
t'il «țtng al porții sale. Faza 
ceă mai „curată" (și totodată 
simplă) s-a petrecut în min. 
41, cînd Vigu l-a deschis în 
diagonală, la o distanță de a- 
proximativ 50 m (1), pe Săl- 
ceanu, aGesta din urmă și-a 
.tăcut «ursa obișnuită, dar șu
tul său a fost respins

Schimbările efectuate după 
pauză au dat mai multă si
guranță și flexibilitate com
partimentului defensiv (promi
țătoare evoluția lui Olteanu și 
Cheran. alături de eea a lui 
Vlad, care a jucat într-o ma
nieră similară și în 
priză), Pesearu l-a

(i . . ■ , .
voită să cedeze, în cele din 
urmă (min. 84), cînd Moldo- 
veanu, preluînd subtil pasa lui 
rantea. îi deschide scurt pe 
lordănescu Ia marginea ca
reului de 16 m și tînăru! vîrf 
de atac (care a evoluat remar
cabil) se degajează de adver
sari și șutează puternic și 
precis cu piciorul sting în col
țul lung al porții lui Heintsch: 
1—0. Lovitura liberă execu
tată foarte puternic de către 
■Zakretz în min. 89, și respin
să spectaculos de Coman, a 
încheiat această utilă verifi
care în care olimpicii și-au 
luat mica lor porție..

LOTUL OLIMPIC: Coman 
— Pop (Cheran), Bădin (OI- 
teanu), Vlad, Popovici, Pesca- 
ru, * ‘

IUGOSLAVIA POLONIA
BASCHET

prima re-
_ z. ______ . _ degrevat 

pe Vigu de sarcinile defensive, 
pentru ea jucătorul militar să

ru, Vigu, Pantea, Sălceanu 
(Dincuță), lordănescu. Codrea- 
nu (Moldoveanu).

HANSA ROSTOCK: Heint
sch — Zakretz, Rumph, KOs- 
he, Hergesell, Pankau, Se- 
ehaus, Lenz (Schuler). Streish, 
Rudert (Kostman), Haan.

poată «olabora mai bine desît >0 Oz Oz y.
în prima repriză cu Pantea și zt' 'rfn prima repriză cu Pantea și 
lordănescu, colegii săi de elub. 
Repriza secundă a aparținut 
net echipei olimpice a Româ
niei. Acțiunile Inițiate de Pes- 
țaru, Cheran și Olteanu, con
tinuate pe filiera Dincuță, 
Vigu, Pantea, lordănescu au 
hărțuit ■ continuu apărarea •- 
chipei oaspete care a fost ne-

Fotbaliștii noștri
'.-1 pleacă mîine

(Urmare din pag. 1)

b) circulația foarte rapidă a 
balonului. (Neagu a făcut 
uneori excepție oprind „în 
stație" cîteva mingi) ; c) alu
ra.., intransigentă a apărării, 
în care doar Sătmăreanu și-a 
permis un artificiu de stil, 
amendat prompt de ploieș
teanul lordache printr-un 
gol.

Pentru a completa acest 
tablou de impresii, îl vom 
cita și pe Radu Nunweiller, 
spectator cuminte — obligat 
de întinderea care cedează 
într-un timp invers propor
țional cu dorințele lui și ale 
noastre. „Jocul se leagă pen
tru că băieții se simt între 
ei, se cunosc, își intuiesc și 
își sincronizează intențiile. 
Apărarea arată foarte bine, 
ceea ce inspiră liniște, pen
tru că, oricum, la Bratislava 
ca va duce, prima, greul.

Sînt optimist pentru că, 
zău, avem o echipă bună".

Reamintind programul de 
azi al tricolorilor, dimineața 
— ședință tehnică, urmată 
de pregătire fizică generală; 
după-amiază — meci la Plo- 
peni, de la ora 16,30, cu Me
talul din localitate, vă pre
zentăm și componența echi
pei care a început jocul 
de ieri:

RADUCANU — SATMA- 
REANU, DINU, DAN, MO- 
CĂNU, ANCA, DUMITRU, 
NEAGU. DEMBROVSCHI, 
DUMITRACHE, LUCESCU.

în repriză a doua au fost 
folosiți și ADAMACHE și 
TATARU.

ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE 
ALE LUPTĂTORILOR ROMÂNI

Sosirea în a S-a etapă (Szcze
cin — Berlin) a Cursei Păcii, pe 
velodromul de la Berlin — Weis- 
sensce. Belgianul Marc Demeyer 
trece primul linia de sosire, ur
mat de Vladimir Neliubm 
(U.R.S.S.) ți Imre Gera (Ungaria).

Teiefoto : A.P. AGERPRES

VARȘOVIA, 12 (Agerpres).
Continuîndu-și pregătirile 

în vederea campionatului eu
ropean de baschet, selecțio
nata masculină a Poloniei a 
susținut un joc de verificare 
la Katowice în compania pu
ternicei reprezentative a Iu
goslaviei. La capătul unui 
meci echilibrat și de un bun

nivel tehnic, baschetbaliștii 
iugoslavi au obținut o victo
rie la limită i 79—78 (35—47).

GOULD 4:16,2

PE 400 m LIBER!

Balcaniada de volei

(greco-romane) — In Albania
Echipa națională de lupte libere 

a României pleacă azi în r 
ria, unde, mîine seara, în < 
Szekesfehervar va întâlni 1 
zentativa țării gazde. în 
nuare, luptătorii noștri vor 
parte la un turneu pe 
de greutate (sîmbătă și

Unga- 
orașul 
repre- 
conti- 

■ lua 
categorii 

dumi
nică)". Echipa română este com
pusă din următorii : cat. 48 kg
— I. Arapu (Steaua), 52 kg — 
P. Cemău (C.F.R. Timișoara). 
Em. Butu (Nicolina Iași), 57 kg
— Fl. Mot (Steaua). 62 kg — 
P. Coman (Steaua), 68 kg — E. 
Cristian (Dinamo Buc.), 74 kg — 
L. Ambruș (Steagul roșu Brașov), 
82 kg — V. Iorga (Progresul 
Brăila). 90 kg — I. Marton (C.S.M. 
Cluj), 100 kg — Șt. Enache (Ni
colina iași), + 180 kg — Șt. Stîn- 
gu (Steaua). Antrenor: I. Crisnic, 
arbitru : șt. Simionescu.

★
Ieri a plecat la Tirana echipa 

de lupte greco-romane (tineret) a 
țării noastre, care va participa

xl/ xlz \l/ ji/
’p Zț'C'ZfX" ''jN ZjA,

la un turneu cu formații fruntașe 
din Albania. Au făcut deplasa
rea : cat. 48 kg — Nicolae Manea 
(Dinamo Buc.) cat. 52 kg — Ion 
Hogojan (A.S.A. Cluj), cat. 37 
kg — Marin Dumitru (A.S.A. Ba
cău). cat. 62 kg — Cornel Virtosu 
(Dinamo Buc), cat, 68 kg — Ni
colae Mihai (Vulturii Textila Lu
goj). cat. 74 kg — Adrian Popa 
(Sport Club Bacău), cat. 82 kg — 
Iosif Bender (Vulturii Textila 
Lugoj), cat. 90 kg — Marin Mciuș 
(Tomlstex Constanta), cat. 100 
kg — Nicolae Mandea (Dinamo 
Buc.) și Dumitru Manea (Pescă
rușul Tulcea). cat. +100 kg — 
Roman Codreanu (Vagonul Arad).

Echipa este însoțită de Kovacs 
Pius. vicepreședinte al F.R.L., 
conducătorul delegației, Dumitru 
Cuc (Dinamo Buc.), antrenor, 
Nicolae Baciu (Brașov), arbitru 
și de căt’-e medicul Traian Oan- 
ceâ. Primele confruntări vor avea 
loc în zilele de 15 și 16 mai.

xl/ \iz si/ xlz xl/ xl/ \lz xi/ xiz xl/ x.l/ 
’ ~

CAMPIONUL’ OLIMPIC LA CATEDRA

Valerii Popencenko este 
un nume binecunoscut fn 
lumea „nobilei arte". Cam
pion european în 1963, el a 
cucerit în 1964, la Tokio, 
medalia olimpică de aur, iar 
tn 1965 a adăugat la palma
resul său un nou titlu eu
ropean. Aceasta a fost ulti
ma luî prezență, la^o mare 
competiție pugilisticS. Po
pencenko s-a consacrat, a- 
poi, studiului,' subținîndu-și 

lucrarea de diplomă. Absol
vind Institutul de cultură 
fizică, el a fost numit șeful 
catedrei de educație fizică 
la Școala tehnică superioară 

din Moscova. In această

funefis, eî colaborează 
un colectiv format din 
cadre didactice.

cu
150

A FI SAU A NU FI ?...

APLAUZE PENTRU 
AL 489-LEA

Este vorba, bineînțeles, de 
competiție care a avut un 

populat!
o 
start foarte bine . . 
maratonul din Boston, care 
a reunit nu mai puțin <5e 
897 concurenți.

învingătorul a fost — 
după cum am anunțat la 
timpul cuvenit 
nul Mejia. " 
bucurat de 
aplauze, ci 
a terminat 
Este vorba, 
o celebritate; Erich Segall, 
autorul celui mai citit roman 
în momentul de 
S.U.A. și în alte 
„LOVE STORY", E 
curs maratonul (Îs 
participat pentru 
oară consecutiv) 
23:14.

La sosire, Segall 
rat i-*,,® mat greu, 
scrii ■ un roman, 
care mă dor mai mult sînt 
cei de la gură... pentru că a 
trebuit să zîmbese tot tim
pul spectatorilor care mă a- 
plaudau și încurajau".

— eolumbia- 
Dar, nu el s-a 
cele mai multe 
concurentul care 
pe locul 489. 
într-adevăr, de

a decla- 
decît să 
Mușchii

Echipele Bulgariei emit 
serioase pretenții la titluri 

celorlalte participante —Amănunte din taberele

Obsesia perfecțiunii...
(START — Bratislava)

FOTBALIȘTI ÎNCHIRIAȚI

Pentru a face față dificul
tăților financiare prin care 
trece în prezent, clubul bra
zilian de fotbal Cruzeiro din 
Belo Horizonte a folosit o 
metodă 
anunțat 
Tostao 
Piazza, 
pei care a cucerit titlul- de 
campioană mondială de fot
bal în Mexic, vor activa în 
viitor sub culorile formației 
Vasco da 
fotbaliști 
forați, ci

expeditivă. Clubul a 
că vedetele sale, 

și Wilson da Silva 
componenți ai echi-

Gama. Faimoșii 
nu au fost trans- 
numai... închinați.

Celebra înotătoare 
cană Debbie 
tă cu trei 
în. Mexic, a 
cent, într-un 
pentru a lupta 
monotoniei 
efectuate pe multe, 
multe lungimi de bazin, 
recită Si gînd tirade 
piesele lui Shakespeare 
mai ales, din „Hamlet" 
,Iuliu Cezar".

ameri- 
laurea-Meyer,

titluri olimpice 
declarat, re- 
interviu că 

împotriva 
antrenamentelor 

foarte
i, ea

din
Și.
Și

IMNUL CONTESTAT !
I-am anunțat la timp pe ci

titorii noștri că imnul olim
pic care urmează să fie lait
motivul muzical al J.O. de 
Ia Miinchen are ca autor un 
compozitor ivest-german — 

Herbert . Rehbein — stabilit 
în Elveția.

Un alt compozitor, de 
data aceasta de pe continen
tul
Webb, 
acest 
3e 
dia sa „Up Up, Away" (Sus, 
sus, haide 1) care s-a numă
rat, în 1968, printre cele mai 
populare din S.U.A.

Peter J. Korn, director^] 
conservatorului „Richard 
Strauss" din Munchen și 
președinte al juriului, care 
a ales imnul olimpic com
pus de Rehbein, a declarat 
categoric că nu există n'ci 
cea mai vagă asemănare în
tre melodia lui Webb 
sajul incriminat, din 
olimpic.

nord-american, Jim 
susține însă că 

imn are pasa- 
inspirate din melo-

Fără îndoială, ediția din 
acest an a Balcaniadei de 
volei, care începe mîine Ia 
Sarajevo, poate fi conside
rată 
nică

La 
rită 
tiva 
de altfel și titlul balcanic, a 
efectuat intense pregătiri în 
primele luni ale anului. Lu
na trecută, vicecampionii 
mondiali au luat parte, la 
Bratislava, la un puternic 
turneu alături de formațiile 
Cehoslcrvaciei (A și B), Un
gariei, R.D.G. și Selecționa
tei orașului gazdă. Rezulta
tele n-au fost strălucite, 
bulgarii pierzînd în fața Un
gariei (0—3),. Cehoslovaciei A 
(1—3) și Cehoslovaciei B 
(1—3). Dar ele se explică 
prin absența unora dintre ju
cătorii de bază ai selecționa
tei. angajați cu echipa 
Ț.S.K.A. în C.C.E. După în
cheierea C.C.E. formația 
Bulgariei s-a. reunit pentru 
pregătire și se prezintă ia
răși la valoarea arătată cu 
prilejul mondialelor. Din lo
tul pentru Sarajevo nu vor 
lipsi cunoscuțiî Karov, Zla- 
tanov, Kraicev, Metodiev, 
Trenev, Iliev,

De asemenea, echipa țării 
gazdă, de la care suporterii 
săi așteaptă o evoluție supe
rioară celor anterioare, s-a 
pregătit cu minuțiozitate. Re
prezentativa iugoslavă a e- 
fectuat un stagiu de pregăti
re la Zenica, de unde marți 
s-a deplasat la Sarajevo. Ma
joritatea jucătorilor convo- 
cați au făcut parte și din lotul 
care a fost prezent la mondi
ale, în toamna trecută. Prin
tre aceștia se numărau și Vla
dimir Boșniak, Miodrag Gvoz- 
denovici, Nikola Donev, Si- 
nița Bakaraț, Mladen Kos,

drept cea mai puter- 
de pînă acum.
băieți, principala fâvo- 

a întrecerii, reprezenta- 
Bulgariei, care deține

Vladimir Jankovici, Dușan 
Radelievici, Zvonomir, Bro- 
zici. Datorită însă neprezehtă
rii jucătorilor Adolf Urnaut, 
Milo? Gîrbicî, Mate Pilici, 
Svetoslav Petrovici și a lui 
Marcovici (promovat după 
mondiale), s-a apelat la alți 
voleibaliști ca Boricici, Se- 
ker, Barnak, Jilici și Budim- 
cevici. în orice caz, în fata 
propriului public echipa Iu
goslaviei poate furniza sur
prize, obținînd rezultate pes
te așteptări. La rîndul lor 
albanezii, care au făcut pro
grese însemnate, pot pune 
în dificultate chiar și pe fa- 
voriți.

La fete, adversarele princi
pale ale româncelor sînt Ju
cătoarele din echipa Bulga
riei, care s-au pregătit cu se
riozitate. Rezultatele înregis
trate de 
național 
aprilie, 
re, deși
cele mai alese t Cehoslova
cia, Ungaria (două echipe), 
R.D.G. și Italia. Din rîndul 
jucătoarelor bulgare se de
tașează trăgătoarele Galina 
Stanceva, Maria Vasilieva, 
Rumiana Anghelovă și ridi- 
cătoarea Țonka Strandeva.

Deși pretențiile gazdelor 
nu. depășesc, după părerea 
noastră, locul medaliilor de 
bronz, totuși componentele 
formației iugoslave au efec
tuat intense pregătiri ia,Ze- 
nica. Selecționerii se bizui e 
pe următorul lot i Biber, Ko- 
Jovici, Janicievici, Lanțoș, 
Dukici, Pesaresi, Mandici, Po
piei, Karas, Kuburici, Mile- 
tici, Gujvici. Celelalte două 
echipe participante. Turcia 
și Albania, sînt mult sub ni
velul primelor trei, așa că 
nu Ie rămîne decît să lupte 
direct pentru poziția a patra.

în cadrul concursului in
ternațional de natație de ia 
Bonn, tinăra campioană aus
traliană Shane Gould a sta
bilit cele mai bune perfor
manțe mondiale (in bazin de 
25 m) în probele de 100 m 
liber 58,1 și 400 m liber 4:16.2. 
Un rezultat excelent a rea
lizat și australianul Greg Ro
gers, cronometrat în proba 
de 100 m liber cu timpul de 
52,0. în proba masculină de 
100 m bras, victoria a reve
nit lui Jarvie (Australia) cu 
1:07.3. 
(R. ’
Multiplul recordman austra
lian Graham Windeatt a ter
minat învingător în cursa de 
400 m liber cu rezultatul de 
4:00,0.

urmat de Guenther
F. a Germaniei) 1:08.4.

TELEX
Președintele Asociației europene 
de atletism, Adriaan Paulen (O- 
landa). care s-a întors recent de 
la New York, a arătat că anul 
acesta nu va mal avea loc me
ciul atletic dintre echipele Eu
ropei și Americii. Atît orașul 
canadian Toronto, cit și alte 
orașe americane au declinat o- 
ferta de a organiza aceasta în- 
tilnire.

S-A AMÎNAT BACALAUREATUL...

Ministerul Culturii din 
Grecia a anunțat, săptămi- 
na trecută, că examenele de 

bacalaureat, programate la 
2 iunie, au fost aminate. 
Motivul are un caracter pur 
sportiv: în aceeași zi, pe 
stadionul Wembley din • Lon
dra, campioana Greciei, Pa
nathinaikos, întilnește pe

Și P*- 
imnul

finalaAjax Amsterdam în
Cupei campionilor europeni.
„Pentru a se permite elevi- 

■ lor să susțină din toată ini
ma pe jucătorii lui Panațhî- 
naikos, anul acesta exame
nele de bacalaureat vor a- 
vea loc mai tîrziu" se arată 
în comunicatul dat publici
tății la Atena.

° ultimele șt
VASILE 
3962 P

LA

BOGDAN 
DUPĂ PRIMA 
DECATLON
(prin telefon, de

ele în turneul inter- 
de la Budapesta, din 
au fost satisfăcătoa- 
compania era dintre

* ultimele re
ZI

u 
FA- 
re-

CLUJ, 12 
corespondentul nostru A. 
LADE-UH.SU). în concursul 
publican de decatlon, care reu
nește 13 sportivi, conduce clu
jeanul Vasile Bogdan (Universi
tatea) cu un punctaj excelent.: 
3962 p (100 m - 10,6. lungime — 
6,97 m. greutate — 13,05 m. înăl
țime — 1,88 m, 400 m — 49,6 s)

PARTIDA DE VERIFICARE 
A LOTULUI DE TINERET 

LA FOTBAL
ieri, ia Tg. Mureș, localitate 

unde duminică va susține parti
da cu reprezentativa similară a 
R.S. Cehoslovace, lotul reprezen
tativ de tineret a susținut o par
tidă de verificare (2 reprize a 50 
minute) în compania a 2 forma
ții ce activează în campionatul 
județean.

Jack Taylor, considerat cel mal 
bun arbitru din Anglia, va con
duce la 2 iunie pe stadionul 
Wembley din Londra finala 
„Cupei campionilor europeni" la 
fotbal dintre Ajax Amsterdam și 
Panathinaikos Atena.

Campionul european de box la 
cat. grea, Joe Bugner (Anglia), 
șl-a păstrat titlul, învingindu-1 la 
puncte după 15 reprize pe vest- 
germanui Jurgen Blin. la Lon
dra. In meci „semivedetă“ cam
pionul lumii ta cat. ușoară. Kcn 
Buchanan (Scoția), 'a dispus 
prin k. o. în repriza a 8-a de 
Carlos Hernandez (Venezuela).■
La St. Gali (Elveția). în cadrul 
campionatului european de fot
bal rezervat echipelor de tine
ret, s-au întîlnit selecționatele 
Elveției și Greciei. Tinerii fot
baliști greci au obținut -victoria 
cu scorul de 2—0 " "
golurile înscrise de 
Ios.

(1—0) prin 
Kritikopou-

de baschetFederația americană __ _______
a revenit asupra deciziei de a 
nu participa la campionatul fe
minin al lumii, care începe sim- 
bâtă in Brazilia. S.U.A. vor de
plasa un let de 12 jucătoare, 
printre care Cherryi Rapp (i.so 
m), Myrna Deberry (1,83 m) și 
Pat Ramsey (1.86 m).

LA TIRANA .- ALBANIA — POLONIA 1—1 (1-1) IN
FOTBALC.E. DE

TIRANA 12 (prin telex). Parti
da dintre Albania și Polonia din 
cadru! campionatului european 
de. fotbal (grupa a VlH-a) 

Scorul a fost” deschis de 
nezi în min. 6 prin Banas, apoi, 
în mln. S2, Zhega a egalat. După 
pauză gazde?» au dominat copios,

de fotbal (grupa a Wff-a) s-a 
încheiat la egalitate: 1—1 (1-1). 
Scorul a fost deschis de polo-

dar apărarea poloneză a funcțio
nat excelent.

In urma acestui rezultai clasa
mentul grupei se prezintă astfel.
1. R.F. a Germaniei 3 2 1 0 5—1 5
2. Polonia 2110 4—1 .1
3. Turcia 3111 3—5 3
4. Albania 4 0 1 3 2—7 L

Următorul meci: R.F.G. — Alba
nia (12 iunie)

ALTE MECIURI DIN CAMPIONATUL EUROPEAN
Aseară tîrziu au avut loe alt» 

partide din preliminariile cam
pionatului european. Ora tîrzie, 
la care au luat tfîrșît partidele 
ne determină să publicăm doar 
rezultatele, urmînd ca în ziarul de 
mîine să revenim 
și cu clasamentele 
pective.

grupa nr-ai 
GRECIA 1—0 (O—»)

cu amlnunta 
grupelo» res-

ANGLIA — MALTA S—0 (2~0)
GRUPA V-a: PORTUGALIA - 

DANEMARCA 2—0. rezultat Ia pau
ză. Meciul a început la o ora 
foarte tîrzie.

• în . finala 
CELTIC GLASGOW 
GOW RANGERS 2—1 (2—0) (rejv- 
tare, după primul meci terminat 
nedecis 1—1).

Cupei Scoliei
GLAS-
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