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PROGRESAM ?
Un specialist elvețian, a- 

mator de statistici la atle
tism, a întocmit recent un 
bilanț referitor la ritmul de 
creștere (raportat la rezul
tatele primilor zece atieți 
de probă) în toate țările 
europene. Potrivit acestei 
statistici, atletismul româ- 
neso este clasat al șaptelea 
pe continent, ceea ce nu 
este de loc rău. Apreciem, 
însă, că ritmul general al 
creșterii atletismului nos
tru nu este totuși cel dorit, 
cel pe măsura posibilități
lor reale ale sportivilor ro
mâni, pe măsura condiții
lor materiale pe care ei le 
au la dispoziție. Cu unele 
excepții, despre care vom 
scrie măi jos, atleții ro-

progrese

Argentina Menis — disc 
Valentina Cioltan.— greutate 
Natalia Andrei — 1.500 m 
Cornelia Popescu — înălțime 
Tudor Puiu — 400 m 
Petre Lupan — 1.500 m 
Sandu Mitrofan — 100 m 
C-tin Stan — 400 m 
Marin Tordan — greutate

Un caz interesant este 
și cel al Roxanei Vulescu. 
Anul trecut, în sală, ea a 
obținut 1,60 m Ia înălțime j 
anul acesta, tot pe teren 
acoperit, 1,74 m.

Tn legătură cu ritmul de 
creștere a performanțelor 
există încă, la unii antre
nori, teama de a nu FOR
ȚA dezvoltarea atletului, 
implicit performanțele sale. 
Dar ce este în fond această 
forțare ? Ne răspund doi 
tehnicieni de renume mon
dial : Gunther Raabe — an
trenorul șef al echipei R.D. 
Germane: „Nu cunosc a- 
cest termen ! Există atieți 
antrenați corespunzător ș> 
alții pregătiți necorespunză- 
tor“. Vladimir Popov — an
trenorul principal al echi
pei U.R.S.S. : „Pentru ~ cei 
fără o capacitate reală de

mâni marchează progrese 
minime de la un an la aH 
tul, în timp ce în ce în alte 
țări aceste creșteri de re
zultate sînt de-a dreptul 
spectaculoase. Din păcate 
chiar și unii tehnicieni se 
mulțumeso cu „pașii scurți" 
ai elevilor lor, absolut in
suficient! față de progresul 
general al atletismului, rea
lizat de fruntașii diferitelor 
probex adică de cei selec
ționați constant în echipa 
țării pentru marile compe
tiții internaționale.

Excepțiile de care vor
beam sînt prilejuite de unii 
atieți tineri care, într-o pe
rioadă relativ 
salt mare ai 
țelor.
55,14 m (1970)
13,95 m (1970) 

4:52,5 (I960) 
1,68 m (1969) 

47,9 ......
3:50,9

11,1
51,5

14,93 m> (1969) 16,58 m (1971) 
performanță, se găsește tot
deauna scuza forțării. Acest 
termen nu există însă in 
mod obiectiv !“.

Așadar, în ce ritm pro
gresăm? In. mod firesc tre
buie să tindem cu toții spre 
progrese și mai însemnate 
deeît cele înregistrate pînă 
acum. Lucrul acesta nu 
este cîtuși de puțin simplu. 
Dar, printr-o. muncă 
manentă, de cea mai bună 
calitate, printr-un 
susținut la pregătire, 
folosirea completă și

scurtă, au un 
perform an-
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(1969)
(1969)
(1969)
(1969)

60,12 ni (1971)
15,48 m (1971) 

4:23,5 (1970)
1,85 m (1970)

46.5 (1970)
3:43,8 (1970)

10.5 (1970)

per-
efort 
prin 

_____ _ __ ,___  . com
plexă a tuturor mijloacelor 
și metodelor moderne de 
antrenament și recuperare, 
un ritm și mai însemnat al 
creșterii performanțelor este 
cu totul posibil !

NICOLAE MARAȘESCU
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CÎTEVA RECORDURI
ÎN OBIECTIVUL

PARTICIPANJILOR IA
CONCURSUL ATLETIC

OE PRIMĂVARĂ
Slmbdti (de la ora 16) și du

minică. (de la ora 13) pe stadio
nul Republicii sînt programate 
întrecerile concursului republican 
de primăvară al seniorilor care, 
in condițiile actuale, se anunță 
a II una dintre cele mal impor
tante competiții ale sezonului 
1071. Fată de echilibrul de forțe 
care există în prezent la multe 
probe — este de așteptat o dis
pută la înalt nivel spectacular 
și avlnd in vedere rezultatele a- 
eestui început de sezon, pot fi 
anticipate cîteva tentative de 
record la 100 in, 110 mg, 3000 m 
obstacole, prăjină, greutate, disc 
etc. Unul dintre candidațll la 
un nou record este și săritorul 
cu prăjina Dinu Piștalu (in foto
grafie) care, marți, la Constanța, 
a trecut cu ușurință înălțimea 
de S metri.

Trimisul nostru special 
la Bratislava transmite

ANTRENORUL NOVAK
ESTE CIRCUMSPECT, 

ÎNSĂ TERENUL
PROPRIU II OFERĂ

ȘANSA!
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VASILE BOGDAN-NOUL RECORDMAN

AL DECATLOHIȘTILOR
telefon, de 
nostru A. 

Tînărul stu-

CLUJ, 13 (prin 
la corespondentul 
Palade Ursu). 
dent clujean Vasile Bogdan 
a cîștigat concursul republi
can de decatlon cu 7773 p, 
performanță care întrece cu 
două puncte recordul națio
nal al lui Curt Socol. In

ziua a doua, el a obținut 15,2 
pe 110 mg, 39,94 la disc, 
4,20 la prăjină, 64,00 la su
liță și 4:23,9 pe 1 500 m. Pe 
locurile
Ni cola u
Curt Socol („U“ Cluj) 6 965 
p, Radu Gavrilaș (C.S.M. 
Iași) 6 482 p.

următoare : Mihai 
(Steaua) 7191 p,

CIRCUITUL DE MARȘ P.T.T

LA A 26-a EDIȚIE
sportivă P.T.T., 
Departamentului 
Telecomunicați- 

organizează

Asociația 
e.u sprijinul 
Poștelor și 
ipr și al F.R.A., 
duminică, de la ora 8,30, cea 
de a 26-a ediție a tradițio
nalei emopetiții de marș 
„Circuitul P.T.T.“. în curs i 
seniorilor (20 km) vor țu<. 
startul, în afara mărșăluito
rilor români, o serie de 
atieți de renume din An-

glia, Bulgaria,
R.D. Germană, 
Ungaria.

Cehoslovacia,
Polonia și

• In cadrul 
desfășurat ieri 
pentru juniorii 
dru loan (CSS) 
un. nou record 
penii u această
vîrstă, parcurgînd 

de 600 m în 1:30,3.

unui concurs, 
în Capitală, 
Ill. Alexan- 
a înregistrat 

republican 
categorie de 

distanța

Avancronica finalelor universitare

PREGĂTIRI FEBRILE,
PARTICIPARE RECORD

SI DE AUTENTICĂ
VALOARE

IcrtAÎafămtsterur^nvSțammfuJw^oforepo^e- 
rul nostru Th. MACARSCHI a realizat această 
imagine — cîteva din trofeele rezervate ciști- 
gătorilor in întrecerile finale ale campionate

lor republicane universitare.

Lalendaru] competițional se 
anunță dominat de o săptă- 
mînă a sportului studențesc 
de performanță în care sînt 
programate, la nouă disci
pline, finalele campionatelor 
republicane universitare. Fi
rește, în toate centrele, 
dar mai ales în București — 
orașul-gazdă al acestor între
ceri de amploare și de im
portanță unanim recunoscută

^^se^c^TTâceste 
gătiră febrile.

Astăzi notăm din 
nica finalelor...

REPRIZA

INTERVIU
CU ACTUALUL
CONDUCĂTOR

TEHNIC
AL ECHIPEI

CEHO
SLOVACIEI

(prin

pe 
ho-

BRATISLAVA, 13 
telefon).

în mai ’70, îi căutam 
fotbaliștii cehoslovaci la 
telul Malibu, cantonamentul
lor „mexican". Acum, în mai 
’71, alerg iar după ei, în goa
na mașinii care ne transpor
tă de la Bratislava la Dunai- 
ska Streda, ultimul lor „car-

G. NICOLAESCU

(Gtontinuare tn pag. a 3-a)
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Portarul Șerban de la Plopeni s-a opus cu talent și 
naționale, neprimind gol. Iată-l cițtigind unul din

echipeitemeritate atacurilor
dueluri în fața lui Neagu...

După o repetiție generală nereușită

LOTUL FOTBALIȘTILOR ROMÂNI
PLEACĂ AZI LA BRATISLAVA

Meciul de la Plopeni, cu 
Metalul, divizionara C din 
localitate, a intrat în obi
ceiul „de casă" al lotului, in
vitat cu mare pompă în 
preajma partidelor interna
ționale să se antreneze pe

Ieri, selecționabilii au fost invinși cu totul neașteptat de către

Metalul Plopeni cu 1—OH!

După un meci de mare spectacol

BASCHETBALIȘTII ROMÂNI AU ÎNVINS

ECHIPA SPANIEI CU 94 84
... C:Reprezentativa măscuTină' de 

baschet a României ă făcut a 
seară, în sala Floreasca, o oar- 
tidă de bun nivel tehnis și de 
mare sepctacol, Ia capătul că-

zile, pre-

reia a învins redutabila echipă 
a Spaniei cu scorul de 94—84 
(58—40). Afirmația se referă 
maj cu seamă la prima repri
ză, în care ambele formații au 
jucat într*un ritm extrem de 
rapid, au creat faze care de 
care mal frumoase și au în
scris suite de coșuri din toate 
pozițiile și de la toate distan
țele. Scorul a evoluat strîns 
timp de 15 minute (România 
a condus cu 23—17 în min. 8, 
dar a fost ajunsă din urmă), 
după care sportivi] noștri, din 
rîndui cărora s-au detașat Po- 
pat excepțional și în atac și în 
aparare, Albu, Diaconescu, Oc- 
zelak și Tarău (mai cu 'seamă 
în final), s-au distanțat.

Repriza secundă a fost mai 
puțin atractivă, dar a subliniat 
superioritatea selecționatei ro
mâne. Aceasta, prin acțiuni 
precise, printr-un joo cu mul
tă variație, a izbutit să ia un 

’ un 
lș

Spre

apărare agresivă (în ultimele 
minute presingul) au reiăcut 
din handicap, dar fără a a- 
meninta niciodată succesul 
formației române.

Au înserls; Popa 23, Diaco- 
nesou 21, Tarău 16, Oczelak 15, 
Albu 11, Savu 6, Cîmpeanu 2 
(a mai jucat Georgescu) pen
tru România, respectiv Bra- 
bander 26, Margal] 16, Buscato 
11, Luyk 7, Șantillana 5. Ra
mos 4, Juan Martinez 4, 
Sagi 
Vela

Au 
ritar
și M. Aldea (România).

Luls
SagiVela 4, Gonzales

4, Rodriguez 3. 
condus corect și
5. Radovici (iugoslavia)

D. STANCULESCU

un gazon excepțional, în fața 
unei tribune arhipline, in
tr-un cadru general de mică 
sărbătoare.

Și ieri a fost sărbătoare la 
Plopeni, începînd cu buche
tele de flori oferite tricolo
rilor de o duzină de pitici, 
continuînd cu demonstrațiile 
de ciclism și de rachete mi
niaturale (un fel de jucării 
spectaculoase) și terminînd 
cu — pregătiți-vă pentru 
marea ,.bombă" — ...victoria 
gazdelor (1—0 ; a marcat 
Dragomir în min. 69, prin
tr-un șut de la vreo 16 me
tri care l-a păcălit pe Ada- 
mache, portarul lotului în 
repriza a doua), 
ziua de 13 mai 
nu ne îndoim, o 
bilă I

Ajungind după 
troducere și la 
tului 
care ne-am deplasat la Plo
peni, vom spune că repetiția 
sa generală a fost pur și 
simplu nereușită.

intrați exagerat de deco
nectați în joc, selecționabilii 
n-au prea reușit „să se a- 
dune“ deeît spre sfîrșitul 
meciului cînd, iritați de... ta
bela de marcaj, au încercat 
cu ambiție (și aproape cu 
furie) să marcheze, dar efor-

pentru care 
va rămîn’fe, 
zi memora-

această in- 
evolutia lo- 

reprezentativ, pentru

turile lor au întilnit zidul 
ambițiilor onor tineri fotba
liști care și-au dat seama că 
sînt pe cale să obțină cea 
mai mare victorie a vieții 
lor.

Țesut destul de ordonat 
în faza sa constructivă, jo
cul lotului a păcătuit — ă- 
proape obsedant — în faza 
finalizării, cînd pasa decisivă 
n-a fost... decisivă, iar șutu
rile au plecat greu (zeci de 
micro-pase inutile la dreap
ta șl la stingă), fără convin
gere, fără precizie.

Este adevărat că talentatul 
portar Șerban din Plopeni a 
scăpat de vreo 15 ori de go
luri aparent gata făcute, dac 
„vina" lui (a și salvat cîteva 
mingi periculoase) este în 
orice caz mult mai mică de- 
cît a înaintașilor tricolori, 
care s-au jucat cu ocaziile, 
iar în cele din urmă s-au 
jucat ș] cu nervii lor, ai an
trenorilor șl ai spectatorilor 
veniți să-i admire.

Nefăcînd o dramă din ceea 
ce, de fapt, n-a Cost — repe
tiția rămînînd o simplă... re
petiție, pe care o privești cu 
mai multă sau mai puțină

Morius POPESCU

(Continuare tn vag. a 4-a)

avancro-

FETELOR

avans consistent care la 
moment dat a ajuns la 
puncte (min. 33:79—61). 
sfîrșit, oaspeții, de la care i-am 
remarcat pe Brabander, Mar
gal] și Buscato, au aplicat o

BUCUREȘTI,
COMO

CÎT TIMP VA MAI RÂMÎNE „BALTA ALBĂ44

FĂRĂ SPAȚII AMENAJATE PENTRU SPORT?
Cartierul Balta Alba* apar- care rămine de 8 am (!) cu blocurilor maj sus amintitCartierul Balta Albă* apar 

ținînd administrativ sectoru
lui IV, nu are în 
său absolut nici o 
ti vă, simplă sau 
Iată o constatare 
la o populație de 
tiv 60 000 locuitori 
există (cu excepția amenajă-

perimetrul 
bază spor- 
complexă 1 
uluitoare i 
a prox ima

mi

destinația atit de puțin no
bilă și, mai ales, nerentabii-ă,' 
de... teren viran.

Iată-ne, în consecință, s- 
junși în birou) tovarășului 
/. Calomfirescu, vicepreședin
te al sectorului IV, în 
butiile căruia intră și

atri-

-------— ___  — aminfite, 
nu există nici o suprafață cu 
asemenea destinație 1

...Direcția generală de go
spodărie comunală a metal 
eipiuiui i cerem relații 
pra problemei care ne 
resează. Stupoare i

— Faptul nu este de 
peteuța noastră III

Ciipă de răscruce. încotro? 
Ne îndreptăm totuși pașii, cu 
oarecari speranțe, spre Ser
viciul organizarea și tehnica 
comerțului. Consultăm, (m 
preună cu adjunctul secției, 
tovarășa Aurora Niculescu, 
planurile construcțiilor pro
iectate pe terenul cu pricina. 
Și din nou, momente de
concertante i

— După cum vedeți, se va 
construi o școală generală, 
mai încolo un liceu, alături 
un parc sportiv.^

— Dar cu piața cum ri- 
mîne 21?

— Este prevăzută, intr-ade
văr, pe strada Caporal Ruică.

... 11 căutăm, din nou, pe 
președintele Consiliului pen
tru educație fizică și sport 
al sectorului IV, tov. Vasile 
Pop. Din nou este însă ab
sent de Ia locul unde ar fi 
trebuit să-l găsim — de atîta 
timp îl căutăm I — în ere
le de program. Ne mulțumim 
deci cu noutățile pe care ni 
le pune la dispoziție t®v. 
vicepreședinte Valentin Duță:

- Sînt nou in această 
funcție. Totuși, din informa
țiile pe care le dețin, pe te
renul acesta se vor construi., 
locuințe.

Ce concluzii să mai tra
gem ? Am trăit « întreagă 
aventură, plină de presupu-; 
neri legate una de cealaltă la 
intervale foarte scurte. Toată 
lumea știe totul și nimeni nu 
știe nimic I Doar locatarii 
blocurilor din Bd Muncii 
știu sigur că, in perspectiva 
imediată copiii lor nu vor 
avea unde să se joace însă, 
asociațiile locatarilor din blo
curi trebuie să aibă și ele 
un cuvînt de spus.

asu- 
inte-

com

lată o fotografie care arată 
sportive, dar cine

posibilități pentru construcții 
să le construiască

nifestări pe care o dorim tra
dițională — o repriză de 
gimnastică modernă.

1 600 de fete vor dezvălui 
spectatorilor frumusețea aces
tui sport care te cucerește 
prin grație și îndemînare. 
Vom vedea, așadar, pe gazo
nul stadionului Republicii, 
acel miraculos dans al cercu-

SI
1

Un

PADOVA
nou final

de saptămlnăfestivității de 
campionatelor, 
au , pregătit —

In cadru] 
deschidere 
organizatorii 
fiind doar unul din punctele 
de atracție ale acestei ma-

a plin de competiții

(Continuare tn trag. • *-«)

Azi încep campionatele naționale ae haltere

afirma secretarul general al F. R. H„ Laz ar Baroca

H

dinDe astăzi și pînă duminică, 
sala Floreasca va găzdui fina
lele campionatelor naționale in-

dividuals de haltere rezervate 
seniorilor. Evenimentul este , aș
teptat cu un mare interes de

Zero Fiat (Steaua), unul dintre ‘ candidații principali la titlul 
de campion al categoriei muscă

către halterofilii fruntași 
țara noastră, pentru că el pri
lejuiește o utilă verificare a 
unor sportivi care nu au mai 
apărut de mult în competițiile 
oficiale. Am considerat, deci, 
util să purtăm un scurt dia
log cu secretarul general al Fe
derației de specialitate, Lazăr 
Baroga. pc marginea acestei 
importante întreceri.

— Ce nume figurează pe lis
ta înscrișilor ?

— Voi începe cu o precizare. 
Tinerii din Iotul de juniori 
cîteva talenie autentice — 
vor lua startul, deoarece ei 
fost foarte mult solicitați 
ultima vreme și acum sînt 
pragul unei alte
„Cupa 
podium 
ponenți

nu 
au 
in 
in

competiții : 
Dunării". Tn schimb, pe 

vor apărea foștii com- 
ai echipei naționale, în

I. OCHSENFELD

(Cortlinuare în pag. a 2-a 
la rubrică)

în acest sfîrșit de săptă- 
mînă (sîmbătă și duminică), 
sala Floreasca II găzduiește 
un nou episod al campiona
telor republicane de scrimă: 
întrecerile masculine la 
retă și cele de spadă.

‘ La floretă masculin îi vom 
vedea pe planșă pe 
Falb, Haukler, Ardeleanu, ca 
și pe reprezentanții genera
ției * tinere t Ștefan, Petruț, 
ș.a.

La spadă vor fi prezenți I. 
Sepeși — cîștigătorul turneu
lui de la Gliwice, Pongraț, 
Al. Istrate, Duțu, tinerii 
trăgători craioveni (reveniți 
și ei de la Tallin) ș.a.

în aceleași zile, fioretisteie 
și sabrerii concurează peste 
hotare în două competiții 
foarte grele pentru că reu
nesc elita mondială din a- 
ceste două arme, în frunte 
cu sportivii din U.R.S.S., Un
garia, Polonia, Franța. Italia. 
La Como, în .tradiționalul 
turneu „Floreta de argint", 
România va fi reprezentată 
de: Ileana Drîmbă, Olgi
Szabo. Maria Vicol, Ecate- 
rina Stahl, Ana Pascu și Su- 
zarta Ardeleanu. La Padova, 
unde se va desfășura turneul 
de sabie „Trofeul Luxardo", 
a plecat ieri dimineață ur
mătorul lot î D. Irimieiuc, 
O. Vintilă, C. Nicolae- l. Pu- 
dahazi, D. Popescu, Al. Nilcâ, 
1. Pop.

flo-

ȚM,

rilor de pe lingă școli) nici 
măcar un teren de volei sau 
de baschet. Așadar, temera
rii îndrăgostiți de un sport 
oarecare, sînț nevoiți să 
umble prin alte locuri pen
tru e găsi posibilitatea de 
a-1 practica. Ne-am întrebat 
dacă există condiții — în 
primul rînd amplasamente 
pentru construcția nnei ase
menea baze — care să anu
leze, măcar într-o oarecare 
măsură, această anomalie Și 
am aflat, după scurte investi
gații și cu ajutorul cetățe
nilor — locuitori ai blocuri
lor turn nr. 32 și 33 din 
bulevardul Muncii — de e- 
xistența, în. spatele toetiințe- 
lor lor, a tihni teren — con
siderabil ca suprafață —

blema spațiilor verzi și n 
bazelor sportive.

—. De aproximativ S ani 
ne spune interlocutorul nos
tru, este prevăzută pe acest 
teren construcția unei piețe. ■ 
Dar, acțiunea ba e scoasă, 
ba nu e scoasă din planul de 
construcții, de către Direc
ția generală de gospodărie 
comunală a municipiului. In 
momentul de față, ceea ce 
știm noi e că piața va fi 
oala în 1972.

Așadar, nici piața nu apare, 
nici vre-tin teren de sport, 
nici măcar un spațiu de joa
că pentru copji, lucru toarte 
posibil de realizat prin mun
că voluntară și prin eforturi
le asociațiilor de locatari. Cu 
atît mai mult cu cît, In jurul Radu TIMOFTE
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URMĂRIND
Dintre echipele pe cave 

le-am urmărit în ultimul an, 
cele mai redutabile mi se par 
selecționatele Olandei, Sue
diei și Spaniei. Reprezenta
tiva olandeză, alcătuită din

înaintea calificânilor la J. O-

JOCURILE VIITOARELOR
un joc în continuă mișcare, 
cu multe simulări ce „prind'1 
la arbitrii neexperimentați, 
un joc ce exprimă exact tem
peramentul componenților ei. 
Nu are individualități deose-

Absentă la ultimul turneu olimpic din Mexic, echipa 
României va trebui să ia parte la competiția preolim- 
pieă (MiPiclten, luna mai 1972) pentru a-și putea asi
gura participarea la viitoarele J.O. Pentru a afla amă
nunte despre 
egală măsură 
zentu.1 articol 
ternațional și 
lui, invitat în 
naționale.

viitoarele noastre adversare, candidate în 
la obținerea calificării, am solicitat pre- 
arof. Comei Mărculescu, fost jucător in- 
actualmente apreciat cavaler al fluieru- 
ultima vreme ia mai multe turnee inter-

NOASTRE ADVERSARE

jucători cu. o bună capacitate 
fizică, îBijtâtcrî rapizi, cu bo
gate cunoștințe tehnico.-tac- 
tice practica ud polo raoctern. 
Acționează destuii de pericu
los- în jocul static cu- centru 
fix,, pentru că. are doi jucă
tori' cu. o talie deosebită, ex- 
calențj tehnicieni, cu mare 
îndemînare și care știu să-și 
creeze situații favorabile pen
tru a marca. Ceilalți- jucători 
nu sînt- însă suficient de in
cisivi, De asemenea, echipa 
mi se pare deficitară, la re
zolvarea- situațiilor de „om in 
plus?'. Ea se apără „om ța 
nm" pe toată suprafața de 
joc,, iar iwtarui are reflexe 
bune.. Pregăti® cu atenție, 
reprezentativa oltmdeză- poate 
fi un adversar dificil pentru 
orice team din lume.

Valoarea- bună ta care s-a 
prezentat în cadrul „europe
nelor." de la Barcelona, pre
cum și prezența echipei cam
pioane în turneul final al 
..C.C.E." au demonstrat tutu
ror că și polo-ul' suedez se 
află. în. progres. Nordicii au 
un „79 masiv, cu excelenți 
înotători, destul de buni teh
nicieni și cunoscători ai sub
tilităților jocului modern. în 
ofensivă, suedezii acționează 
în permanentă mișcare, fără 
poziții statice, preferind tra
sul la poartă din „stopuri", 
fără fentă. în apărare însă 
ei mi. se par destul de vul
nerabili, pentru că nu cunosc 
metode prea variate de joc, 
în funcție de adversarii în- 
lîlniti, șt nici nu au un por
tar de- clasă.

Despre naționala Spaniei 
se poate spune că practică

bite ; majoritatea jucătorilor 
sînt lipsiți de experiență, dar 
extrem de ambițioși. Cu si
guranță că pînă la turneul 
oreolimpic această echipă va 
deveni redutabilă.

O atenție sporită va trebui 
f.eordată de acum înainte for
mațiilor Bulgariei, Greciei și

Cehoslovaciei, echipe ce și-au 
planificat ca prim obiectiv 
calificarea în turneul olim
pic. Ultimele lor evoluții 
mi-au arătat că au făcut pași 
mari în privința pregătirii 
fizice specifice, dar la capi
tolul tehnico-tactic mai au 
de învățat.

" Personal cred că echipa 
României va putea ieși vic
torioasă din întilnirile direc- 
1e cu aceste formații, prin în
sușirea și aplicarea cu suc
ces a elementelor tehnico-tac- 
tice de finețe, care facilitea
ză concretizarea situațiilor 
favorabile. Recentul turneu 
de la București a demonstrat 
că echipa națională, in noua 
sa alcătuire, se află pe un 
drum bun. Căutînd șl în con
tinuare să elimine deficien
tele tn rezolvarea situațiilor 
fixe, manifestînd mai multă 
personalitate, am convingerea 
că tricolorii noștri pot aspi
ra Ia calificarea pentru J.O.

prof. CORNEL MARCULESCU 
arbitru internațional

>*• GENERAȚIA ANULUI 1954

SE CÎNDEȘTE LA MONTREAL !
pe multe ori s-a întîrnplat ca 

o dată cu programarea unul con
cura’ atletic, mai ales primăvara, 
să înceapă și ploaia, întrecerile 
desfășurîndu-se în condiții foarte 
i*rele, Ceea ce am văzut însă la 
Constanța, ia recentul concurs de 
primăvară al juniorilor riiari, a 
întrecut orice închipuire. A plo
uat continuu, a bătut yn vJnt 
reoe, temperatura n-a depășit 10 
grade, iar pista, din cauza marii 
cantități de apă, devenise ca și 
inutilizabilă. Faptul că, totuși, 
concursul s-a ținut șl că multi 
participant! au înregistrat rezul
tate bune, a însemnat, dacă vreți, 
cei. mai bun examen, al voinței. 
T-am văzut pe conourenți în tim
pul curselor, negri de noroi de 
nu-i mai recunoșteai și vineți de 
frig. Cu toate acestea au fost 
înregistrate puține abandonuri.

• In aceste condiții; rezultatele 
tinerilor atlet! au întrecut orice 
așteptări. Gîndiți-vă numai la 
faptul că la Constanța au fost 
înregistrate noi recorduri repu
blicane la prăjină (cu vînt pu
ternic din față), 10 km marș, 
suliță șî tot e ceva 1

MOTORETELE ROMÂNEȘTI
LA ORA VERIFICĂRILOR

Campionatul național de 
motocros se reia duminică 
la Văleni de Munte, cu des
fășurarea etapei a Ii-a. După 
primele întreceri, în clasa
mente conduc următorii aler
gători : 250 cmc — Aurel Io
nescu (Metalul București), 
500 cmc — Cristian Dovîds 
(Metalul București), juniori 
— Gh. Voicu (Steagul roșu 
Brașov).

în programul campionatu
lui figurează și o probă re
zervată posesorilor de mo
torete „Carpați" și „Mobra". 
I^a etapa inaugurală n-a fost 
întrunit numărul corespunză
tor de concurenți pentru des
fășurarea întrecerilor. Sperăm 
că, de data aceasta, reprezen
tanții asociațiilor și cluburilor 
se vor prezenta cu toate do
cumentele necesare, iar la 
antrenamentul oficial mași
nile vor îndeplini condițiile 
tehnice de participare.

Duminică urma să în
ceapă campionatul republi
can de dirt-track. Dar, din 
cauza ploilor abundente că
zute în ultima săptămînă,

care au inundat pista com
plexului Metalul București, 
competiția a fost amînată. 
în această situație, prima 
etapă a întrecerii a fost trans
ferată la Sibiu în ziua de 
13 iunie, următoarele con
fruntări fiind stabilite astfel i 
etapa a Il-a — 27 iunie Ia 
București; etapa a III-a — 
18 iulie Ia Arad : etapa a IV-a 
— 29 august la Sibiu ; etapa 
a V-a — 26 septembrie la
București.

•' După o serie de trîaluri 
și concursuri oficiale, antre
norii Traian Macarie și Otto 
Ștefani au selecționat urmă
torii motocrosiști în lotul 
republican : Ștefan Cliițu, A- 
urel Ionescu, Cristian Dovids, 
Mihai Banu, Aclam Crisbay, 
Paul Filipescu, Francisc 
Szinte, Petre Paxino. Aceștia 
vor urma un program de 
pregătire alcătuit de specia
liștii federației în vederea 
participării la prima etapă 
a „Cupei Dunării" (13 iunie, 
Ia Trzic — Iugoslavia) și la 
Motocrosul Balcanic (etapa 
a 11-a, 20 iunie la Tg. Jiu).

• Mulți concurenți, aproape ne- 
eunoscuțl pînă acum, au avut o 
evoluție remarcabilă : Gale, Bîrcă, 
Drăgan, Sekernyes, Gheorghe Eu
gen, Adriana Surdu, Mariana Ne- 
deleu. Sînt doar 
noile nume apărate 
Ml performanței.

• La Craiova, la 
nioriior II, Constantin 
(Steaua) fugise după... trei ie
puri și n-a prins nici unul, tn- 
vățînd însă din greșeli, acum, la 
Constanța, tinărul atlet bucure?- 
tean a participat doar la înălți
me, uncie a făcut o adevărată de
monstrație „flop". Progresul a- 
eestui junior de 16 an! este de-a 
dreptul Impresionant. Anul tre
cut. în această perioadă, Cîrstea 
sărea 1,80 m, iar acum a obținut 
2,04 m, deci cu aproape un sfert 
de metru mai mult ! Notăm cu 
acest prilej și numele antreno
rului său, prof. Victor Cincă.

• Un antrenor necunoscut (Va- 
siie Melinte), dintr-un 
tradiție atletică (Gura 
lui), fără a avea la 
cine știe ce condiții, a 
un talent în persoana 
Viorel Munteanu. Elevul său a 
obținut, ou sulița de 800 gr a 
seniorilor, un nou record de 
niori' (16—17 ani) cu 63,40 m. 
sincer bravo antrenorului ți 
letului 1

• Pentru 
concursuri sînt 
niori 
1952. 
mod 
care 
fost atlețil născuți in anul 1964. 
Aceștia au ciștigat 15 din cele 
29 de probe ale competiției. Fără 
nici o discuție -„generația anului 
1954", care are în față încă 2 ani 
de juniorat (fetele 1 an), se a- 
nunță de mare perspectivă pen
tru Olimpiada din 1976 de la 
Montreal. Cîteva nume : Gh. 

Gihipu, C-tin Cîrstea, St. Ioniță, 
Viorel Munteanu, Gabriel Călin. 
Nie. Onescu, Roxana Vulescu, Eva 
Zorgo, Dorina Cătineanu. Cor
nelia Holub, Dumitra Drăgan.

• Fostul campion la aruncarea 
suliței, brașoveanul Dumitru 
Zamfir se dovedește acum un 
specialist în materie de arbitraj 
la această probă. După felul în 
care a apreciat aruncările la 
Constanța ne-am reamintit de
clarația lui Adrian Paulen, pre
ședintele Asociației europene de 
atletism că în lunga sa activitate 
n-a văzut nicăieri un arbitru 
— pentru suliță — mai compe
tent, mai pe fază și mal corect 
ca Zamfir al nostru.

• Deși desfășurate în condiții 
de concurs extrem de grele, în
trecerile juniorilor mari de la 
Constanța au evidențiat că atle
tismul nostru dispune, ja ora ac
tuală, de un lot masiv de talente 
care bine îndrumate șl pregătite, 
cu exigență sporită, vor putea 
înregistra în viitorul apropiat a- 
devărate salturi de calitate.

N. M.

cîteva dintre 
pe flrmamen-

concursul ju- 
Cirstea. 

trei

oraș fără 
Ilumoru- 
dlspoziție 

descoperit 
Juniorului

Ju-
Un
at-

de 
iu

actualul sezon 
considerați ca 
născuți în anul 

la Co-nstanța, în 
surprinzător, cei

mari cei 
Ei bine,
oarecum
au dominat concursul au

CRIZA „BETELOR" CONTINUĂ!

Jocul de popice cunoaște 
astăzi în țara noastră o mare 
popularitate, numărul celor 
care practică acest sport a- 
propiindu-se de cel al fotba
liștilor. Arena întrecerilor de 
popice nu reprezintă numai 
un teren pe care jucătoarele 
și jucătorii fruntași își de
monstrează înalta lor măies
trie și precizie (sportivii ro
mâni dețin de cîțiva ani su
premația mondială), ci și un 
excelent loc de agrement 
pentru masele largi de ti - 
neri și vîrstnici. în aceste 
două direcții, se dezvoltă po
picele în țara noastră.

Am făcut acest preambul, 
în speranța că el va atrage

mai rapid atenția cuvenită 
asupra unei situații alarman
te, apărută în ultima vreme 
în procesul de desfășurare a 
diverselor concursuri. Este 
vorba de lipsa popicelor, re
simțită acut în toată 
fapt care împiedică 
desfășurare a partidelor. De 
circa 5 luni nu se găsesc 
garnituri de popice în ma
gazinele de specialitate, e- 
ehipeie divizionare aflîndu-se 
în situația penibilă de a juca 
cu material deteriorat sau 
neregulamentar. Consecința 
sc vede în rezultatele neco
respunzătoare. Absența „be
telor" amenință și pregăti
rile loturilor reprezentative

tara, 
buna

în vederea viitoarelor întîl- 
niri internaționale.

Specialiștii federației sus
țin că în caz că nu sc pro
duc cel puțin 1 000 de garni
turi de popice, se va dere
gla _
intern al anului în curs. In
dustria locală București care 
s-a angajat să asigure acest 
necesar, a furnizat doar o 
infimă cantitate din mate
rialele cerute. Oare, pentru 
acest sector de producție, 
contractările nu sînt obliga
torii ? Invităm organele de 
răspundere să mediteze și să 
treacă la măsurile de rigoare.

Tr. IOANIȚESCU

sistemul competition al

PREGĂTIRI FEBRILE,
(Urmare din pao. D

rilor pentru învățarea căruia 
e nevoie de multă migală, 
dar și de o statornică pasiune 
pentru gimnastica modernă.

Da această oră ansamblul 
celor 600 de fete își desăvîr- 
șește, la repetiții, pregătirile 
pentru demonstrația de luni 
după-amlază.

Prof. Gineta Stoenescu ne 
Vorbește, ca întotdeauna, cu 
căldură despre repriza fete
lor, despre entuziasmul celor 
600 de studente de la Poli
tehnică. Universitate, Arhi
tectură, Agronomie, Medicină, 
Petrol—Gaze și A.S.E.

Reținem și numele cîtorva 
cadre didactice care mani
festă un interes deosebit pen
tru reușita deplină a demon
strației de gimnastică moder
nă de masă : Lucia Cornea, 
Eliza Nedef, Valentina Bănă- 
țan, Marga Țigănuș, Sonia 
Iovan, Marga Dragomir, Ele
na Dobrovolschi,
Nicolae, Atanasia
Ecaterina Banciti, Irina Bul
dog.

Pentru că — se înțelege —

nu este ușor 
un ansamblu 
amploare.

să 
de

CEI

pregătești 
asemenea

1 200 
lo

Virginia 
Ionescu.

PRINTRE 
DE FINALIȘTI.

Da secretariatul competiției 
au fost înregistrate partici
pările la ediția 1971 a fina
lelor campionatelor republi
cane universitare. Caracteris
tic — și concludent totodată 
— este nu numai recordul 
de concurenți (peste 1 200), ci 
ți faptul că la întreceri și-au 
anunțat prezența numeroși 
sportivi de frunte, deținători 
ai unor performanțe de auten
tică valoare.

Fără intenția unor... pro
nosticuri (lupta pentru titluri 
ni se pare a fi deschisă la 
toate sporturile cuprinse în 
programul finalelor), remar
căm, totuși, participarea unor 
formații cu activitate și re
zultate în diviziile supe
rioare.

O BASCHET: 
litehnica Cluj. 
București 
București, 
lalea Cluj. Universitatea Ti
mișoara (f).

(b).
T.E.F.S.,

I.E.F.S., Po-
Politehnica 
Politehnica 

, Universi-

Nr. 1259 (6693)

ANTRENORII ECHIPELOR DIVIZIONARE I

nostru fe- 
de lungă 
mulțumit, 
mediocre,

ce vor 
rapoar
in care 
anunțat

După calificarea 
echipei noastre la C. M 

CUVÎNTUL ÎL AU ACUM

Acum, după frumoasa compor
tare din meciul decisiv de la 
Viena și după obținerea mult 
doritei calificări, emoțiile — *m 
zice chiar lungile perioade de 
suspense — pe care le-au trăit 
handbalistele noastre fruntașe 
sint doar amintiri. Amintiri, poa
te, frumoase, dar oricum fapte 
care au trecut, lucruri 
rămine înscrise numai in 
to și registre. Din clipa 
iu stadhalle B sirena a 
stirșitul meciului de baraj dintre 
selecționatele României și Uniu
nii Sovietice, consfințind victoria 
handbalistelor noastre, pentru se
lecționata română principala pro. 
blemă era numai aceea a viitoru
lui !

Pronmițind acest cuvint ne gin- 
dim, înainte de orice, Ia apro
piata ediție a (LVI., la startul că
reia — să nu uiUlm nici o clipă 
— formația Rmnâaiei sc prezintă 
aureolată dc o autentică perfor
manță șl anume aceea a elimi
nării din cursa pentru titlu a 
uneia dintre echipele cu cele mai 
mari șanse la medaliile de aur. 
Deci, uu este vorba doar dc o 
simplă participare ! Cu atit mai 
mult cu cft handbalul ' " * 
nilnin, după o destul 
perioadă in caro s-a 
din păcate, cu poziții 
reintră in circuitul marilor valori 
mondiale, apropiindu-se, 
cest sens, de standardul 
de handbalul masculin 
mânia.

Este, așadar, de ia 
(eles că in intervalul 
care a mai rămas piuă în luna 
decembrie a acestui an, cind va 
avea Ioc campionatul mondial, 
trebuie să se muncească serios, 
eu perseverență. în această di
recție un rol preponderent il vor 
avea antrenorii de la formațiile

IRINA CLIMOVSCHI

în a- 
atins 

din Ro-

sine în
de timp

care dau jucătoare Iotului r 
prezentativ. La Universitatea Ti
mișoara, I.E.F.S., Universitatea 
București, Rulmentul Brașov.
Confecția, Voința Odorhei și 

Mureșul Tg. Mureș procesul de 
instruire va trebui să iasă din fâ- 
gașurile obișnuite, să depășească 
șablonul pregătirii pentru meciuri
le diviziei A și sâ îmbrace forme noi. 
mai avansate. Antrenorii acestor 
echipe, printre care sînt nume 
cunoscute în handbalul nostru 
(Constantin Popescu, Constantin 
Laclie, Ion Bota, Wilhelm Helwig 
sau Denes Szabo) au datoria să 
înțeleagă că este necesar ca mun
ca lor să capete ritmuri inten
sive, punindu-se, în special, ac
centul pe pregătirea fizică spe
cifică. și pe ridicarea gradului 

( de cunoștințe tehnice a membre
lor lotului reprezentativ. în ulti
mă instanță ei vor fi pe deplin 
solidari cu antrenorii lotului, de
oarece este sigur că și în toam
nă, ca și acum în primăvară, 
nu se vor produce perturbări în 
programul competițional, ceea ce 
va reduce mult posibilitatea <le a 
se realiza o pregătire comună cu 
efecte directe In randamentul se
lecționatei naționale. Așteptăm, 
deci, cu o justificată încredere ca 
eforturile acestor tehnicieni să se 
concretizeze prin partide dina
mice, cu combinații rapide și e- 
ficiente, cu sisteme dc apărare 
dîrze, agresive dacă vreți, dar 
corecte, cît mai corecte.

Tn concluzie, o dată cu reluarea 
campionatului feminin (joi, 20 
mai) pășim intr-un interval de 
timp in care cuvintul îl vor avea 
antrenorii echipelor de club. Să 
sperăm că ei nu vor trata hand
balul nostru feminin doar cu 
vorbe goale...

Calin ANTONESCU

Trăgătorii români concurează 

la șapte competiții peste hotare 

inaintea internaționalelor de la Tunari (6-9 iunie)

Luna mai prilejuiește trăgăto
rilor noștri o perioadă plină de 
competiții Internaționale. Astfel 
țintașii români vor evolua la 
Moscova (16—20) : P. Șandor, M. 
Roșea, I. Trlpșa, V. Atanasiu ; 
Plsen (16—20) : T. Clulu. E. Sa- 
tala ; Zagreb (17—20) : Gh. Sicor- 
schi. M. Ferecata, M. Marin, C. 
Codreanu, I. Olărescu, Ana Go- 
reli, Veronica Stroe, Edda Baia, 
S. Lupașcu, I. codreanu. R. VI- 
drașcu, S. Popa, M. Niță ; Sofia 
(22—23) : N. Vlădoiu, D. Buduru,
S. Diaconu. R. Mareș, A. Mari
nescu, P. Stancu, G. Suditu, St. 
Bodnărescu ; Kiev (23—30) : M. 
Marin. C. Codreanu. I. Olărescu,
T. Clulu, T. CoIdea, E. Satala, 
Veronica Stroe, Ana Goreti, Edda 
Baia, R. Vidrașcu, S. Popa. M. 
Stan. M. Niță, A. Gered, D. Iuga; 
Leipzig (27—31) : Gh. Sicorschi, 
L. Giușcă, I. Stanclu, Anlșoara 
Matei. Arltlna Bițic.ă, Georgeta 
Șerban, Melania Petrescu, I. Piep- 
tea, G. Maghiar, M. Teodor, I. 
Codreanu, C. Manoie, I. Corneliu ; 
Brno (29—30) : Gh. sencovlci, L. 
Cojocaru, G. Pintilîe, D. Danciu, 
Gh. Florescu,
Popovlci,

Toate 
constitui 
tante în
Internaționale ale României, pro
gramate 
poligonul 
ligon se 
de 6 și
skeet și talere aruncate din șanț, 
dotate cu Marele Premiu Car
pați. Pentru internaționale au 
confirmat pînă acum participarea 
trăgători din Australia, Belgia, 
Bulgaria, Italia, R. D. Germană, 
Cuba, Elveția, Norvegia, Polonia, 
K. F. a Germaniei, U.R.S.S., Iu-

I. Dumitrescu, St. 
Reli Vezeanu.
aceste concursuri vor 
tot atîtea teste impor- 
vederea campionatelor

între 6 șl 9 iunie la 
Tunari. Pe același po- 
vor desfășura în zilele
7 iunie întrecerile de

A apărut in sport 
mulți ani în urmă. Echipa 
reprezentativă a tării se 
pregătea pentru turneul de 
handbal din cadrul Festiva
lului Mondial al Tineretu
lui și Studenților de Ia 
București și în ultimul mo
ment a fost adusă de la Tg. 
Mureș o tînără elevă, 
talent deosebit — cum 
recomandau antrenorii, 
prima sa apariție, 
Nagy a impresionat pe toa
tă lumea. Suplă, cu reflexe 
uimitoare, elastică în plon- 
joane, cu un curaj ieșit din 
corn un, această talentată 
handballstă, descoperită și 
pregătită în primii săi ani 
de activitate de către prof. 
Arcadie Kamenitzky din 
Tg. Mureș, și-a cucerit ime
diat locul în poarta echi
pei reprezentative. De a- 
tuncl, din 1953, îrina Nagy- 
Climovschi a fost, datorită 
conștiinciozității și a per
severentei cu care s-a an-

, n

un 
o

La 
Îrina

S-a născut la 14 oc
tombrie 1937 in co
muna Telechla—Co-

vasna ; înălțimea ■ 1.71; 
greutatea : 67 kg ; este 
căsătorită cu inginerul 
Victor Climovschi, l’ost 
jucător de rugby ; pro
fesoară de educație fi
zică ; face parte din e- 
citlpa I.E.F.S., partici
pantă la campionatul 
diviziei A ; maeștri e- 
nrerită a sportului din 
anul 1936.

Este triplă campioa
nă mondială : 1956
(handbal în 11), 1959
(handbal în 11) și 1962 
(handbal în 7) și a cu
cerit de două ori „Cupa 
Campionilor Europeni'': 
In 1961 la Praga șl în 
1964 la Bratislava. A 
Îmbrăcat tricoul echi
pei reprezentative a 
României de 116 ori (re
cord absolut în hand
bal !), fiind prezentă de 
16 ori în poarta echipei 
naționale la handbal in 
11 și de 109 de ori la 
handbal în 7. Deci, me
ciul de la Viena, care 
a readus handbalul 
nostru feminin în eljta 
mondială, a însemnat 
pentru Irina Climovschi 
jocul nr. 100 la hand
balul în 7.

trenat, prezentă la toate 
marile confruntări ale 
handbalului nostru feminin.

Exemplu de corectitudine 
și de atașament, Irina și-a 
cîștigat unanime simpatii, 
fiind în prezent căpitanul 
echipei reprezentative și 
contribuind prin valoarea 
jocului prestat, atît la Tbi
lisi, cît și la Viena, la ca
lificarea selecționatei noa
stre în turneul final al 
campionatului mondial. La 
34 de ani, vîrstă cînd toate 
colegele sale de generație 
au abandonat activitatea 
corrpetițională, îrina Cli
movschi constituie un exem
plu rar de longevitate 
sportivă, luptînd în conti
nuare pentru afirmarea 
handbalului nostru feminin 
pe plan internațional. Ea 
dorește să participe și la 
ediția din acest an a C.M., 
unde speră ca formafia ai 
cărei căpitan este, să suie 
cît mai sus pe podium !goslavîa, Cehoslovacia, s.U.A. și 

Ungaria. Au mai fost uimise in
vitații și altor federații.

SATISFACȚIE LA GRECO-ROMANE,

în sala de sport din Arad, 
cei mai buni luptători juniori 
(Ia ambele stiluri) și-au dis
putat întiietatea în cadrul 
finalelor republicane 
duale. Confruntările 
urmărite cu deosebit 
de către tehnicienii 
ției. Erau doar examenele la 
capătul cărora ei urmau să 
facă bilanțul activității an
trenorilor, de-a lungul unui 
an, li se oferea un prilej ex
celent pentru alcătuirea lotu
rilor republicane. Sinteza a- 
cestui bilanț am aflat-o în 
cadrul interviului solicitat se
cretarului general al federa
ției de specialitate, Gheorghe 
iacobini.

— Mai întil v-am ruga 
să ne spuneți cum s-au 
prezentat juniorii dc la 
greco-romane ?

— Cu ei intenționam să 
încep și eu, pentru că aceș
tia ne-au oferit, de astă dată, 
o mare satisfacție. La startul 
finalelor s-au 
mai puțin de 
(153 mari și 
27 de județe, 
de fi nai iști — 
a fost prima

indivi- 
au fost 
interes, 
federa-

prezentat nu 
263 de juniori 
110 mici) din 
Numărul mare 
cifră record — 
constatare îm-

bucurătoare Pe măsură ce 
juniorii de la greco-romane 
evoluau pe saltelele de con
curs, se contura aprecierea 
că promoția 1970—1971 este 
foarte bine pregătită, meciu
rile acestora fiind adevărate 
demonstrații de dîrzenie, 
combativitate și tehnicitate: 
Din poziții mai puțin favora
bile, cei mai mulți dintre 
concurenți „plecau" uluitor 
de rapid în dublu-salturi, tu
ruri de cap sau de șold, ..șu
ruburi", supleuri sau re bp- 
ruri etc.

— Și care sînt conclu
ziile principale ?

— Împreună cu antrenorii 
prezenți la Arad, ne-am ex
primat părerea că 
de mîine îl avem 
Al. Constantin (Șc. 
stanța), C. Lcca și 
(C.S.O. Cîmpulung 
Al. Ionescu (Progresul Buc.), 

Popa (Pescărușul Tulcea), 
Prențu (Sport club Bacău).
Botez (C.F.R. Timișoara) 

V. Gabor (Dunărea Galați) 
sînl numai cîțiva dintre ju
niorii intrați în vederile fe
derației. Pentru munca încu
nunată de succes se cuvine

schimbul 
asigurat, 
sp. Con- 
I. Dulică
Muscel).

I inalele juniorilor

DECEPȚIE LA

toți

LIBERE

antrenorii
Otițerescu

și

D. 
V. 
G.
Și

DINAMO BUCUREȘTI-DYNAMO LUCKENWALD (R.D.G.)

ora 17.

națio- 
Dyna- 
evolua 

întîl-

Echipa? oaspe Și-a anunțat 
sosirea pentru astăzi după- 
amiază. Reuniunea va începe 
la

să menționăm 
și îndeosebi pe C. 
(Constanța), M. Croiloru 
Al. Olaru (Sport club Bacău), 
C. Stan (C.S.O. Cîmpulung), 
A. Ciosa (Lugoj). D. Pirvu- 
lescu (Progresul Buc.) și Al. 
Ruszj (Dinamo Buc ).

— Cc părere aveți des
pre evoluția juniorilor de 
la libere ?

— Antrenorul federal Ion 
Crîsnic era foarte abătut, 
după epilogul finalelor de la 
lupte libere. Avea și pentru 
ce. „Recolta" juniorilor de 
perspectivă și nivelul tehnic 
al competiției erau înjurtiă- 
tățite în comparație cu ceea 
ce văzuse la greco-romane. 
Din cei 183 de participant! 
(106 juniori mari și 77 mici), 
doar 30 la sută s-au prezen
tat cît de cît corespunzător. 
In aceste condiții, desigur că 
nu putea fi vorba de partide 
pasionante sau de multe pro
cedee tehnice. La unele cate
gorii, îndeosebi la ultimele 
patru, lupta pentru întiie- 
tatc s-a dat între doi-trei 
concurent! !

Așadar, tocmai la acest stil 
unde, după cum se știe, nu 
stăm de loc „pe roze“ în pri
vința lotului de seniori, nu 
putem să întrezărim perspec
tive prea bune și apropiate. 
Va trebui, de aceea, să dez
batem 
deral, 
tință, 
de la

în cadrul biroului le- 
cit mai repede cu pu- 
situația îngrijorătoare 
lupte libere.

participare record
'•I HANDBAL : I.E.F.S., Po

litehnica Timișoara, Univer
sitatea Craiova (b), I.E.F.S.,
Universitatea București, Uni
versitatea Timișoara, Univer
sitatea Cluj (f).

«i FOTBAL i Universitatea 
Cluj, Politehnica București, 
Politehnica Timișoara, Insti
tutul pedagogic Bacău, Insti-, 
tutui de Mine Petroșani, Po
litehnica București.

•< VOLEI j I.E.F.S. (b), 
1.E.FJS., Universitatea Timi
șoara, Universitatea Craiova, 
Universitatea Cluj (f).

•' JUDO i I.E.F.S.
Este, desigur, o listă pe 

care figurează încă multe alte 
echipe, mulți alțî performeri, 
dar și sportivi care pot pro
duce surprize în oricare din 
finalele ediției din acest an 
a campionatelor universitare.

O SUGESTIVA RETROSPECTIVA
Cu prilejul finalelor cam

pionatelor republicane, va 
avea loc (lunt, la ora 19,30), 
la Casa de cultură a studen
ților „Grigore 
inaugurarea unei 
poziții dedicată
ților sportive studențești și

Preoteasa", 
ample ex

actin’13-

mareînd sugestiv succesele 
obținute în ultima vreme.

• Tot 
„Grigore 
desfășura, după

la Casa de cultură 
Pi'c-il-asa" se va 

inaugurarea 
un spectacol artis

tic, prezentat pentru parti
cipant» la finale.

expoziției,

FOTBAL FEMININ I
Din programul festivității 

de deschidere reține atenția 
și partida de fotbal feminin, 
care va avea loc pe stadionul 
Republicii, între echipa 
I.E.F.S. și o selecționată a 
celorlalte institute de învă- 
țămînt superior din Capitală.

; mai bună echipă de 
din campionatul 

nai al R.D. Germane, 
mo Luckenwald, va 
sîmbătă, în Capitală, 
niîid formația bucureșteană 
Dinamo. In vederea acestui 
meci antrenorul Ion Cernea 
a stabilit următoarea forma
ție : cat. 48 kg — Ion Gibu, 
cat. 52 kg — Dumitru Ca
lotă, cat. 57 kg — Ion Păun, 
cat. 62 kg — Cornel Ionescu, 

kg — Ion Enache, 
kg — Marcel Vlad, 
kg — Ion Țăranu,

kg — Vasile Fodor- 
cat. 100 kg — Nico-

— Ați reținut, totuși, 
pc unii dintre juniori de 
libere care ar putea fi 
selecționați în loturi ?

— Chiar cu „tolba" goală 
nu ne-am întors de la Arad. 
I. Dumitru, N. Dorobanțu și 
A. Bălăianu (toți de la Ra
pid Buc.), Tr. Seregely (Co
merțul Tg. Mureș) și I. Cor
nuta (Șc. sp. Brașovia) sînt 
cîțiva dintre juniorii care, 
pregătiți cu conștiinciozitate, 
pot deveni buni seniori. 
După cum se vede, fie și nu
mai din aceste exemplificări, 
juniorii evidențiați sînt doar 
de la cîteva cluburi și aso
ciații sportive unde antreno
rii depun, intr-adevăr, pa
siune în muncă : Rapid Buc. 
(V.
(Fr.
(Ion

ULTIMA ETAPA A

ÎN TOATE ZILELE - 
INTRAREA GRATUITA

ini-
Mi-

T.T-

Aflăm cu satisfacție 
țiativa organizatorilor — 
nisterul învățământului, 
niunea Asociațiilor Studen
țești din România și Consiliul 
Național pentru Educație Fi
zică și Sport — de a asigura 
intrarea gratuită a tuturor 
amatorilor de sport. în toate 
zilele finalelor, inclusiv la 
festivitatea dc deschidere dc 
pe stadionul Republicii.

Pătrașcu),
Gyarmaty) și Brașov

Mureșan).

Tg. Mure?

TURULUI
IN DIVIZIA „A" LA „LIBERE''

68
74
82
90

Duminică sînt programate 
întrecerile ultimei etape din 
turul campionatului diviziei 
A de lupte libere pe echipe. 
In seria est vor avea loc 
doar două triunghiulare: la 
Tg. Mureș, formația locală 
Mureșul va lupta în compa
nia echipelor Tomistex Con
stanța și Progresul 
(arbitru principal

Brăila 
Vasile

cat. 
cat. 
cat. 
cat.
patajii,
lae Martinescu și cat. 4- 100

Victor Dolipschi.

(Urmare din pag. I)
frunte cu Z. Fiat. V. Rusu, F 
Balaș, Șt. Pintilîe, Gh. Tele- 
nian.

— în cazul cînd performan
țele acestora vor fi la înălți
me, va fi posibilă reintrarea lor 
în echipa națională ?

— Firește. Porțile echipei 
naționale sînt deschise pentru 
toti cei care obțin rezultate de 
valoare. La unele categorii, 
lupta va li deosebit de inlerc-

sântă, de pildă la „muscă", unde 
Ion Hortopan îl va întilni pe 
Zoro Fiat.

— Ce obiective stau în fața 
sportivilor noștri fruntași ?

— Pe baza rezultatelor obți
nute la campionatele naționale 
■v or fi desemnați reprezentanții 
tării noastre la apropiatele 
campionate europene de la So
fia (19—27 iunie). Nu ne ră- 
mine clecit să Ie dorini tuturor 
succes.

Programul zilei de azi (sala 
Flore,-isca, ora 17) include între
cerile la categoriile muscă, co
coș și pană.

Toth - București), iar la Ga
lați, Dunărea va întilni pe 
Rapid București și I.M U. 
Medgidia (Valentin Perju- 
București). Confruntările de 
la Iași, unde urmau să par
ticipe Steaua, Metalul Tîrgo- 
viște și Nicolina din locali
tate, au fost aminate pentru 
6 iunie, deoarece unii dintre 
luptătorii acestor formații au 
plecat cu echipa națională în 
Ungaria.

în seria vest se vor desfă
șura toate confruntările pro
gramate. Brașov: Steagul 
roșu — C.F.R. Timișoara — 
Constructorul Hunedoara 
(Gheorghe Marton — Cluj) ; 
Satu Mare: Olimpia — Di
namo București — A.S.A. 
Brașov (Valentin Bați) ; Lu
goj : Vulturii Textila — Lem
narul Odorhei — Progresul 
București (Ladisiau Bandi). 
Toate partidele vor începe la 
ora 10.
<\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\’

Rubrică redactată de
Costin CHIRIAC
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STELE ȘI METEORI ÎN UNIVERSUL
DEBUTANȚILOR DIN DIVIZIA „A“

Fiecare ediție de campio
nat își are seria sa de de- 
butanți, mai bună sau mai 
rea, mai mult sau mai puțin 
ambițioasă, fiecare ediție de 
campionat lansează vedete
le sale noi, și aici trebuie 
căutat, poate, marele cîștig 
al unei întreceri care dc 
multe ori captează doar prin 
pasionanta 
doi poli.

Actualul 
gistrat, și 
etape 
100 de debuturi. Nume mai 
vechi ce-au revenit — după 
o perioadă de absență — în 
primele formații ale clubu
rilor ce le-au consacrat 
(Nunweiller III, Dridea), ju
cători consacrați la alte e- 
chipe (Comdn, Oprea, Țară- 
lungă, Sorin Avram, Dodu, 
Kun 11, Popovici, Codrea, 
Mustățea etc.) ce-au redebu- 
tat în alte team-uri, dar și, 
în marea majoritate a cazu
rilor, tineri fără aureolă, 
care s-au ridicat din diviziile 
inferioare sau de la juniori să 
cucerească gloria „înaltei so
cietăți", această ultimă ipos
tază interestndu-ne în mod 
deosebit.

Intr-un clasament neofi
cial al „noilor lansări" în 
acest campionat, în afara ce
lor 2 promovate se remarcă 
Petrolul cu 10 apariții noi, 
Jiul, Farul și C.F.R. Cluj cu 
cîte 8, „U“ Cluj cu 6... Dar 
nu cantitatea interesează 
primul rînd ...

luptă de la cei

campionat a înre- 
el, în cele 23 de 

consumate, aproape

chiar în prima reprezentativă, 
Năstase — care se impune, 
și Ghirca — bun, dar numai 
in jocurile disputate, acasă".

Indicele calitativ reprezin
tă, deci, prima condiție și 
criteriul de apreciere a noi
lor vedete. Iar din acest 
punct de vedere, tineri ca 
Tănăsescu, Năstase, Sandu 
Mircea, Bojin, Marcu, Cara- 
malis, Urmeș. N. Constan- 

tinescu, Ghirca, Smarandache 
și alții s-au impus imediat 
după debut, ajungînd titu
lari (unii au pătruns de cî
teva ori, chiar, în echipa 

etapei) și componenți ai di
feritelor loturi reprezenta
tive. Firesc, randamentul lor 
s-a datorat în primul rînd 
calității relevate, dar și în
crederii cu care au fost in
vestiți de antrenorii respec
tivi.

UNEORI ÎNSĂ...

au rămas...promovările
simple fapte de culoare, fără 
consistență și
Spre exemplu,

perspectivă.
Totoianu

fost 
Giurgiu, 
care au 
trolului 
minute.

transferat la Dunărea 
Cosarec și Demeter, 
jucat în echipa Pe- 
15 și, 
Există

respectiv, 18 
cîteva

BOJIN

logice ale debutului. In nu
mai cîteva minute nu poți 
constata cit de bun sau cit 
de slab este un jucător".

Au fost cîteva apariții în 
acest campionat (Mărdărescu 

Gherine — Politehnica 
Grama, Mustafa, Kai lo 

- Farul; Dobrescu, Cră- 
ciunescu — F.C. Argeș; Le
pădata, Tița — Universita
tea Craiova: Tr. Popescu,
Matei — C.F.R. Cluj ; Ma- 
cavei — Jiul; Dumbreanu— 
U.T.A. ș.a.) care n-au cores
puns pretențiilor primei di
vizii. Dar să nu ne grăbim 
cu etichetările definitive. 
Astfel de generalizări pri
pite pot fi decisive în desti
nul atîtor tineri, totuși, cu 
talent.

Exemplele pozitive amin
tite, plus a) te apariții de 

dată recentă (Sandu Gabriel 
— Dinamo; Dumitriu — Pro
gresul; Porazky și Dorin 
Mocanu

la o pri-

Ț
Explozia de tinerețe din 

actualul campionat nu repre
zintă un fapt inedit. Carac
teristica dominantă este alta: 
valoarea. Așa după cum ne 
spunea antrenorul Angelo 
Niculescu. „față de alți ani 
promovările s-au făcut pe 
baza valorii și nu a tinere
ții. Am constatat, de altfel, 
un progres în selecție și în 
pregătire, fapt care a dus 
la dinamizarea și creșterea 
calitativă a jocului divizio

narelor A. Dintre 
în prima divizie, 
i-am urmărit, o 
deosebită mi-au 
năsescu — eu reale calități 
și o concepție modernă de 
joc, fiind apt de promovare

VALOAREA — CRITERIUL 
ESENȚIAL

FESTINA LENTE...

,’Cazuri" amuzante 
mă vedere, însă suficient ’de 
triste pentru a invita la me
ditații profunde. Moț a fost 
adus din Alba Iulia, anun- 
țîndu-i-se un viitor de aur 
la Dinamo, dar, după figura
ția din turneul brazilian și 
cele 122 de minute (trei me
ciuri; media generală de 
joc 6) în prima divizie, a 
fost cedat Crișului; Răchită 
a venit de Ia Petrolistul Bol
dești și a jucat doar 45 de 
minute la Petrolul, după 
care a plecat la Poiana Cîm
pina ; Ocea a apărat 135 de 
minute poarta feroviarilor 
clujeni, astăzi fiind portarul 

C. Caracal.

Dorin 
.,U" Cluj) prezin

tă. credem, suficiente garan
ții pentru încrederea în 
viitor. Totul depinde de se
riozitatea cu care noii ve
il iți vor urca treptele consa
crării și, mai ales, de răb
darea pedagogică a antreno
rilor și a noastră, a tuturor...

Mircea M. IONESCU

TEMA DE

N. CONST ANTINESCU

noii veniți 
pe care 

impresie 
lăsat-o Tă-

apărat poarta lui „U“ nu
mai 25 de minute, Mihai 
Marin și Uilecan au jucat la 
Jiui cîte 45 de minute pen
tru ca apoi să fie abando
nați, deși auzisem despre toți 
multe cuvinte de speranță. 
Recordurile le dețin însă 
Georgescu, care a evo
luat în atacul Stelei doar 12 
minute. Pur car u, care a a- 
părat poarta militarilor nu
mai 15 minute, după care a

Desigur, unele promovări 
au fost generate de condiții 
fortuite (accidentarea sau 
suspendarea titularilor) și 
ele au reprezentat numai o 
rezolvare de moment. In ge
nera], însă, dincolo de astfel 
de „circumstanțe atenuante", 
există și o carență de prin
cipiu, ’ ...........
decați în mod absolut nu
mai după cîteva minute de 
joc. „Randamentul unui tî- 
năr jucător, ne mărturisea 
antrenorul Valentin Stănes- 
cu, depinde de talentul și 
seriozitatea sa, dar și de fe
lul în care e ajutat să de
pășească dificultățile psiho-

noii veniți fiind ju

ANTRENORUL NOVAK ESTE CIRCUMSPECT
(Urmare din pag. 1)

tier general" înaintea jocu
lui cu România.

Dar, pentru prestigiosul fot
bal cehoslovac, ,,Malibu" a 
rămas un coșmar, in timp ce 
Dunaiska Streda e încă un 
vis al calificării. în turneul 
final al campionatului euro
pean, de care Ladislav 
Novak, noul antrenor, și-a 
legat nu prea de mult nu
mele. Și ce nume ? Să luăm 
doar lin singur amănunt de 
pe cartea-i de vizită : record
man în materie de selecțio
nări — 75 —, cu un joc mai 
mult decît marele Planicka,

ul- 
in- 
ce-

îl

dis- 
Eu

„me- 
șase 

suspendare. Era de

portarul anilor dinaintea 
timului război mondial, 
trat în legenda fotbalului 
hoslovac.

— Ați fost în Mexic ?,
întreb pe Ladislav Novak, 
după prezentările de rigoare.

— Nu ! Altfel n-aș fi lost 
acum aici... Pe vremea aceea 
mă îngrijeam «le echipa mea 
din divizia a doua Jablonice.

— Și acum, dintr-o dată 
în- frunte...

— Au refuzat mulți. Se 
speriaseră de debutul cu 
stingul (n.n. meciul egal, re
alizat acasă, cu Finlanda) al 
triumviratului Kolsky-Vejdo- 
va-Vican. Aceștia se înșela-

ULTIMELE VEȘTI DIN TABĂRA
ADVERSARILOR NOȘTRI

e Lotul Cehoslovaciei a e- 
fectuat azi dimineață (n.r. 
ieri) un nou antrenament la 
Bratislava. Lecția de pregă
tire desfășurată pe terenul 
Ini Inter, în imediata veci
nătate a stadionului Slovan 
care va găzdui meciul cu Ro
mânia, a însemnat un an
trenament lejer, de relaxare. 
Pentru jucătorii care miercuri 
au evoluat doar o repriză, el 
a durat 45 de minute, iar 
pentru cei care au jucat tot 
meciul, numai 20 de minute. 
Trei componenți ai lotului, 
Jokl, Stratil și Taborsky, deși 
prezenți la teren, nu au lu
crat de loc, acuzînd ușoare 
întinderi. Hrivnak, absent la 
jocul de miercuri, de la Du- 
naiska Streda, a apărut 
un plasture pe una 
cade și s-a antrenat 
•15 de minute.

cim 
timp

cu 
ar
de

ț

Novak• Deși Ladislav 
păstrează încă secretul în ju
rul „11“-lui de duminică, 
confrații noștri, aflați în nu
măr mare la antrenamentul 
de azi, (n.r. ieri), dau a- 
proape ca certă următoarea 
formulă de echipă : Viktor- 
Dobias, Hrivnak, Desiatnik, 
Taborsky-Pollak, 
Vesely, Stratil, 
Ceapkovici, în fapt, formația

Kuna-Fr. 
Adamec,

lala 21 aprilie 
Țara Galilor, 
chiar L. Novak, 
la sfîrșitul an

că singurele 
la ora

ce a jucat 
Swansea cu

De altfel, 
îmi spunea 
trenamentului 
semne de întrebare, 
actuală, se referă la postul 
de fundaș central dreapta 
(Hrivnak sau Binovsky) și a- 
ripa stingă (Ceapkovici sau 
Kabat).

• In programul de ieri-al 
selecționabililor a figurat și 
o partidă de pescuit în Du
năre. Gurile rele zic că a- 
pele 
pezi 
știe

•
teptați să sosească vineri, în 
jurul orei 10 (ora locală), la 
aeroportul din Bratislava. Ei 
vor fi găzdui ți în modernul 
hotel „Devin", aflat lîngă 
Dunăre.

• Miercuri seara, la hote
lul „Palace", am reperat pri
mul grup de turiști români 
care au efectuat excursia 
special pentru meciul de du
minică. După unele informa
ții culese aici, numărul lor 
va trece de 2 000.

• Arbitrul jocului, portu
ghezul Leita, va sosi la Bra
tislava în cursul zilei de sîm- 
bătă, pe calea aerului.

au fost mult mai lim- 
ca duminică cînd nu se 
dacă... vor prinde ceva. 
Fotbaliștii noștri sînt aș-

seră crezînd că Se pot 
pensa de prima echipă, 
am cerut să fie iertați 
xicanii". Făcuseră vreo 
luni ___ _ ___ ,
ajuns. Și am promis lucruri 
mari 
lung.

— Primul loc în grupă ?
— Lăsam de înțeles. Mă 

bizliiam Pe două atuuri: 1) 
autentica clasă internațională 
a lui Adamec, Dobias, Kuna, 
Pollak, Viktor, Migas, 
sely, am citat aproape 
treaga 
lor

— La 
greu, vreo...

— Știți cum 
zii acasă ? 
Ron Davis ? Și totuși, 
ne-au 
Pentru 
fost 
tul, ÎI 
luri in 
deznodămint 
Acum, 
Au prins din nou

— Pe români i-ați văzut în 
ultima vreme ?

— I-am văzut, la Leipzig, 
pe învinșii lor... iugoslavii, 
caic mi-au plăcut. înțele
geți ce vreau să spun. Pe ai 
dumneavoastră, numai la 
televizor, cînd cu Mexicul...

— Ce impresie v-au lăsat ?
— M-a surprins jocul lor 

modern. Se apără bine, gin- 
dit, apoi contraatacă pericu
los. Este cea mai valoroasă 
echipă românească de după 
război. V-o spune unul care 
a jucat împotriva fotbaliști
lor români pînă în 1965.

— Vă încumetați, cum
va, Ia un prorțostic pentru 
meciul de

— Nu-mi 
ticurile nici 
Dar acum ! 
p.une Pe gînduri 
românilor la Novi Sad. 
nu-i 
amicalul 
kov ?

...O nouă intervenție ar fi 
fost de prisos, fiindcă ama
bilul meu interlocutor ajun
sese să-și pună el întrebări. 
Intr-adevăr, Novak este cii> 
cumspect, însă terenul pro
priu oferă cehoslovacilor pri
ma șansă în jocul de dumi
nică. Este atuul gazdelor, 
obstacolul nr. 1 al oaspeți
lor...

într-un timp nu prea

ă ?

Ve
in- 

echipă... și 2) marea 
dorință de reabilitare. 

Swansea a fost tare 
78 de minute, 

joacă gale- 
L-ați văzut pe 

abia 
penalty, 

mai greu a 
Ia 1—1. Res- 
ineă două go- 

minute. Dramatic 
de partidă, 

ai mei sint iar... ei. 
aripi.

dat goi din 
noi.

pînă
știți :9

pînă în 
încumetați, 

la un pronostic 
duminică ?
plăceau pronos- 

cînd 
Mai

jucam eu. 
ales că mă 

rezultatul 
Să 

fi interesat prea mult 
pe băieții ]ui Boș

RODĂM PUGILISTII SAU
1

OFERIM SPARRING-PARTNERI ?

Ieri., s-au înapoiat In Capitală 
cei cinci boxeri români partici
pant! la turneul internațional de 
la Budapesta. Antrenorul Ștefan 
lordache, care i-a însoțit, ne-ar 
spus : „Federația de box din 
R. P. Ungară, care și-a organi
zat campionatele naționale ia 
sfîrșitul lunii aprilie, a dorit 
să-și verifice boxerii susceptibili 
de a participa la campionatele 
europene. Forurile de specialitate 
de ia noi șt din R. D. Germană 
au acceptat invitația de a tri
mite 5 și. respectiv, 7 boxeri 
(neselecționați îsi loturile pentru

campionatele europene), care să 
participe la două gale de veri
ficare. în compania celor mai 
buni pugiliști maghiari. In aceste 
condiții, bineînțeles, nu mă aș
teptam să ne întoarcem victo
rioși. în prima gală, în care 
au întîlnit pe titularii pentru 
Madrid, toți cel 5 sportivi ro
mâni au fost Învinși: V. Drăgan 
a pierdut la puncte meciul cu 
campionul european Gedo ; cam
pionul Ungariei la categoria 
muscă, Junghaus, l-a învins la 
puncte pe I. Pop,, iar Badari 
l-a întrecut tot la puncte pe 
I. Lungu ; Gh. Ene a cedat greu 
la. punct? in fața campionului

european de la Moscova. Kajdl ; 
în fine, la categoria grea cam
pionul maghiar Juhâsz a cîștigat 
partida cu A. Iancu. în cea de 
a doua gală, băieții noștri au 
obținut următoarele rezultate : 
I. Pop m.n. Giiick, I. Lungu 
p. p. Olah, Gh. Ene b. p. Karl, 
A. Iancu m. n. Reder .

Dacă adversarii erau atît de 
valoroși, nu înțelegem rațiunea 
trimiterii pugiliștilor noștri, evi
dent inferiori, la infrlngeri si
gure. Precum nu ințelegem ce 
criterii au stat la baza selec
ției celor cinci boxeri.

POEIUL ILIE CONSTANTIN, recent pre
miatul Uniunii Scriitorilor pe anul 1970, 
s-a hotărît să scrie pentru revista Lucea
fărul : „Viața lui Tătaru I". O ECHIPĂ 
PIERDE pe teren propriu 5 puncte în 3 
meciuri și apoi cîștigă în deplasare, în
tr-un loc unae oaspeții ies victorioși ain 
an în paște. E vorba de Ș.N. Oltenița, 
învingătoare la Pașcani. Presimt stafia 
imoralității în spatele perdelei. Ce-ar fi 
ca federația să înceapă anchetarea unor 
cazuri dubioase ? ARSENAL ESTE A PA
TRA ECHIPĂ care izbutește în aproape 
110 ani de activitate fotbalistică oficială, 
în această tară, să cîștige, corelat, Cupa 
și Campionatul Angliei. Aritmetic vorbind, 
evenimentul se repetă la aproximativ un 
sfert de veac. Semn de forță a fotbalului 
englez. LERETER Șl NUNWEILLER III 
continuă să joace excelent în divizia na
țională, la o vîrstă cînd alții au devenit 
rotofei, beau ceaiuri medicinale si încep 
să fie uitati. KOROSI, COTARCĂ, WES- 
SER, KUKLA, BABAU, GYENGE de la 
C.F.R. Arad comit în meciul cu Crișul un 
lanț de brutalități greu de imaginat pen
tru cineva cu mai puțină fantezie. Aceleași 
fapte săvîrșite pe stradă i-ar fi făcut pasi
bili de închisoare. Asemenea explozii de 
violență se mai petrec și prin alte părți 
(Giurgiu, Cugir, Pașcani, Brăila, Oltenița, 
Anina, Satu Mare etc.). Adversarii sînt 
considerați aici niște ființe inferioare care 
nu merită altceva decît lovituri de cram- 
poane și injurii. Antrenorii, conducătorii 
acestor echipe și forurile sportive locale 
dorm în scaune. ECHIPELE NOASTRE FE
MININE DE FOTBAL caută un sprijin 
(itor) serios contra bună recompensă. Vor 
și ele o competiție sau mai multe. Deo
camdată, doar Bucureștiul promite ceva 
pentru la toamnă. Tot ciobanui Bucur ră- 
mîne mai galant. ANTRENORUL TRAIAN 
IONESCU stă aproape toaiă durata par
tidei Steaua — Dinamo în spatele porții 
echipei sale, și îndrumă (dacă o fi fost

auzit ?) jocul apărării, Pariem 1 leu con
tra 1 milion că nu de asta a cîștigat 
Dinamo. Altfel, n-ar fi existat alîtea sec
vențe cînd doar șansa a salvat poarta 
lui Constantinescu. Dar procedeul e ne- 
permis chiar și în Turcia, unde dumnea
lui a activat în ultimii ani. Măsura a fost 
luată pentru protecția vieții antrenorilor. 
S-a observat că toți cei ce obișnuiau să 
urmărească jocul de lîngă poarta echipei 
lor trăiau în medie cu 5—8 ani mai pu
țin. Nume prestigioase ale lumii medi
cale internaționale girează această con
cluzie. VICTOR TUDOR POPA, regizor la 
Teatrul Național din Cluj și crainic pen
tru meciurile de fotbal, neutilizat de mult 
in a doua postură. De ce ? 270 000 DE 
SPECTATORI au urmărit anul acesta fi
nala Cupei Scoției (un meci terminat la 
egalitate, al doilea este ciștigat de către 
Celtic). Și aici, aceeași echipă cîștigă con
comitent Campionatul si Cupa. CARNA
VAL PE STRĂZILE LONDREI după încoro
narea Arsenalului. Ziarele engleze publică 
o imagine în care Frank Mc Lintock (că
pitanul echipei) arată Cupa unoi mulțimi 
delirante, pe o stradă blocată. Cioul foto
grafiei : o doamnă în vîrstă, o doamnă 
respectabilă, bunica noastră (arată cam 
de 70 ani), ajunsă aproape de erou, 
atinge Cupa și e transfigurată «de o rară 
voluptate. Nu rîdeți I CELEBRUL SCRIITOR 
ITALIAN Pier Paulo Pasolini afirmă că 
fotbalul e un limbaj cu structuri poetice 
(momente de fantezie) sau cu echivalențe 
în arta prozei (acțiunile construite rațio
nal). TOT DESPRE ARSENAL. Clubul en
glez e în stare să alinieze aproximativ 
50 de jucători capabili să-l reprezinte în 
competițiile oficiale europene și insulare, 
în schimb, noi nu avem măcar o singură 
echipă de club cu 11 fotbaliști de valoare 
superioară. Nici noi, dar nici mulți alții.

MEDITAȚIE CU JAMAISCHI

FOTBALIȘTII SINT SI El
7 7

„Sportul studențesc" pier
duse un nou punct în depla
sare și atmosfera din auto
buzul care-i transporta pe 
studenți spre București era 
de-a dreptul sumbră.

Cu capul plecat, Kraus 
gîndea la penalty-ul irosit 
în finalul partidei, Rădules- 
cu suferea, și suferința lui 
era atît de vizibilă îneît lăsa 
deoparte orice întrebare, lui 
Bujor îi era sete, dar răbda 
în tăcere, nevrînd să tul
bure pe nimeni, căci fiecare 
își vedea de-ale lui...

★
Toată lumea moțăie, doar 

Jamaischi are chef de vorbă.
— 'Asta e dacă lipsește 

Ciornoavă! Nu putem juca 
doar doi la mijloc... Cine 
mai joacă azi cu doi la 
mijloc ?! Nimeni. Asta era 
pe vremea lui tata Noe...

Din cuvintele astea, arun
cate întîmplător, 
discuția de mai jos.

★
— Ce-i nou Jami ?
— Nimic nou. La 

ani încep să simt că 
trînese.

(Numai 2G de ani, 
nu știu de ce, aveam 
sia că ai trecut de 30. 
parcă de cînd lumea...).

s-a născut

26 de 
imbă-

Jami, 
impre- 

joci

Antrenorii 
iarna asta 
niciodată, 

primul, 
nu te

. Și 
cu-

— Chiar așa ? 
mi-au spus că în 
te-ai pregătit ca 
că ai fost mereu 
dacă nici Motroc
noaște, doar ați jucat 6 ani 
în aceleași tricouri!

— Cum să-ți spun, nu pi
cioarele și mîinile mi-au îm- 
bătrînit, deși mulți ar jura 
că nu mai pot să alerg de... 
bețiv ce sînt, dar asta e 
altă treabă, n-a fost prima 
oară cînd oamenii au făcut 
din țintar... Capul parcă îmi 
îmbătrînește, și nici măcar 
nu știu ce să-ți spun 
simt...

— Ce-ți face puștiul? 
crescut ?

Se ridică, pleacă cu 
legănat spre șofer, ■ își 
prinde o țigară, revine :

— A murit. Avea doi 
și jumătate...

Iiămîn fără vorbă • ceea 
ce voise să fie o simplă po
litețe, devenise o greșeală 
dureroasă.

— Eram în turneu, in Iu
goslavia. Cînd ne-am întors, 
îi adusesem un urs de ju
mătate de metru... Nu l-am 
mai găsit.... Il și îngropa- 
seră...

INCORUPTIBIL

ca

A

pas
a-

ani

Miine, la Pitești

FESTIVALUL JUDEȚEAN 
„MEMORIA ARGEȘULUI"

De la ora 17,30: Selecționata olimpica a României — R. D. Congo
Sîmbătă. stadionul piteștean 

..1 Mai“ va găzdui festivalul ju
dețean „Memoria Argeșulul“, in 
cadrul căruia vor avea loc va
riate manifestări cultural-sporti
ve. Punctul de atracție al zilei il

FARUL - SELECȚIONATA CONGO (K)

va constitui, fără Îndoială, me
ciul de fotbal în care lotul olim
pic al României va Întîlni Selec
ționata Republicii Democratice 
Congo. Această partidă, progra
mată să înceapă de la ora 17,30, 
va urma meciului amical dintre 
divizionarele F.C. Argeș și Petro
lul Ploiești.

— Soția a plecat. Eram 
căsătoriți, de 8 ani. Intr-o 
bună zi, m-am dus la antrena
ment, șl cînd am deschis 
ușa. seara, n-am mai găsit 
nimic în casă. Luase tot. 
Covoare, frigider, televizor...

— Și-acum ?
— Acum divorțăm. Mi-a 

venit rindul să umblu și 
prin tribunale!

_. ★
Discuție de la om la om 

cu doctorul „Sportului stu
dențesc", Șerban Florian.

îl întreb dacă mai bea 
Jamaischi.

— Nu știu ce face lunea... 
în rest, nu l-am văzut bind 
nici o bere. A slăbit, învață 
pentru examene cum nu l-aș 

; fi crezut capabil (n.n. Ja
maischi 
nul I la 
aleargă mult... 
impresia 
ceva. Ceva de bine.

★
— Ce zici, Jami, intrați în 

A ?
— E greu. Aș vrea pentru 

această echipă care dorește 
promovarea mai mult decît 
orice pe lume.

— Ce-o 
trați ?

— Poate 
continuare, 
acasă.

— Unde
— în Moldova. Poate la 

lași, poate la Fălticeni. Am 
venit singur — ți-aduci a- 
minte, în ’62. la U.E.F.A.. 
Bucureștiul mă speria, ca

sele mi se păreau uriașe —, 
am văzut atitea, am bătut 
atîtea țări, acum mă întorc 
tot 'singur. Am umblat des
tul prin lume. Norocul meu 
a fost cit să încapă într-un 
degetar...

★
Am scris rîndurile de 

mai sus cu speranța că 
atunci cînd cineva va șopti, 
într-o cafenea sau pe stradă’

este student în a- 
I.E.F.S.). joacă bine. 

Uneori. ani 
că i se întîmplă

să faci dacă in-

ii m. să joc in 
poate am să plec

acasă ?

2-1 (0 — 0)
In primul meci pe eare-1 între

prinde în țara noastră Selecțio
nata de fotbal din Congo (K) a 
fost învinsă de către formația 
Farul cu 2—1 (0—0. Au marcat 
Tănase (min. 68), Ologu (87) și 
respectiv, Mokill (84). (C. POl’A- 
corcsp.).

RAPID
După jocul susținut miercuri, 

la Tîrgoviște, cu lotul 
olimpic, echipa Hansa Ros
tock, clasată pe locul 5 în 
campionatul primei divizii a 
R. D. Germane, va evolua

Astăzi, în Giulești
HANSA ROSTOCK

astăzi, pe stadionul Giulești, 
în compania Rapidului. Par
tida va începe la ora 17.

Duminică,

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI A XXV-a

A DIVIZIEI B
SE11IA I

Metalul Tirgoviște — Pro
gresul Brăila : V. DUMI
TRESCU, ajutat la linie de 

,S. Ene și V. Teciu (toți din 
București) ;

Metrom Brașov — F. C. 
Galați: A. PÎRVU, ajutat de 
V. Murgășan și R. Stîncan 
(toți din București) ;

Dunărea Giurgiu — Sportul 
studențesc: Z. DRĂGHICI,
ajutat de D. Grosu și N. Ior- 
dache (toți din Constanța) :

Politehnica Galați — Poia
na Cîmpina : N. RAINEA, a- 
jutat de T. Radu și N. Ca- 
leop (toți din Bîrlad) ;

Portul Constanța — C.F.R. 
Pașcani: C. DINULESCU, a- 
jutat de M. Haimovici și G. 
Micloș (toți din București) ;

Știința Bacău — A.S.A. Tg. 
Mureș : EM. VLAICULESCU. 
ajutat de T. Moraru și I. 
Chiriță (toți din Ploiești) ;

Metalul București — Cea
hlăul P. Neamț : I. IIRISTEA 
(Alexandria), ajutat de A. 
Deca și N. Crețu (ambii din 
Zimnicea) ;

Flacăra Moroni — S, N. Ol
tenița : GH. POPOVICI, aju
tat de D. Isăcescu și F, Co
loși (toti din București).

SERIA A II-A

Politehnica Timișoara — 
C.F.R. Arad : D. MUNTEA- 
NU, ajutat de E. Călinescu și 
M. Pîrvu (toți din Reșița) ;

Olimpia Satu Mare — O- 
limpia Oradea: A. POP 
(Cluj), ajutat de I. Rus III 
(Cluj) și A. Vancea (Dej) ț

Minerul Anina — Electro- 
putere Craiova : TR. CRU- 
CEANU, ajutat de I. Opriță 
și S. Cazan (toți din Arad) ;

Vagonul Arad — Gaz Me
tan Mediaș : T. VAS, ajutat 
de S. Patkoș și A. Szike (toți 
din Oradea) ;

Metalurgistul Cugir — U.M. 
Timișoara : M. BIOLAN, a- 
jutat de G. Cojocaru și V. lo- 
nescu (toți din Tr. Severin) ;

Crișul Oradea — Gloria Bi
strița : C, SILAGHI, ajutat 
de G. Pop și I. Rențea (toți 
din Baia Mare) ;

Minerul Baia Mare — 
C.S.M. Reșița : I. CÎMPEA- 
NU, ajutat de T. Gaboș și E. 
Gălbăjos (toți din Cluj) ;

C.S.M. Sibiu — Corvinul 
Hunedoara : N. BARNA (Tîr- 
năveni). njutat de D. Răduți 
și I. Barta (ambii din Re- oh ’ n T

pe un stadion sau aiurea, 
„uite-1 pe Jamaischi", ni
meni nu-l va mai vorbi de 
rău.

Am scris aceste rînduri pen
tru echipa „Sportul studențesc" 
care poate avea un rol hotă
rî tor în următorii 
fotbal și de viață ai 
maischi.

Am scris aceste 
mai cu seamă pentru fotba
liștii aceștia, pe 
plaudăm sau îi 
care sint 
meni din 
virtuți și 
și dureri.

ani de 
lui 3a-

rînduri

care îi a- 
hulim. dar 

ca noi, oa- 
și oase, cu

Jb fel 
carne 
păcate, cu bucurii

Ov. IOANIȚOAIA

PRONCSTICUL
NOSTRU

I

LA CONCURSUL
PRONOSPORT

NR. 20
din 16 mai 1971

Cehosl. — România 
România — Cehosl. 
Fiorentina — Inter 1 
Foggia — Juventus 
Lazio — Lanerossi 
Milan — Cagliari 
Napoli — Bologna 
Sampdoria — Varese 
Torino — Catania 
Verona — Roma 
Metal ti] Tîrg.—Prog. Br. 
Știința Bacău — AȘ.A. 
C.S.M. Sb. — Corvinul

la Craiova

7 ORE DE FOTBAL!
După cum ne informează 

corespondentul nostru Ște
fan Gurgui, duminică, cu 
începere de la ora 9, va ti
vea loc la Craiova un bogat 
program fotbalistic, care va 
cuprinde două partide ine
dite : echipa profesorilor din 
orașul Pitești va întîlni e- 
chipa profesorilor din ora
șul Craiova, după care for
mația ziariștilor din locali
tate va juca eu echipa ar

i.

j,

tiștilor Teatrului Național 
craiovean. Urmează partida 
vedetă a zilei : Universita
tea Craiova — F.C. Argeș. 
Programul va mai cuprinde 
două jocuri din campionatul 
republican pentru juniori și 
școlari. Pauzele vor fi pig
mentate cu demonstrații de 
gimnastică, atletism și ci
clism. In total, 7 ore de fot
bal! i

AUTOTURISME, EXCURSII PESTE HOTARE
Șl ClȘTIGURI IN BANI LA TRAGEREA SPECIALA 

A LUNII MAI LA PRONOEXPRES
Miercuri 19 mal 1971,- va avea 

loc TRAGEREA SPECIALA A 
LUNII MAI LA PRONOEXPRES,. 
un nou prilej de a obține cîști- 
guri importante.

In primul rind se atribuie auto
turisme în număr. NELIMITAT : 
Dacia 1300, Moskvici 408 cu 4 
faruri și radio, Moskvici 408 eu 
caroserie 412, Dacia 1100, Skoda 
S 100 ; deci, o bogată și variată 
gamă de autoturisme.

Tot în număr NELIMITAT se 
acordă și excursiile deosebit de 
atractive : în U.R.S.S. (Klev-Socl), 
durata 15 zile și în IUGOSLAVIA. 
BULGARIA și UNGARIA (cu au-' 
tocarul) durata 17 zile.

Se mai atribuie ciștlguri in nu
merar, de valoare variabilă șl 
ciștlguri fixe in bani in număr 
NELIMITAT.

Vor ii efectuate 5 extrageri, în

3 faze. In total se vor extrage 31 
de numere, La faza I se vor e- 
fectua două extrageri obișnuite 
de o numere diferite din 45 și 
respectiv; 5 numere diferite din 
cele 39, rămase in urnă după 
efectuarea primei extrageri. La 
faza a Il-a se vor efectua două 
extrageri suplimentare de cîte 6 
numere diferite din 45, iar la ul
tima fază (a III-a) se va efec
tua o singură extragere de 8 
numere diferite din 45. Cîștlgu- 
rile vor fi atribuite pe 24 de ca
tegorii.

Participarea se face po vari
ante de 3, 6 șj 15 lei. variantele 
de 15 lei dînd dreptul de parti
cipare la toate cele 5 extrageri,- 
cu șanse mari de cișlig.

Rubrică redactată de LOTO 
PRONOSPORT,



Trimisul nostru special, Aurel BREBEAMJ. transmite:

IN PRIMA ZI A BALCANIADEI DE VOLEI,
UN MECI DECISIV: ROMÂNIA-BULGARIA (f)

LEEDS

SARAJEVO, 13 (prin tele
fon).

După e 
obositoare. 
Timișoara 
naționale de volei ale 
noastre au ajuns la Sarajevo, 
orașul gazdă al Balcaniadei, 
care ss desfășoară începînd de 
vineri. In sala- Skenderija, eu 
o eapaeitate de peste 5 000 de 
locuri.Voleibaliștii români au efec
tuat joi ușoare antrenamente 
de acomodare, maniiestînd o 
deosebită poftă de joe. Ei vor 
intra în hora disputelor abia 
slmbătă, eînd vor întîlni for
mația Greciei, într-o partidă 
in care prima șansă aparține, 
indiscutabil, românilor. Seles- 
ționerii Iotului rrasculin au 
stabilit la antrenamente sexte
tul de bază : Udișteami, Cutloi 
(trăgători principali). Schrei
ber, Barta (trăgători secunzi), 
Stnmate și Oros (ridicători), de 
tapt aceiași șase care au evo
luat șl în meciurile de verifi
care de la Bacău și P Neamț. 
O atenție deosebită a fost a- 
cordată .1 ț---—— •
Dumănoiu — «are ă dovedit o 
formă constant bună, Vrani- 
ță. Enescu și Duduciuc, tn așa 
tei Incit în meciurile grele, eu 
Bulgaria și «u Iugoslavia, să

călătorie destul de 
su întreruperi la 
și Belgrad, loturile 

‘ ‘ ’ țării

și primelor rezerve i

fie alinia) un sextet «îl mal 
omogen.

Și în tabăra fetelor domnește 
însrederea, dar emoțiile lor a<> 
atins o eotă înaltă, datorită 
faptului eă ele vor întîlni, însă 
în prima zi a «ompetiției. gar
nitura Bulgariei, deținătoarea 
titlului. De altfel, voleibaliste
le noastre privese acest met! 
ca pe o revanșă — în urma 
înfrîngerii suferite în toamnă 
la Campionatele rrondiale — 
ce trebuie să și-o ia eu orice

PROGRAMUL 
DE AZI

ROMÂNIA - BULGARIA (f) 
TURCIA — BULGARIA (m) 
GRECIA — IUGOSLA

VIA (m)

preț. Asupra utilizării jurătoa- 
rei Rodiea Popa planează in
certitudinea, deoarece nu s-a 
refăeut după o entorsă la glez
nă. Cu toate acestea, antreno
rii pot alinia un sextet redu
tabil : Florentina Itu, Aurelia 
Călinei-lebini, Eugenia Rebac, 
Mariana Popescu. Gabriela 
Popa și Mariana Baga.

In competiția feminină se

ma| află numai echipa Iugo
slaviei,. deoareee în ultimul 
moment formațiile Albaniei, 
Turelei și Greciei au anunțat 
că nu se mai prezintă. De alt
fel, Albania nu participă nici 
cu echipa masculină. Așadar, 
au rămas în lupta pentru titlu
rile de campioane ale celei 
de-a iV-a ediții a Balcania
dei : Bulgaria, România, Iugo
slavia, Grecia, Turcia (mascu
lin), Bulgaria, România, Iugo
slavia (feminin).

Presa iugoslavă consaciă 
largi spații Balcaniadei, anali- 
zînd șansele concurentelor. De
ținătoarele ambelor titluri, for
mațiile Bulgariei, Sînt in cen
trul atenției, fiind considerate 
principalele favorite. De ase
menea. teamnrile României se 
bucură de frumoase aprecieri, 
exprimîndu-se opinia că ele 
vor fi cele mai periculoase ad
versare ale campioanelor. De
sigur, din acest calcul a! șan
selor nu au fost excluse for
mațiile țării gazdă, care bene
ficiază și de avantajul tere
nului.

S-a anunțat, totodată, că du
minică va avea loc conferința 
Comisiei de organizare a Bal
caniadei care va stabili, prin
tre altele, țara organizatoare 
a următoarei ediții.

DIMENSIUNILE UNOR VICTORII
Pe marginea comportării spadasinilor romani 

in turneul de la Gliwice
făcut „senzație" — cunl a 
cotidianul sportiv „Prze- 
Sportowy" din Varșovia 

— . victoria spadasinilor români 
in turneul internațional de la 
Gliwice unde. în afara gazde
lor. erau prezent! și trăgătorii 
italieni.

De ce a fost categorisit astfel 
succesul scrimerilor noștri, re
iese din comentariul aceluiași 
ziar ..... pînă de curind — scrie
„Przeglad Sportowy” — româ
nii n-au avut prea multe de 
spus la această armă”. Si tre
buie să recunoaștem că spre 
deosebire de floretă, probe în 
care sportivii și sportivele noas
tre au urcat pînă ta cele mai 
înalte trepte ale ierarhiei mon-

A 
scris 
glad

capriciile sorților au opus-o 
încă din primul tur redutabilei 
formații poloneze.

Tinerii noștri spadasini au 
făcut lin meci curajos și n-au 
cedat decît Ia mare luptă (7—8) 
valoroșilor adversari, care a- 
veau să devină vice-campioni ai 
lumii. Au trecut de atunci opt 
luni de zile. Spadasinii au con
tinuat — ca și ceilalți trăgători 
— o pregătire minuțioasă, au. 
primit vizita unui grup de scri- 
meri sovietici in frunte cu A. 
Nikancikov, campionul mondial 
al probei, au făcut și o scurtă 
pregătire în comun cu aceștia, 
iar acuni, în atit de agitata 
(din punct de vedere competi- 
țional) primăvară, ei ne arată 
că au ceva de spus pe planșele 
turneelor internaționale. „Spa
dasinii români — scrie, la rîn- 
dul său, ziarul ..Sport" din Ka
towice — au dovedit cea mai 
bună pregătire dintre toți par
ticipant» la turneu”.

Dacă trăgătorii români
fi obținut numai victoria in

ÎNCEP „EUROPENELE" DE GIMNASTICĂ

„PAUNESCU POATE ASPIRA LA UN LOC
ÎNTRE PRIMII 6"-este de părere Miroslav Cerar

MADRID, 13 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special).

A sosit 
tr-o ntiuă 
gimnastică 
neri. de la 
pă de participant! se va pte- 
zenta la aparate, urmînd ca, 
după aproximativ două ore 
și jumătate, să evolueze și 
favoriții întrecerii, gimnaștii 
din grupa B. Plasați în pri
ma grupă (pe baza rezulta
telor înregistrate la preceden
tele campionate ale Continen
tului), , 
avea o 
dificilă, 
versari 
valoare 
consecință, 
ca nivelul 
mențină la
Dar, atit la antrenamentul de 
miercuri cit și la cel de joi, 
Glicorghe Păunescu, Dan Gre
cii, Nicolae Achitn și Mircea

ziua startului în- 
ediție a CE. de 

masculină ! Vi- 
ora 18, prima gru-

gimnaștii români vor 
misiune extrem de 
deoarece au ea ad- 
direcți sportivi de o 

mai redusă și, în 
este de prevăzut 

notelor să se 
o cotă scăzută.

Gheorghiu au produs o plă
cută impresie celor prezenți 
în sală, atit prin evoluția lor 
generală cit și prin valoarea 
exercițiilor la unele .aparate. 
De altfel, aceasta este și pă
rerea multiplului medaliat 
olimpic și mondial, iugoslavul 
Miroslav Cerar. Asul incon
testabil al calului cu minere 
a fost plăcut impresionat de 
modul bum s-au prezentat 
gimnaștii noștri la cele două 
antrenamente efectuate aici 
și ne-a declarat, că se va 
bucura sincer dacă prietenii 
lui români vor reuși o com
portare bună. „Păunescu, 
ne-a spus Cerar, poale aspira 
Ia un loc între primii șase, 
atit la - sol cit și la cal cu 
minere".

De la moartea., tragică a 
aceluia care a fost cel mai 
bun gimnast din toate tim
purile, al Spaniei, campion 
absolut al celei de a doua

ediții a ..europenelor" — 
Joachim Blum, nici un alt 
sportiv spaniol n-a mai atins 
asemenea performanțe. Dar, 
indiferent de aceasta, supor
terii madrileni ai 
își îndreaptă 
primul rînd, 
Ugarte, de la i 
tă. cel puțin, i

Este posibil 
iile făcute pe 
intrinsece a concurenților și 

formei manifestate la cele 
antrenamente de la
De Deportes, pe care 
urmărit miercuri și 
se confirme. Nu este 
însă, să consemnăm

gimnasticii 
gîndurile, în 
spre Ceciiio 

care se așteap- 
o medalie.
ca pronosticu- 

■ baza valorii

După efapa de ieri in „Cursa Păcii"

TEODOR VASILE la 55 de secunde 
de noul lider: 

polonezul Zenon Czeehowski
Etapa a VIT-a, disputată pe U- T. Rossi (italia) 23h2t......

.... . . < „ •« > < ..x.- I > _ .. E. i n » 1 A'1 z-,în 1 iruta Cottbus — GSrlitz (135 
km) a debutat eu o porțiune 
de „studiu1* și marcaj sever 
între protagoniști. Tn a doua 
parte, atacurile s-au succedat 
cu repeziciune, printre ani
matori aflindu-se aceiași cu
rajos Teodor Vasile. secon
dat de coechipierii săi N. 
David și C. Grigore. Pe ul
timii km, 's-au desprins 
conciirenți — printre care 
cei trei cicliști români 
mai sus —- care au disputat 
sprintul final pe pista stadio
nului din Gorlitz. Clasamen
tul etapei: 1. Z Czeehowski 
(Polonia) a parcurs 135 km 
în 31)18:42, media 40,860 
km h, 2. A. Starkov (U.R.S.S.), 
3. T. Fierens (Belgia), 4. F. 
Ohgarato (Italia), 5. V. Mora
vec (Cehoslovacia), 6. TEO
DOR VASILE, 7. V. Nijelu- 
bin (U.R.S.S.), 8 D. Mickein 

9. L. Van Stae.ven 
10. B. Knispel 

11. NICOLAE DA-

23h22:04. 
echipe: 1. Cehoslovacia

93h29:)3, 2. U.R.S.S. 931)29:46. 
3. Polonia 93h30:50. 4. Italia 
931133'34, 5. Belgia 93h34:33, 
6. ROMANIA 931137'28

l’e

două 
Palacio 
le-am 
joi. să 
exclus,
și surprize, cu totul posibile 
in gimnastică, sport în care 
oîteva zecimi de punct pot 
duce uneori sportivul la 
triumf sau să-l îndepărteze 
mult de podium. Un fapt Fa
mine cert : participarea ce
lor mai buni 63 de gimnaști 
din Europa este premisa si
gură a unui spectacol de 
înaltă ținută sportivă, mai 
ales că aici, concurenții se 
vor prezenta numai cu exer
cițiile liber alese, cele care 
asigură întrecerii un mai ri
dicat nivel dg măiestrie. 
Chiar dacă la Palatul Spor
turilor preddfriină afișele 
„europenelor" de box și nu 
cele de gimnastică, casele de 
bilete au fost tot mai mult 
solicitate. în ultimele zile și 
sînt speranțe că întrecerile 
de gimnastică, de vineri și 
sîmbătă, vor fi urmărite de 
numeroși spectatori madri-

pu- 
be- 
îm- 
in-

(R.D.G.), 
(Belgia), 
(R.D.G.).
VID 12. Z. Krzeszowiec (Po
lonia). 13. CONSTANTIN 
GR1GORE, 14. I. Gera (Unga
ria). 15. J. Timm (Danemar
ca) toți același timp. După 
această etapă un nou , lider 
în clasamentul general i 1 
Czeehowski 231120:17, 2. Star
kov 231120:40, 3. Mickein 
2.3h20:44, 4. R. Szurkowski 
(Polonia) 23h2l:04, 5. A. Ho> 
lik (Cehoslovacia) 23h2):ll, 6 
Teodor Vasile 23h2l.T2, 7.
Fierens 231121:16, 8. R. Lebus 
(Cehoslovacia) 231121:32, 9. G. 
Musseif (Italia) 23h21:41, 10.
M. Demeyer (Belgia) 23h21:49,

ISRAEL
l. SEPEȘl 

diale. spre deosebire, chiar, de 
sabie, unde trăgătorii români 
s-au alăturat in C.M. din 1969 
eșalonului fruntaș (intre primele 
6 din lume), spada rămăsese pe 
poziții modeste. în această si
tuație. federația română de spe
cialitate a decis o remaniere 
aproape completă a lotului, fă- 
cind apel la elemente tinere, 
de perspectivă. Cu o asemenea 
echipă s-a concurat lâ „mondia
lele” din toamna trecută, cînd

ar

proba pe echipe s-ar fi 
lut considera că au fost 
neficiarii unui concurs de 
prejurări. Dar întrecerea 
dividuală a avut, în finală,
trei sportivi români, dintre 
care T. Sepesi și Al. Istrate 
s-au clasat pe primele două 
locuri. Succesul din „Memo
rialul Franz” — cum s-a nu
mit proba pe echipe — pri
mea o confirmare promptă și 
foarte elocventă, căci printre 
finaliști se aflau doi trăgători 
experimentați, participanți la 
J.O, și la „mondiale1'; polone
zul Nielaba și italianul Mu- 
zio.

Nu putem consemna decît 
cu satisfacție aceste succese 
care, alături de scontatele vic
torii ale floretistelor și de 
onorabilul loc secund al flo- 
retiștilor, au făcut ca scrima 
românească să-și atragă noi 
cuvinte de laudă. Apropiatul 
turneu al țărilor socialiste, pe 
care îl va găzdui capitala 
noastră, ne va da prilejul ri
nei utile și exigente verificări 
a valorilor de care dispunem 
în toate cele patru arme.

Sebastian BONIFACIU

LA TEL-AVIV

Primele schimburi de mingi
în meciul de tenis

AVIV, 13 (prin telefon).
Reprezentativa de tenis a 

României, sosită aci în zorii 
zilei de miercuri, a început în 
după-amiaza aceleiași zile, 
pregătirile pentru meciul ee-I 
va susține în compania selec
ționatei Israelului, în cadrul 
turului doi al „Cupei Davis". 
Ilie Năstase, Ion Țiriac, Petre 
Mărmureanu și Sever Dron au 
făcut, sub conducerea căpita
nului nejucător al echipei, 
Ștefan Georgescu, primele an
trenamente pe terenul central 
de tenis al stadionului Rarrat 
Gan, din apropiere de Tel 
Aviv.

VIZITA UNEI DELEGAȚII SPORTIVE
VEST-GERMANE IN

MOSCOVA 13 (Agerpres). 
— La invitația Comitetului 
pentru Cultură Fizică și Sport 
de pe lingă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S., la Mosco
va a sosit în vizită delegația 
Uniunii Sportive a R, F. a 
Germaniei în frunte cu pre
ședintele Uniunii, Wilhelm 
kregel. Din delegație fac 
parțe Hans Hmeling, Klaus 
Hess și Karl Heinz GiselSr.

La sosire delegația a fost 
întîmpinată de președintele

UNIUNEA SOVIETICA
Unional de Cul- 
și Sport, Serghei 
de alte persoane

Comitetului 
tură Fizică 
Pavlov și 
oficiale.

Delegația 
germană va rămîne în U.RS.S. 
șapte zile, timp în care va 
vizita, de asemenea, orașele 
Leningrad și Erevan, pentru 
a cunoaște activitatea 
nizațiilor sportive 
și pentru a purta 
biri Cu reprezentanții mișcă' 
rii sportive din U.R.S.S.

sportivă vest-

orga- 
sovietice 
convor-

ROMANIA
întîlnirea este programată 

pentru 14, 15 și 16 mai, vineri 
(n.r, azi) fiind prima zi de joc. 
Gazdele și-au anunțat forma
ția, compusă din Eleazar Da- 
vidman, dr. Jan Frumann, Yo
sef Stabholz și Yeshua Sha- 
lem. Se pare că ultimii doi vor 
fi folosiți în partidele de sim
plu, ceilalți formînd cuplul 
pentru jocul de dublu.

Cercurile sportive din Israel 
manifestă un interes deosebit 
pentru întrecerile tenismeni- 
lor, iar în presă apar men
țiuni despre valoarea ridicată 
a jucătorilor români. Astfel 
este prezentat Ilie Năstase, 
tenismanul nr. 6 în clasamen
tele mondiale ale specialiștilor, 
ca și Ion Țiriac, care — de 
altfel — demonstrează o for
mă excelentă ia antrenament. 
Petre Mărmureanu este o ve
che cunoștință a iubitorilor de 
tenis din Israel, el avînd la 
activ o serie de victorii în tur
neele organizate în ultimii ani, 
în această țară.

Amănunt important: de la 
începutul săptămînii, tempera
tura — foarte ridicată pînă a- 
tynțj — a scăzut simțitor, așa 
că există speranța ca jocurile, 
care încep la stadionul Ramat 
Gan, să se desfășoare în cele 
mai bune condiții.

Intr-un moment cină, 
mapamondul fotbalistic 
pare să fie unanim în a 
acorda Arsenalului din 
Londra cununa de super- 
echipă a soccerului englez, 
ne vom permite să facem 
opinie separată, preferind o 
altă formație cu nume pre
stigios, deși mai puțin adu
lată de succese: Leeds V- 
nited.

Este echipa care retră
iește în acest sfîrșit de se
zon marea dramă a a- 
nului trecut, cînd o suc
cesiune de zile negre a- 
vea să lase lui Jackie 
Charlton și coechipierilor 
săi gustul amar al înfrin- 
gerii totale. In cîteva 
săptămîni, din primăvara 
lui ’70 Leeds lăsa să-i 
scape printre degete un 
campionat în care con
dusese pe două treimi 
din lungimea sa. era eli
minată de Celtic din 
„Cupa campionilor euro
peni" (0—1 la Leeds și 

1—1 la Glasgow) și pier
dea apoi, în prelungirile 
unui meci de rejucare, 
printr-un gol marcat în 
minutul 117, finala celei 
mai populare competiții a 
fotbalului _ britanic — 
Cupa Angliei.

Așa cum am spus, 
Leeds își retrăiește în a- 
ceste zile drama. Dupăce 
a fost eliminată surprin
zător în sferturile ,.Cu
pei" de o echipă de care 
probabil nu auziseră pînă 
atunci chiar și unii pa
sionați de 
Anglia — 
nited, 1 _ 
echipa lui Don llevie ra
tează în ultima etapă, de 
fapt ' printr-un gol du
bios în meciul pierdut cu 
1—2 la West Bromwich 
Albion (meci cu scandal 
și arestări...), un camplo- 
'nat pe care-l condusese 
„din cap in cap", uneori 
cu 6—7 puncte avans.

Există o poveste cu 
.,doi •iepuri". In cazul lui 
Leeds au fost de fiecare 
dată... trei, la cupă și 
campionat adăugindu-se și 
o competiție europeană. 
Eforturile împrăștiate în 
mai multe direcții Sînt, 
credem, principala cauză 
a „dramei" echipei din 

Leeds. Chiar și o echipă 
engleză, cu un efectiv bo
gat de jucători, cum sînt 
toate in faimoasa Ligă, 
suportă rigorile unui se
zon excesiv de încărcat.

Fără a nutri o simpa
tie specială pentru _ echi
pa ai cărei nervi sînt 
poate la limita _ prăbușirii, 
parcă i-arn dori sincer a- 
ceastă singură compensa
ție posibilă în finala ulti
mului trofeu care-i mai 
este accesibil anul acesta 
— ,,Cupa europeană a tir- 
gurilor" —1 unde confrun
tarea decisivă o va juca 
cu „bătrîna doamnă" în
tinerită a fotbalulțiț ita
lian, Juventus Torino.

fotbal din 
Colchester U- 

liga a iV-a! —

Vladimir MORARU

Constantin MACOVfl

Teodor Vasile, ciclistul nr: 1 
al sezonului 1910, confirmă 
din plin așteptările noastre 
in „Cursa Păcii'', marea com
petiție in care se află prin
tre protagoniștii etapelor.

Fotoi V, BAGEAC

POLIHRONIADE 
REMIZEAZĂ 

CU STADLER
BELGRAD 13 (Agerpres).

— Turneu] inter-zonaF femi
nin de șah de la Ohrid (Iu
goslavia) a continuat cu 
partidele cuprinse în runda 
a 5-a. Jucînd cu piesele albe 
împotriva șahistei iugoslave 
Tereza Stadler, maestra ro
mâncă, Elisabeta Polihror.ia- 
de, a deținut mult timp iniția
tiva, dar adversara sai-aopus 
o apărare exactă, și, în cele 
din urmă, arbitrii au consem
nat remiza. A doua reprezen
tantă a României la acest 
turneu, Gertrude Baumstark, 
a pierdut partida cu Katia 
Iovanovici. Lazarevici, cu 
piesele negre, a cîștigaț la 
Carff, iar Ivanka a învins-o 
pe Cardoso. Restul parti
delor s-au întrerupt.

în clasament continuă să 
conducă mastra sovietică, 
Nana Aleksandria, cu 4 punc
te și o partidă întreruptă, 
urmată de ELISABETA PO- 
LIHKONIADE (România) și 
Tereza Stadler (Iugoslavia) — 
cu cîte 3 p,

LOTUL FOTBALIȘTILOR ROMANI
(Urmare din pag. 1)

seriozitate — ne exprimăm 
speranța că fotbaliștii noștri 
vor trage concluziile cores
punzătoare pe marginea... în- 
tîmplării de la Piopeni.

Să sperăm că dușul de ieri 
va avea efectul dușului — 
mai rece — suportat cîndva 
la Lidge, înaintea memorabi
lului draw de pe Wembley.

înainte de a încheia aces
te rînduri, vom consemna 
declarația ...pedagogică a lui 
Angelo Niculescu, care ne-a 
spus că nu este supărat pe 
elevii săi, vinovați de a fi 
luat jocul în serios prea tîr
ziu, numindu-ne, cu liniștea-i 
proverbială, „11“-le care va 
începe meciul de la Bratis
lava. Iată-I :

RADUCANU — SATMA- 
REANU, DINU, DAN. MO
CANII, ANCA, DUMITRU, 
NEAGU, DEMBROVSCHI. 
DUMITRACHE, LUCESCU. 
(Din lot mai fac parte : Atla- 

Niculescu, 
VI și Tă- 

ANGELO 
TITUS

O cursă specială a compa
niei TAROM va transporta 
azi lotul fotbaliștilor români 
(decolarea avionului are loc 
la ora 9,30) la Bratislava.

Tot astăzi, începînd de la 
ora 17 (ora 18 a Bucureștiu- 
lui), jucătorii noștri vor face 
un antrenament de acomo
dare pe stadionul Slovan, pe 
care va avea loc partida de 
duminică.

Iată alcătuirea echipei care 
jucat la Piopeni :
Kăducanu (min. 46 Ada-

a

u.s.s

ț

FAVORITELE
In campionatul european s-au 

desfășurat miercuri seara alte 
meciuri. Cu două excepții, gaz
dele au obținut victorii clare: 
Anglia — Malta 5—0. Portugalia 
— Danemarca 5—0. Formația El
veției a dispus greu de Grecia, 
deșt oaspeții n-au aliniat cel 
mai bun „11". Din punctul nostru 
de vedere, cel mai important joc 
a avut Ioc la Tirana, unde vii
torii adversari ai echipei Româ
niei în preliminariile turneului 

olimpic au intîlnit formația Po
loniei. Iată cîteva relatări asu
pra partidelor de miercuri.

ECHIPA POLONIEI 
A ÎNTÎLNIT UN 

ADVERSAR REDUTABIL 
LA TIRANA

La Tirana, în meciul dintre Al
bania și Polonia (1—1, în grupa 
a 8-a a C.E.), gazdele au folosit 
aceeași formație ca și în preli
minariile olimpice. Comentato
rii polonezi apreciază jocul bun 
a! albanezilor, evidențiind în mod 
deosebit pe portarul Dinella, pe 
fundașul Dalles și înaintașul 
Pano. Echipa Poloniei nu s-a pu
tut acomoda cu căldura neobiș
nuită pentru această perioadă 
(4-30 grade), dar a obținut totuși 
un rezultat prețios în fața unui 
adversar redutabil pe teren pro
priu: lată formațiile aliniate:

ALBANIA: Dinella — Gjika,
Dalles, Ziu, Câni, Vaso, Zako, 
Ragani, Bizi, Pano, Zhega.

POLONIA: Grotinsky — Wrâzy, 
Wirobek, Winkler, Anczok, Szol- 
tysik, Deyna, (Kozierslii) Blaut, 
Banas. Lubanski, Gadocha (Cmi- 
kiewicz).

ÎNVINGĂTOARE ÎN MECIURILE DIN C.E.
ratal cea mai mare ocazie a me
ciului. In min. 34 s-a produs un 
lucru neobișnuit. Arbitrul meciu
lui, galezul Johns, a acuzat o 
puternică indispoziție, fiind In 
imposibilitate să mai conducă în
tîlnirea. El a fost înlocuit cu tu- 
șierul Reynolds (Țara Galilor), 
iar In locul acestuia a trecut un 
arbitru elvețian. Au evoluat for
mațiile :

ELVEȚIA : Prosperi — Chapui- 
sat, Ramseier, Weible, Perroud, 
Odermatt, Blaetler, Kuhn, Bal
mer, Kilnzli, Jeandupreux.

GRECIA : Christidis — Gaita-

PORTUGALIA A SURCLA
SAT DANEMARCA : 5—0

Partida dintre Portugalia și Da
nemarca, din cadrul grupei a V-a 
din preliminariile campionatului 
european, desfășurată la Lisa
bona, s-a încheiat cu victoria 
scontată a gazdelor: 5—0 (2—0). 
Autorii golurilor : Rodriguez
(miri. 18), Eusebio (min. 41 și 88), 
Baptista (min. 48 șl 51).

La meci au asistat 30 000 de 
speciatori. Arbitrul irlandez 
Wright a condus echipele :

s-a

■î

PORTUGALIA : Danias — Oa 
Silva, Humberto, 3. Carlos, Adol- 

Perez, Nene, 
Simoes.

io, Rodriguez, 
Baptista, Eusebio,

DANEMARCA :
Boel, Rasmussen, 
Berg, P. Berg, Arentoft, Nielsen, 
Olsen, Bsornense, Laotgrupp.

Clasamentul
1 Belgia
2 Portugalia
3 Scoția
4 Danemarca

Următorul meci j 
Belgia (26 mai).

Sorerisen — 
Sandvalf, R.

grurpei :
3
4
3
4
Danemarca—

3
3
1
0

o 
o 
o 
o

fi 
fi
2
0

muche, Lupescu. 
lanul, Nunweilier 
tarii. Antrenori : 
NICULESCU si 
OZON).

KIEV, 13 (prin telefon). Piscina 
. Dinamo din localitate a găzduit 
. joi prima întîlnire dintre rep-e- 
t zentattvele de polo ale Uniunii 
' Sovietice, campioană europeană, 
și cea a României. Superiori din 

I punct de vedere tehnic, polo.știi 
I sovietici au cîștigat cu scorul ie 
|5—2 (2—1.......................................... .
. cum ne-a
norul A. 
tiva țârii _ .
in atac, ratînd'5 situații de 
in plus''.

Gazdele au deschis scorul . 
Barkalov (1—0 din s.n.) la o eli-

I - 0—0. 1—0. 2—1). DllOă 
relatat telefonic antre- 
Grințescu. reprezenta- 
noastre a greșit mult

..om

pri n

maclic) — Sătmăreanu, Dinu. 
Da n, Moca nu, Anca, Dumitru 
Neaga (min. 63 Nunweilier 
VI), Dembrovschi (min. 46. 
Tătaru), Dumitrache, Lucescu.

Fentru onoarea METALU
LUI PLOPENI vom pre
zenta și componența sa :

Șerban — Mitu, Grccu, 
Giba, Aniță, Plăiașu, Alexiu, 
Dragomir, Negoîță, Spiridon, 
Manolache. Au mai fost fo
losiți Florea, Jinga, Nedelcu, 
Bogaciu, Necula, Petre și 
Moldoveana.

TNFRÎNGERE LA LIMITA, 
TN CONDIȚIILE ABSENȚEI 

INTERNAȚIONALILOR 
DE LA PANATHINAIKOS

In grupa a Ill-a a C.E1 la 
Berna, formația Elveției a dispus 
cu mare dificultate de selecțio
nata Greciei (1—0), lipsită și de 
data aceasta de internaționalii 
de la Panathinaikos. Singurul 
gol al partidei a fast marcat de 
Odermatt, în min. 73. In ultimul 
minut de joc, Kritikopoulos a

ROMANIA 5-2
minare a lui CI Rusu. Apoi, Cu- 
lineac a ratat în superioritate 
numerică. Un minut mal tîrziu, 
românii au avut din nou „om în 
plus" și Cl. Rusu a restabilit 
egalitatea (1—1). Ultimul gol al 
reprizei a fost înscris de Aki
mov : 2—1 din s.n. In următoa
rea repriză, reprezentativa româ
nă s-a aflat de două ori în su
perioritate și de tot atitea ori in 
inferioritate numerică, dar nu 
s-a marcat nici un gol. tn cel 
de-al treilea ..sfert". Barkalov a 
majorat scorul la 3—1 din 4 ni 
(greșeală a lui Novac), iar apoi

LA POLO
Novac pierde o nouă șituatie de 
„om în plus". Pînă lâ sfîrșit au 
mai înscris Sidlovskl. 
pentru gazde și Lazăr 
români.

A. Angella 
următoarele 
GULIAEV — 
Dolgușin. 
BARKALOV. 
Osipov, 
HUBER
FIRESCU, C. Rusu, Novac, Szabo, 
CI. Rusu. Lazăr, Nastasiu, Culi- 
neac. D, Popescu.

Smucki
pentru

condus
U.R.S.S. :

(Franța) a
formații : ___ ,___ .
Akimov, Kotelnikov, 

SMUCKI, Kabanov.
SIDLOVSKI, Scioc, 

Borzovski : ROMÂNIA : 
— MIHAILESCU, ZAM-

O mare ocazie ratată de greci la Berna! Portarul elvețian Prosperi — înconjurat de trei 
adversari (Stathopoulos, Toskas și Kritikopou tos) — pare bătut, dar mingea nu va intra in 
plasă. Fază din meciul Elveția — Grecia (1—0) din preliminariile C.E.

Telefeto i A.P. — AGERPRES

dis, Kampas, Toskas, Stratopou- 
los, Glezos, Sinetopoulos, Dedes, 
Intzoglu, Papaioanu, Kritiko- 
poulos.

MECI DE ANTRENAMENT 
PENTRU ENGLEZI

Pentru reprezentativa Angliei, 
meciul cu Malta nu a fost decît 
un ușor antrenament. La acest 
..galop de sănătate" au venit pe 
Wembley 45 000 de spectatori. 
Băieții lui Alt Ramsey au cîștigat 
meciul cu 5—0. prin golurile 
marcate de Clîîvers (min. 29 și 
47), Lee (min. 41). Clarke (min. 
46. din penalty) și Lawler (min. 
74). ANGLIA a aliniat formația : 
Banks — Cooper, Hughes, Lawler, 
McFarland, Moore, Coates, Peters, 
Chivers, Clarke,

Th urma acestor 
samentul grupei 
zintă astfel : 
1

ȘTIRI, REZULTATE !

Lee.
rezultate, 
III-aa

cla
se pre-

Elveția
Anglia
Grecia
Malta
Următorul 

(18 iunie).

3
4

4 4 o
3 3 0
4 0 1
5 o 1
Grecia—Malta

3
6
1

meci :

• In campionatul european al 
echipelor de tineret : Polonia— 
Albania 2—1 (0—0) ; Danemarca— 
Portugalia 2—1 (1—i)
• La Heikjavik, în preliminari

ile turneului olimpie : Islanda— 
Franța 0—o (returul la 16 Iunie).

• Iată rezultatele etapei a 24-a
din campionatul Bulgariei des
fășurată miercuri : Ț.S.K.A. a cîș
tigat cu 3—0 Ia Ruse partida cu 
Dunav, în timp ce Levski—Spar
tak a dispus de Trakia cu 2—1. 
La Vrața, Botev a surclasat pe 
Cernomoreț cu 8—3, iar Lokomo
tiv a întrecut pe Laskov cu 7—2. 
Alte rezultate : JSK—Slavia—Ma
rek 3—1, Marița—Cerno More 1—1, 
Spartak—Akademik 2—2, Cearda- 
fon—Etar 3—0. clasament : 1.
Ț.S.K.A. 43 p, 2. Levski Spartak 
39 p. 3. Botev 35 p. in fruntea 
golgeterllor se află laklmov 
(TSKA) cu 25 de goluri.
• In etapa a 24-a a campionatu

lui maghiar (miercuri): Komlo-Vi- 
deoton 0—0 ; Salgotarjan—Szom-

bathely 4—1 ; Honved—Pees 0—0 ; 
M.T.K.—Ferencvaros 1—1 ; Dios- 
gydr—Csepel 0—0 ; Szeged—Tata- 
banya 1—3 ; Dunaujvaros—Vasas 
0—2 ; Ujpesti Dozsa—Gyor 1—0. 
In clasament: Ujpesti Dozsa 45 p, 
Vasas și Ferencvaros cite 33 p 
etc.

• In meci restanță din campi
onatul olandez : Ajax Amster
dam— N.A.C. Bredo 3—0.

• Oficialitățile sportive din A- 
tena au hotărît să acorde o 
medalie de aur fotbalistului M. 
Dopiazos, căpitanul echipei Pa
nathinaikos. Anul trecut această 
medalie a fost decernată atletului 
Christos Papanikolau.

• Miercuri la Tuzla în prima 
partidă a finalei „Cupei Iugo
slaviei" Sloboda din localitate a 
fost învinsă de Steaua Roșie Bel
grad cu 4-0 (2—0) prin punctele 
marcate de : Gealei în min. 33 
Și 52 și Filipovicl (min. 44 și 64). 
Returul se va disputa la Bel
grad la 26 mai.
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