
0 VIBRANTĂ DEMONSTRAȚIE I

DE TINEREȚE Șl ARMONIE FIZICĂ
stadionul Republicii,Ieri, pe

pe o vreme splendidă și înir-o 
atmosferă de mare entuziasm, 
a avut loc festivitatea de des
chidere a campionatelor re
publicane universitare, eveni-

de importanță remarca- 
nu numai pentru sportul

CITIUS,
meni 
bilă 
studențesc, ci și pentru în
treaga mișcare de educație 
fizică și sport din țara noas
tră.

O dată cu primele impresii 
de la această manifestare de 
amploare ne exprimăm con
vingerea că această săptămî- 
nă a sportului universitar va 
fi o reușită deplină.ALTIUS, FORTIUS

Cuvintele, dăinuind de veacuri nu doar 
in istoria sportului, ne anunțau, ieri, 
intr-o alăturare simetrică, pe un panou 
oarecum inedit in decorul obișnuit al 
stadionului Republicii, că vom asista la 
un eveniment de mare rezonanță în lu
mea tineretului nostru universitar.

Evenimentul a purtat numele unei reu
șite festivități de deschidere a finalelor 
campionatelor studențești și s-a desfă
șurat, în aplauzele continue ale nume
roșilor spectatori, 
strație de tinerețe

Ce a fost, oare, 
splendid spectacol 
sionanta intrare a 
studente pe gazonul stadionului, în acor
durile unei fanfare care a înțeles che
marea acestei vîrste minunate, sincroni
zând pină la perfecțiune melodia cu miș
carea. Poate, acel tablou întotdeauna 
emoționant al steagurilor tricolore cu 
flamurile unduind în adierea ușoară a 
rîntului de primăvară. Poate, momentul 
acela obișnuit, dar solemn, consumat in 
liniște, în care reprezentanți ai forurilor 
organizatoare — conf. dr. Mircea Cristea,

ca o vibrantă demon- 
și armonie fizică.
mai frumos, din acest 
sportiv ? Poate impre- 
sutelor de studenți și

director general adjunct în Ministerul In- 
vățămintului, conf. universitar Marin 
Bîrjega, vicepreședinte al C.N.E.F S., 
Kalmar Pusztai, secretar al U.A.S.R., — 
au primit raportul prezentat de conf. 
univ. Dan Brăiloiu. Poate, evoluția im
presionantului ansamblu de gimnastică 
de masă, format din peste 360 de stu
denți ai Institutului Politehnic din Bucu
rești. Poate, îndelung aplaudata „replică" 
a fetelor — peste 600 de studente care 
au prezentat ireproșabil, pe un fond mu
zical inspirat alcătuit, o suită de îneîn- 
tătoare exerciții cu cercurile. Poate, 
acele minute de deliciu în care echipele 
feminine de fotbal ale Institutului Poli
tehnic și I.E.F.S. au dominat autoritar... 
tribunele.

Am auzit, însă, pe mulți dintre foarte 
tinerii spectatori spunind că totul a fost 
minunat, ieri, pe Republicii. Este ade
vărat. De aceea, desigur, nici unul din
tre confrați n-a fost supărat că absolut 
toate locurile la masa presei au fost 
ocupate de... și studenți. Dimpo
trivă !

în dezbaterile Comisiei pentru activitatea
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de educație fizică și sport de masă

Instantaneu din „repriza" 
fetelor care i-a încintat pe 
spectatorii prezenți în tri
bunele stadionului Republicii

Fotoi N. DRAGOȘ

STUDII ȘI EXPERIMENTE
PE TEME DE ACTUALITATE

Citiți în pag. a IV-a 
Programul de azi 

al întrecerilor

CE-I DE FĂCUT ?
Echipa națională de f

fotbal a revenit a-
seară de la Bratisla

va. Pe aeroportul Otopeni 
fotbaliștii noștri au fost 
așteptați de mulți prie- 
Icni, de oficialități sporti
ve. A ‘
trecutului 
vit dc a 
zentativa 
dacă a 
națională 
a tuturora, __ , ___
dc la un timp încoace for
mația 
ceptată 
iubesc 
de valoare i_____ ,_____
sînt, din păcate, prea pu
tini, îi cunoaștem bine pe 
toți, știm că lipsesc doi sau 
trei din i 1 . 
dente de voința selecțione
rilor.

Este de prisos să vă spun 
că jucătorii noștri erau ne
mulțumiți de jocul pe care 
l-au prestat, de randamen
tul redus tocmai într-o 
partidă de mare interes. 
Regrete tardive, ntai ales 
dacă avem în vedere fap
tul că echipa Cehoslovaciei 
n-a dat replica puternică, 
așteptată. Pe scurt, jucăto
rii noștri s-au lăsat influ
ențați de cursul jocului, de 
dominarea adversarilor, fă
ră să încerce să îa iniția
tiva.

Cîștigarea grupei întîi 
din campionatul Europe» 
de către echipa României 
este încă posibilă dacă ju
cătorii noștri vor obține vic- 

; torii în toate cele trei par
tide restante.

i „Ce să facă echipa nați
onală pentru a-și repara 
greșeala de la Bratislava î“ 
m-a întrebat un anonim la 
telefon. Să-și aducă amin
te jucătorii și, mai ales, 
antrenori!, de fotbalul o- 
fensiv care a fost părăsit, 
pentru că împrejurările au 
reclamat-o o perioadă de 
timp. însă motivele care 
au determinat această ori
entare nu ntai sînt actuale.

CUM SA SE JOACE 
SAU SA SE REJOACE O- 

. FENSlV ? — aceasta e
treaba antrenorilor, a cole
giului lor central care, pe 

lîngă probleme administra
tive 
opri 
nea

rămas de domeniu] 
obiceiul nepotri- 
întimpina repre- 

Romăniei 
cîștigat. 
este a 

maj ales

numai 
Echipa 

noastră, 
că

ș «
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este unanim ar
de toți ce; ce 

fotbalul. Jucătorii 
internațională

motive indepen-

curente, s-ar putea 
și asupra unui aseme- 
subiect.

Aurel NEAGU

I
ti

lată-l pe Răducanu respingînd — 
spectaculos

"S: ■ ■JL. *

M

prețul unui plonjon 
unul din numeroasele atacuri

După tentativa nereușită de la

cu pe 
la

temerar, 
sa.

cît de 
poarta

Bratislava

pe atît d*

DEBITORI
lată-ne, așadar, contem- 

plînd la rece ultima „bătă
lie» a reprezentativei noas
tre, încheiată, după cum se 
știe, cu o înfrîngere in ex
tremis, în ultimele 
atunci cînd probabil nimeni 
de pe stadionul Slovan din 
Bratislava — inclusiv jucă
torii gazdelor — 
întrezărea un succes 
pei Cehoslovaciei.

Să recunoaștem, 
rea aceasta înregistrată la 
potou a fost pentru fotba
lul nostru mai amară ca pe
linul. Cu atît mai mult cu 
cît concretizarea ei, prin go
lul lui - -- -
zat și 
cient 
dintre 
jocului 
cauză echipei care ratase în 
situații mult mai favorabile.

Desigur, orice concluzii pe
Marius POPESCU

Fr. Vesely- s-a reali- 
printr-un real coefi- 
de întîmplare, 
fazele anonime 

aducînd cîștig

(Continuare în pag. a 3-a)

UNEI TEZE PERIMATE

Salutată ca o inițiativă cate 
răspunde 
portante 
Comisiei. 
educație 
masă din 
scăpat, totuși, la vremea res
pectivă, de cîteva comentarii 
puțin optimiste, privind efi-, 
ciența unui asemenea orga
nism. Au fost exprimate atunci 
și rezerve, vizînd posibilitățile 
de rezolvare operativă și con
cretă a unor probleme care, 
în general, solicită studii pre
lungite, căutări și înnoiri per
manente.

Am avut, de mai multe ori 
pină acum, prilejui să consta
tăm caracterul nepotrivit al 
unor asemenea păreri, rezul- 
tind — credem — dintr-o mai 
veche mentalitate în virtutea 
căreia se credea (și se acționa 
ca atare) că sportul de masă 
rămine un domeniu în care ra
reori lucrurile sînt duse oină 
la capăt.

Ieri, in ședința Comisiei 
pentru activitatea de educație 
fizică și sport de masă, ne-a 
fost oferită o nouă, dezmințire 
a opiniilor cu nuanțe, mai 
ușoare , sau mai pregnante, de 
scepticism.

Ne referim, desigur, și la 
dezbaterile pe marginea mata- — --- - ---------s gă

CNEFS 
la con-, 
care a-

realmente unor im- 
cerințe, constituirea 

pentru activitatea de 
fizică și sport de 
cadrul. C.N.E.F.S. n-a

rlaleior care urmează 
discutate în Plenara 
de astăzi, dar mai ales, 
ținutul obiectivelor pe 
ceastă comisie le-a pus în dis- 
cuțig membrilor săi. Iată, în 
sfîrșit, abordată importanta 
temă a activității sportive IN 
NOILE CARTIERE ! Soluțiile 
preconizate (printre acestea, 

studii Și experimente la Cluj,

Galați, Arad, Bacău, Oradea, 
Sibiu, Craiova, București, ca 
și unele anchete sociologice în 
rîndul locatarilor blocurilor) 
pot, intr-adevăr, sprijini cores
punzător eforturile pentru reu
șita acestei acțiuni nu peste 
tot înțeleasă așa cum țrebuie. 
De mare actualitate și înscriin- 
du-se în contextul obiectivelor 
care cer un plus de eforturi, 
ni s-a părut a fi și discutarea 
largă a activității de educație 
fizică și sport DIN STAȚIU
NILE DE ODIHNA, nevoia de 
a se întreprinde și în această 
direcție studii și experimente, 
mai ales în stațiuni cum sînt 
Borsec, Călimănești, Vatra 
Dornei, Sinaia, Păltiniș-Sibiu, 
Băile Herculane. După mai 
multă vreme s-a reluat, în. 
baza unor repere atent stu
diate, problema dezvoltării ac
tivității de educație fizică și 
sport ÎN RÎNDUL FEMEILOR 
DIN UNITĂȚILE INDUS
TRIALE.

Am notat 
larg interes 
perimentarea 
lizarea unor 
cu biciclete 
pe agenda de lucru a Comi
siei pentru activitatea de edu
cație fizică și sport de masă 
și. care, toate, se vor realiza 
împreună cu organele și orga
nizațiile cu atribuții în acest 
domeniu și cu organele locale, 
ale C.N.E.F.S.-ului.

Iată un 
țător prin 
orice caz 
tualitatea

- Așteptăm 
împliniri.

și alte teme de 
(cum ar fi ex- 
și apoi genera- 
acțiuni turistice 

de oraș) înscrise

plan tematic promî- 
conținutul lui și în 

bine ancorat în ac- 
sportului de masă, 
rapide și depline

PREMIERE ATLETICE NAȚIONALE
PE STADIONUL REPUBLICII

In pregătirea
Indiscutabil, recent încheiatul 

concurs republican de primă
vară al seniorilor reprezintă un 
moment de virf al atletismului 
nostru. Concursul a însemnat, 
din toate punctele de vedere, o 
reușită, la care ne vom mai 
referi, desigur, și în comenta
riile noastre -viitoare inclusiv 
accesul publicului pe stadion.

înainte de toate am avut par
te de un frumos spectacol spor
tiv, care a ținut tot timpul în
cordată atenția spectatorilor fi
deli acestui sport. Spre deose
bire de alte asemenea competi
ții. de. data .aceasta, cu puține 
excepții, învingătorii n-au mai 
purces liniștiți spre prima 
treaptă a podiumului de pre
miere. Cei mai mulți dintre 
principalii favoriți au avut ad
versari puternici, care le-au o- 
ferit o replică dirză. Faptul a- 
cesta este foarte imbucurător. 
mai ales dacă ținem seamă de 
amănuntul că învingătorii și în
vinșii au înregistrat cifre pro
mițătoare.

Concursul a prilejuit cîteva 
„premiere” naționale. Le enu
merăm : la 100 m bărbați, al 
șaselea clasat a fost cronome
trat cu 10,4 ; la disc femei pri
mele 5 concurente au avut re
zultate peste 50 m ; la lungime 
femei, în absența Yioricăi Vis-

pent ru C. E, greul de acum
copoleanu, 4 atlete obțin peste 
6 metri ; la înălțime femei 4 
săritoare au trecut de 1,70 m ; 
la 400 mg — 5 alergători notați 
in mai puțin de 53,0 secunde ; 
la înălțime bărbați 2 la 2,10 m 
etc. Sint numai cîteva exemple 
care exprimă însă foarte mult.

începe
înseamnă că
neșc dispune _ .. .
cadre necesar pentru a marca 
progrese și mai importante.

Romeo VILARA

atletismul româ- 
de rezervorul de

înfrînge-

nu mai 
al echi-

minute

— Și sâ nu uitați, mai ales, câ mai exista
< vanșâ ! c,

desen de Neagu RADULESCU Jj

LA BUCUREȘTI

Constantin Stan încheie victorios cursa de 200 m. în urma sa, sosire „la fotografie 
Zamfirescu, Dulgheru, Munteanu Foto i Dragoș NEAGU

(Continuare în pag. a 2-a'

SE VA DECIDE
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>e din presa cehoslovacă.

A IV-a EDIȚIE

extrase _. 
apărută ieri la Bratislava și 
Proga, în legătură cu meciul 
CEHOSLOVACIA — ROMÂ
NIA, disputat duminică.

Ziariștii cehoslovaci fac o 
serie de aprecieri asupra ca
lității meciului, a jocului am
belor echipe și a valorii aces
tora în contextul campionatu
lui Europei.

Ei acordă acum o mare a- 
tenție revanșei de la Bucu
rești, la 14 noiembrie 1971, 
cînd acei care vor lupta pen
tru un meci egal vor fi fot
baliștii cehoslovaci.

Pe stadionul Metalul din 
Capitală, duminică au avut 
loc întrecerile ediției a IV-a 
a Festivalului primăverii, or
ganizat de Comitetul U.T.C. 
al sectorului 3.

La ora 9, s-a dat semnalul 
deschiderii. Festivalului de un 
grup de trompetiști. în rit
mul melodiei „Tineret, min- 
dria țării !“, interpretat de o 
fanfară, prin fața tribunei au 
defilat coloanele de demon
stranți în costume simboli- 
zînd activitatea tineretului : 
detașamente de pregătire pen
tru apărarea . patriei, tineri

brigadieri ai muncii patrio
tice, grupuri de turiști și 
sportivi ai cluburilor și aso
ciațiilor din sector. Coloanele 
de sportivi erau flancate de 
drapelele Partidului și țării, 
precum și de' drapelele de 
fruntaș în munca patriotică, 
decernat organizației U.T.C. a 
sectorului 3, ocupanta locu
lui I în întrecerea pe muni
cipiul București.

După deschiderea oficială 
au urmat întrecerile sportive 
la startul cărora s-au aliniat 
echipele finaliste, desemnate 
în etapele anterioare. Printre

ciștigătoare ; Șc. prof. Electro- 
aparataj (fotbal). Liceul 13 
(handbal băieți), Șc. prof. 
Electroaparataj (handbal fete), 
Liceul 13 (volei, băieți și 
fete). Finala concursului teh- 
nico-aplicativ a fost cîștigată 
de echipele Liceului 
gust", 
treceri 
clistă, 
lupte,

„23 Au- 
Au mai avut loc în- 
atletice, o 

demonstrații 
judo etc.

D. DUMITRESCU,
!

cursă ci- 
de box,

!
coresp.

Big - J
Echipa națională de baschet

pleacă la Katowice ■Mmb

de 
as-

Reprezentativa masculină 
baschet a României pleacă 
tăzi la Katowice, unde va parti
cipa la turneul de calificare 
pentru cea de a XVII-a ediție 
a campionatului european care 
se va desfășura in luna septem
brie la Essen. Sportivii noștri 
vor înfrunta la Katowice echi
pele Danemarcei (19 mai), Po- 
Ipniei (20 mai), Ungariei (21 
mai) și Țării Galilor (22 mai) 
și. datorită formei bune mani
festată în ultima vreme. ' au 
șanse să se claseze pe unul din

primele două locuri care aduc 
calificarea pentru Essen.

Lotul român care face călă
toria cu avionul’(via Varșovia), 
are următoarea componență : 
Albit — căpitanul echipei, Savu, 
Diaconescu, Popa. Tarău, Ocze- 
lak. Riihring, Georgescu, Pirșu, 
Dragomireseu, Cimpeanu și 
Chivulescu. Antrenor : prof. 
Dan Niculeseu. Delegația este 
însoțită și de prof. Octav Dimi- 
triu. secretarul general al Fe
derației, prof. Alex. Popescu, 
antrenorul federal și dr. T. Mi- 

nescu. medicul echipei.

ÎNTREPRINDERILE DE TURISM si ODIHNĂ SUBAPRECIATĂ

Sîntem în prag de sezon 
estival. Stațiunile de odihnă 
de pe litoral ori de la poalele 
Carpaților vor cunoaște, din 
nou, asaltul vilegiaturiștilor 
dornici să-și petreacă, pe plă
țile aurii sau în atmosfera 
ozonată și plină de miresme, 
concediul, vacanța sau, pur

-

*

Ș

și simplu, sfîrșitul de săptă- 
mînă.

. Cum orientarea • spre- o 
odihnă activă în timpul, con- 
cediului sau »vacanței se im-

■ pune cu tot mai mare acui- 
, taie în- zilele noastre, pentru 
a preveni sau diminua efec
tele nefaste ale sedentaris
mului; am întreprins un raid- 
anchetă pe Valea Prahovei

. pentru a afla ce posibilități 
oferă stațiunile din această

zonă vizitatorilor lor pentru 
a desfășura o activitate spor
tivă de agrement și a efectua

LA SINAIA:
BAZE SPORTIVE — CÎTEVA > 
ORGANIZATORI - DE LOC

t

RAID-ANCHETA
PE VALEA PRAHOVEI

„Perla Carpaților" ne-a pri
mit cu cîteva vești bune. în 
trei zone distincte ale sta
țiunii — pe Furnica, la Cum-

Sebastian BONIFACIU < 
Mihai BIR A

excursii. Iată 
tat.

ce am consta-
(Continuata In

Raidul-anchetă organizat de ziarul 
nostru în stațiunile de pe Valea 
Prahovei ne-a dat prilejul să consta

tăm că există, aici, o bază materială (încă 
de proporții modeste), alcătuită din tere
nuri, materiale și echipament, dar care nu 
este folosită în mod intensiv. în celelalte 
stațiuni de murite, situația prezintă mari 
analogii cu ceea ce am constatat pe Valea 
Prahovei atît în privința bazei materiale 
cit și a cadrelor ae specialiști. Aceasta se 
datorește lipsei unui personal calificat care 
să se ocupe de inițierea amatorilor în di
verse spoituri (considerăm că acest lucru 
este necesar cniar si atunci cînd facem 
sport de plăcere), a unor organizatori de 
concursuri variate și atractive, a unor

ghizi competenji. Credem că întreprinderile 
de turism și odihnă care au preluat în 
totalitatea lor problemele stațiunitor noas
tre balneo-climaterice trebuie să se pre
ocupe serios și de valența dinamică a 
odihnei, de sportul de agrement și. de 
excursiile mici pentru că acestea reprezintă 
o formă deosebit de utilă a .luptei împo
triva degradării biologice a individului, o 
sarcină cu caracter social de mare impor
tanță.

Ăvînd în vedere că în turism, se utili
zează în mod frecvent colaboratori tem
porari, s-ar putea soluționa și problema 
instructorilor sportivi, anga|îndu-se în 
timpul vacanțelor profesori de educație 
fizică disponibili în aceste perioade-
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DUPĂ ÎNTRECERILE „CUPEI DINAMO

I,A EDIȚIA

• S-a născut la Satu Mare la 13 februarie ’1951. 
înălțime 179 cm, greutate 67 kg. Student anul I la 
Facultatea de Electromecanică a Politehnicii din 
Timișoara. Primul antrenor Ion Lini la Satu Mare. 
In prezent este pregătit de Eugen Lupșa.

• Progresia rezultatelor :
1967 11,2 a 1970 10,5 s
1968 10,5 s 1971 10,2 a
1969 10,5 a

înaintea C. E. de juniori
PARTICIPARE VALOROASA

ROMANIA

Dacă senioarele și seniorii 
aveau în sportul popicelor un 
bogat program competițional de 
nivel eunopean și mondial, ju
niorii nu s-au situat multă vj-e- 
me în atenția organismelor 
internaționale. Totuși acest 
sport atrăgea de la un an la 
altul tot mai multi tineri și ti
nere pe arenele de joc. așa că 
reprezentanții federațiilor di 
specialitate din Austria. R.D. 
Germană și România au ridicat 
deseori, la reuniunile internațio
nale, necesitatea organizării u- 
nor competiții de anvergură 
pentru juniori. Și după repetate 
discuții, la Congresul F.I.P., ți
nut Ia Salzburg în 1967, s-a a- 
juns Ia o unitate de vederi, 
perfectindu-se regulamentul 
C.E. de juniori (sportivi pînă 
la 23 de ani). Prima ediție a

ROMANEASCA
avut loc acum doi ani, pe arena 
din Niirnberg, în organizarea 
forului de resort din R.F.G, 

întrecerile inaugurale au avut 
o participare modestă, fapt care 
a determinat anularea confrun
tărilor feminine din cauza nu
mărului prea mic al selecționa
telor înscrise Ja concurs. La 
startul disputelor masculine 
s-au aliniat 5 reprezentative, în 
program figurînd două probe : 
echipe și individual. Jocurile 
au fost dominate de tinerii po
picari ai țării gazdă, care au 
cucerit medaliile de aur în am
bele probe. Principalii adver
sari ai sportivilor vest-germani 
au fost reprezentanții Româ
niei, laureați merituoși atît in 
întrecerile pe echipe cit și in 
turneul individual. Dar pentru 
a vă face o imagine mai clară, 
să vă reamintim clasamentele 
finale ale ediției trecute : 
echipe — 1. R.F.G. 5184 p.d., 
2. România 5129 p.d., 3. Austria 
5069 p.d.. 4. Iugoslavia 5043 p.d., 
5. Cehoslovacia 4939 p.d. ; indi
vidual — 1. G. Arenth (R.F.G.) 
1764 p.d., 2. Gh. Voicu (R) 
p.d., 3. Ilie Băiaș (R) 1755
4. Gh. Silvestru (R) 1748
5. O. Frind (A) 1733 p.d.. 
Tismănaru (R) 1732 p.d.

Ediția a doua a „europene
lor", care se vor desfășura la 
Galați între 23—29 mai 1971, se 
bucură de o participare valo
roasă, reunind 4 selecționate 
feminine și 8 masculine

1763 
p.d., 
p.d., 
6. I.

La Snagov a început greaua cursă a performanțelor
Știm că în sportul caiacului 

și canoei, probele de fond re
prezintă un complex examen 
al aptitudinii și pregătirii, 
adesea oferind dispute de o 
mare dîrzenie, dar dintotdea- 
una, cursa popularității a fost 
cîștigată de întrecerile de vi
teză, neîndoielnic mai specta
culoase, eu starturi rapide și 
sosiri „de fotografie".

Nu doar pentru acest oare
cum subiectiv plus de frumu
sețe am așteptat însă, cu ne
răbdare prima confruntare de 
amploare a sprinterilor de la 
Snagov, înscriși în număr 
mare — peste 200 de seniori 
și juniori — pe listele de 
participare la tradiționala 
competiție dotată cu ,„Cupa 
Dinamo". Ci mai mult pentru 
faptul că acest început de se
zon este o etapă calendaristi
că extrem de importantă atit 
pentru anul mondialelor de 
la Belgrad, cît și pentru pre
gătirea cerută de Jocurile 
Olimpice.

Ce a arătat, așadar, prin 
prisma acestor repere „Cupa 
Dinamo" (excelent organizată 
și prin aceasta contribuind la 
împlinirea obiectivelor pro
puse), desfășurată sîmbătă și 
duminică, în aceeași plăcută 
ambianță, 
Snagov ?

Finalele, 
echilibrate, 
tonia obișnuită, au evidenți-

cu plăcere, cursele realizate 
de i Maria Nichiforov, Pau- 

Maria Lovin 
M. Zafiu, C. 
E. Zabara, F. 

Varto-

Alexandru MUNTEANU

pe apele lacului

dar și „seriile", 
lipsite de mono-Tr. IOANIJESCU

Ammata cursă de K4 — senioare a încheiat „Cupa Dinamo" 
toria echipajului condus de Viorica Dumitru

la caiac-canoe, 
Foto :

prilejuind vic-
V. BAGEAC

RAID-ANCHETA PE VALEA PRAHOVEI
(Urmare din pag. 1)

pătul și lîngă vila Păltiniș — 
se aflau în curs de amenaja
re trei terenuri de volei îm
prejmuite cu gard de sîrmă, 
cel de la vila Păltiniș putând 
fi utilizat și pentru tenis.

Pentru amatorii- de excursii 
pe platou] Bucegilor, altă 
veste bună i de cîteva zile, 
telecabina circulă pe întregul 
ei traseu, din Șipaia și pînă 
la ‘Vîrful Furnică. De notat, 
în fine, că stațiunea dispune 
de două centre pentru închi
rierea materialelor și echipa
mentului sportiv (la Clubul 
sportiv Sinaia și la coopera
tiva „Prestarea").

Tn discuția purtată cu tov. 
Ion Scăunaș, director adjunct 
al întreprinderii de odihnă și 
turism Sinaia (nouă formă 
organizatorică ce unifică fos
ta întreprindere balneo-cli- 
materică cu cea de hoteluri șț 
restaurante) am întrebat dacă 
s-au prevăzut și cadrele ne
cesare de instructori sportivi. 
D-sa ne-a răspuns că organi
zarea excursiilor — chiar și 
a celor scurte — va fi asigu
rată de Serviciul turism și 
propagandă turistică (avînd 
în linii mari atribuțiile și 
sarcinile fostei Agenții ONT). 
Pentru activitățile sportive cu 
caracter de agrement „orga
nigrama nu prevede nici un 
post" — ne-a mărturisit tov. 
I. Scăunaș.

Se va ocupa de acestea clu
bul sportiv din localitate ? 
Președintele clubului, tov. 
Paul I’opa ne-a replicat că 
sarcinile ce le revin se referă 
numai la pregătirea proprii
lor membri pentru activita
tea sportivă de performanță.

SITUAȚIE SIMILARA 
LA BUȘTENI

In linii mari, situația este 
aceeași și la Bușteni. Există 
un teren de volei, unul de 
handbal și altul de tenis dar, 
în majoritatea timpului, ele 
stau pustii 'din lipsa unui 
organizator, a unui Instruc
tor sportiv. De altfel este 
ceea ce se întâmplă și cu ex
cursiile pe care — în absența 
unui ghid specializat, capa
bil să dea informații despre 
floră, faună, geomorfologie 
etc. — le conduc fotografii 
din localitate care își poartă 
grupurile pînă la primul colț 
de natură mai pitoresc sau 
pînă în pragul unui bufet de 
Ja marginea stațiunii. Și, ast-

fel. activitatea turistico-spor- 
tivă se reduce la cea tradi
țională. la cîteva competiții 
de tenis de masă, organizate 
In sala clubului de la Zamora 
sau, vara, pe terasa Casei de 
cultură din Bușteni, la con. 
cursurile de șah... șubah, 
rummy.

Materiale și echipament de 
închiriat se găsesc la coope
rativa ..Prestarea" din locali, 
tale,...destul de des solicitată 
de vizitatori ca și de partici- 
panții la concursurile de ori
entare turistică, organizate 
din inițiativa directorului Ca
sei de cultură, tov. Sandu 
Valeriu
LA PREDEAL: TOATA LUMEA 

PE STADION?
Am luat legătura cu tov. 

Vasile Chicomban, președin
tele C.O.F.S. Predeal, de la 
care am aflat că și în aceas
tă vară, stațiunea va pune la 
dispoziția vizitatorilor, a ele
vilor aflați în vacanță și a 
sportivilor, vechiul stadion cu 
pista de atletism reamena- 
jață, unde se pregătesc, în 
fiecare vară, loturile de atle
tism ale juniorilor și tinere
tului.

în fostul parc din centrul 
stațiunii se lucra (după pă
rerea noastră prea lent în 
ziua în care am vizitat sta
țiunea) la un teren de volei 
și altul de baschet bitumiza- 
țe, precum și la o pistă de 
aeromodelism, probabila gaz
dă a viitoarelor campionate 
republicane. Printre posibi
litățile de agrement activ 
trebuie să mai amintim stan
dul de tir și sala de sport 
care găzduiește meciurile de 
tenis de masă. Marea pon
dere o au aici, însă, excursii
le organizate, cu fiecare se
rie venită la odihnă,. pe cinci 
trasee clasice (Trei Brazi, 
Diham, Susai, Timiș, Gîrbo- 
ya) sub conducerea metodis
tului Casei de cultură care 
se mai ocupă și de întrece
rile de Șah. S-ar mai putea 
vorbi și despre o popicărie 
transformată de I.S.C. Pre- 
deal (actualmente Oficiul ju
dețean de turism) în maga
zie de materiale care trebuia 
să fie mutată în alt local. 
Dar totul se află, încă, în 
stadiul promisiunilor...

în ceea ce privește posibi
litatea de a închiria, echipa
ment și material aceasta se 
realizează printr-o secție a 
cooperativei „Tehnica" din 
stațiune.

at, înainte de toate, pregă
tirea generală bună și foarte 
bună a sportivilor fruntași, 
firește la cota exigențelor 
manifestate pentru un con
curs inagural în probele da 
viteză. Este o constatare îm
bucurătoare, mai ales dacă
— în aceeași ordine de idei
— adăugăm confirmarea va
lorică deplină, sau cu foarte 
mici scăderi, a unor sportivi 
eredități la această oră cu 
șansa obținerii unor per
formanțe deosebite în sezo
nul ..intern și internațional.

H™.- pe cițiva 
dintre aceștia : V. Simiocen- 
co, 1. Patzaichin, S. Cova- 
liov, V. Calabiciov, 
Dumitru, desigur fără 
această enumerare 
completă și fără ca 
aibă pretenția unei 
zări absolute.

Pe același plan al 
ziilor principale și, 
eași măsură îmbucurătoare, 
înscriem și concludenta evo
luție a „noului val“ — tineri 
caiaciști și 
București, dar 
centre ale țării, 
monstrat că au 
bil handicapul 
gistrat, față de titularii 
tului, la sfîrșitul anului tre- 

Consemnăm, de aceea,

—¥ert -nota — doar

Viorica 
ca 

să fie 
ea să 
ierarhi-

conclu- 
în ace-

canoiști, din 
și din alte 

care au de- 
redus sensi- 
valoric înre- 

lo-

lina Humă, 
(caiac-fete), 
Macarencu, 
Franck, I. Bivol, I. 
lomeu (caiac-băieți) ș.a.

O subliniere aparte pen
tru numărul de concurenți 
și buna pregătire a acesto
ra (în special a celor repre
zentând secțiile de la Del
ta și Pescarul Tulcea) con
statate din desfășurarea pro
belor de juniori.

Așadar, tedința de afirma
re a tineretului este gene
rală și nu ne-ar surprinde 
ca viitoarele competiții să 
aducă schimbări chiar esen
țiale — în componența lotu
rilor sau a unor echipaje.

Ea ora întrecerii de debut în 
probele de viteză ale sezonului 
nu sînt recomandabile, de
sigur, verdictele. De altfel 
nici antrenorii n-au urmărit 
stabilirea unor clasamente 
valorice (durata lor este re
lativă, dacă avem în vedere 
obiectivele individuale 
de echipă, intrarea în 
mă diferențiată de la 
sportiv la altul etc), ci 
primul rind, comportamen
tul general, o primă verifi
care a pregătirii tn condiții 
de concurs, pentru probele 
pe distanțe scurte — 500 s' 
1000 m.

Am notat, de altfel, și _ o 
serie de încercări în premie
ră în ceea ce privește alcă
tuirea 
Or, și acest lucru trebuie ur
mărit, 
tru a-1 
ența. 
altele, 
liov-Calabiciov, 
cob, Macarencu-Zabara, 
fiu-Negrata-D. 
Zahara, Maria
— Paulina Humă a căror 
„sudură" este abia la înce
put.

Poate că unele rezultate 
au surprins, cîțiva dintre 
favoriți (dacă realmente exis
tau favoriți 1) pierzînd — fie 
chiar la diferențe minime
— locul I. Opinia antrenoru
lui emerit RADU HUȚAN, 
mulțumit de evoluția de an
samblu a componenților lo
tului național, este că foarte 
curînd — poate chiar la ur
mătorul concurs (Cupa Stea
ua) — clasamentele probelor 
de viteză vor suferi modi
ficări, in sensul afirmării to
tale a fruntașilor, a caiaciș- 
tilor și canoiștilor care au 
dominat, prin performanțe, 
sezonul trecut. Dar, el ne-a 
reamintit, totodată, că este 
îneîntat de progresele tine
rilor și că întrecerea pentru 
întîietate rămîne, din acest 
motiv, deschisă.

Snagovul a revenit, ve
dem, în actualitate, începînd 
să găzduiască concursuri de 
amploare, fie de fond, fie 
de vit£ză, Prjmele popcluzii _ 
ne arată că iarna n-a fost 
cîtuși de puțin o „vacanță*1 
pentru caiaciști și canoiști, 
că la cluburi (îndeosebi Ja 
Dinamo și Steaua), ca și Ja 
Iotul național s-a muncit 
cu aceeași pricepere și pa
siune pe care le remarcăm 
de multă vreme. Cît pri
vește incertitudinile, ele ni 
se par firești acum la în
ceput de sezon. Rămîne să 
le consemnăm dispariția o 
dată cu .viitoarele competi
ții. Pînă atunci ni se pare 
nimerit să amintim — ca o 
concluzie generală — că, fn 
cele două zile de întreceri, 
ne-am dat seama că la Sna
gov a început greua cursă a 
performanțelor din sportul 
caiacului și canoei.

Dan GARLEȘTEANU

for- 
un
In

diferitelor echipaje.

în continuare, pen- 
■i evalua corect efici- 

Ne gîndim, printre 
la echipajele Cova- 

Sciotnic-Ia- 
Za- 

Ivanov-E. 
Nichiforov

£
Într-unul din derbyurile 

diviziei masculine B, Voința 
București a dispus de Uni
versitatea 
69—61 
cisivă 
mațlei 
prima 
noscut 
de atractivă, deși miza în
trecerii și-a pus amprenta a- 
supra lucidității cu care s-a 
jucat. Evoluția scorului a 
fost, de asemenea, interesan
tă. Studenții au deținut ini
țiativa pnă în min. 26, apoi 
au avut. cinci minute în care 
ău înscris doar un coș (?), 
dînd astfel posibilitate bas- 
chetbaliștilor de la Voința (cu 
Kiss 
cerea 
care 
S-au

București cu 
(31—36). Partida, de- 
pentru stabilirea for- 
care va promova în 
divizie a țării, a cu- 
o desfășurare deosebit

excelent) să ia condu
și să cîștige o partidă 

le asigură promovarea, 
evidențiat Kiss, Teodo

rii, Moțoi, Duda de la Voința, 
lespectiv Kiselevski și An-

• S-a născut la Craiova la 20 noiembrie 1946. 
înălțime 175 cm, greutate 69 kg. De profesiune 
Inginer constructor. Face parte din clubul Steaua. 
Antrenor prof. Vaslle Dumitrescu.

• Progresia rezultatelor :

1966 11,7 ■ 1969 10,5 ■
1967 10.6 I 1970 10,5 •
1968 10,6 ■ 1971 10,2 s

Bucureșteanul Alexandru Munteanu 
este un autentic produs al sportului uni
versitar, căci abia la București, student 
fiind, a început să practice atletismul. 
După cum se poate vedea, în tabelul de 
mai sus, după anul debutului competițio
nal, el a marcat imediat un impresionant 
salt de calitate care l-a Impus atenției 
selecționerilor lotului republican. Deși a 
realizat, de-a lungul anilor, cîteva per
formanțe interesante, Munteanu n-a ară
tat totuși pînă în acest an, calități capa
bile să-i asigure, în continuare, un pro
gres și mai substanțial.

In iarna aceasta însă, împreună cu 
antrenorul Vasile Dumitrescu, s-a pregă
tit ca nici cînd altă dată și, pe o pistă 
acoperită cu 
suta de metri în 10,4 s. 
mai, la Constanța, pe o 
obținut din nou 10,4 s, lă- 
sîndu-ne impresia că a 
atins plafonul unul nou 
record. Sîmbătă (15 mai), 
în serii, a înregistrat, pen
tru a treia oară, 10,4 s în 
decurs de 8 zile ! în fi
nală a fost însă debor
dant și... 10,2 s. Intențiile 
sale: pentru acest sezon 
10,1 s, iar pentru cel o- 
limpic — 10,0 ! Fără alte 
comentarii...

apă, Ia 8 mai, a alergat
Imediat, la 11 
pistă grea, a

CEI MAI

A
lUrmart din pag. O

pentru a se putea impune cu 
mai multă hotărîre în elita in
ternațională a acestui sport.

Am întrebat pe mulți concu
rent! și pe antrenori cum își 
explică avalanșa aceasta de re
zultate bune, acum la început 
de sezon. Răspunsurile, deși îm
brăcate în cuvinte variate, au 
exprimat, de fapt, aceeași idee 
de bază : volumul și calitatea 
pregătirii, exigență sporită față 
de muncă, dublată de dorința 
celor- mai mulți de a' se rupe 
din Inerția anonimatului și de 
a se face remarcați prin ceva 
deosebit. Și nici unul dintre 
interlocutorii noștri n-a consi
derat rezultatele acestui con
curs, altceva decît o etapă, fie
care fiind convins că în săptă- 
mîniie și lunile care ne mai 
despart de C.E. de la Helsinki 
și în cele 466 zile rămase pînă 
la Miinchen, performanțele 
atleților români vor fi și mai 
bune. In ceea ce ne privește, 
le așteptăm cu încredere I

Concursul, un veritabil cam
pionat de primăvară, a fost 
dominat de atleții cîtorva sec
ții : Rapid (8 victorii), Steaua 
și Dinamo (cîte 7), Clubul 
atletic Roman și C.A,U, ,(«te 
4) etc. Deși n-a obținut nici 
o victorie, vom consemna, to
tuși, cu plăcere, revenirea pe 
un plan fruntaș a disputelor, 
atleților Politehnica
Timișoara,

10,2
10,2
10,3
10,3
10.3
10.4
10,4
10,4

Tînărul Tamas Szabo, anul acesta în 
primul lui an ca senior, a fost unul din
tre minunați! copii ai sprintului nostru, 
la 17 ani fiind creditat cu un rezultat 

De atunci, de la prima sa 
rezultat, Szabo 
ori 10,5 secun- 
piste de zgură 
din spate sau 
sau pe ploaie, 
pentru Szabo

de 10,5 s. 
cursă încheiată cu acest 
a mai obținut de 15—16 
de, fie că a alergat pe 
sau de tartan, cu vînt 
chiar din față, pe soare 
De aceea 10,5 ajunsese 
o adevărată cifră de coșmar.

Din toamnă, Tamaș Szabo este student 
la Timișoara și, transferîndu-se la poli
tehnica, a început să se antreneze sub 
supravegherea lui Eugen Lupșa (vi-1 mai 
amintiți ? El era principalul adversar al 
lui Ion 
imediat

BUNI
ROMANISPRINTERI

Alexandru Munteanu
Tamaș Șzabo ....
Gheorghe Zamfirescu 1966 
‘ “ 1970

1971 
1946 
1964 
1971

Adalbert Darvaș 
Constantin Nemeș 
Ion Moina
Alexandru Tudarașcu 
Constantin Stan

Moina pe 100 m). Acesta șî-a dat 
seama de marile potențe ale 

noului elev, de defectele 
lui și împreună au purces 
la o muncă migăloasă de | 
pregătire. Rezultatul l-am 
văzut sîmbătă pe stadio- 

1971 nul Republicii, 10,2 s ca 
1971 și învingătorul ,£utei“, Al.

Munteanu. 'J
spunea 
pur și 
știu ce 
pentru 
dea !“

„Rezultatul, 
Szabo, m-a speriat, 
simplu. Așa că nu 
să-mi mai propun 
viitor. Vom ve-

PE STADIONUL REPUBLICII
Vorbind de succesele sec

țiilor PU putem omite insă 
munca desfășurată de unii an
trenori ca Gh. Stănel, Ion S3- 
ter, Olimpiu Constantinescu- 
Nehoi. Ion Benga, Mircea Ur- 
sac, Elias Baruch ș.a, ai că
ror elevi s-au arătat bine pre
gătiți Ia încheierea iernii.

Nutrim speranța ca șl In 
perspectivă antrenorii noștri 
vor ști să găsească mijloacele 
și metodele cele mai potrivi
te, in așa fel ca forma spor
tivă cea mai ridicată din acest 
an să coincidă cu perioada 
10—15 august, adică atunci

petiții cu caracter intern și in
ternațional care vor oferi atle
ților posibilități de autodepă- 
șire. De altfel, chiar concursul 
de sîmbătă și duminică a fost 
considerat drept criteriu de 
selecție pentru formarea echi
pei care va întâlni Italia, R.D. 
Germană și Norvegia (la 12 și 
13 iunie). în funcție de aceas
ta, a apărut o situație specia
lă în cursa de 5 000 m. Cu 
10—15 metri înaintea sosirii, 
atunci cînd se afla pe locui 
doi, cu mal mult de 20 m 
înaintea celui de al treilea 

, . (I. Cioca), Nicolae Mustață a
pind sînt programate câmpie- încetinit- alergarea, a trecut pe 
nătele europene. Pentru că un -■»- _ —
lucru este absolut clar : chiar 
dacă acum au fost înregistrate 
multe rezultate de valoare, nti • 
trebuie să uităm că ne aflăm 
abia la jumătatea lunii mai și 
că o reprezentare corespunză
toare a atletismului românesc 
pe stadionul din capitala Fin
landei nu se va putea face 
doar cu ceea ce au arătat 
acum atleții noștri fruntași !

în perspectivă imediată se 
află o sumedenie de alte com-

culoarul patru, de unde a re
venit pe primul culoar In mo
mentul în care fusese 
întrecut de colegul 
club. Un' asemenea 
cheamă nesportlvitate 
regulamentul de atletism stipu
lează clar descalificarea unui 
atlet care nu-șl apără șansele 
in mod sportiv (cazul în spe
ță). Mustață a fost urcat to
tuși pe podium și recompensat 
cu o medalie ! Ceea ce nu este 
de loc just.

ajuns Șl 
său de 
gest- se 
șl deși

INDEPENDENTA SIBIU ÎNVINSĂ!
25—15 (13—5), Timișul Lugoj
— Independența Sibiu 1G—15 
(8—6). Metalul Copșa Mică — 
Textila Cisnădie 23—20 (14—8). 
FEMININ, seria I : Știința Ba
cău — Constructorul București 
9—9 (5—5), Comerțul Constanța
— Universitatea Iași 12—14 
(6—8), Spartac Ploiești — Voin
ța Rădăuți 20—12 (9—5), Chimia 
Buzău — Voința București
9— 13 (5—6) ; seria a II-a : Chi
mia Făgăraș — Jiul Petroșani
10— 8 (6—3), Oltul Sf. Gheor- 
ghe — Universitatea Cluj 18—9 
(7—3), Constructorul Baia Mare
— Voința Sighișoara 10—8 
(5—4), Sparta Mediaș — Chimia 
Victoria 12—7 (6-2).

Duminică s-au disputat jocu
rile din cadrul celei de a 7-a 
etape a returului campionatu
lui republican de handbal, divi
zia B. 
trate. 
Știința 
Mureș 
Brașov 
zău 35—14 (17—7), Relon Săvi- 
nești — Rafinăria Teleajen 
31—24 (18—10), Agronomia Iași 
— Trotușul Gh. Gh. Dej 13—9 
(7—6), A.S.A. Tg. Mureș — 
Chimia Făgăraș 38—22 (18—10) ; 
seria a II-a : A.S.A. Sibiu — 
Tehnometal Timișoara 19—14 
(8—7), Universitatea Craiova — 
Minaur Baia Mare 14—24(5—12), 
C.S.M. Reșița — Gloria Arad

Iată rezultatele înregis- 
MASCULIN, seria I : 
Bacău — Medicina Tg. 
17—11 (8—6), Tractorul 
— Industria sîrmei Bu-

fac referiri 
organizare, 
făcînd ca 

solicite tot
Duminică la Constanța, Farul a furnizat cea mai mare surpriză etapei întrecînd
pe Dinamo _ București (9—6j, Fotoreporterul nostru, Uheo MACARSCHI, prezent la 
meci, a surprins acest moment din desfășurarea întilnirii i una din numeroasele acțiuni de 
atac ale echipei constanțene.„

Dintre meciurile de rugby 
ale etapei a XVII-a desfășurate 
în țară, cele mai disputate au

Voința București (m) și Universitatea

A.

s-a
fe-

ghel. S-au achitat bine de o 
misiune dificilă arbitrii 
Berger și D. Ganea.

Un alt meci decisiv 
desfășurat între echipele
minine Progresul București și 
Universitatea Iași. Studentele 
au învins cu 62—57 și au ră
mas, alături de sportivele de 
la Arhitectura, singurele cu 
șanse de a promova în divi
zia B. (Adrian VASILESCU).

Rezultatele etapei a XVI-a: 
masculin : Progresul 
rești — A.S.A. Bacău 
(39—26), Universitatea 
va — Voința Tg.

Bucu- 
83—62 
Craio- 
Mureș 

79—50 (42—17), Politehnica
Iași — Constructorul Iași 
71—67 (34-30), Utilajul Ti
mișoara — Crișul Oradea 
46-34 (25-15), Steagul roșu 
Brașov — Știința Petroșani 
81—64 (42-36), Comerțul Tg. 
Mureș -~ Voința Zalău

In „Raliul Pitești" entuziasmul și reușitele au estompat lipsurile
în faza 

nostru, In 
tăriile care 
petiții au 
propriu-zlsă

lași (f)

B“
Rapid 

Comerțul 
(24—27) ;

92—66 (41—34),
C.F.R. Galați — 
Tirgoviște 63—57 
feminin: Universitatea Bucu
rești — Politehnica Brașov 
45—44 (19—22), Progresul
București — Universitatea 
Iași 57—62 (25—25), Univer
sitatea Craiova — Universi
tatea Timișoara 43—68 (28— 
23), Știința Sf. Gheorghe — 
Universitatea Cluj 56—54
(27—17), Medicina Timișoara 
— Voința Oradea 53—48
(25—19), Voința Tg Mureș — 
Record Cluj 
Rapid II — 
rești 46—45 
tectura — 
(19—21).

Rezultatele au fost 
mise de corespondenții D. 
Diaconescu, V. Popovici, Gh. 
Briotă, I. Ene, P. Dumitres
cu. S, Albii, T. Siriopol,

44—37 (18—14),
Medicina 
(23—16),

IEFS II

Bucu- 
Arhi- 

61—31

trans-

Farul, performera etapei a XVII-a:
victorie asupra 

fost la Constanța și Petroșani, 
încheindu-se cu rezultate sur
priză. Iată cîteva amănunte o- 
ferite de corespondenții noștri...

Farul Constanța — Dinamo 
București (9—6). Jocul, care s-a 
ridicat la o bună valoare teh
nică s-a desfășurat în limitele 
sportivității. De notat că Farul 
care a avut o zi excelentă, ar 
fi putut cîștiga și mai conclu
dent. dacă n-ar fi ratat două 
încercări și două lovituri de 
pedeapsă din poziții extrem 
de favorabile. Rugbyștii gazdă 
au dominat și au condus in 
permanentă. Realizatori : Zam- 
firescu (Iov. ped.), Caragea 
(încercare) și Tomescu (droap). 
respective Nicolescu (droap) și 
Floreseu (Iov. ped.). A condus 
foarte bine, P. Ionesco. (P. E- 
nache).

Știința Petroșani — U Timi
șoara (9—11). Echipa locală n 
avut inițiativa în prima parte 
a jocului, oaspeții după pauză 
cînd au echilibrat raportul de 
forțe și chiar au dominat. Au 
marcat : Marin (droap), Iacob 
(Iov. ped.) și Moromete (încer
care) pentru Știința. Ceaușu 
(încerc.) și Stan 
ped. și o transf.) 
versitatea. Foarte 
jul lui V. Cișmaș.

C.S.M.Sibiu —
Cluj (11—6), Formația sibiană 
a realizat o primă repriză ex
celentă, depășindu-și adversa-

lui Dinamo!
rii în toate compartimentele. 
După pauză, mulțumite de re
zultat, gazdele au slăbit ritmul 
permițind clujenilor să reducă 
din handicap. Au înscris : Mun- 
teanu (Iov. ped. și o transf.), 
Tamaș (încercare) și Topa 
(droap), resp. Cordoș (încerc.) 
și Balint (Iov. ped.). A condus 
foarte bine, Dan Grigorescu. 
(I. Boțocan),

Politehnica Iași — Rapid 
Buc. (8—0). Net superiori, ie
șenii au meritat victoria. 
Realizatori : Gheorghiu (Iov. 
ped. și o transf.) și Laszlo 
(incerc.). A arbitrat bine 
R. Chiriac. (D. Diaconescu),

actuală a sportului 
mod normal comen- 
urmează unei corn

ea obiect întrecerea 
a sportivilor ; lupta 

for cu timpul șl distanțele. Doar 
pe margine, se mai ‘ 
la arbitraje sau la 
anii de experiență 
aceste probleme să 
mai puțin atenția comentatoru
lui. Șl este normai să fie așa. 
In disputa sportivă ele asigu- 
rînd doar cadrul 
regulamentare al 
cadru în care greșelile au de
venit excepții. Automobilismul 
care șl-a reluat activitatea doar 
de 3—4 ani. apărind acum ca 
un sport tînăr, nu se Încadrează 
în această regulă fiindcă nu a 
ajuns nici să statornicească o 
tradiție a competițiilor sale, nici 
să-și formeze cadre organizato
rice șl arbitri pe măsura cerin
țelor actuale. Entuziasm șl bu
năvoința există, dar „rodajul" 
celor ce se ocupă de competllll 
pare a fi mal pretențios ca in 
alte discipline șl de aceea ^ra
teurile" se aud la fiecare între
cere. La ora actuală o nouă 
echipă organizatorică (dar cu 
destul de mulți vechi pasionați) 
Se ocupă de competițiile auto, 
aduclnd In lumea motoarelor un 

șl încredere, 
lăudabile șl 

In curînd vor 
Deocamdată 

„Ra-

desfășurării 
întrecerilor,

Jucătorii de la
,,U“ Timișoara

in

in

turneu

Italia

(două iov. 
pentru Uni- 
bun arbitra- 
(Tr. Cornea).

Agronomia

Franțafi
Echipa de _ ... _.______

lea Timișoara (rugby) întreprin
de, Incepind de la data de 20 
mai, un turneu în Italia și Fran
ța. Rugbyștii timișoreni vor juca 
la Treviso. Lyon și Kovlgo, cu 
echipe italiene și franceze din 
ligile I și a II-a.

divizie A Universita-

suflu de înnoire 
Eforturile el sînt 
stntem convinși că 
fi și rezultatele, 
mai sînt Insă puncte slabe.
Hui Pitești" al IV-lea raliu ju
dețean al sezonului nu a făcut 
decît să confirme cele spuse mal 
sus, organizarea lui evidențiind 
pe Ungă multele reușite șl cele 
ctteva slăbiciuni pe care am fi 
tentați să le socotim cronice 
dacă nu am cunoaște ideile st 
sentimentele care animă pe toți 
cel chemați să vegheze la buna 
desfășurare a Întrecerilor auto
mobilistice. Așa stînd lucrurile 
nu ne vom mal opri nlc! asu
pra alegerii traseului, care s-a 
dovedit pînă la urmă acceptabil, 
nici asupra telului cum s-a dit 
startul la unele probe speciale, 
nici la lipsa cordoanelor care ar 
fi trebuit să oprească năvala 
publicului pe traseul circuitului 
de viteză, nici la buclucașele 
ture ale unor cronometra, nici...

De data aceasta atmosfera de 
entuziasm care a domnit în 
jurul întrecerii, frumusețea lup-

le! sportivilor, mulțumirea lor în 
final șl Interesul miilor de spec
tatori care au urmărit ore în 
șir seriile întrecerii de viteză 
au estompat micile lipsuri șl 
toată lumea a fost de acord să 
considere concursul de sfmbălă 
șl duminică o reușită. Slntem 
însă datori să revenim asupra 
întrecerii pentru a evidenția ,cl- 
teva fapte care nu reies din clasa
mentele publicate ieri. în primul 
rind - — - -
start _ _____ „
paje din care 12 de începători. 
La --------- ;•
două clase : a V-a în care s-au
Întrecut 4 mașini H. 8 Gordlnl
șl cîteva Dac.li 1100 S șl a IV-s 
doar cu Dacii 1100 S. In acest» 
condiții lupta pentru victorie a 
fost destul de strfnsă. Din pă 
cate ecblpalul Eugen Ionescu 
Cristea — P. Vezeanu a Ieșit 
din traseu (fără urmări gravei 
în finalul celei de a 4-a prob» 
speciale (Fundata), lăsînd cala 
liberă celuilalt echipaj favorit 
Aurel Puiu — C. Pescaru care, 
ce-1 drept, conducea încă din 
acel moment datorită timpilor 
mal buni realizați In cursele de 
viteză In coastă de pe Giuvala 
(8:58,1 față de 10:00.6) și Ptrtul 
Rece. Al treilea echipaj pe R-8 
Gordini, clujenii L. Borbely — 
Hein Peter, la primul raliu anul 
acesta, nu a putut Interveni în 
lupta pentru primul loc

La clasa IV lupta a fost tot 
timpul foarte strfnsă șl echipa
jele L Răuță — I. GIrjoabă șl 
D. Gologan — M. Lupu care au 
realizat cele mal bune ______

In prima probă specială

trebuie să arătăm că la 
s-au prezentat 27 de eeht-

avansați au existat doar

„crono-
metre' 
de pe Matelaș păreau că vor 
încurca socotelile favoriților. Ex
periența și tehnică lui Marin 
Dumitrescu și-a spus cuvîntul. 
In celelalte probe și în special 
pe drumul pietruit de la Pîrtul 
Rece unde e întrecut cu 4.3 se
cunde echipajul fraților Morasl. 
realizator al timpului doi în 
clasă șl cu 2 sec echipajul Bor- 
bely — Hein pe R. 8 Gordin,.

Circuitul de viteză disputat 
la Pitești nu a schimbat ordi
nea stabilită pînă atunci.

în final menționăm frumoasa 
Întrecere a încenătorilor. Cel 
puțin pe primii dintre ei spe
răm să-i vedem prezenti mereu 
la întreceri.

Gh. EPURAN
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DEBITORI UNEI 
TEZE PERIMATE

DIVIZIA C-ETAPA A XXVI-a

PRESA CEHOSLOVACĂ DESPRE (Urmare din pag. I)

MECIUL DE LA BRATISLAVA
Ziarele cehoslovace, de 

Huni, se ocupă pe larg 
de meciul dintre reprezenta
tivele Cehoslovaciei și Româ-
SPORT BRATISLAVA : .DACĂ

niei. Iată cîteva spicuiri din 
ziarele apărute la Bratislava 
și Praga.

ROMANII AR FI ATACAT MAI 
MULT, AR FI OBȚINUT

„Echipa României a arătat 
multe lucruri bune în acest 
meci. A temporizat excelent 
jocul Ia mijlocul terenului și 
s-a apărat bine în momentele 
grele. Dar, atacurile dezlăn
țuite în mare majoritate pe 
contraatac nu au avut clari
tate și finalizare. S-a văzut 
în mod clar că oaspeții au 
venit Ia Bratislava pentru a 
obține un meci nul. Dacă 
românii ar fi atacat mai mult 
ar fi obținut măcar un 
punct. O lege veche în fot-

MĂCAR UN PUNCT

bal spune că formația care 
se apără nu coate cîștiga o 
partidă... Gazdele au jucat 
slab fn prima repriză, dar 
au atacat mai mult în fina-

PRACA: .MOARA A

lul meciului, grație căreia au 
realizat golul pe care nimeni 
nu-1 mai aștepta. Adamec a 
fost mult sub posibilitățile 
sale, Stratil n-a rezistat la 
tempoul impus, dar, din fe
ricire, ceea ce n-au făcut a- 
cești doi „ași" a reușit Ve
sely — cel mai bun jucător 
de pe teren — omul care a 
salvat onoarea reprezentati
vei Cehoslovaciei și a colegi
lor de

MACINAT

SMENA: .ROMANII AU

„.Intîlnirea a prilejuit o lup
tă tactică la înalt nivel. în 
această privință, românii au 
fost net superiori și s-a vă
zut în mod clar că pentru ei, 
participarea la turneul final 
la C.M. din Mexic a prile
juit numeroase învățăminte. 
Ne referim în primul rînd 
Ja felul cum știu să protejeze 
și să mențină mingea, să 
temporizeze jocul. Acestea 
constituie mari calități care, 
cu mai mult noroc, putea să 
De aducă și un meci nul. 
Victoria noastră este explica- 

. bilă prin inspirația fericită

LIDOVA DEMOKRACIE: „f
MULT

VITROMETAN MEDIAȘ
LOCUL 15 ÎN SERIA A Vlll-a 

LA A PĂLIM VICTORIE CONSECUTIVĂ
chllibrarea sistemului defen
siv advers, străpungerea lui 
și marcarea golurilor.

Singura lecție pe care a 
aplicat-o cu un relativ suc
ces echipa noastră la Bra
tislava a fost lecția apărării, 
interpretată (uneori de 10 
jucători), cu dăruire și cu 
destulă pricepere, aglomera
rea, presingul, acroșajub du
blajul și pasa apărătorului 
care a recuperat balonul 
efectuîndu-se adeseori cu 
precizie.

De la această cunoaștere a 
funcționării mecanismului de 
apărare, s-a ajuns, credem, 
la o prea mare încredere în 
virtuțile lui — a se citi t 
încredere că echipa nu va 
primi gol — iar apărarea, 
inclusiv păstrarea abuzivă 
(fărA un rost constructiv) a 
mingii a ajuns un scop în 
sine, nemaifiind ceea ce tre
buie să fie, adică un mijloc.

Unei replici ipotetice că 
echipa a marcat, totuși, go
luri care i-au adus puncte, 
unele satisfacții și chiar vic
torii, vom sublinia — fără 
intenția de a căuta pete in . 
soarele unor performanțe pe 
care le respectăm — reușita 
individuală a unui Dembrov- 
schi (la Novi Sad, de pildă), 
Dumitrache sau Neagu, care, 
în general, au suplinit prin- 
tr-o sclipire ceea ce ar fi 
trebuit să se numească joc 
la atac sau la contraatac. 
S-ar putea încerca demon
strația (fără sorți de con
vingere, după părerea noas
tră) că nu avem tipuri de 
jucători de clasă în atac, dar 
noi credem că. tocmai ceea 
ce i se poate reproșa con
ducerii tehnice a echipei 
noastre reprezentative este 
mulțumirea „cu ceea ce 
știm și cu ceea ce avem în 
iot" și care — după toate 
probabilitățile — garantează 
succese și insuccese la li
mită. Despre progres, despre 
o evoluție net superioară în 
calitatea jocului echipei noa
stre reprezentative nu poate 
fi însă vorba atunci cînd se 
cultivă intensiv momentul 
apărării, negîndu-se aproape 
total momentul atacului.

marginea meciului de dumi
nică pot fi considerate „tri
butare" scorului, influențate 
de acest nefericit gol primit 
în ultimele trei minute...

Iată de ce rîndurile de față 
își propun să analizeze evo
luția echipei noastre — în 
mod distinct — pînă la... 
minutul (ceasul) rău, făcînd 
(într-un fel) abstracție de 
golul despre care, este ade
vărat. cu oarecare șansă. 
n-am fi avut ocazia să po
menim azi. Plecînd de la o 
referire la graiul cifrelor, 
potrivit cărora — pînă la 
înscrierea golului — raportul 
șuturilor spre poartă era de 
25—7, iar cel al șuturilor pe 
cadrul porții de 11—3, ceea 
ce înseamnă că amenințarea 
buturilor echipei române a 
fost mult mai mare decît 
cea la care a fost supusă 
poarta adversă, vom accepta 
concluzia că pînă în min- 88 
gazdele au avut șanse in
comparabil mai consistente 
pentru realizarea unei victo
rii.

Să trecem, însă, . 
zele și șuturile la poartă și 
să ne referim la c„’.7 
jocului propriu-zis.

Așa cum se sublinia 
într-un articol apărut în zia
rul nostru chiar în ziua me
ciului de la Novi Sad, echipa 
română a dovedit — din 
păcate tocmai la Bratislava 
într-un joc în care satisfac
țiile sau reversul lor n-a
veau „pondere" platonică — 
faptul că nu știe să atace. 
Deși împrejurările concrete 
de joc i-au oferit uneori 
posibilitatea atacului, repre
zentativa noastră n-a reușit 
decît să simuleze sau să 
schițeze cîteva acțiuni ofen
sive, palide, fără convingere, 
fără o rațiune constructivă 
sesizabilă.

Ne încumetăm să afirmăm 
că nici arma contraatacului 
n-a fost folosită — probabil 
tot din insuficientă cunoa
ștere — eficient, ea fiind 
neutralizată de acea tiranică 
țesătură de pase care 
își are rostul ei. dar nu 
atunci cînd urmărești deze-

SERIA I SERIA A V-a
Minerul Comăneștl — Foresta 

Fălticeni 3—0 (1—0); Textila Bu- 
hușl — Cimentul Blcaz 1—2 (0—0); 
Minobradul Vatra Dornei — Mi
nerul Gura Humorului 2—0 (1—0); 
Penicilina Iași — Rarăul Cîmpu- 
lung 2—0 (1—0); Chimia Suceava 
— Textila Botoșani 2—1 (1—1):
Letea Bacău — Petrolul Molnești 
1—2 (0—2); Fulgerul Dorohoi —
Nicolina Iași 5—0 (3—0); Victoria 
Roman — I.T.A. Pașcani 1—1 
(1-0).

(Corespondent! : I. BIrzan, I.

Pandurii Tg. Jiu — Minerul 
Motru 1-0 (0-0): Vulturii textila 
Lugoj — Minerul Bocșa 3—0 
(3—0); Steagul roșu Plenița — 
C.F.R. Caransebeș 4—0 (2—0); Mi
nerul Lupeni — M.E.V.A. Tr. Se
verin 2—3 (0—1); Electromotor Ti
mișoara — Metalul Topleț 3—0 
(2—0); Victoria Caransebeș — 
Furnirul Deta 4—0 (0—0); Metalul 
Tr. Severin — Dunărea Calafat 
4—1 (1—0); Minerul Moldova
Nouă — știința Petroșani 1—o 
(0—0).

(Corespondenți : P. Crlstea, C. 
Olaru, I. Julca, I. Cotescu, St. 
Marton, M. Muta.șcu, Gh. Manaiu,

ETAPA VIITOARE (23 MAI) î 
Foresta — Penicilina, Textila Bt. 
— Minobradul, Textila Bh. — Le- 
tea, Cimentul — Fulgerul, Nico- 
Jina — Victoria, I.T.A. Pașcani — 
Chimia, Petrolul — Rarăul. Mi
nerul G. H. — Minerul C.

Vierii P. Spac, D. Diaconescu,
A. Constantin, I. Iancu, I. Man-
dache, G. Gheorglte)
1. CHIMIA 26 16 4 6 51—16 36
2. Minsrul C. 26 13 5 8 41—22 31
3. Victoria 26 12 7 7 44—29 31
4. Cimentul 26 14 3 9 42—34 31
5. Petrolul 26 13 3 10 34—29 29
6. Foresta 26 12 4 10 34—36 28
7. Min. G.H. 26 10 7 9 40—30 27
8. Mi nobradul 26 12 2 12 41-43 26
9. Rarăul 26 11 3 12 33—29 25

10. Nicolina 2G 8 9 9 32—35 25
11. ITA Pașcani 26 10 4 12 34—47 24
12. Textila Bh. 26 10 3 13 37—40 23
13. Textila Bt. 26 9 5 12 26—33 23
14. Penicilina' 26 9 4 13 23—39 22
15. Letea 26 7 4 15 30—48 18
16. Fulgerul 26 7 3 16 34—66 17

ETAPA VIITOARE : Furnirul — 
Vulturii, C.F.R. Caransebeș — E- 
lectromotor, Minerul M. N. — 
M.E.V.A. Tr. Sev., Știința — Vic
toria, Metalul Tr. S. — Minerul 
B.. Minerul M. — Minerul L.. 
Pandurii — steagul, Dunărea — 
Metalul T.

1. VULTURII 26 14 5 7 58—21 33
2. ȘLiința 26 13 6 7 38—14 32
3. CFR Caransebeș

26 13 3 10 35-30 29
4. Minerul L. 26 13 2 11 34—31 28
5. Electromotor 2« 11 6 9 30—32 28
6. Minerul M.N. 26 13 2 11 27—SI 28
7. Pandurii M 9 9 8 27—24 27
8. Dunărea 26 11 5 10 33—35 27
9. Metalul T.S. 26 10 5 11 43—87 25
10. Furnirul 26 10 3 13 33—37 23
11. Steagul 26 9 5 12 27—34 23
12. Metalul T. 26 10 3 13 35—43 23
13. Minerul B. 26 10 3 13 30—44 23
14. MEVA Tr. S. 26 9 5 12 32—46 23
15. Minerul M. 26 7 9 10 16—32 23
16 Victoria 26 7 7 12 30—37 2L

echipă".
PREA PUJIN' 

să macine prea tirziu.cep,ut 
nu ca la Swanseea, unde in 
repriza secundă a funcționat 
ca un mecanism perfect. 
Este foarte adevărat că apă
rarea română, în frunte eu 
Dinu și Dan au fosț eroii a- 
părării, ultimul însă 
in mod hotărâtor Ia 
gol al partidei. Nu 
omis însă faptul că 
putui meciului și 
che a avut o ocazie splendi
dă, cînd Viktor i-a reținut 
balonul de Pe picior, în mod 
foarte norocos".

CESKOSLOVENSKY SPORT PRAGA : „LA BUCUREȘTI SE VA 
DECIDE TOTUL"

Sub
„Praca" 
printre 
tiva Cehoslovaciei a început 
să joace abia spre sfîrșitul 
partidei, cind a obținut 
altfel și golul. Moara a

acest titlu, ziarul 
din Bratislava scrie 

altele t „Ileprezenta-

de 
in-

ÎNVĂȚAT MULT LA C.M.'

pe care antrenorul Novak a 
avut-o la sfîrșitul meciului, 
cînd a schimbat doi înaintași 
în favoarea lui Joki și Kabat, 
care au dat un impuls decisiv 
atacului"

Ziarul de specialitate din 
Cehoslovacia arată că nivelul 
jocului a fost sub așteptări 
și că echipa gazdă a arătat 
mari lipsuri, în special în 
prima repriză cînd n-a știut 
să-și organizeze jocul. „Au c-

SPECTATORII N-AU VĂZUT PREA 
”T FOTBAL"

Sub titlu] „Victorie în ulti
mele minute", „Lidova De- 
mokracie" din capitala Ceho
slovaciei scrie : „Spectatorii 
n-au văzut prea mult fotbal 
pentru că tensiunea nervoa
să a jucătorilor a fost solici
tată ia maximum. Din acest 
motiv au lipsit și fazele clare 
de gol. Dumitrache a avut o 
mare ocazie în min. 10, iar 
gazdele mai multe după pau-

ză, dar apărarea românilor a 
fost la înălțime, în frunte cu 
Răducauu și Sătmăreanu. Cea 
mai mare ocazie de gol — 
penaltyut executat de Ada
mec — a fost ratată".

a greșit 
singurul 
trebuie 

Ia înce- 
Dumitra-

xistat două momente psiho
logice ale partidei: momentul 
Adamec (cind a ratat lovitu
ra de la 11 m) și apoi minu
tele după ratarea acestui 
penalty, cind românii, profi- 
tind de starea de spirit a ad
versarilor, n-au reușit să în
scrie un gol. Și iată că min. 
88, atunci cînd spectatorii e- 
rau mulțumiți cu 
și se îndreptau 
rele de ieșire, a 
lui Vesely...
Returul va
rea".

un scor alb 
spre culoa- 
venit golul 
e în fotbal.Așa

decide califica-

peste fa-

calitatea

Și
SERIA A II-a

Trotușul Gheorghiu-Dej — Da
cia Galați 1—0 (0—0); Ancora Ga
lați — Metalurgistul Brăila 2—1 
(1—1); Unirea Tricolor Brăila — 
Șoimii Buzău 0—0; Petrolistul 
Boldești — Ș.U.T. Galați 2—0 
(1—0); Metalul Buzău — Auto
mobilul Focșani 2—0 (1—0); Pe
trolul Berea — Olimpia Rm. Să
rat 3—2 (2—0); A.S.M. Tecuci — 
Metalul Plopeni 0—0; Voința 
București — Rulmentul Birlad 
2—0 (5—0);

SERIA A Vl-a

Grunzu,(Corespondenți : Gh. — .
A. Gheorghe. Tr. Enache, N. Din- 
că, D. Marin, M. Plopeșanu, V, 
Doruș și Gh. Vlad).

17
14

0
13
11
10

Industria sîrmel Cimpla Turzil 
— Aurul Brad 2—1 (1—0); Meta
lul Copșa Mică — Unirea Alba 
Iulia 4—0 (1—0); Mureșul Deva — 
Arieșul Cimpla Turzll 4—0 (3—0) ; 
A.S.A. Sibiu — Metalul Aiud 2—2 
(2—2); Minerul Telluc — C.F.R. 
Simeria 2—1 (2—1); Chimica Tir- 
năvenl — Minaur Zlatna 3—0 
(3—0); Minerul Glielar — indepen
dența Sibiu 2—0 (1—0); Victoria 
Călan —■ Soda Ocna Mureș o—o.

(Corespondenți : P. Țone, M. 
Fallciu, I. Slmion, I, Ion, I. Vla
dislav, I, Ducan, FI. Oprița.

P.

RUDE PRAVO : .TEHNIC Șl

Ziarul din Praga scrie prin
tre altele : 
inițiat decît două-trei atacuri, 
dar ele au fost foarte peri
culoase, care se puteau solda

„Oaspeții n-au

SVOBODNE SLOVO: „PREA PUȚINE
atac mai mult pe Dumitrache. 
în repriza a doua, ea a ma
nifestat o nervozitate excesi
vă, concretizată prin cele 
două greșeli; hențul comis 
în careu și golul primit în 
min. 88",

Comentariile £.«sel ceho
slovace ne-au fosț transmise de 
JAN NOVAK — Bratislava 

și IVAN ANDREADIS — Fraga

„Ne puteam aștepta la 
joc defensiv al oaspeților, 
chipa română s-a apărat 
8—9 jucători, menținind

TACTIC — ROMANII BUNI

ATACURI'
un 
li
eu 
în

1. METALUL
2. șoimii
3. Rulmentul
4. Olimpia
5. Petrolistul
6. Metalul B.
7. Dacia
8. Unirea Tricolor

«8
26
26
26
26
26
26
26
26

9. Trotușul
10. Automobilul
11. SUT Galați
12. Voința
13. Ancora
14. Metalurgistul
15. Petrolul
16. ASM Tecuci

13
11
10
12
12
12
10

cu goluri. Tactic și tehnic, 
adversarii noștri sînt bine 
pregătiți și în mare progres.

La capitolul finalizare insă, 
sînt deficitari".

COMPORTAREA

40-16 39
39-20 32
23-22 30
34-39 30
53-35
39-31
33-27

26
26
26

26

23
23
23
22
21
21

1. CHIMICA
2. Mureșul
3. Independența
4. Victoria
5. Metalul A.
6. Minaur
7. Soda
B. Ind. sîrmel
9. ASA Sibiu

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

26 16 4 6 54—21 36
26 16 4 6 40—25 36
26 16 3 7 45—20 35
26 13 3 10 31—27 29
26 11 5 10 51—40 27
26 13 1 12 39—36 27
26 10 6 10 36—42 26
26 11 3 12 34—28 25
26 8 9 0 24—22 25
26 11 3 12 32—36 25
26 11 1 14 28—32 23
26 10 3 13 23—35 23
26 9 5 12 23—30 23
26 9 3 14 28—42 21
26 7 5 14 27—36 19
26 5 6 15 15—44 16

ETAPA VIITOARE : Metalul P.
— Voința, Dacia — Petrolistul, 
Olimpia — Trotușul, Metalurgis
tul — Metalul B., Șoimii — Rul
mentul A.S.M. Tecuci — Unirea 
Tricolor, Automobilul — Petrolul, 
Ancora - S.U.T. Galați.

ETAPA VIITOARE : Unirea — 
Ind. sirmei, C.F.R. Simeria — 
A.S.A. Sibiu, Metalul A. — Mi
nerul T., Minerul G, — Chimica, 
Mureșul — Minaur. Independența 
— Soda, Arieșul — Victoria, Meta- 
iul C.M. — Aurul.

PRETENȚIILE FA ȚA DE ECHIPA DE TINERET 
SÎNT MA! MART!

Duminică, Ia Tg- Mureș, a 
fost o căldură neașteptată și 
influența ei s-a făcut sim
țită din plin în evoluția ju
cătorilor din echipele de ti
neret ale României și Ceho
slovaciei. La ora 12,30, cînd 
s-a disputat partida și soa
rele ardea ca jarul, nici nu 
putea fi altfel. Ritmul de 
joc a avut de suferit, în 
desfășurarea generală a par
tidei existînd destule mo
mente de cădere. Nu de pu
ține ori s-a jucat lent, ceea 
ce a convenit de minune 
oaspeților, fotbaliști mai 
masivi, mai greoi. Dar. la 
capitolul pregătirii fizice, al 
rezistenței în regim de efort 
și al ritmului de joc, forma
ția noastră a fost superioară 
adversarei și aici nu poate 
fi nimic de obiectat,

începutul de partidă (cam 
pînă în min. 25) și finalul 
(după înscrierea golului ega
lizator — min. 62) le-au apar
ținut 
Totuși, 
putut 
principali din grupa preli
minară 
ropean 
primul 
greșeli
— în 
sau, 
lordache, la primirea acelui 
goi pe care nici oaspeții 
sperau. Aici e vorba 
lipsă de concentrare, de 
tare superficială a unor 
ce sînt considerate fără 
portanță de jucătorii noștri. 
Dar. se știe, cei mai multi 
dintre ei, deși sînt cu doi- 
trei ani sub limita admisă 
de regulamentul competiției 
(e vorba de Năstase, Sătmă
reanu, Moldovan, Iordache, 
Simionaș) și sub media de 
vîrstă a echipei cehoslovace, 
cu excepția lui Hajnal și 
Sătmăreanu II, activează, și 
sînt titulari în echipe de di
vizia A, iar greșelile lor (a- 
cele mari ratări — în ca
zul lui Năstase. D. Popescu, 
Moldovan, Incze) par inex
plicabile.

La Tg. Mureș, cu excepția 
lui Cristache. lent, dezorien
tat, nesigur, compartimentul 
cel mai bun l-a constituit 
apărarea, din care s-au de
tașat cei doi fundași centrali
— Olteanu și Stoicescu —

deciși în intervenții, siguri 
pe ei. L-am mai evidenția pe 
Sătmăreanu II introdus după 
pauză, extrem de util mai 
nles în privința susținerii 
ofensivei.

O primă repriză, adversa
rii au cîștigat întrecerea la 
mijlocul terenului unde Fan- 
del, Danko și Petrovici, ul
timul ca atacant retras, au 
cîștigat duelurile cu Bel
deanu, Simionaș și Moldo
van. Dar, duminică, punctul 
nevralgic l-a constituit ofen
siva. Atacul n-a contat de-

posedă destule posibilități. A 
trebuit să vină golul oaspeți
lor ca să-i vedem pe Beldeanu 
și Simionaș muncind cu folos, 
iar pe toți ceilalți dăruin- 
du-se pentru victorie. Șan
sele pentru 
1 în grupă 
late, dar se 
jucătorilor 
tineret că în 
selecționatele
Cehoslovaciei e nevoie de o 
evoluție la un nivel supe
rior.

ocuparea locului 
n-au fost anu- 

cuvine a aminti 
din echipa de 
partidele retur cu 

Finlandei și

fotbaliștilor români, 
cadeții noștri n-au 

trece de adversarii

a campionatului eu- 
pentru tineret. In 
rînd. datorită unor 

— unele elementare 
fazele de finalizare 

cum a fost cazul lui

JUCĂTORILOR NOȘTRI
RADUCANU: A avut de 

rezolvat multe situații difi
cile cărora le-a făcut față cu 
succes. A făcut e partidă 
bună. Ar fi greșit să 1 se im
pute golul din min. 88 
care îl au pe conștiință 
dașii.

pe 
fun-

ani-SATMAREANU : L-a 
hilat în bună măsură pe va
lorosul Capkovici 
joc lucid 
totuși și 
sament.

DINU:
tor, a făcut cîteva greșeli spre 
sfîrșitul jocului, cînd nu s-a 
concentrat suficient.

printr-un 
și precis. A avut 

cîteva erori de pla-

Dîrz, precis, luptă-

DAN: Accidentat la înce
putul partidei, a luptat

Constantin ALEXE

Este minutul 44 al meciului de la Tg. Mureș. Un stadion arhiplin așteaptă golul. Dar, în 
radar. Mingea, lovită cu capul de Moldovan, va sări din pămînt peste poartă

Foto i Anton HARKO — Tg. Mureș

cît pe acțiunile individuale 
ale lui Incze și, oarecum, 
Năstase, pe jocul de pe po
ziție retrasă al lui Moldovan- 
Puține acțiuni ofensive au 
purtat caracterul jocului co
lectiv. Doru Popescu, de la 
care se așteptau angajamente 
fizice în zona careului, pen
dulări în fața apărării ad
verse, a avut o evoluție 
ștearsă, mult timp el făcmd 
doar figurație.

Desigur nu 
un capăt de 
acest rezultat 
pei de tineret, dar preten
țiile față de acești jucători 
sînt mult mai mari. Și ei

putem crea 
acuzație din 

egal al echi-

xemplar tot jocul, dublînd 
foarte bine ; i-a lipsit însă 
claritatea în distribuirea 
mingilor, în-special spre 
șit, cînd randamentul 
a scăzut vizibil.

sfîr- . 
său

săMOCANU i A trebuit 
facă permanent față „ștafe
tei" Vesely — Dobias, reu
șind să stopeze unele din 
acțiunile acestora.

SERIA A IlI-a
Laromet București — Electrica 

Constanța 4-0 (2—0); Delta Tul- 
cea — Marina Mangalia 3—1 (1—0); 
Flacăra roșie București — Pra
hova Ploiești 3—o (1—0); Celu
loze- Călărași' — Azotul Slobozia 
5—2 (2—0); Cimentul Medgidia — 
Electronica București 2—0 (0—0); 
Unirea "București’— I.M.U. Med
gidia 3—1 (2—1); Victoria Flo- 
■rești — Tehnometal București 0—0; 
Olimpia Giurgiu — Dunărea Tul- 
cea 2—0 (1—0); -

SERIA A VII-a
Dermata Cluj — Bradul Vlșeu 

2—1 (0—1); Progresul Năsăud — 
Unirea Dej 0—1 (0—1); Arieșul 
Turda — Victoria Cărei 5—0 (1—0); 
Gloria Baia Mare — C.I.L. Sighe- 
tul Marmației 4—0 (2—0); Some
șul Satu Mare — C.I.L. Gherla 
1—0 (1—0), s-a jucat la Cărei ;
Constructorul- Baia Mare — Mi- 
nerul Baia Sprie 1—0 (1—0); Re
colta Salonta — Someșul Beclean 

'3—0 (neprezentare); Unirea Zalău 
— Chimistul Bala Mare 0—1 (0—0).

ANCA: A alergat mult, a 
luptat cu multă ambiție ; n-a 

. avut claritatea necesară unui 
jucător de mijlocul teren'i Ini.

DUMITRU: Cel 
fotbalist român de 
Zeci de atacuri adverse s-au 
stins la el. A fost singurul 
apărător din echipa noastră 
care a relansat jocul cu pre
cizie.

mai bun 
pe teren.

Victoria, Tehnometal — Electroni
ca, Azotul — Marina, Dunărea — 
Cimentul, I.M.U. Medgidia — 
Olimpia, Electrica — Celuloza, 
Flacăra roșie — Laromet, Unirea 
— Delta...

(Corespondenți : C Vlșan, I.
Turșie, C. Toader, M. Stan, R.
Avram, T. Popescu, N • Contau,
Tr. Barbălată).

1. DELTA 26 19 2 5 52—14 40
2. Electronica 26 16 2 8 43—19 34
3. Flacăra 26 14 4 8 3G—25 32
4. I.M.U.M. 26 12 7 7 41—26 31
5. Prahova 26 12 7 7 32—20 31
6. Azotul 26 12 4 10 30—46 28
7. Victoria 26 7 12 7 29—29 26
8. Olimpia 26 10 5 11 27—32 25
9. Unirea 2G 11 2 13 37—38 24

10. Celuloza 26 9 6 11 29—33 24
11. Tehnometal 26 7 10 9 25—30 24
12. Cimentul 26 9 5 12 29—31 23
13. Electrica 26 8 6 12 32—43 22
14. Laromet 26 7 6 13 23—27 20
15. Dunărea 26 6 8 12 20—41 20
16. Marina 26 4 4 18 17—48 12

ETAPA VIITOARE : Prahova —

SERIA A iV-a

(Corespondenți : E. Fehervari, 
D. Nistor, P. Lazăr, L. Citiră, St. 
Vida, R. Pop, Gh. Cotrău și Bl. 
Bonțoiu).

1. UNIREA D. 26 16 4 6 58-23 36
2. Arieșul 26 14 6 6 53—29 34
3. CIL Gherla 26 15 3 8 43—20 33
4. victoria 26 14 4 8 36—24 32
5. Unirea Z. 8A 11 8 7 34—22 30
6. Dermata 26 12 5 9 36—27 29
7. Recolta 26 11 6 9 33—39 28
8. Gloria 26 11 5 10 37—34 27
9. Minerul 26 12 2 12 37—38 36

10. Cil, Sighet 26 10 6 10 28-33 26
11. Someșul S.M. 26 10 4 12 29—37 24
12. Progresul 26 9 5 12 29—42 23

13. Bradul 26 7 6 13 29—39 20
14. Constructorul 26 7 5 14 26—41 19
15. Chimistul 25 6 6 14 25—31 18
16. Someșul B. 26 3 5 18 25—79 11

ETAPA VIITOARE : Victoria — 
Constructorul, Bradul — someșul 
S. M„ Unirea D. — Arieșul, Chi
mistul — Gloria, C.I.L. Signet — 
Recolta, Unirea Z. — Progresul, 
C.I.L. Gherla — Dermata, Some
șul B. — Minerul.

SERIA A VlII-a

NEAGU : Neinspirat, a fost 
aproape mereu cu un timp în 
urma fazei. S-a văzut că nu-i 
convine rolul de extremă.

DEMBROVSCHI: A înce
put bine partida, a fost cel 
mai clarvăzător atacant ro
mân, însă din minutul 70 a 
dispărut din joc.

DUMITRACHE : Amenin
țător. mai ales în prima re
priză, a fost majoritatea 
timpului izolat în cîmpul de 
joc advers, fiind ceea 
cheamă un atacant de 
ficiu.

ce se 
sacri-

LUCESCU: Și-a
mult coechipierii din apărare. 
N-a primit, în schimb, spriji- 

de

ajutat

nul lor în momentele 
atac, acționînd stingher.

„RADU NUNWEILLER: 
jucat prea puțin, 
lui fiind nesemnificativă.

SiMBĂTĂ, ETAPA A XXIV-a A DIVIZIEI
• Cuplaj pe Stadionul Repu-
blicii • Meciul Petrolul
Progresul va fi televizat, de la 
ora 15 • Ora 17,30 — ora 
oficială de începere a celor-

leite partide
Cu excepția partidei de la 

Ploiești și a celei din deschi
derea cuplajului din Capita
lă. celelalte meciuri vor în
cepe la ora 17,30.

A 
evoluția

A“
Etapa a XXIV-a a campionatului diviziei A, care se va 

disputa sîmbătă 22 mai, programează următoarele meciuri • 
FARUL — F. C. ARGEȘ (1—2) 
U.T.A. — DINAMO (1—4)
POLITEHNICA — C.F.R. CLUJ (4—2) 
STEAUA — UNIV. CRAIOVA (2—0, 

de la ora 17,30)
„U“ CLUJ — SPORT CLUB BACĂU
RAPID — C.F.R. TIMIȘOARA (3—1,

nul Republicii)
PETROLUL — PROGRESUL (1—0, ora 15. Meciul va fi 

televizat)
JIUL — STEAGUL ROȘU (0—1). în paranteze sînt trecute 

rezultatele din tur.

Stadionui Republicii,

(0-2)
ora 15.,30 — Stadio-

F.C. Caracal — Lotrul Brezoi 
4—0 (2—0); T.M. București — Chi
mia Tr. Măgurele 2—3 (1—0);
Comerțul Alexandria — Chimia 
Rm. Vîlcea 1—1 (1—0) ; Mașini 
unelte București — Petrolul Vi
dele 0—1 (0—1); I.R.A. Cimpina — 
Autobuzul București 1—0 (0—0);
Progresul Corabia — Gloria Sla
tina 5—1 (4—1); Dacia Pitești — 
Sirena București 3—0 (1—0): Pe
trolul Tirgoviște — Unirea Drăgă- 
șanl 2—2 (1—0),

(Corespondenți : Gh. Donclu, I.

ETAPA VIITOARE : Gloria — 
Petrolul V., Lotrul — Unirea, 
T.M. București — Autobuzul, 
Chimia Rm. V. — Progresul, Chi
mia Tr. M. — Petrolul T., Mașini 
— Sirena. I.R.A. Cimpina — Co
merțul, F.C. Caracal — Dacia.

Marcu. M. Bizon, D . Negrea, C.
Vîrjogliie, C. Filip, Al. Momete.
M. Avram).
1. FC CARACAL

26 16 4 6 42—21 36
2. Chimia R.V. 26 16 4 6 39—22 36
3. T.M. Buc. 26 11 7 8 38—27 29
4. Chim’a T.M. 26 11 7 8 30—25 29
5. Comerțul 26 11 6 9 33—29 28
6 Petrolul T. 26 8 12 6 31—36 28
7. Petrolul V. 26 11 5 10 36—31 27
8. IRA Cîmp. 26 9 9 8 25—23 27
9. Dacia 26 9 7 10 32—34 25

10. Autobuz”! 26 10 4 12 37—27 24
11. Mașini 26 11 2 13 42—47 24
12. Gloria 26 8 7 11 26—28 23
13. Sirena 26 7 8 11 30—37 22
14. Lotru 26 9 4 13 30—42 22
15. Progresul 26 6 7 13 27—42 19
16. Unirea 26 6 5 15 16—41 17

Carpațl Brașov — Lemnarul 
Odorheiul Secuiesc 2—1 (2—0);
Viitorul Gheorghleni — Chimia 
Făgăraș 1—0 (0—0); Torpedo Zăr- 
nești — Carpați Sinaia 1—0 (1—0); 
Vitrometan Mediaș — Colorom 
Codlea 4—0 (l—0): Caralmanul
Bușteni — Oltul St. Gheorghe 
0—0; Minerul Bălan — Unirea 
Cristuru Secuiesc 2—2 (1—1); Fo
restierul Tg. Secuiesc — Trac
torul Brașov 1—0 (0—0): Chimia 
Or. Victoria — C.F.B. Sighișoara 
4-2 (2—1);

ETAPA VIITOARE : Vitrometan
— Chimia V.. Oltul — Carpați B.. 
Unirea — Lemnarul, Forestierul
— Minerul, Colorom — Chimia I., 
Tractorul — C.F.R. Sighișoara, 
Torpedo — Viitorul, Carpați S. — 
Caralmanul.

(Corespondenți : G. Lorac, C.
Malnasi, N. Malinciuj, R. Zamfir.
V. Zbarcea, R. 
Gli. Matei).

Bortoș, L. Bucs Și

1. CHIMIA F. 26 19 3 4 59—17 41
2. Oltul 26 18 4 4 45—20 40
3, Lemnarul 26 12 6 8 47—34 30
4. Carpați S. 26 13 3 10 50-31 29
5. Tractorul 26 11 6 9 49—26 28
6. Viitorul 26 11 5 10 23—31 27
7. Caralmanul 26 11 4 11 34—37 26
B. Minerul 26 12 2 12 32—43 26
9. CFR Slghlș. 26 9 7 10 36—86 25

10. Forestierul 26 11 2 13 35-41 24
11. Torpedo 26 10 3 13 24—49 23
12. Chimia 26 7 6 13 36—46 20
13. Unirea 26 8 4 14 36—61 20
14. Carpați B. 26 8 3 15 41—38 19
15. Vitrometan 26 9 1 16 38—45 19
16. Colorom 26 0 1 16 29—54 19

PRONOEXPRES
Extragerea I : Categ. 2: 3 variante a 29.500 lei; Caleg, 3: 10,9 va

riante a 8.119 lei; Categ. 4 : 59,65 variante a 1.484 lei; Categ, 5 : 93,95 
variante a 942 lei; Categ. 6 : 4.551,35 a 40 lei.

REPORT CATEG. 1 ; 1.229.205 iei. 4
Extragerea a II-a : Categ. B: 14,10 variante a. 5.326 lei: Categ. C •. 

65,05 variante a 1.154 lei ; Categ. D : 2.848,35 variante a 60 lei; Categ. 
E : 185,85 variante a 200 lei; Categ. F : 3.612 variante a 40 Jel.

REPORT CATEG. A : 433.870 lei.

TRAGEREA SPECIALĂ A 
LUNII MAI LA PRONOEXPRES 

puteți cîștiga în număr NELIMITAT 

AUTOTURISME, EXCURSII, DANI 
Cu variantele de 15 lei participați la toate extragerile cu șanse mari de cîșlig

AZI ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR I

19 MAI 1971

Clștigătoril de la categoria 3, bilete întregi (5 premii) primesc cite 
una excursie în Grecia și diferența în numerar pînă la egalul sumei 
de 8.119 lei.



BALCANIADA DE VOLEI

ECHIPA ROMÂNIEI A OBTINIIT
UN SUCCES DE PRESTIGIU,

ETAPA A X-a
A CURSEI PĂCII

sferturi din 
X-a, Zwic-

INTPECIND VICECAMPIOANA MONDIALA NOI STARTURI ALE TENISMENILORFRANȚA-S.U.A
SARAJEVO, 17 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special) 
■Echipa reprezentativă mascu

lină a țării noastre a produs, 
duminică, tn sala skenderlja, o 
surpriză cu puternice ecouri In 
rtndu! specialiștilor prezențl la 
Balcaniada de volet Nu numai 
pentru că a învins o formație 
redutabilă cum e cea a Bulga
riei, viceoampioană mondială, ci 
mal ales pentru Jocul pe care 
l-a făcut. Desigur, aprioric, fa- 
vorițl erau voleibaliștii 
al căror Iot cuprinde 
mal experimentați și
ț Karov* Zlatanov, C.

șl spectaculară. Excepttnd fina
lul setului prim, pierdut ca ur
mare a cltorva greșeli In atae 
șl la preluare (două atacuri și 
o preluare trimise afară) băieții 
s-au comportat excelent in toate 
compartimentele. Tot așa șl In

bulgari 
Jucători 
valoroși 

._____ r _______  , Ivanov.
Trenevî IHev), în timp ce lotut 
român se prezenta după o des
tui de recentă primenire. Dar, 
bâieții noștri au făcut în acest 
meci derby al Balcaniade! tot 
posibilul, șl chiar Imposibilul, 
pentru a termina învingători. 
Ei șl-au dăruit întreaga capa
citate fizică, tehnică și tactică, 
cum nu ne amintim s-o fi făcut 
In ultimii ani.

Victoria deși 
este însă rod 
tați care s-a 
ce mal bine 
românilor pe 
meci dramatic, — --------
une Șl de bună ținută tehnică

PROGRAMUL DE AZI
Grecia — Bulgaria (m) 
România — Iugoslavia (m)

CLASAMENTE 
FEMININ

1. România 
Bulgaria 
Iugoslavia

2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

Iugoslavia 
România 
Turcia 
Bulgaria 
Grecia

1 9
1 0

MASCULIN
2
2
1
1
0

2 2 O 6:2 4 
1
1

2:3
0:3

1
1

IN

2
2
3
2
3

0 
o
2 3:6
1 5:3
3 0:9

6:0 
6:2

4
4
4
3
3

dus deseori Îs «meciuri lmpa- 
rabile. Rezistența fizică a tutu
ror jucătorilor folosiți (inclusiv 
a rezervelor I. Cristian, Dumă- 
noiu, Enescu, care s-au compor
tat la Înălțime) a fost foarte 
bună șl s-a observat eu clari
tate tn seturile al patrulea și 
ai cincilea, în care echipa noa
stră nu a coborft ritmul în timp 
ce adversara ei era aproape e- 
puizată. De fapt, în aceste se
turi s-a văzut că rezultatul fi
nal nu poate fi decît favorabil 
românilor, lucru ușor de re
marcat șl din evoluția scorului : 
5-2, 8-3, 11-6, 15-7 (IV). 8-3, 
12-5, 13—8, lî—12 (V).

Ceea ce 1 se poate reproșa 
Insă echipei noastre este, alături 
de pripeala și neatenția la exe
cuțiile din finalul setului înfii, 
mai slaba mobilitate în linia a 
doua, compartiment în care bul
garii au fost ceva mai buni, 
lucru recunoscut și de antreno
rul N. Sotir după meci.

Marți voleibaliștii români
de trecut un nou obstacol difi
cil în calea spre medaliile de 
aur : echipa țării gazdă. Normal, 
victoria ar trebui să revină re
prezentativei noastre, deși Iugo
slavii au făcut o bună impre
sie în partidele disputate pînă 
acum.

Luni, în ziua de pauză, dele
gația română a făcut o vizită la 
„Energoinvest" una dintre în
treprinderile care patronează 
actuala ediție a campionatelor 
balcanice de volei.

68-51

IN C. M

DE 3ASCHET

... .....  europeano a „Cupei 
a — campioana Asiei * Se anunța doua mari 
• Ilie Nastase conduce fa Marele Premiu • Mo

dificări în clasamentul profesioniștilor

• Semifinala echilibrate fa zona 
Davis" • India 
turnee „open" 1

au
la scor strtns, 

al unei superiori- 
făcut din ce In 
simțită tn jocul 
parcursul acestui 
de înaltă tensi-

celălalt set, cedat 
care Insă bulgarii 
mare sclipire.

Ta 
au

SID1AK- LOCUL I
.TROFEUL LUXARDO"

de la Padova. 
Luxardo", s-a 

_______ ___ ________ lui V. Sidiak 
(ÎT.R.sTs.) 5 v. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat t 2. M. A. 
Montano (Itatia) — 4 v; 3. VI. 
Vinokurov (U.R.S.S.) — 3 v ; 4. 
M. Rakita (U.R.S.S.) — 2 v; .5. 
M. T. Montano (italia) — 1 v ; 
t. V. Bajenov (U.R.S.S.) — 1 v.

Turneul de sabie 
dotat eu ^Trofeul 
încheiat eu victoria

scor, 
avut 

Impresionant _ 
fost blocajul românilor, care a 
cîștigat bătălia cu atacul în foriă 
al adversarilor. Cel mai pericu
los trăgător bulgar Dimiter Zla
tanov — considerat cel maj bun 
Jucător din lume după C. M. de 
anul trecut — a fost anihilat 
de înalta, prompta și agresiva 
apărare lă fileu a voleibaliștilor 
noștri. Totodată atacul — prin 
Udișteanu, Schreiber, Dumănoiu, 
Barta și chiar Stamate — în de
osebită vervă, s-a dovedit foarte 
eficace. ~ 
datorat ._ .
trei cu eaie coordonatorul Marian 
Stamate (după părerea noastră 
cel mai bun jucător de pe teren) 
a dirijat acțiunile ofensive. E- 
xecuțiile sale derutante (pase din 
săritură cu fentă de atac)

în 
o

Aurelian BREBEANU

RIO DE JANEIRO, 
17 (Agerpres). — tn 
mai multe orașe din 
Brasilia au continuat 
întrecerile campionatu
lui mondial feminin de 
baschet. Iată rezultate- 

. le tehnice înregistrate 
în cele trei grupe pre
liminare. Grupa A (la. 
Rio de Janeiro): Cuba 
— Argentina 58—38 
(28—25); U.R.S.S. — 
Canada 94—44 (47—20) ; 
grupa B (la Brasilia): 
Coreea de Sud — 
Ecuador 95—37 (39—
13); Franța — S.U.A. 
68—51 (32—33); grupa 
O (la Recife): Cehoslo
vacia — Australia 
73—34 (36—18); Japo
nia — Republica Mal- 
gașă 121—28" (48—14).

După încheierea întîlnirii de te
nis România — Israel, din cadrul 
„Cupei Davis", caravana tenisme- 
nilor români s-a despărțit în 
două. Primele noastre rachete, 
Hie Năstase și Ion Tiriac, au pă
răsit ieri dimineața Tel Avivul, 
îndreptîndu-se spre Bruxelles,, 
unde urmează să ia parte. în a- 
ceastă săptămînă, la un mare 
turneu „open". Ceilalți compo- 
nenți ai reprezentativei noastre, 
Petre Mărmureanu și Sever Dron. 
se înapoiază acasă în cursul zilei 
de miercuri.

Echipa României s-a înscris 
printre învingătoarele categorice 
din turul doi, prin acel 5—0 obți
nut în fața Israelului. Viitoarea 
noastră adversară, Iugoslavia, s-a 
calificat doar cu 3—2 în fața Ita
liei, dar decizia fusese obținută, 
e drept, tot după două zile de 
joc. Meciul România — Iugosla
via — semifinala grupei B euro
pene — urmează să se dispute 
la București, în zilele de 11, 12 
și 13 iunie.

Cealaltă semifinală a grupei, o- 
punînd echipele R.F. a Germaniei 
și Ungariei, pare destul de echi
librată, ca și cele două întîlnlrl 
penultime din grupa A, Spania 
— Franța și Cehoslovacia — 
U.R.S.S. In special meciul din 
urmă, programat la Praga, va da

naștere la o dispută pasionantă, 
cele două teamurl — conduse da 
Jan Kodes și A. Metrevell — fiind 
de valori apropiate.

A fost desemnată campioana 
zonei asiatice : India, care a În
vins cu 3—2 Japonia, la Tokio. 
Cu indienii va juca echipa cîști- 
gătoare a grupei B. In eventuali
tatea că aceasta va fi echipa Ro
mâniei, ea urmează să se depla
seze la Calcutta, pentru semifinala 
inter-zone a supremei competiții 
pe echipe.

Deocamdată, tenlsmenli noștri 
fruntași evoluează la Bruxelles, 
în cadrul campionatelor interna
ționale ale *—■ >™-:—
și Năstase, 
ga și alțl 
lua startul, 
în marele 
Garros — 
ționale de

Aproape trei 
traseul etapei a 
kan—Sokolov. 122 km, a tosb 
urcuș, de unde și media ora
ră de 35,400 km. Spre fina
lul etapei, 7 cicliști — din
tre cei care nu prezentau 
pericol evident pentru frun
tașii clasamentului — au e- 
vadat terminînd cu un avans 
de 2 minute și jumătate asu
pra plutonului în care se a- 
flau purtătorul tricoului gal
ben — Szurkowski — și cei
lalți protagoniști ai cursei 
printre care și Teodor Va- 
sile. în pluton au sosit și 
ceilalți cicliști români.

Clasamentul etapei: 1. Zbig
niew Krzeszowiec (Polonia) a 
parcurs 122 km în 3h25:41,
2. Vladimir Nielubin (U.R.S.S.),
3. Mario Corti (Italia), 4. En
rico Comanini (Italia), 5. 
Vasilij Bielousov (U.R.S.S.),
6. Siegfried Huster (R.D.G.),
7. Harry Hannus (Finlanda) 
— toți același timp. Cu tim
pul de 3h28:10 a fost crono
metrat plutonul, al cărui 
sprint l-a cîștigat Ludo Van 
Staeyen (Belgia).

în clasamentul general 
conduce polonezul Szur
kowski cu 31hl8:53, urmat 
de Sarkov (U.R.S.S.) 31hl9;51, 
Czechowski (Polonia) 31h20:19, 
Nielubin (U.R.S.S.) 31h21:42, 
Demeyer 
TEODOR VASILE 311122:17.

Belgiei. Apoi, Tiriac 
cărora li se vor adău- 
jucători români, vor 
de săptămînă viitoare, 
turneu de la Roland 
campionatele lnterna- 

,_____  ... tenis ale Franței. A-
mîndouă aceste competiții fac 
parte din seria Marelui Premiu- 
FILT, organizat în colaborare CU 
firma „Pepsi-Coîa" șl care reu
nește cel mai buni tenismeni 
amatori și profesioniști. După 
cum se știe, în fruntea clasamen
tului se află pînă acum primul 
nostru Jucător, maestrul emerit 
al sportului Ilie Năstase.

Cealaltă competiție majoră a 
tenisului Individual — campiona
tul mondial profesionist — a su
portat modificări importante în 
clasament, după turneul de Ia Te
heran. în frunte se mepține to
tuși asul australian John New
combe, secundat de americanul 
Arthur Ashe.

Alăturat, publicăm clasamentele 
Ia zi ale acestor Interesante com
petiții, înaintea noilor starturi.

(Belgia) 31h22:12,

POZIȚII NESCHIMBATE 
ÎN „INTERZONAL"

Dar lzbînzile sale s-au 
în mare parte măles-

STANDARD 60 f

Concursul internațional de tir de la Plsen

ROMÂNCELE
PROBA DE ARMA

La Plsen, în Cehoslovacia, s-a 
desfășurat un concurs internațio
nal de tir la care au luat parte 
trăgători din Bulgaria, R.D. Ger
mană. Polonia, România (echi
pele secunde). Ungaria și Ceho
slovacia. La proba de armă stan- 
dar 60 f. culcat femei, reprezen
tantele noastre au avut o frumoa
să comportare, cîștigînd locul I 
pe echipe.

REZULTATE : armă standard 
60 f. culcat femei : 1. Maria Sl»- 
bodnikova (Cehoslovacia) 594 p... 
4. Melania Petrescu 590 p, 5. Geoț. 
geta Șerban 586 p, 6. Magda Boc
cea 585 p... 8. Aritina Bițtcâ 582 
p. Echipe : 1. România 1761 p. 
Juniori : 1. M. Mincev (Bulgaria) 
539 p... 10. L. Stoian 578 p. Armă 
standard 3x20 f femei : 1. Ana 
Pelova (Bulgaria) 564 p... 8, Me
lania Petrescu 554 p, 9. Aritina 
Bițic-ă 552 p... 11. Magda Borcea 
55' p... 13. Georgeta șerban 548 P- 
Echipe : 1. Bulgaria 1678 p... 3.

România 1657 p. Juniori : 
Plevka (Cehoslovacia) 564 p... 12. 
L. Stoian 533 p. Pistol sport 30 L 
30 f — femei : 1. Kornelia Bek 
(Ungaria) 575 p... 14. Anișoara 
Matei 557 p. Juniori : 1. VI. Hyka 
(Cehoslovacia) 538 p... 14. I. Stan- 
ciu 559 p. Proba de armă liberă 
calibru redus 60 f culcat bărbați 
a revenit cehoslovacului J. Prokop 
cu 598 p, iar cei doi trăgători ro- 
rwâ«l, E. Satala și T. Ciulu, au 
.«allzat 593. respectiv 592 p.

La Moscova a început un mare 
concurs internațional de tir la 
care participă și sportivi români. 
In prima probă — armă liberă 
calibru redus, 60 focuri de la 50 
m — pe primul loc s-a clasat 
Nikolai Rașcetnov (URSS) cu 593 
p, urmat 
(URSS) - 
(Bulgaria) ... 
român Petre Șandor a ocupat lo
cul 5 — 588 p.

de v. Parhimovici 
583 p, Ivan Simeonov 
— 591 p. Trăgătorul

Confruntare animată in fața fileului, intre perechile formate din tenismenii iugoslavi Bora 
Iovanovici și Zeliko Franulovici (cu spatele) și italienii Adriano Panata-Massimo Di Dome
nico, în meciul desfășurat la 
Zagreb (Iugoslavia-Italia 3-2).

Echipierii Iugoslaviei s-au 
calificat pentru semifinalele 
europene, în care vor întîlni 
reprezentativa României, în a 
doua săptămînă a lunii vi
itoare, la București.

>1
Telefoto : A. P.—AGERPRES Mîine, a 11-a finală a CUPEI CUPELOR

PE PRIMELE
LOCURI ÎN...

MARELE PREMIU
F.I.LT.

1. NASTASE (România)
Kodes (Cehoslovacia)

3—4. Taylor (Anglia) și
(S.U.A.) 26 p. : 5. Barthes (Fran
ța) 25 p. ; 6. Ashe (S.U.A.) 20 p. ;
7. Goven (Franța) 16 p. ; 8.
TIRIAC (România) 15 p. : 9—12. 
Okker (Olanda), Proisy (Franța), 
Graebner și Smith (ambii S.U.A.) 
12 V.

C. M. PROFESIONIST

p. : 
29 p. ; 
Richey

39

Newcombe (Australia) 39 p. ; 
2. Ashe (S.U.A.) 33 p. ; 3. Laver 
(Australia) 23 p. ; 4. Drysdale
(R.S.A.) 23 p. ; 5. Okker (Olanda) 
21 p. ; 6. Riessen (S.U.A.) 18 p. ; 
7. Emerson (Australia) 13 p.

BELGRAD, 17 (Agerpres), — A 
7-a rundă a turneului Interzonal 
feminin de șah de la Ohrid n-a 
adus modificări importante, în 
clasament, tntrucît fruntașele au 
întrerupt partidele susținute. Cele 
două reprezentante ale Româ
niei, Ellsabeta Pollhroniade 
Gertrude Baumstark nu și-au 
cheiat partidele tn cele cinci 
de joc. Prima deține avantaj 
cislv la argentlnianca Cardoso, în 
timp ce Baumstark are o poziție 
mal slabă tn partida cu iugoslava 
Ivanka.

Dintre partidele decise se re
marcă victoria polonezei Radzi- 
kowska tn fața Katlel Iovanovici. 
Konopleva a ctștigat la Gresser. 
Remiza a fost consemnată în 
partidele Belamarici — Vreeken 
șl Rujița Iovanovici — Lazarevici.

In clasament: Nana Alcksan- 
dria (U.R.S.S.) — 6 (1) p, Nata
lia Konopleva — 4</, p. Mllunka 
Lazarevici — 4 (1) p, Helen Rad- 
zlkowska — 3% (2) p, Elisabeta 
Polihronlade (România) șl Tereza 
Stadler (Iugoslavia) — 31/, (1) p. 
etc.
• în prima rundă a turneului 

internațional masculin de șah de 
la Baja (Ungaria), maestrul ro
mân Victor Cioclltea (cu piesele 
albe) l-a învins pe șahlstui ma
ghiar Sax.

Șl 
în- 
ore 
de-

PROGRAMUL SAPTAMINII

• TELEX • TELEX • TELEX
Intr-un concurs de atletism des
fășurat ia Philadelphia, Marty 
Liqouri a stabilit cea mal bună 
performanță mondială a sezonu
lui in proba de o milă cu timpul 
de 3:34,6. Jim Ryun s-a clasat pe 
iodul doi, tn același timp.

•
Turul ciclist al Spaniel a luat 
sfirșit, la Madrid, cu victoria ru
tierului belgian Ferdinand Bracke 
(fostul recordman mondial al o- 
rei). urmat 
David — ia 
Ocana — la

de baschet. Tn prima zi s-au în-
■ registrat rezultatele : israel — 

Suedia cu 96—85 (48—39) ; Spa
nia — Olanda 103—73 (55—31).

In finala probei de dublu bărbați 
a turneului de tenis „open" de 
la Teheran, australienii Tony 
Roche șl John Newcombe i-au 
învins cu 6—4, 6—7, 6—1 pe com- 
patrloțil lor Bob Carmichael șl 
Ray Ruffels.

„Marele premiu al orașului Ma
drid" disputat în cadrul cam
pionatului mondial de automobi
lism (formula II) a revenit bra
zilianului E. Fitipalldi, pe „Lo- 
tus-69", care a realizat o medie 
orarS de 136,605 km. Pe locurile 
următoare : 2, Quester (Austria) 
pe „March-BMW", 3. Reutemann 
(Argentina) pe „Brabham".

Prima finală din seria cu
pelor europene este progra
mată mîine la Atena. Se în- 
tîlnesc, în ultimul meci pen
tru Cupa cupelor '71, Real 
Madrid și Chelsea. Două for
mații reprezentînd stiluri 
temperamente diferite. Pe 
o parte, echipa tînără a 
Munoz (de fapt, departe 
ceea ce a fost în urmă
10—15 ani marele Real) păs
trează amprentele stilului la
tin, în timp ce formația lon
doneză Chelsea este repre
zentanta unui fotbal sobru, 
utilizînd tactica de tempo
rizare.

Spaniolii au în formație cî- 
teva vedete de prim rang, în 
frunte cu veșnic tînărul

ȘÎ 
de 
lui 
de 
cu

de compatriotul său
59 s și de spaniolul 
1:59.

La Tel Avlv 
tre turneele 
campionatul

a început unul din- 
de calificare pentru 
european masculin

5- a încheiat turneul de tenis de 
la Londra. In ultima finală dis
putată. cea de dublu femei, cu
plul american Billie Jean King — 
Rosemary Casals a dispus cu
6— 1, 6—4 de australiencele Marga
ret Court — Evonne Goolagong.

La campionatele mediteraneene de 
scrimă care vor reuni la Izmir 
reprezentativele Greciei. Italiei, 
Spaniei, Turciei, și R.A.U. a fost 
invitat, ca arbitru neutru, prof. 
Dionisie Tepșan. secretarul gene
ral al federației române de spe
cialitate.

Gento, Amancio și Velasquez;, 
și din acest punct de vedere 
echipa madrilenă este favo
rită în fața unei formații cu 
nume fără rezonanță, excep
ție făcînd internaționalul 
landez Smethurst.

Iată cum s-au calificat 
tualele finaliste :

REAL MADRID : 0—0
5—0 cu Hibernians Malta; 
0—1 și 2—0 cu Wacker Inns
bruck ; 0—1 si 2—0 cu Car
diff City; 0—0 și 1—0 
P.S.V. Eindhoven.

CHELSEA : 1—1 și
Aris Salonic ; 1—0 și 
Ț.S.K.A. Sofia ; 0—2 
cu F. C. Bruges ; 1—0 și 1—0 
cu Manchester City.

ir-

ac-

cu

5—1
1-0 
și 4-0

CU
CU

FINALELE CAMPIONATELOR UNIVERSITARE
PROGRAMUL

ZILEI

Un nou atac al jucătoarelor de la Institutul Politehnic-

Fotbal feminin

BASCHET (de la ora 14,00 pe 
terenurile de la baza sportivă 
Drept) :

Masculin : Institutul Politehnic 
Brașov — Institutul Politehnic Ga. 
lăți. Institutul Politehnic Bucu
rești — institutul de Mine Pe
troșani : l.E.F.S. — Institutul 
Politehnic Iași : Institutul Poli
tehnic Timișoara — Institutul 
Politehnic Cluj.

Feminin : Universitatea Iași — 
Institutul Pedagogic Tg. Mureș : 
Institutul Politehnic București . — 
Universitatea Craiova ; Universi
tatea Cluj — Institutul Politehnic 
Brașov ; Universitatea Timișoara 
— l.E.F.S.

HANDBAL (de la ora 14,00. 
pe stadionul Tineretului) :

Masculin : l.E.F.S. — Universi
tatea Craiova ; Institutul Politeh
nic Iași — Institutul Politehnic 
Galați : Institutul Politehnic Bra
șov — Institutul Politehnic Bucu
rești ; institutul politehnic Timi.- 
șoara — I.M.F. Cluj.

Feminin s l.E.F.S. — Univers!

CELE ZECE FINALE
1961 i Florentina — Glasgow Rangers 2—0, 2—1
1962 : Atletico Madrid — Fiorentina 1—1, 3—0
1963 : Tottenham — Atletico Madrid 5—1
1964 : Sporting Lisabona — M.T.K. 3—3, 1—0
1965 : West Ham United — Munchen 1860 2—0
1966: Borussia Dortmund----F. C. Liverpool 2—1
1967 : Bayern Munchen — Glasgow Rangers 1—0
1968 : Milan — S. V. Hamburg 2—0
1969 : Slovan Bratislava — F. C. Barcelona 3—2
1970 : Manchester City — Gornik Zabrze 2—1
1971 : Real Madrid — Chelsea?

CAMPIONATE • CAMPIONATE • CAMPIONATE
IUGOSLAVIA (etapa a 26-a) : 

Vojvodlna Novisad — Borac 3—0; 
Velez Mostar — Steaua roșie Bel
grad 3—2; Hajduk Split — Radni- 
cki Kraguevăe 3—2 ; Sloboda 
Tuzla — Partizan Belgrad 1—1 ; 
O.F.K. Beograd — Olympia Eju- 
bliana 1—9; Radnicki Niș — Sa
rajevo l—1; Țrvenka — Maribor 
2—1 ; Dynamo Zagreb — Celik 
1—0 ; Zeleznicear Sarajevo — Bor 
6-1.

Haga 1—1 ; Telstar — D.W.s. Am
sterdam 1—1 ; Volendam — A.Z. 
67 Alkmaar 1—0.

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

31 23 5 3 85—13 51
31 23 5 3 71—21 51
31 20 6 5 59—25 46
31 20 5 6 70—24 45

APLAUZE LA SCENĂ DESCHISĂ
Institutul Politehnic

punctele de a- 
programului l-a

Unul din 
tracție ale . _
constituit, desigur, meciul de 
fotbal feminin dintre echi
pele Institutului Politehnic 

■--București și l.E.F.S., care 
s-a încheiat cu scorul de 2—1 
(0—1) în favoarea primei for
mații. Jocul atractiv, cu mul- 

, te faze autentice de fotbal, 
a fost în. repetate rînduri a- 
plaudat Ia scenă deschisă. In 
prima repriză, studentele de 
la l.E.F.S. au construit faze 
frumoase, au dominat și au 
deschis scorul în urina unei

• acțiuni ce a entuziasmat pu
blicul. Autoarea golului : 
Nela Mihoc.

In repriza secundă e- 
chipa Institutului Politehnic 
a schimbat în favoarea sa 
desfășurarea jocului și com- 
binînd mai bine a înscris 
două:--goluri spectaculoase.

Nu știm care este opi
nia antrenorilor I. Motroc 
(l.E.F.S.), Elena Rădureanu și 
V, Cicu (Institutul Politeh
nic) privind evoluția jucă
toarelor, dar în locul orică
ror altor aprecieri de ordin 
tehnic și tactic, vom spune

că meciul disputat ieri pe 
stadionul Republicii a fost o 
convingătoare pledoarie pen
tru promovarea fotbalului 
feminin. După cite am aflat 
C.M.E.F.S. București intențio
nează să programeze cît mai 
curînd întreceri feminine de 
fotbal, poate chiar în 
chiderea unor meciuri 
campionat.

des- 
de

tatea Cluj ; Universitatea Bucu
rești — Universitatea Timișoara

VOLEI (de la ora 14,00. pe te
renurile bazei sportive 'Drept) :

Masculin: Institutul
Iași — Universitatea Cluj.

Feminin : Institutul Politehnic 
Galați — Universitatea Cluj ; 
Institutul Politehnic Iași — Uni
versitatea Craiova ; Universitatea 
București — Universitatea Timl 
șoara.

FOTBAL (de la ora 9 oe te
renul Politehnica) : Universitatea 
Cluj — Institutul Pedagogic Tg. 
Mureș și Politehnica lași — Po
litehnica București, (de la ora 9. 
pe terenul I.M.F.) : Institutul 
Politehnic Timișoara — Universi
tatea București.

GIMNASTICA SPORTIVA (de 
la ora 15,00, In sala Floreasca) .< 
Concurs probe băieți.

Politehnic

PUNCTE DE REPER
plinăAșadar, avem acum zi 

in cadrul finalelor universita
re. Tn 
cipline 
naliști,

nu mai puțin de 5 dis- 
sportive, studenții fi- 

__ .fie că vor evolua în 
echipe, fie individual, vor cău
ta să-și etaleze calitățile, să 
reprezinte cît mai concludent 
centrele universitare ai căror 
exponenți sint.

Interesează desigur, în pri
mul rînd, competiția de fotbal. 
Dintre cele 3 meciuri 
mate, reține atenția 
„Poli” Iași — „Poli” 
rești. care se află- sub 
echilibrului de forțe.

La baschet, alte meciuri cu 
echipe de valori sensibil ega
le : Institutul Politehnic Brașov

progra- 
partida 
Bucu- 

semnul

• ••
— Institutul Politehnic Galați 
și Institutul Politehnic Timi
șoara — Institutul Politehnic 
Cluj (b), Universitatea Cluj 
Institutul Politehnic Brașov 
Universitatea 
l.E.F.S. (f).

Handbalul 
pe stadionul 
mare număr de spectatori, da
torită în primul rînd reeditării 
derbyului campionatului divi
zionar feminin, meciul dintre 
Universitatea București și Uni
versitatea Timișoara. Dintre 
partidele băieților, interesante 
de urmărit vor fi : l.E.F.S. — 
Universitatea Craiova Si Insti
tutul Politehnic Brașov — In
stitutul Politehnic București.

Timișoara

va reuni și 
Tineretului.

Si

1. Hajduk
2. Partizan
3. Dinamo
4. Zeleznicear

26 12 11 3 40—23 33
26 13 3 5 32—18 34
26 13 7 6 38—21 33
26 13 7 6 41—26 33

AUSTRIA (etapa a 27-a) : Voest 
Linz — Admira 3—1 ; A.K. Graz 
— Wacker Viena 1—0; Wacker In
nsbruck — Austria Viena 1—0 ; 
Radenthein — Rapid Viena 1—1 ; 
Wiener Sport Club — Wattens 
9—l: F.C. Vienna — Stura Duri- 
sol S—0 ; Austria Salzburg — 
A.S.K. Linz o—o ; Bregenz — 
Simmernig o—o.

FRANȚA (etapa a 32-a) : St. 
Ettienne —Red Star 2—1; Marseil
le — Bastla 5—2 ; Nantes — Ren
nes 1—0; Sedan — Nimcs 1—1 : 
.Angouleme — Metz 1—0; Valen
ciennes — Reims 3—1 ; Sochaux 
— Lyon 0—0: Ajaccio — Stras
bourg 4—0; Angers — Nice 6—0: 
Nancy — Bordeaux 0—0. în cla
sament conduce St. Etienne cu 45 
p. urmată de Marseille 43 p, Nan- 

\tes — 40 p etc.

1. Innsbruck
2. Austria
3. Rapid

27 18 3 6 58—25 39
27 16 5 6 58—34 37
27 14 7 6 54—33 35

OLANDA (etapa a Sl-a) : Ajax 
Amsterdam — Haarlem 4—0; Hol
land Sport — F.C. Utrecht 1—1: 
N.A.C. Breda — Feijenoord Rot
terdam 1—3 : P.S.V. Eindhoven — 
G. O. Ahead 2—1 ; F.C. Twente — 
N.E.C. Nijmigen 2—0; Sparta Rot
terdam — M.V.V. Maastricht 0—0: 
Excelsior Rotterdam — A.D.O.

SPANIA („optimi" de finală ale 
„Cupei Spaniei" — meciuri tur) : 
Granada — Sevilla l—1; Real So- 
ciedad — Saragossa .1—0: Malaga 
— Las Palmas 2—0: Atletico Bil
bao — F.C. Barcelona 1—0: Cele
lalte patru jocuri se vor disputa 
miercuri 19 mai.

— GRECIA : Panionios — Egaleo
1— 0; Apollon — Proodeftiki 1—1: 
Olympiakos — Arts 4—1 ; Heraklis
— Fostir 3—0; Pierikos — Paok
2— 1: Veri» — OTT 1—0; Kavala
— Ethnikos 2—1; Serrai— Larnaca 
2—0. Partida dintre echipele Fa- 
nathinaîkos Atena și AEK a fost 
amînată. Clasament : 1. AEK — 
76 p; 2. Panionios — 73 p; 3. He
raklis — 69 p etc.

MIERCURI, 19 MÂL
ATENA: Finala Cupei cupelor t Real Madrid — Chelsea 
SOFIA : C.E. gr. II : Bulgaria — Ungaria
ANKARA: preliminarii olimpicei Turcia -* Spania (fa 

tur 0—3)
TERMI : Italia — R.D. Germană (în tur 0—4)

SIMBATA, 22 MAI
Start în turneul final U.E.F.A, (juniori) tn Cehoslovacia,

DUMINICA, 23 MAI
MOSCOVA : meci amical: U.R.S.S. — Algeria.

PELE REPREZENTANT AL BRAZILIEI
LA CONFERINȚA INTERNAȚIONALA A MUNCII

DE LA GENEVA

4

Dupâ cum anunță agențiile ln- 
(ernaționale de presă, cunoscutul 
fotbalist brazilian Edson Arantes 
do Nascimento — Pcie va fi unui 
din reprezentanții Braziliei la cea 
de-a 56-a Conferință internațio
nală a muncii, care va avea loc 
la Geneva tn luna iulie a acestui 
an.

Pele va prezenta un referat pri
vind folosirea forței de muncă 
In lume. De asemenea, Pele in
tenționează să propună discutarea 
unor probleme cum ar fi situația 
sportivilor profesioniști in rela
țiile cu telcvizunea, transmisiile 
meciurilor de fotbal, integrarea 
socială a sportivilor.

RECE, marea vedetă a fotbalului brazilian și a El Mundia- 
lulut ’70.

o ultimele ștzrt o ultimele rezultate q ultimele știri o
JUNIORII PORTUGHEZI 

AU SOSIT LA BUCUREȘTI 
în vederea meciului Internatio

nal amical de juniori, România 
— Portugalia, care se va desfă
șură miercuri, la Tirgoviște, ti
nerii fotbaliști lusitani au sosit 
aseară, pe aeroportul internațio
nal Otopenf.

Oaspeții au adus la București 
o delegație de 23 de persoane, 
condusă de dr. Joao Fernando și 
Raul Rocha, directori în federația 
portugheză de specialitate, cuprin- 
zînd 16 jucători : Figaldo. Cas- 
qutnha. Franque, Shen, Enrico, 
Alves, Tordao (toți de la Benfica). 
Quini, Almeida, Rodolfo fF.C.

Porto). Nando, Alexandre (Spor
ting), Pereira (G. Di Cut”). Ibraim 
(Vitoria S. C.), Jaime (Varzim 
S.C.) ?i Gregorio (Academica Co
imbra).

Pînă miercuri dimineață — cinci 
vor pleca, cu autocarul, spre Tîr- 
goviște ~ juniorii portughezi ră- 
mîn la București, fiind găzduiți 
ia hotelul „Ambasador".

MECIURILE CANDIDAJI- 
LOR LA TITLUL MONDIAL 

DE ȘAH
La Vancouver, intr-o sală de 

cinematograf, a începui meciul 
Bobby Fischer (S U.A.) — Mark

Taimanov (U.R.S.S.), din cadrul 
sferturilor de finală ale turneu
lui candidaților la titlul mondial 
de șah. Prima partidă s-a între
rupt la mutarea 40. după ce Fis
cher sacrificase doi pioni în des
chidere. pentru a obține inițiati
va.

★
In meciul de. la Las Palmas, 

w. Hhlmann (R.D.G.) a cîștigat 
a doua partidă cu danezul B. 
Larsen, egalînd scorul : 1—1. La 
Sevilla, s-a înregistrat a treia 
remiză a întîlnirii dintre excam- 
pionul mondial Tigran Petrosian 
și marele maestru vest-german 
Robert Hiibner. Scor : 1 </, — 1 i/7.

SYLVESTER ARUNCA 
DISCUL LA 70,38 M !

Discobolul american Jay Syl
vester pare decis să respingă 
toate atacurile pe care le dă re
cordului lumii omonimul său eu
ropean Ricky Bruch. In cadrul 
unei reuniuni atletice care a avut 
loc ieri la Lancaster (California), 
discul aruncat de Jay Sylvester 
s-a oprit Ia 70,38 m — nou re
cord mondial ! Vechiul record, 
care-i aparținea ,era echivalent 
cu 68,40 m.

In cadrul aceluiași concurs, pe 
locul doi s-a clasat americanul 
Tim Vollmer cu o performanță 
de 67.39 m.
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