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A SARCINILOR ESTE ÎNCĂ LENT

Primii pași in... ană. Aproape 1000 de elevi brăileni își fac ora de educație fizică îiwă- 
‘ țind înotul

Foto.I ■ CONSTANTIN DARIE (de la ziarul ,,Inaiiite“-Brăila).
• Bazei materiale, atenția principală O 22 de clase Iși fac ora de 
educație fizică la bazinul de înot • Despre gimnastică nu s-a auzit 

la liceul Panait Cerna • „Miracolul14 de la Movila Miresii • 0 mare 
întrecere animă asociațiile sportive ale județului

Conferințele Consiliilor județene pentru educație fizică și 
sport, desfășurate la începutul acestui an, au coincis cu 
unul dintre cele mai semnificative momente ale activității 

poporului român, cind, in preajma Semicentenarului partidului, 
s-a făcut bilanțul unui cincinal încheiat cu deplin succes și 
s-au pus în discuție publică, procentele, cifrele și cotele unui 
nou plan de cinci ani, de dimensiuni mult mai mari și mai 
îndrăznețe.

Activitatea de educație fizi
că și sport s-a aflat înscrisă 
pregnant în acest context, fi
ind privită ca o problemă de 
însemnătate națională. La ora 
actuală, cînd cadrul ei orga
nizatoric este cristalizat, cînd 
direcțiile ei de dezvoltare sînt 
precis stabilite, cînd se cunosc 
în mod real posibilitățile și 
limitele - ei, elementul princi
pal, hotărîtor, este ÎNDEPLI
NIREA RIGUROASA, rit
mica, In termen, a iio- 
tArîrilor adoptate cu 
PRILEJUL CONFERINȚE
LOR JUDEȚENE. Noi deți
nem, din păcate (și dintr-un 
trecut nu tocmai îndepărtat), 
experiența tristă a unor pla
nuri admirabile ale mișcării

sportive, rămase — însă — 
ani și ani pe hîrtie. De dhta 
aceasta nu trebuie să se în- 
tîmple așa !

Și, iată-ne deunăzi Ia Brăila,< ■.. .

urmărind pe teren, la fața lo
cului, cum se îndeplinește ho
tărî» Conferinței județene.

O VASTA ACTIVITATE 
ORGANIZATORICA

Prima măsură a Consiliu
lui județean, după Conferin-

Valeriu CHIOSE

(Continuare tn vag. a 2-a)

Sintetic, se poate aprecia că la Brăila se simte 
un suflu nou în activitatea sportivă, generat de Con
ferința județeană desfășurată cu două luni în urmă. 

Acesta este lucrul cel mai important.
Socotim, totuși, că ritmul în care se îndeplinesc unde 

sarcini, și mai ales al celor legate de consolidarea bazei 
materiale a educației fizice a maselor, este încă lent. 
Consiliul județean șî celelalte organe și organizații cu 
atribuții in mișcarea sportivă sînt datoare să facă o 
amplă mobilizare a tineretului pe șantierele unde se 
ridică noile construcții sportive absolut indispensabile 
unui oraș aflat în plină dezvoltare.

NOUL SISTEM
DE DESFĂȘURARE

A CAMPIONATULUI
DE HOCHEI

FINALELE CAMPIONATELOR

c
Mozaic...

er timorat, citeva picâ- j 
turi de ploaie, dar vre
mea a rămas, pînă la 
urmă, prietenoasă și

n-a fost nevoie ca finalele să 
fie mutate în spațiul strimt 
aJ sălilor.

Ați citit, desigur, cronicile 
zilei. Să le completăm cu 
citeva impresii.

Sportul judo-ului a mai tre
cut o probă a popularității. 
Larga audiență in rîndul tine
retului studențesc ni se pare 
acum firească. Gheorghe Don- 
ciu, antrenorul lotului de se
niori, declară că l-a impresio
nat, în aceeași măsură, șî 
buna pregătire a Analiștilor. 
Victoriile viitorilor profesori i 
de educație fizică erau scon- . 
tate. Cele ale universitarilor 
eraioveni, însă, nu. Felicitări î

Ne este furnizată o explica
ție în legătură cu numărul 
redus al spectatorilor la me
ciurile turneului de fotbal : 
programarea partidelor dimi
neața, la ore cam nepotrivite.

■ Să nu se supere nimeni și cei 
! vizați să ia notă.

Un ,.P.S.“ pentru rubrica de 
! gimnastică. Proba de ansam

blu, fermecătoare prin bine
cunoscutele ei valențe de fru- 

! musețe și gingășie, s-a înche- 
i iat cu meritatul succes al 
I Universității Timișoara. An- 
I samblul pregătit de prof. Ma

ria Raicu a primit nota 9,20 
și ținind seama de exigența 

' ârbitrelor... Pe locurile urmă
toare î Universitatea Bucu
rești (9,15) și Arhitectura 
București (8,90).

Cluburile universitare Con
strucții și Politehnica Bucu
rești au organizat un concuis 
de tenis, cu participarea unor 
rachete cunoscute — Agneta 
Kun, Ion Sântei... — prin care 
au vrut să cinstească finalele ( 
campionatelor studențești. ; 
Frumos gest.

Ieri dimineață reprezentanți j 
ai clubului Universitatea 
București se interesau insis
tent de sosirea campionilor și 
campioanelor balcanice de la 
Sarajevo. Se parc că astăzi 
îi vom vedea pe unii dintre 
laiireății acestor competiții

■ luptînd pentru culorile forma- 
: țiilor studențești. Ar fi în no* 
! ta generală de apreciere și in

teres pentru finalele ediției —
I 1971.

Azi începe atletismul, majo- 
rind dimensiunile și valoarea 

; competiției pe rare o urmă* 
! rim. cu satisfacție, de citeva 
' zile. în loc de avancronică, 
1 vom spune doar că ieri, din ; 
î informațiile primite de la se- i 
| cretarîatul tehnic, am aflat că | 
; vor fi prezenți mul ți dintre 
i atlețiî fruntași. Deci, intilnîrc 
i pe stadionul Republicii.

IN AJUNUL C.E. DE JUNIORI
X

UNIVERSITARE

O acțiune a jucătorilor ieșeni la poarta echipei Institutului 
Pedagogic Tg. Mureș Foto: M. FELIX

Universitatea Cluj și Institutul de Mine Petroșani
In finala turneului de fotbal

Terenurile Agronomia și I.M.F. 
au găzduit Ieri dimineață meciu
rile ultimei etape din seriile tur
neului de fotbal, tn urma re
zultatelor înregistrate, finala 
se va disputa intre Universitatea 
Cluj și Institutul de mine Petro
șani.

UNIVERSITATEA CLUJ - IN
STITUTUL POLITEHNIC BUCU
REȘTI 1—1 (1—0). Joc viu dispu
tat. în care echipele au avut pe
rioade egale de dominare. In pri
ma parte, clujenii au desfășurat 
un joc mai bun și au .profitat tic 
o gafă a apărătorilor âtjverși, 
deschlzind scorul prin Eg.ved, in 
min. 43. După pauză, bucureșieuii 
au dominat, uneori copios, dar

n-au putut să înscrie decît un 
singur gol : Măițâ (min. 70).

INSTITUTUL POLITEHNIC
IAȘI — INSTITUTUL PEDAGO
GIC TG. MUREȘ 1—1 (1—1). Cele 
două formații au luptat cu am
biție pentru victorie, dar la fluie
rul final au trebuit să se mul
țumească cu un rezultat de ega
litate. Au marcat : Siklodi (min. 
3 din 11 m) pentru Institutul Pe
dagogic și Iordache imin. 31) 
pentru Institutul Politehnic.

P. VINTILA

(Continuare tn păg. a 4-a)

Replici înainte de
Pregătirile scrimerilor români

• Out echipe In
• Două serii

prima divizie
preliminare

• Turnee finale. pe distanța a
cinci tururi, pentru stabilirea

clasamentului final
române de 
aseară sub 

său.
Biroul Federației 

hochei s-a întrunit 
conducerea președintelui 
Nicolae Bozdogt. Cu acest pri
lej a fost luat în discuție și 
omologat noul sistem de des
fășurare a campionatului na
țional pentru sezonul 1971/72.

Pornind de la certitudinea 
că baza materială a hocheiu
lui românesc s-a întărit con
siderabil, și se află în continuă 
dezvoltare, că există premisele 
alcătuirii mal multor echipe 
de valoare apropiată. Biroul 
F.R.H. a hotărit ca în sezo
nul 1971-72 campionatul să 

fie disputat de opt formații.
Ele vor fi Împărțite în două 

serii preliminare, după cum 
urmează :

I. DINAMO 
AGRONOMIA 
BUCUREȘTI 
ODORHEI.

11 STEAUA
AVÎNTUL MIERCUREA CIUC. 
DUNĂREA GALAȚI și AVIN- 
TUL GHEORGHIENI.

Se va juca tur-retur. după 
care primele două clasate din 
fiecare serie vor alcătui gru
pa A (locurile 1—4), iar ur
mătoarele două, grupa B (locu
rile 5—8). urmînd să se dis
pute DOUA TURNEE PE DIS
TANȚA A 5 TURURI. întrece
rile se vor desfășura pe pati
noarele artificiale de la Bucu
rești. Miercurea Ciuc și Galați.

După .calculele estimative 
făcute de federație, acest sis
tem este mult mai puțin costi
sitor și are. în dIus. meritul 
de a menține jucătorii frun
tași intr-o activitate continuă 
pe parcursul a aproape 7 luni.

BUCUREȘTI,
CLUJ. I.P.G.G. 
șî TIRNAVA

BUCUREȘTI,

TINERII POPICARI ROMÂNI in vederea „Turneului Prieteniei

PRETENDENȚI LA CEL PUȚIN 0 MEDALIE
9

Acesta este angajamentul 
antrenorului Tudor Buzea și 
al elevilor lui, care și-au 
încheiat ieri pregătirile pen
tru cea de a doua ediție a 
C.E. de juniori, ce se va des
fășura între 23—29 mai pe 
arena Oțelul din Galați. Du
pă o săptămînă de pregătiri 
comune în sala Constructorul 
din Capitală, i-am vizitat la 
hotelul sportiv „23 August", 
imediat după ce sosiseră de 
la ultimul antrenament. Unii 
se odihneau, alții își făceau 
bagajele (reprezentativele fe
minine și masculine ale țării 
noastre urmează să plece azi 
cu autocarul spre orașul „eu
ropenelor"), iar cîțiva tineri 
popicari, îmbrăcați în tre
ninguri, se relaxau, plimbîn- 
du-se pe aleile umbrite ale 
parcului „23 August". Antre
norul Tudor Buzea ne expli
că că băieții au program 
extrasportiv, deoarece se pre
gătesc să plece a doua zi la 
Galați.

Cititorii noștri ar dori să-i 
cunoască, mai îndeaproape, pe 
tricolori.

— Vă rog să notați: Con
stantin Voicu, 21 ani, strun
gar ; Dumitru Mazilu, 22 ani, 
strungar ; Iosif Fodor, 21 ani, 
electrician; loan Șțpfuț, 21 
ani, vopsitor ; Iosif Szasz. 20 
ani, tîmplar; Constantin 
Cristoi, 20 ani. lăcătuș. Re
zervă : Aurel Marcu, 18 ani, 
elev la școala profesională. 
Mazilu, Cristoi, Szasz și Mar
cu sînt debutanți, iar cei
lalți au făcut parte din se-

Echipa masculină a României și antrenorul Tudor Buzea vi
zează un loc pe podiumul de premiere

Fotoi A. DRAGOȘ
vor număra printre

ifcî

țării noastre pare 
anterioară a com- 

ocupat locui secund 
națiuni.

ILEANA SIL Al—2:02,8
cea mai bună performanță
mondială a anului la 800 m
ROMA, 21 (Agerpres). — în ca

drul concursului internațional de 
atletism „Memorialul Bruno 
Zauli“ desfășurat în capitala Ita
liei, românca Ileana Silai a ob
ținut un frumos succes cîșrigînd 
cursa de 800 m în 2:02,3. în urma 
campioanei române s-au clasat 
Christa Merten (R.F.G.) 2:03,6 și 
Donata Govoni (Italia) 2:04,7. Un 
alt rezultat excelent a fost înre
gistrat de englezul David Bedford 
la 5000 m : 13:28.0. Pe locurile ur
mătoare : Korțca (Iugoslavia) 
13:35,2 (record național) șl Viren 
(Finlanda) 13;^,2 (r.nj; ortiș

(Spania) a clșligal proba de 800 
m în 1:47,5 înaintea irlandezului 
Murphy 1:47.7.

• Heide Rosendahl a stabilit la 
Bonn cea mai bună " XM 
mondială a anului • 
lungime.

• Cu prilejul concursului des
fășurat la Leipzig, Margitta Gvm- 
mel (R.D.G.) a stabilit cea mai 
bună performanță mondială a 
anului la greutate — 18,77 m. Pe 
locul secund — Hannelore Friedl 
(R.D.G.) 13.12 m. Aruncarea dis-

• oului* a rewnfr'atletei Karin Ugen 
cu 60,41 m.

irlandezului

performanță
- 6,57 m ia

lecționata 
la ediția 
petiției a 
în clasamentul pe
Cunoscînd starea de spirit și 
potențialul echipei, afirm, 
fără teama de a greși, că și 
de data aceasta jucătorii ro-

mâni se 
laurcați,

...Peste 
jucători

cîteva minute, doi 
de bază ai repre-
Tr. IOANIȚESCU

(Continuare tn rog. • ?-• 
la rubrică)

Era o dispută aprinsă pen
tru mingea de baschet, pe 
terenul bituminizat din 
curtea complexului sportiv 
Floreasca. Sub panou, brațele 
prelungeau verticala dinamică 
a trupurilor și căutau să a- 
jungă, primele, sfera elastică, 
să o prindă, să o trimită în 
coș sau, dimpotrivă, să o în
depărteze de el.

Se juca pasionat, ca in
tr-un meci „cu miză”, deși 
echipele nu aveau decît trei 
jucătoare iar acestea nu erau 
baschetbaliste ci componentele 
lotului de 
ria Vicol 
mărind cu 
rian între 
Ileana Drîmbă.

Antrenorul lotului, Andrei 
Vîlcea, ne explică : „Am so
sit abia aseară de la Como 
așa incit, azi, reluăm pregăti
rile pentru Turneul Prieteniei 
sub această formă, dc miș
care ușoară, distractivă. De 
miine, însă..."

Ne-am adus aminte de a- 
ceastă precizare neterminată 
dar foarte grăitoare, în timp 
ce urmăream în sală — cî
teva clipe mai tîrziu — antre
namentul floretiștiior. De sub 
măști, chipurile lor se iveau, 
din cînd în cînd acoperite . de 
broboane de sudoare. Se lu
cra intens, sub îndrumarea 
antrenorilor Vasile Chelaru și 
Gheorghe Matei.

Aproape fiecare planșă găz-

floretă. Doar Ma- 
sta lîngă tușă ur- 
atenție un duel ae- 
Ecaterina Stahl și

duia un asalt. Intr-un colț 
campionul țării. M. Țiu pri
mea replica tînărului T. Pe- 
truș ; în altul, T. Mureșan — 
revenit după o pauză aprecia
bilă pe planșă — avea ca 
partener alt reprezentant al 
tinerei generații, A. Ștefan.

M. Bănică efectua un asalt- 
lecție cu antrenorul Gh. Ma
tei și, la cîțiva pași de ei, 
antrenorul federal V. Che
laru — cu dinamismul care 
îl caracterizează — șlefuia 
exigent precizia loviturilor lui 
Șt. Haukler. Trăgător experi
mentat, stilist apreciat, Hau-

Azi, in sala sporturilor din Cluj

la gimnastică
După participarea la tur

neele internaționale de la 
Riga și Sofia, cele mai bune 
sportive de la gimnastica mo
dernă debutează în întîlni- 
rile inter-țărl ale anului. La 
Cluj, în sala sporturilor, de 
la ora 18, este programată azi 
confruntarea internațională 
dintre selecționatele Româ
niei și Iugoslaviei. Lotul ro
mân are următoarea alcă
tuire : Maria Preda, Victoria 
Vîleu, Sabina Șerbănescu, 
Carmen Bucaciuc. Rodită 
1‘intea și Mihaela Nicolăescu. 
Sportivele oaspete au sosit de 
la Belgrad direct la Cluj, 
unde au efectuat și primeie 
antrenamente.

Ieri dimineață a. plecat.la 
Sofia reprezentativa de junț-

Mana Preda e- 
xersînd exercițiul 
cu mingea la u- 
nul clin ultimele 

ani renamente

oare a României, 
gimnaste românce 
ne în capitala Bulgariei un 
meci amical cu echipa simi
lară a țării gazdă. Au făcut 
deplasarea : Maria Antinie, 
Ileaga Coman, Mariana Făt-

Tinerele 
voi- susți-

SE REIA 
CAMPIONATUL 

DIVIZIEI A 
LA FOTBAL!

Etapa de astăzi reinnoațlă 
firul campionatului diviziei 
naționale A, întrerupt pentru 
partida de la Bratislava, de
vansată fiind eu o zi in ve
derea apropiatei confruntări 
de la Tirana <2R mai) dintre 
„olimpicii" români și repre
zentativa Albaniei, din cadrul 
preliminariilor J.O.

Și pentru a slirni apetitul 
miilor de spectatori, organi
zatorii bucureșteni au conve
nit, in sfirșit. asupra primu
lui cuplaj al sezonului, par
că pentru a smulge dc sub 
vraja micilor ecrane cit mai 
mulți fideli ai balonului ro
tund.

De fapt, etapa a XXIV-a nu 
duce lipsă de puncte forte, 
derbyurile polarizând intere
sul, în actuala configurație a 
clasamentului, atit pentru vir- 
ful piramidei (prelungita di
lemă : Dinamo — Rapid ?). 
cît și pentru mult așteptata 
clarificare din zona amenin
țătorului loc 15. „
• La București, pe stadio< 
nul Republicii, primul cu
plaj al sezonului : Rapid 
— C.F.R. Timișoara (ora 
15,30) și Steaua — Univ. 
Craiova (ora 17,30) • A- 
radul găzduiește derbyul 
etapei : campioana contra 
liderului • Progresul și 
C.F.R. Cluj au plecat la 
Ploiești și lași cu gîndul 
la punctele salvatoare 
Meciul de la Ploiești pe 
micile ecrane (ora 14,45)

Amănunte de ultimă oră 
despre această etapă veți 
găsi în pagina noastră de 
fotbal.

premieră

Ecaterina Stahl în timpul 
unui asalt-lecție cu antreno

rul Iosif Zilahi
Foto ; THEO MACARSCHI

Sebastian BONIFACIU

(dontinuare tn pag. a 4-a)

încep jocurile decisive
în campionatul de handbal!
Mîine, pe terenul Dinamo, derbyul

Steaua —Universitatea București

mînică dimineața, de la ora 
11 pe terenul Dinamo, parti
da dintre Steaua și Univer
sitatea București. Tot dumi
nică, amatorii de handbal din 
Capitala vor avea prilejul să 
se reîntîlnească cu formațiile 
feminine, aflate și ele într-o 
antrenantă dispută în cam
pionatul diviziei A, care nu 
degeaba poartă numele de 
„întrecerea surprizelor"...

După ce — prin capriciile 
programării — handbalistele 
au ratat rendez-vous-ul cu 
spectatorii bucureșteni, toate 
partidele primei etape a tu
rului III disputîndu-se în 
provinție, acum ele se vor re
vanșa, duminică pe Stadionul 
Tineretului, unde au loc trei 
partide din divizia A femi
nină (mai bine de 50 la sută 
din întreaga etapă 1). Vor pu
tea fi văzute aproape toate 
componentele lotului repre
zentativ, adică jucătoarele 
care au realizat frumoasa 
performanță de a elimina se
lecționata URSS 
nariile C.M.

Așa îneît nu 
exagerare dacă 
duminică, amatorii de hand
bal și. în general, toți iubi
torii sportului nu vor,regre
ta dacă vor fi prezenți pe 
grșdenele stadionului djn ț>u- 
levardul MărăstLj

Nu încape îndoială că hand
balul se înscrie, am zice 
chiar cu autoritate, printre 
sporturile care oferă la acest 
sfirșit de săptămînă un mă
nunchi de dispute menite să 
solicite intens interesul tu
turor celor dornici de spec
tacole sportive atractive. In 
acest sens, vom aminti, în 
primul rînd, unul din jocu
rile derby ale campionatului 
masculin, o confruntare din- 
totdeauna echilibrată, în cai e 
se dă un duel pasionant, și 
între două puternice galerii. 
Este vorba de întîlnirea din
tre Steaua și Universitatea 
București, mai precis dintre 
primul și al treilea loc al 
ierarhiei handbalului nostru 
masculin, în care se află, 
însă, angajată și lupta pentru 
supremație, deoarece în cazul 
unui eșec sau chiar al unui 
semi-eșec (meci nul), Steaua 
își vede compromise foarte se
rios șansele de a mai fi cam
pioană anul acesta. ^ceasta 
pent.ru că Steaua ,aj?e. doar un 
singur punct avans în clasa
ment față 'de Dinamo Bucu
rești, pe care o va întîlni 
șîmbăta viitoare, intr-un meci 
decisiv pentru desemnarea 
campioanei.

Deci, ca o avanpremieră la 
acest mult așteptat joc, du-

<jin prelimi-

este nici o 
spunem că,

Ro-
Ma-

de

lăgică, Petruța Paciurcă, 
Carolina

. condusă 
i. președintele 
i Orașul Gh.

este insolită 
i arbitri,

Sabău,diea
rin. Delegația, 
Gh. G r u n z u.
C.M.E.F.S. din 
Gheorghiu-Dej, 
de antrenori și

pent.ru
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PE AGENDA ZILEI ÎNCEP REGATELE
INTERNATIONALE...

. Lucrările comisiei tehnice a Federației internaționale
La Belgrad s-au desfășurat lu

crările ședinței anuale a Comi
siei tehnice din cadrul Federației 
internaționale de caiac-canoe, 
avînd la ordinea de zl stabilirea 
unor Importante măsuri privind 
organizarea și desfășurarea cam
pionatelor mondiale și europene 
ele seniori, programate în capitala 
Iugoslaviei (26—29 august), ca șl 
a campionatelor europene — des
chise — de juniori, care se Vor 
disputa la Snagov (13—15 august).

Participant la lucrările acestei 
comisii, al cărui membru este, 
aâtrenoru! emerit NICOLAE NA
VASART . ne-a furnizat amănunte 
cu privire la măsurile adoptate : 

o întrecerile de la Belgrad vor 
fi considerate ca făcînd parte 
dlntr-o competiție care va de- 
s?miia atit campionii mondiali, 
cît și pe cei europeni. Așadar, se 
va decerna un număr dublu de 
titluri și medalii !

• tn prima și a treia zl a cam
pionatelor vor avea loc seriile, 
recalificările, semifinalele șl fina
lele la toate probele olimpice, iar 
în cea de a doua și a patra zi 
se vor disputa probele de 500 m 
și 10 000 m. finalele fiind stabilite 
(la 29 august) în ordinea urmă
toare : Kl — 500 m. CI — 50:) tn. 
K2 — 500 m, C2 — 500 m, K4

500 m (F), Kl — 4x500 m, C! 
loooo m, ci — ioooo 
10 000 m, Kl — 10 000 
10 000 m.
• Comisia a avizat executarea 

proiectelor de instalații tehnice, 
prezentate de federația de spe
cialitate a țării gazdă. Pentru 
arbitraj se va folosi cronometra
jul asigurat de firma Longlnes.
• Definitivarea Înscrierilor a 

fost fixată pentru ziua de 25 au
gust, cînd va avea loc și festi
vitatea de deschidere a campio
natelor.
• A fost stabilit șl juriul in

ternațional din care vor face 
parte : Nicolae Navasart, condu
cătorul grupei de starterl. Jean 
Zamfir, arbitru de parcurs, 
Bârsă'neanu, arbitru de turnantă, 
Radu Marinescu 
starter!.

S Pregătirile
;ia din acest 

telor mondiale 
desfășoară intens, 
mare Interes pentru 
celor mal bune condiții de con
curs.

In continuare, Comisia tehnică 
a federației Internaționale a dls-

m, K2
m, K4

șt Otto Tomiuc,
gazdelor pentru 

an a eampiona- 
și europene se 

dovedind u n 
asigurarea

cutat organizarea campionatelor 
europene de Jurilor! de la Sna
gov Prezentarea făcută de antre
norul emerit Nicolae Navasart și 
Jean Zamfir, secretarul general 
al Federației române de caiac- 
canoe, a fost ascultată cu inters 
și apreciată de toți cei prezenți.

Cu acest prilej a fost fixat și 
juriul campionatelor europene — 
deschise și sportivilor de pe alte 
continente, fiind delegați arbitri 
Internaționali clin Italia, R.F. a 
Germaniei, Polonia, Belgia, Uni
unea Sovietică, Austria, Suedia 
și. bineînțeles, clin România.

★
Tot în cadrul acestor lucrări, 

W. Bbhle, membru al comitetului 
de organizare a Jocurilor Olim
pice de la Miinchen, a expus si
tuația pregătirilor pentru întrece
rile de caiac-canoe, stadiul lucră
rilor privind instalațiile tehnice, 
construirea unei tribune cu o 
capacitate de 8 000 de locuri etc. 
Pe noua pistă de la Miinchen se 
va organiza, în zilele de 1 șl 5 
septembrie 1971, o Importanta- 
regată internațională preolimpică.

După concursul disputat, 
la Budapesta, joi și vineri, la 
care a participat și un grup 
de caiaciști și canoiști al clu
bului Dinamo, urmează o bo
gată activitate competiționa- 
lă, excelent prilej de pregăti
re și verificare a loturilor 
noastre.

La 5 și 6 iunie sînt progra
mate întrecerile regatelor in
ternaționale de la Sofia, Bu
dapesta și Jitomir (Uniunea 
Sovietică), o săptămînă 
tirziu concursurile de la 
ga și Bochum (R. F. a 
maniei), iar la 26—27
— regata de la Bydgozcz.

începe sezonul internațio
nal și pentru echipajele de 
juniori. în luna iunie ei vor 
concura Ia regatele de la 
Gyor (5—6 iunie) și Sofia 
(19—20 iunie).

mai 
Pra- 
Ger- 
iunie

COMITFTULUI FEDERAL
CONFERINȚA

SnagovpeDuminică,

In plină cursă — echipajul de caiac dublu al clubului Steaua, format din Pavel și Dragul chi 
Foto : N. DRĂGOȘ

Astăzi, de la ora 9, Ia 
sediul C.N.E.F.S. din 
Vasile Conta, va avea 
conferința comitetului 
derai de caiac-canoe.

La ordinea de zi figu
rează prezentarea unei 
formări în legătură 
activitatea desfășurată 
anul 1970 și a planului 
măsuri pentru perioada 
următoare. Expunerea ce
lor două materiale va fi 
urmată de discuții.

(Urmare din pag 1) „CUPA STEAUA** LA PROBELE OLIMPICE

Considerațiuni după turneul în MaroC

UN TEST UTIL PE DRUMUL CĂTRE DEFINITIVA CONFIRMARE A VALORII RUGBYULUI ROMÂNESC
Pe măsuri ce timpul te scurge, 

primele impresii lăsate de prin
cipalele evenimente la care a 
fost prezent rugbyul românesc 
cedează locul analizei luci
de, evident mal puțin sentimen
tale șl oricum mai utile. Avem în 
vedere, în special, meciurile din 
cadrul turneului pe care trico
lorii l-au întreprins în Maroc, în
cheiat cu un bilanț cifric remar
cabil : naționala României n-a 
primit nici un punct (25—0) in 
partida oficială cu XV-le Marocu
lui, contând pentru «Cupa națiu
nilor — F.I.R.A." și în continuare, 
într-un al doilea meci, sub titu
latura selecționatei Bucureștiului, 
ea a surclasat (57—5) echipa ora
șului Casablanca, în fapt princi
palul centru rugbystic din țara 
gazdă a* turneului. Cu victoria 
asupra Marocului, România ocu
pă Jocul 2 (după Franța), Jn ,,Cu
pa națiunilor — FIRA“, ceea ce 
înseamnă o prezență constantă în 
această importantă competiție de 
rugby din Europa și Africa.

Se impune să relevăm de Ia în
ceput că Ideea tactică pentru 
abordarea meciurilor a fost res
pectată într-o bună m&sură de 
jucătorii noștri : expedierea de 
baloane lungi, â suivre, în jum.V 
tea de terșn adversă, urmărirea 
promptă a acestor baloane, pr»'i 
atacuri supranumerice, pornite 
adesea din zona liniei de „22", 
împingeri sufocante In grămezi, 
destinate să epuizeze pe gazde, 
precum șî placaje ventuză — 
stricte, seci, cu un coeficient net 
de eficacitate,
• Progresul de ansamblu care a 
intervenit în maniera de joc a 
echipei României a fost deasupra 
oricărei discuții, dovedind o apro
piere și mai sensibilă de spiritul 
jocului modern, ceea ce consti
tuie o altă latură pozitivă. Pache
tul de înaintași al. tricolorilor a 
acționat în cîmp mal decis decît 
în meciul anterior, tot oficial, cu 
Italia, degrevînd astfel liniile di
napoi de o parte din sarcinile 
defensive, altădată obsedante (a 
se vedea meciul din toamna tre
cută, ou Franța), și oferindu-Ie 
în acest fel perspectiva de a ata
ca cit mai curat. Este de apre
ciat că înaintarea echipei Româ
niei s-a arătat deosebit de pu-

temlcă Ia Împingere (ea a avut 
șl un avantaj de 150 de kilogra
me). tn grămezile ordonate, ra
portul de baloane scoase fiindu-i 
net net favorabil : 42—6. De ase
menea, Ia talonaj, cel care s-au 
văzut mal mult au fost reprezen
tanții noștri, In timp ce la jocul 
In tușă Demian. Atanaslu șl ctte- 
odată Șerban l-au pus pe rug- 
byștli marocani foarte adesea In 
situația de simpli spectatori. Gră
mezile spontane, „loos-mal“-urlle 
echipei române, alături de un 
foarte reușit dublaj in apărare 
au anihilat, practic, atu-urile rug- 
byștllor marocani, care, se știe, 
sint formați la școala franceză. 
Mobilitatea celor mal mulți dintre 
înaintașii noștri, incisivitatea, ari
pilor liniei a III-a, a Iul Rășcanu 
și Miclescu mai ales, ca șl a mij
locașului la grămadă au contri
buit la rtndu-le la cristalizarea 
victoriilor. Cît privește aportul 
liniilor dinapoi, ele au afacat cu 
deosebire In ultimele 30 de mi
nute, grupat, continuu șl pericu
los. In general, în preajma balo
nului s-au aflat mal mulți jucă
tori români decît marocani, astfel 
că de puține ori incomoda linie 
de trelsferturi adversă (cuprin
zând In totalitatea «1 jucători 
atleți cu performanțe în jurul 
a 10,8 pe 100 m) n-a avut ocazia 
de a contraataca, arma folosită In 
victoria de la Napoll. asupra 
„squadrel azz.urra" precum șt în 
medurile-test. din ajunul parti
dei cu România. In compania 
unor formații franceze din Ba
yonne și Biarritz.

nelevlnd toate aceste aspecte 
nu vrem să lăsăm falsa impresie 
că echipa de rugby a României 
a atins acum perfecțiunea, că s-a 
reușit să se realizeze acel echi
libru valoric ta scară internațio
nală atlt de necesar Intre com
partimente. Dimpotrivă, carențe 
s-au mai făcut simțite șl ele vi
zează o serie de jucători. Am fi 
dorit mal mult de la Baciu ți 
Onuțu (ades anonimi, el au lăsat 
Impresia că slnt obosiți), de la 
Florescu (care nu și-a ales întot
deauna acțiunile tactice cele mal 
potrivite), de la Nlcolescu (cu un 
joc șablon ca uvertură, el a fost 
mult mal activ șl mal Ingenios 
ca centru), de la Nica (mal pu-

țin prompt alâturi de Dragumi- 
rescu șt mult mai util ca fundaș), 
de la Sudu (indrâzneț la jocul 
tn apărare, dar nelndeminatic și 
neinspirat In acțiunile ofensive). 
Scăderile precizate aici au deter
minat o evoluție inegală a echi
pei, In prima treime a meciului 
de debut, o stare de nervozitate și 
de nesiguranță, chiar dacă ulte
rior XV-le nostru s-a regăsit, iar 
In final a dominat cu autoritate.

Turneul din Maroc a relevat 
Jn același timp, apariția a tiel 
jucători cu mari posibilități de 
a ocupa cit de curind locuri in 
națională. Este vorba de Con
stantin, o aripă cu excelente ca
lități fizice, de Bărgăunaș, o 
uvertură Ideală, care știe să se 
replieze cu ușurință, să ciștige 
teren din faze Incipiente, să se 
plaseze Întotdeauna pe linia avan-
tajulul șt să-și Invite coechipierii 
la acțiuni de atac și Miculescu, 
o aripă de linia a ni-a tenace, 
mobilă, cu un foarte dezvoltat 
simț al buturilor. Din aceste suc
cinte caracterizări lipsesc Durbar, 
nerestabillt Integral pentru tur
nau, Șerban, lovit In primele 10 
minute ale medului cu Marocul, 
șl Dragomirescu, care B-a resim
țit după accidentul Buferit in 
campionat.

Observațiile semnalate aid 
constitui, lntr-un fel. puncte 
reper în pregătirea viitoare a 
tulul național, ea urinlnd a 
realizată la nivelul echipelor 
club șl nu lăsată pe seama an
trenorilor coordonatori (un'adevăr 
pe care nu prea 11 acceptă unii 
tehnidenl). Fiindcă va veni • 
„toamnă fierbinte", cu două me
ciuri extrem de grele, Jn deplasare. 
Ia Dublin șl Paris, la drept vorbind 
adevăratele teste, care țirmează 
să ne edifice definitiv asupra va
lorii READE a rugbyulut nostru, 
să demonstreze In ce măsură în
țelegem să aderăm la jocul mo
dern. constructiv ; tn esență, să 
arătăm că s-a schimbat ceva in 
concepția de joc a rugbyulul ro
mânesc.

Tiberiu STAMA

pot 
de 
lo

ri 
de

URIVIȚA ROȘIE STADE DIJONAIS

zentativei României, care stă
teau pe o bancă în parc 
ne-au făcut cunoscute gîn- 
durile lor, în pragul marii 
confruntări.

Constantin Voicu, căpitanul 
echipei ;
pierdut 
datorită 
care n-a 
mă simt

Ioan Ștefuț: „Colegii mei 
știu ce au de făcut: să nu 
rateze nici o lovitură !“

întîlnindu-1 la hotel 
tov. Ladislau Szocs, secreta
rul F.R.P., l-am întrebat ce 
reprezintă actualele „europe
ne" 
tă răspunsul: „în 
rînd, cred că C.E. de 
lăți vor insemna un 
important examen al 
rilor români 
rea cu elita 
trecerile vor 
bilitățile de 
competiție atît de amplă. în 
sfirșit, cum aproape toți spor
tivii din cele 9 țări străine 
mizează pe o victorie, aștept 
din partea popicarilor noștri 
să evoJușze Ia nivelul lor 
maxim. Atunci cu siguranță 
vom cuceri măcar o meda
lie".

Apropiatul campionat eu
ropean se anunță deosebit de 
puternic și, în consecință, ce
re jucătoarelor și jucătorilor 
români multiple eforturi, 
promițîndu-le, în schimb, 
mari satisfacții. Și nu numai 
lor...

„La Niirnberg am 
trofeul 
unui
vrut să cadă. Acum 
mai bine pregătit

individual 
singur „băț",

i"

pe

pentru organizatori ? Ia- 
primul 
la Ga- 
nou șî 
popica- 

în confrunta- 
europeană. în- 
confirma posi- 

a organiza o

ÎN AVANPREMIERĂ
• Ultima delegație, cea 

Franței, este așteptată să
a 

. . _ . .__ ___so
sească cu autocarul în cursul 
dimineții de duminică. La Ga
lați vor fi prezenți cea. 150 
de sportivi și oficiali din 
străinătate.

• Duminică după-amiază 
are loc deschiderea festivă a 
competiției, luni urmînd să se 
dea startul în prima probă : 
echipe feminine și masculine. 
Ordinea intrării pe pistă este 
următoarea : feminin — R.F. 
a Germaniei. România, Ceho
slovacia. R.D. Germană ; mas
culin — Ungaria, Iugoslavia, 
Cehoslovacia, România, R.D. 

Germană, R.F. a Germaniei. 
Austria. Suedia.

• In afară de echipa mas
culină, Ungaria va fi repre
zentată de două jucătoare și 
în turneul individual feminin. 
De asemenea, forul de specia
litate din Franța a anunțat că 
sportivii respectivi vor parti
cipa numai la turneul mascu
lin individual.

(Urmare din pag. 1)

ța din 17 martie 1971, a fost 
aceea a alcătuirii unui plan 
de acțiune imediat, pe termen 
scurt, din sarcinile cuprinse 
în hotărîre. Cercetîndu-1, am 
putut constata grija cu care a 
fost întocmit documentul, di
fuzat apoi operativ tuturor 
organizațiilor cu atribuții în 
domeniul activității de educa
ție fizică și sport, în cluburi, 
asociații și școli.

Accentul a căzut cu precă
dere pe dezvoltarea bazei ma
teriale — capitol la care Bră
ila este încă deficitară — 
apoi pe atragerea unor mase 
largi de tineri și vîrstnici în 
practicarea exercițiilor fizice 
și întărirea unităților de per
formanță existente pe terito
riul județului.

• Periodic, Consiliul județean 
organizează întîlniri de lucru 
cu reprezentanții sindicatelor, 
U.T.C., organizației pionieri
lor, inspectoratului școlar, 
urmărind modul în care se 
îndeplinesc sarcinile stabilite 
de comun acord. La Brăila e- 
xistă o colaborare bună din 
acest punct de vedere și cu 
toate că uneori greul cade pe 
umerii C.J.E.F.S., lucrătorii 
săi nu se sperie și nici nu 
se vaită din pricina asta.

BAZA MATERIALA
în privința amenajărilor 

complexe și a spațiilor sim
ple p®Qț£u șpatț și igj^nent,

Duminică dimineața (de la 
ora 9). pe noua pistă nautică 
de Ia Snagov, sînt programate 
întrecerile unei alte Impor
tante competiții de caiac-ca- 
noe, organizată de clubul spor
tiv Steaua șl avînd în pro
gram toate probele olimpice 
(plus K4 — 500 m — fete), 
rezervate seniorilor, precum 

și șapte probe de juniori. Iată,

de 
rare a acestor
Kl—500 m (F). Kl
(juniori), K2—10 000 m, __

1 000 m (juniori). Cl—1 000 m, 
CI—1 000 m (juniori), K2—500 
m (F), K2—500 m (junioare), 
Kl—1 000 m, Kl—1000 m (ju
niori). K4—500 m (F). K4—500 
m (junioare), C2—1000 m. Kt

altfel, ordinea de desfășu- 
a acestor întreceri : 

500 m 
K2—

—1 000 m, K4—1 000 m (ju
niori).

în legătură cu competiția, 
antrenorul emerit Nicolae Na
vasart ne-a 
start vor fi 
echipajele de 
și juniori ale 
și că dorește 
de miine 
confirme 
arătate — mai ales de 
cenco, Coșnițâ, Pavel, 
leschi, Vartolomeu, 
Danielov. Sevastian. Igorov etc 
— la concursurile anterioare.

că în 
toate 

tineret 
Steaua

declarat 
prezente 
seniori, 
clubului

ca Ia întrecerile 
elevii săi 

valoarea și
să re

forma 
Simio- 
Dragu-

Timofan,

Astăzi după-amiază — în 
Parcul Copilului, începînd de 
la ora 17 — echipa franceză 
Stade Dijonais susține cel 
de-al treilea meci al său în 
țara noastră. După ce a rea
lizat o victorie (26—13) cu 
Sportul Studențesc și a pier
dut (6—12) cu Dinamo, rug- 
byștii francezi întilnesc puter
nica garnitură a Griviței Ro
șii. Pe de o parte gazdele — 
cu un lot din care nu lipsesc 
valori ale echipei naționale 
ca Demian, Drăgulescu, Ata- 
nasiu. Pop ș.a. — doresc să-și 
îmbogățească palmaresul cu

o victorie internațională ; pe 
de alta, oaspeții își propun 
să plece din țara noastră cu 
un bilanț pozitiv. în deschi
dere, la ora 15,30 : Școala 
sportivă București — Steaua 
(pentru locurile 3—4 în cam
pionatul republican de ju
niori).

★
în campionat doar patru 

meciuri : Rapid—Farul, Con
structorul — Politehnica Iași, 
Agronomia Cluj — Dinamo, 
Rulmentul Birlad — Steaua, 
celelalte două fiind amînate.

Gabriel 
Băcanii

• Campionii
Pe podiumul instalat în in

cinta complexului sportiv 
C.F.R. din Timișoara va avea 
loc astă seară întîlnirea in
ternațională de lupte greco- 
romane dintre reprezentati
vele României și R.F. a Ger
maniei. Atît în vederea aces
tei confruntări cît și a par
tidei revanșă (duminică sea
ra, la Lugoj), lotul țării noas
tre a efectuat o perioadă de 
pregătire de cîteva zile la 
Lugoj. Pentru unele amănun
te despre preparativele lup
tătorilor noștri am avut ieri 
o convorbire telefonică cu 
antrenorul federal Ion 
neanu.

„Aici la Lugoj, ne-a 
de la celălalt capăt al 
lui Ion Corneanu, am
excelente condiții de pregă
tire. în liniștea deplină a 
parcului din preajma sălii de 
sport, unde ne-am stabilit 
„tabăra", luptătorii s-au an
trenat cu deosebită sîrguin- 
ță. Au alergat mulți kilo
metri zilnic pe malul Timi-

■ șuiul și, în continuare, după 
aceste veritabile crosuri cro
nometrate. s-au prezentat pe 
salteaua așezată în umbra 
copacilor din parc. Fiecare 
dintre luptătorii lotului și-a 
măsurat apoi forțele, pe 
rînd, cu cite doi sau 
trei adversari, îndeobște de 
categorii superioare de greu

Cor

spus 
firu- 
avut

MECIUL DE LA TIMIȘOARA CU ECHIPA R.F. a GERMANIEI SE ANUNȚĂ
FOARTE DIFICIL PENTRU REPREZENTATIVA NOASTRĂ

tate. In final, după relaxa
rea supraveghiată de medi
cul Nicolae Ploeșteanu, s-au 
„relaxat" cu toții în apa cris
talină a bazinului de înot ce 
se află tot în acest pitoresc 
parc.

în privința meciului de 
sîmbătă seara am, totuși, su
ficiente motive de îngrijo
rare. O spun deschis, pentru 
că oaspeții au venit în țara 
noastră cu tot ce au mai va
loros în vederea campionate
lor mondiale din acest an, de 
la Sofia, și a Jocurilor Olim
pice de la Miinchen, în timp 
ce noi nu-î vom putea folosi 
pe cunoscuții luptători Gheor- 
ghe Berceanu și Simion Po
pescu, deținători ai titlurilor 
de campioni mondiali. Ber
ceanu a contractat o furuncu
loză, iar Popescu nu s-a res
tabilit încă, după fractura 
unui deget la recentele între
ceri din Uniunea Sovietică, 
în locul acestora voi fi ne
voit să-i introduc în for
mație pe unii luptători din 
echipa de tineret. S-ar putea 
ca la cea de a doua confrun
tare, de la Lugoj, să-1 pot 
utiliza în formație pe Simion 
Popescu. Dar, iată echipa 
probabilă pe care o voi ali
nia miine seară (n.a. azi) în 
meciul de la Timișoara : cat. 
48 kg — Ion Gibu, cat. 52 kg 
Gheorghe Stoiciu, cat. 57 kg

— Ion Baciu, cat. 62 kg — 
Cornel Ionescu sau Cornel 
Vîrtosu, cat. 68 kg — Eugen 
Hupcă, cat. 74 kg — Marcel 
Vlad, cat. 82 kg — Iosif Ben
der, cat. 90 kg —; Nicolae 
Neguț, cat. 100 kg — 
Martinescu și cat. +
— Victor Dolipschi.

Pentru conducerea 
lor au sosit în țară
internaționali R. Lechlanche 
(Franța) și J. Padborski 
(Cehoslovacia). Duminică sea
ra va avea loc confruntarea 
a doua, la Lugoj, 
Vulturii Textila

Nicolae
100 kg

partide- 
arbitrii

pe terenul

PESCĂRUȘUL TULCEA-DYNAMO LUCKENWALD 3,5-6,5 LA GRECO-ROMANE
La Casa de cultură a sindi

catelor din Tulcea s-a disputat 
partida Internațională amicală 
Intre formațiile de lupte gre- 
co-romane Pescărușul din loca
litate șl Dynamo Luckenwald, 
campioană a R. D. Germane. 
După o serie de meciuri spec
taculoase șl viu disputate (nu 
s-a înregistrat nld un tuș) oas-

pețll au cîștigat cu 5,5—3,5. Vic
toriile Pescărușului le-au obți
nut Xenofonte (cat. 48 kg) și 
A. Kondratov (100 kg), iar me
ciuri nule au realizat Dumitru 
(64 kg). Bacalu (74 kg) și Za
harov (90 kg). De Ia Dynamo 
o frumoasă Impresie au lăsat 
Poohl, Meisner șl Schmidt.

I. TURȘIE — coresp.

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI"„CUPA

velodrom,întrecerile pe 
din cadrul „Cupei munici
piului București", au conti
nuat cu desfășurarea etapei 
a doua. în semifinala probei 
de viteză, dinamovistul Șt. 
Leibner l-a întrecut pe spe
cialistul sprintului, Florian 
Negoescu (Steaua), iar în fi
nală, George Negoescu 
(Steaua), și-a adjudecat în 
mod clar victoria în fața lui 
Leibner.

Rezultate dip celelalte pro
be : viteză juniori mari: 1. 
A. Vulcu (Steaua), 2. Gh. 
Tudor (Steaua), 3. M. Roșu 
(Dinamo). 600 m seniori start 
de pe loc: 1. Șt. Leibner

42:5,10, 2. P. Soare (Steaua) 
42:7,10, 3. FI. Negoescu 42:8,10. 
Curse cu adițiune de puncte: 
seniori: 1. C. Gonțea (Steaua) 
30 p, 2. P. Dolofan (Steaua) 
24 p, 3. FI. Purcărașu (Steaua) 
20 p; juniori mari: 1. I. Ga- 
vrilă (Steaua) 21 p, 2. M. A- 
lexe (Șc. sp. 1) 15 p, 3. Gh. 
Pîrvulescu (Steaua) 6 p ; ju
niori mici: 1. Șt. Popescu 
(Șc. sp. 3) 17 p, 2. A. Florea 
(Șc. sp. 3) 16 p, 3. N. Tănă- 
sescu (Dinamo) 8 p.

Astăzi, cu începere de la 
ora 16, etapa a treia din „Cu
pa municipiului București".

Brăila are o dotare modestă. 
Abia acum situata este în curs 
de schimbare. La 26 aprilie 
a fost inaugurat bazinul aco
perit de înot (25 m; 5 culoa
re), s-au contractat și s-au în
ceput lucrările la complexul 
Voința (2 terenuri de hand
bal, 2 de volei, unul de te
nis, o popicărle cu 4 piste), 
urmează să se atace, încă în a- 
ceastă lună, amenajarea bazei 
de agrement de la Lacul Sărat 
(cu miraculoase calități curati
ve în bolile reumatice!), ca și

— Organizarea programelor 
zilnice de gimnastică ;

— Desfășurarea în fiecare 
școală a campionatelor inter
ne ;

— Instituirea unor compe
tiții locale, sistem divizie.

— Profilarea orelor de edu
cație fizică ale mai multor 
școli pe învățarea înotului.

Intrarea în funcțiune a ba
zinului acoperit a permis re
alizarea înainte de termen 
doar a ultimului punct din 
cele patru propuse.

LA BRĂILA,
lucrările de la bacul de cano
taj. Foarte greu înaintează 
pista de atletism unde sînt 
urgent necesare vreo 20 de 
vagoane de zgură și localni
cii nu au de unde să le ia. 
Profesorul Ilie Crăcănescu, 
vicepreședintele C.J.E.F.S., ca
re ne-a însoțit în vizita făcută 
la teren, era optimist, dîndu- 
ne asigurări că pînă în sep
tembrie totul va fi gata. Să 
fie așa, dar sincer vorbind, 
nu ne vine să credem.

ȘCOALA Șl TINERETUL

Hotărîrea conferinței jude
țene prevedea, printre altele, 
o relansare puternică a acti-

învingător 
la dresaj juniori

CRAIOVA, 21 (prin telefon, 
de la corespondentul nostru). 
Pe frumoasa bază hipică din 
Parcul poporului din localitate 
au continuat vineri 
din cadrul „Cupei 
la călărie.

Dimineața s-au 
probele de dresaj 
juniorilor, la care 
startul călăreți de 
rile Dinamo, Steaua, C.S.M. 
Sibiu, Centrul de călărie 
București. C.S.M. Iași. Cel mai 
bine pregătit s-a dovedit a fi 
juniorul GABRIEL BACANU 
de la Steaua care, cu calul 
Severin, a avut o evoluție 
apreciată favorabil de către 
arbitri 
p. Pe 
clasat 
Sibiu) 
haela 
Vama

disputele ‘ 
federației”
desfășurat 
rezervate 
au luat 

Ia clubu-

obținînd, in final, 331 
locurile următoare s-au 

Schneider (C.S.M. 
306 p și Mi- 

(C.C.B.) cu
M.

cu Voitiș 
Rădulescu 

266 p,
După-amiază

probele de obstacole. La ju
niori au participat 12 concu
rent!. După baraj, clasamentul 
arată astfel : 1. ADRIENNES 
BARNES (C.C.B.) cu Arogant, 
2. Paul Mazilu (C.S.M. Sibiu) 
cu Atom, 3. Nicolae Vlad (Di
namo) cu Jak. La seniori, cei 
mai buni din cei 24 de partici- 
panți s-au dovedit .a fi ENA- 
CHE BOINAGIU (C.C.B.) cu 
Paltin, Vaslle Tudor (Steaua) 
cu Sonor, Ion Popa (Steaua) 
cu Pipăruț, Ștefj Costel (A.S. 
Rovine) cu Val.

Sîmbătă au loc probele de
monstrative.

Ștefan GURGUI

au început

Coslin CHIRIAC

Ion Baciu a finalizat un salt spectaculos tn meciul de verifi
care cu Gh. Olaru (G. S. Pitești) Foto : Paul ROMOȘAN

Motoretele nu funcționează
doar cu... sfaturi

etapă 
rfioto- 
pose- 

româ- 
.Carpați"

foarte mare, bituminizată. Ni 
s-a spus că o mare parte din 
elevi locuiesc la internatele 
altor școli unde ar face pro
gramul de gimnastică. Nu 
ne-a rămas nimic mai mult 
decît să-l credem pe cuvînt.

Totuși, a doua zi, la Liceul 
din Movila Miresii (o comu
nă așezată la vreo 30 km de 
Brăila) doi suplinitori, Roman 
Buzoianu și Jean Bulancea, 
avînd condiții incomparabil 
mai slaba decît Ia „Panait

lor de recunoștință partidului 
drag.

O întrecere care 
POATE FI UN MOTOR

SUFLU NOU Șl STRĂDANII
22 DE CLASE DIN 7 ȘCOLI 

ÎȘI FAC ORA DE SPORT ÎN 
APA! Trebuie subliniat aici 
aportul prețios și pasiunea de 
care dau dovadă prof. Felix 
Heitz (fostul campion național 
la bras, maestru al sportului) 
și tînărul său coleg Ionel Ale
xandru. Ei stau, practic, de 
dimineața pînă seara la bazin 
și succesul acțiunii li se da
torează lor în cea mai mare 
măsură.

în schimb, la Liceul Pa
nait Cerna, cel mai mare, din 
oraș (1 700 de elevi), progra
mul de gimnastică nu s-a in
trodus încă. Prof. Niculae Vîl- 
cea acuză lipsa de condiții. 
Intr-adevăr, liceul nu are 
sală de sport, dar beneficia
ză, în ichimb , de o curte

Cerna", ne făceau o strălucită 
demonstrație a ceea ce în
seamnă munca entuziastă dă
ruită profesiei. Acolo se face 
gimnastică, se amenajează în 
curte o excelentă pistă de a- 
tletism de 250 m, funcționează 
un centru județean de atle
tism pentru copii și juniori 
și există de acum două vi
trine cu diplome și trofee. La 
Movila Miresii. notați bine!..

O acțiune de mare succes 
a fost serbarea sportivă a 
elevilor desfășurată pe stadio
nul 1 Mai în cinstea Semi
centenarului. Peste 2 500 de 
tineri și tinere au prezentat 
un admirabil spectacol, adu- 
cind și in acest fel prinosul

în vederea îmbunătățirii ac
tivității de masă șl de per
formanță, C.J.E.F.S. Brăila, în 
colaborare cu Comitetul ju
dețean U.T.C., Consiliul sin
dical județean, Consiliul ju
dețean al organizației pionie
rilor și Inspectoratul școlar 
județean, a instituit o între
cere între asociațiile sportive 
din întreprinderi, instituții, 
din școli și de la sate.

A fost alcătuit un regula
ment minuțios, care punctea
ză acțiunile cultural sporti
ve, excursiile, concursurile și 
campionatele rezervate femei
lor, titlurile și locurile frun
tașe obținute în campionatele 
naționale și județene, recor
durile republicane și locale, 
promovarea de sportivi în lo
turile naționale și olimpice, 
clasificările, realizarea planu
lui de venituri.

în vederea unei 
juste aprecieri a 
depuse, ținîndu-se
condițiile și posibilitățile 
existente, asociațiile sportive 
au fost împărțite în cinci cate
gorii. La fiecare se vor atritri 
trei premii în material spor
tiv (5 000, 3 000 și 1 500 lei). 
O comisie competentă a și în
ceput punctarea. Periodic se 
va analiza stadiul de desfă- 
șurar» a întrecerii.

După ce la prima 
a campionatului de 
cros, proba rezervată 
sorilor de motorete 
nești „Mobra" și „i 
nu s-a desfășurat din lip
să de participant), la faza 
următoare a competiției s-a 
prezentat la start un nu
măr corespunzător de aler
gători. Dar, din nou, între
cerile nu au avut Ioc. De 
ce ?

Cu o singură excepție, 
nici un concurent n-a avut 
la mașini cauciucuri antide
rapante. De asemenea, mo
toretelor nu li s-au făcut 
modificări la cadru, con
form cu specificul dispute
lor pe teren accidentat. Tn 
sfîrșlt. pinioanele n-au fost 
majorate pentru ca moto
rul să poată trage în pantă 
și astfel nici unul dintre 
alergători n-a parcurs nici 
măcar un tur al traseului, 
ceea ce a determinat pe 
organizatori să anuleze 
cursa.

Prin urmare, în două 
etape la rînd, proba moto
retelor, menită să depisteze 
și să formeze pe viitorii 
performeri, a figurat numai 
cu numele în programul 
campionatului. Nu Se în
trezărește nici Ia următoa
rele întreceri o participare 
numeroasă, deoarece prin
cipalele cluburi si asociații 
cu secții de performantă nu 
se interesează de creșterea 
elementelor talentate. Și 

Cind te gindești că moto
cicletele de la clasele su-

perioara slnt atit de costi
sitoare, nu poți înțelege de 
ce conducerile cluburilor și 
asociațiilor Metalul Bucu
rești. Poiana Cîmpina, IRA 
Tg. Jiîi, Victoria Moreni 
ș.a. nu-și îndreaptă atenția 
spre motoretele românești, 
care s-au dovedit egale ca
litativ cu multe mărci cu
noscute pe plan mondial. 
In plus, secțiile menționa
te au ateliere și specialiști 
care pot aduce motorete
lor transformările impuse 
de concurs.

După ce a introdus pro
ba motoretelor în progra
mul actualului campionat 
de motocros, forul de re
sort s-a limitat doar la 
indicații, așteptînd. în li
niște, ca la următoarea 
etapă să se înscrie mai 
mulți concurenți cu mașini 
corespunzătoare. Or. nu
mai cu sfaturi, rămas® 

pare-se fără ecou Ia sec
țiile de performanță, mo
toretele nu... funcționează, 
mai ales pe un traseu atît 
de dur cum a fost acela de 
la Văleni de Munte. în 
ultimă instanță, atît pen
tru federație, cît și pentru 
cluburile și asociațiile viza
te, prezența alergătorilor 

la cea mai mică clasă a 
campionatului reprezintă o 
chestiune de răspundere 
și una de respect față de 
spectatorii care așteaptă să 
vadă in concurs motoretele 
românești.

Tr. ANDRONACHE

cît mai 
activității 
cont de

Bogatul sezon competițio- 
nal al tenismanilor noștri a 
continuat cu încă o întrece
re, încheiată ieri : concursul 
organizat de Clubul sportiv 
universitar Construcții și de 
Politehnica București. în» se
mifinale ar fi trebuit să aibă 
Ioc meciurile (pentru desem
narea finaliștilor) S. Mureșan 
— V. Marcu și T. Ovici — C. 
Popovici. întrucît Mureșan a 
trebuit să plece la Paris, iar 
Ovici s-a îmbolnăvit, finala 
s-a disputat între Marcu — 
Popovici. A cîștigat V. 
Marcu (Dinamo) cu 6—3, 
4—6, 6—2, care și-a impus 
jocul ofensiv și a dat dova
dă de o mai bună condiție 
fizică. Alte rezultate la sim
plu bărbați : S. Mureșan 
(Progresul) - — D, NemeșD,

(Progresul) 6—1, 5—7, 6—1, 
V. Marcu — A. Șiito (C.S.U. 
Construcții) 6—2, 5—7. 6—3, 
T. Ovici (Progresul) '— Z. 
Nemeth (Progresul) 6—2, 6—0, 
C. Popovici (Steaua) — P. 
Almăjan (C.S.U. Construcții) 
6—3, 6—3.

Finala la 
s-a disputat
Kun (C.S.U. Construcții) — 
Valeria Balaj (Steaua). A. 
cîștigat Kun (6—2, 6—2) dus 
pă un meci în care tînărâ 
studentă a dovedit din nou 
că este o jucătoare redutabilă 
și incomodă (datorită perma
nentei ofensive ce a adop
tat-o 
meci) 
sară.

simplu feminin 
între Agneta

de-a lungul întregului 
pentru oricare adver-

F ,on gavrilescu
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CAMPIOANA ALINIAZĂ 
TOT CE ARE MAI BUN

pionatul școlar de pen
tatlon (faza pe muni
cipiu).

BOX : Stadionul Vo
ința, ora 18 : „Cupa 

rezerva- 
juniori și

Lacul 
la ora 9 : 
bilaterală

Stadionul
15,30 :

Voința", gală 
tă pugiliștilor 
seniori.

CANOTAJ: 
Herăstrău, de 
întîlnirea
dintre schifiștii de la 
Olimpia București și 
Trakia Plovdiv.

FOTBAL :
Republicii, ora 
Rapid — C.F.R. Timi
șoara (div. A) ; 
17,30 : Steaua — 
vgrsitatea Craiova (div. 
A) ; teren Gloria, ora
17.30 : Mașini-unelte — 
Sirena (div. C), teren 
Constructorul, ora 17,30: 
Unirea — Delta Tul
cea (div. C).

RUGBY : Teren Par
cul Copilului, de la ora
15.30 : Școala sportivă 
nr. 2 București — Stea
ua (juniori) ; de la ora 
17 : Gri vița Roșie — 
Stade Dijonais (Fran
ța).

TIR : Poligonul Di
namo, de la ora 9 : în
treceri în cadrul con- • 
cursului republican do
tat cu „Cupa Olimpia".

DUMINICA

ora
Uni-

ATLETISM : Stadio
nul Tineretului, de la 
ora 9: Campionatul 
școlar de pentatlon (fa
za pe municipiu).

CAIAC-CANOE : La
cul Snagov, de la ora 
9 : „Cupa Steaua".

CANOTAJ : Lacul
Herăstrău, de la ora 
7,25 : „Cupa Olimpia".

FOTBAL: Stadionul 
Politehnica, ora 11 : 
Sportul studențesc — 
Metalul Tîrgoviște (div. 
B) ; teren Laromet, ora 
11 : Tehnometal — E- 
lectronica (div. C), te
ren Flacăra roșie, ora 
11 : Flacăra roșie — 
Laromet (div. C), teren 
T.M.B., ora 11 : T.M.B.
— Autobuzul (div. C).

HANDBAL: Teren
Dinamo, ora 11 : Stea
ua — Universitatea 
Bpc. (m. A) ; teren Vo- 

. ința, ora 9 : Voința 
-Buc. — Spartac Ploiești 
(f. B) ; Ora 10 : Voința 
Buc. — Știința Lovrin 
(m. A) ; teren Giuiești, 
ora 9 : Rapid București
— Știința Bacău (f. B) ; 
terenul Tineretului, ora 
9 : I.E.F.S. — C.S.M. Si
biu (f. A), ora 10 : Uni
versitatea Buc. — Mu
reșul Tg. Mureș (f. A), 
ora 17 : Progresul Buc.
— Chimia Buzău (f. B), 
ora 18 : Confecția Buc.
— Rulmentul Brașov 
(f. A).

LUPTE: Sala Pro
gresul, de la ora 10 : 
reuniunea de greco-ro- 
mane în cadrul campio
natului div. A. Se în- 
tilnesc formațiile Pro
gresul — Steagul roșu 
Brașov șl IPROFIL Ră
dăuți.

RUGBY : Teren Con
structorul, de la ora 9: 
Constructorul — Poli
tehnica Iași (div. A), de 
la ora 
sportiv 
rești - 
campionatului național 
de juniori) ; teren Giu
iești, de la ora F 
Rapid — Farul i 
stanța (div. A).

SCRIMĂ : Sala 
reasca II de la 
8,30 : Campionatul 
publican de 
fete.

TIR : Poligonul Di
namo, de la ora 9 : în
treceri în cadrul con
cursului republican do
tat cu „Cupa Olimpia".

CICLISM: Șoseaua
Olteniței (km. 13,600), 
ora 9,30 : start în cam
pionatul municipal, 
proba contratimp — in
dividual.

10,25 : Clubul 
școlar
Rapid (finala

Bucu-

9,30 : 
Con-

Flo- 
ora 
re- 

floretă

SE REIA CAMPIONATUL!
AZI, ETAPA A XXIV a

După reîntoarcerea din Bel
gia, textiliștii s-au pregătit a- 
siduu pentru acest atît de im
portant joc. Miercuri după-a
miază, cu efectivul complet, 
U.T.A. a susținut un joc-școa- 
lă cu formația de tineret.

O veste bună pentru sim- 
patizanții acestei echipe : re
intră Domide, care în Belgia 
a avut o comportare satisfă
cătoare. Broșovschi și-a ispă
șit pedeapsa (o etapă suspen
dare), astfel că formația va 
avea următoarea componență: 
Gornea — Birău, Lercter, Po- 
joni, Popovici, Domide, Petes- 
cu, Broșovschi, Axentc, Kun 
II, FI. Dumitrescu. (ȘT. IA- 
COB — coresp.)

RINA LA ARAD, UN... POPAS
LA SATU MARE

Plecați spre Arad, bucureș- 
tenil s-au oprit la... Satu Ma
re, unde au susținut o partidă 
amicală cu Olimpia — fosta 
echipă a lui Both —, de care 
au dispus cu scorul de 2—0.

„1“ CLUJ
STUDENȚII ȘI-AU VERIFICAT 

FORȚELE LA ALBA IULIA

Studenții clujeni au susți
nut, miercuri, un amical lala

Fexa : Dar tă nu zic 
ptnă nu tir I

DINAMO
MACRI CONTRA 

FOSTEI SALE ECHIPE

în acest meci, dinamoviștii 
bucureșteni au folosit urmă
torul lot: Constantinescu 
(min. 46 Andrei) — Ștefan 
(min. 70 Cosma), Nunweiller 
III, Cheran, Deleanu, Mustă- 
țea, Nunweiller VI. Lucescu 
(min. 46 Nuțu), Doru Popescu,

SAMSON (versiune

VAL DE INDISPONIBILITĂȚI 
PE MALUL MARII

fotbalistică).

După un amical cu 
(scor 1—1), în cursul săptă- 
mînii, feroviarii timișoreni au 
susținut și un joc-școală cu 
Electrobanat, din campionatul 
județean. La antrenamente a 
reapărut portarul Gaboraș, 
dar el nu este încă refăcut. 
De asemenea și Seceleanu 
este indisponibil. în fața fos
tei sale echipe, pe care a eli
minat-o din Cupă, antrenorul 
D. Macri intenționează să fo
losească următorul „11" : Co- 
rcc — Pîrvu, Mehedinți, Bo- 
drojan. Bocșa, Donca, • Chi- 
miuc, Floareș, Regep, Bojin, 
Periatu. (P. ARCAN — cores
pondent).

FADUL

SC. BACĂU
de Munteanu I, și Barbu (de 
cite două ori). Formația pro
babilă este cea din jocul de 
la Alba lulia, la care se adau
gă și Anca, revenit vineri de 
la campionatele studențești. 
Deci : Ștefan (Moldovan) — 
Crețu, Pexa, Solomon, Cîm- 
peanu, Anca, Stîncel, Uifălea- 
nu, Adam, Barbu, Munteanu I. 
(M. VICTOR, coresp.)

Intre Bratislava, unde am pierdut o luptă, dar nu și răz
boiul, și Tirana, unde miercuri țintim _o primă calificare, — 
a „olimpicilor", — interesul și emoțiile noastre se opresc, 
din nou, la campionat. Astăzi este etapă...

AVANCRONICA Nr. 24

FARUL—F.C. ARGEȘ. Pe litoral, acum cînd e soarele mai 
drag, val de... indisponibilități I Și, dintre toate, lipsa stra
tegului Badea pare să fie speranța cea mare a lui Ozon. 
Farul n-a renunțat însă la iluzia vieții sale, mai ales cînd, 
diseară, s-ar putea trezi, prin jocul rezultatelor, la numai 
două puncte de „îmbarcarea pentru Citera".

Neagu : — Nu pllnge ! E bună 
ți „jucăria" asta pină mai.., 
crești I

r.c. ARCE$

în ultima partidă de veri
ficare, Farul a întîlnit pe Del
ta Tulcea, de care a dispus

46 Moldo-
46 Ilaidu).

Dumitrachc (min. 
van), Both (min.
Dintre titulari a lipsit Dinu, 
care va evolua, probabil, la 
Arad. (A. VERBA — coresp.'

pitești

ca — accidentat, Badea și N. 
Constantinescu — bolnavi, 
Pentru meciul cu F. C. Argeș, 
antrenorii Cosmoc și Hașoti 
au destule probleme de re
zolvat. Formația probabilă : 
Popa — Stoica, Antonescu, 
Mareș, Pleșa, Tănasc, I. Con
stantinescu, Kallo, Tufan (O- 
prea), Caraman, Turcu. (C. 
POPA — coresp.).

FOLOSIREA LUI DOBRIN 
INCA INCERTA

— Renunță, bătrlne ! Alea slnt 
prune, nu puncte I

cu scorul de 3—1 (1—0), prin 
golurile înscrise de Turcu (2) 
și Ologu, respectiv Preșcura. 
în echipa constănțeană sînt 
cîteva indisponibilități : Gliir-

La F. C. Argeș, antrenorii 
au dificultăți în alcătuirea e 
chipei. Folosirea lui Dobrin 
este, încă, incertă, iar Pigu- 
lea și Radu sînt accidentați. 
S-a dat ca probabilă următoa
rea echipă: Niculcscu — Pi- 
gulea (Crăciunescu), Vlad. Ol- 
teanu, Ivan, Prepurgel. M. Po
pescu, Radu (Dobrescu), 
Dobrin (Roșu), Frățilă,, Jor
can. După cum se ob
servă și din alcătuirea for
mației, se depun eforturi pen
tru recuperarea celor ce acu
ză accidentări. (I. FEȚEANU, 
coresp.).

TIRUL PENTRU JOCUL 
DE LA CLUJ A FOST REGLAT

în vederea partidei de la 
Cluj, băcăuanii au făcut zil
nic antrenamente. Marți 
Sport Club a jucat la Buhuși. 
cu Textila. Scor final : 7—1) 
(2—0), prin golurile marcate 
de Ene Daniel (2), Pană, Ru- 
giubei, Duțan, Dembrovschi și 
Băluță. Iată și formația pro
babilă pentru azi : Ghiță — 
Kiss, Ncdeicu (Hrițcu), Veli- 
cu, Comănescu, Vătafu, Du
țan, Pană, Dembrovschi, Ru- 
ginbei (Enc Daniel), Sorin A- 

coresp.)
Alba lulia cu divizionara C
Unirea. Scor : 4—1 pentru
clujeni, prin golurile marcate Vram. (I. IANCU

JIUL STEAGUL DO$U
ATACUL MINERILOR 

TN MARE VERVA

în jocul-școală susținut 
miercuri cu Parîngul Lonea, 
înaintarea minerilor a mani
festat mare poftă de gol 
(semnificativ este scorul: 8—1 
pentru Jiul), mizîndu-se pe 
același atu și în partida cu 
stegarii brașoveni. Formația 
probabilă : Stan — Matei Po
pescu, Georgevici, Stocker, 
Caramialis, Urmeș, Dodu (Co- 
t or mani), Peronescu, Ion Con
stantin, Libardi, Naidin. Se 
remarcă reapariția lui Ion 
Constantin în centrul liniei 
de atac. (S. BĂLOI — coresp.)

micale, stegarii au manifes
tat multă poftă de joc, iar 
pentru meciul de la Petroșani 
antrenorii intenționează să

f

STEAUA — UNIV. CRAIOVA
STELISTII ALINIAZĂ 

FORMAȚIA STANDARD

Ultimul test al echipei 
Steaua a avut loc miercuri 
cînd militarii au 
scorul de 6—1 de 
această partidă, o 
osebită de joc a 
cvartetul ofensiv 
Tătara, Iordănescu, Dumitriu ■ 
III, care au înscris 5 din cele 
6 goluri. Pentru jocul cu stu
denții din. Cetatea Băniei, an
trenorii Șt. Covaci și Gh. Con
stantin vor' trimite in teren 
„ll“-le de bază : — Coman 
— Sătmăreauu, Ciugarin, Ne
grea, Cristache, Naom, VIgu, 
Pantea, Tătaru, Iordănescu, 
Dumitriu III. (AUREL PĂPĂ
DIE)

dispus cu 
T.MB. îr> 
vervă de- 
manifestat 

— Pantea,

REINTRA OBLEMENCO,
LIPSESC DONOSE $1 NITA 

(ACCIDENTAT!)

GHERGHELI (TITULAR), 
TN CUPLU CU DUMITRIU II

Jiul; Astlmpără-te '! Vrei să-mi 
pierd . echilibrul ?

Adamache: — Pierde-l, ci U 
găsesc eu I

Universitatea s-a antrenat 
toată săptămîna, iar unii din
tre jucătorii ei, ca de pildă 
Oblemenco, Dașcu ș.a. au ju
cat și joi după-amiază intr-un 
meci jubiliar, în fosta echipă 
a Liceului „N. Bălcescu".

în formația pentru partida

PETROLUL

Steagul roșu s-a întîlnit cu 
Metalul Tîrgoviște, pe care a 
învins-o cu 4—1 (3—0) prin 
punctele realizate de Dumi- 
triu șl Necula, de cite două 
ori. Pentru metalurgiști a 
scris Pîrvu. Brașovenii au 
losit din plin perioada 
întrerupere. La meciurile

RAPID

în-, 
fo- 
de 
a-

folosească următoarea forma
ție : Adamache — Ivăncescu, 
Jenei, Oltcanu, Rusu, Pescaru, 
Cadar, Necula, Ghergheli, Du- 
milriu II, Gyiirfy. (C. GRUIA 
— coresp.)

MOCANU VA JUCA, TOTUȘI
După jocul-școală, efectuat 

în compania formației Chimia 
Brazi (locul întîi în campio
natul municipiului Ploiești), 
antrenorul C. Cernăianu a 
definitivat echipa pentru par
tida cu Progresul. Cu toate 
că Mocanu nu a luat parte 
la acest joc, întrucit acuză o 
ușoară durere la umăr, el va

C.F.R. TIMIȘOARA
REAPARE DINU, 

DAR ABSENTEAZĂ DAN

Rapldiștil s-au antrenat in
tens, punînd — din precau
ție — un accent deosebit pe

V-ați depus buletinele la Pronosport?
Astăzi este ULTIMA ZI în 

care vă mai puteți depune 
buletinele pentru concursul 
Pronosport nr. 21 de dumi
nică 23 mai 1971.

Programul acestui concurs 
cuprinde: ultima etapă din 
campionatul italian divizia A 
și 5 meciuri din campionatul 
diviziei B al țării noastre. 
Meciuri interesante și atrac
tive care fac participarea și 
mai numeroasă.

• Publicăm din vreme 
programul concur sului Prono
sport nr. 22 de duminică 30 
mai 1971 : I. Dinamo — Pe
trolul ; II. Steagul roșu — 
Steaua; III. C.F.R. Cluj — 
Rapid; IV. S. C. Bacău — 
Jiul; V. Universitatea Craio
va _ u. T. Arad ; VI. F. C. 
Argeș — Universitatea Cluj ; 
VII. C.F.R. Timișoara — Fa
rul ; VIII. C.F.R. Pașcani — 
F. C. Galați ; IX. Ceahlăul 
Piatra Neamț — Sportul stu
dențesc ; X. Politehnica Ga-

lăți — A.S.A. Tg. Mureș ; XI. 
C.S.M. Reșița — Olimpia O- 
radea; XII. C.F.R. Arad — 
Minerul Anina ; XIII : Gloria 
Bistrița — Vagonul Arad.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 21 MAI

FOND GENERAL DE PRE
MII l 1.110.869 lei.

EXTRAGEREA I l 84 56 85 
63 44 83 59 15 4

Fond de premii : 542.271 lei
EXTRAGEREA a Il-a t 20 

60 66 32 38 64 88
Fond de premii : 568.598 lei
Plata premiilor la această 

tragere se va face astfel : în 
Capitală de la 29 mai pînă 
la 5 iulie 1971 ; în țâră de 
la 2 iunie pînă Ia 5 iulie 1971.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT.

U.T.A.—DINAMO. Chiar dacă pe Mureș s-au stins cjfeva 
din forțele „marilor speranțe", după insuccesul de la Timișoa
ra un meci între campioana „en titre" și lider reprezintă, ne
greșit, un derby cum altul parcă n-are etapa. U.T.A. n-a 
renunțat încă la orgoliu și speranță, după ce în tur a pier
dut duelul fără drept de apel (1—4), iar astăzi, în arenă, 
va fi și Domide. Liderul, însă, are și el atîtea ambiții I

POLITEHNICA IAȘI—C.F.R. CLUJ. La Bacău, dr. Rădulescu 
a descoperit un punct de aur pentru o formație cu plumbi 
grei la picioare. Doctorul-antrenor va încerca, desigur, ace
eași „rețetă" și în Copou. Cum însă Mărdărescu I a clntat 
numai de trei ori în această primăvară aria învingătorului...

STEAUA—UNIVERSITATEA CRAIOVA. în Cetatea Băniei 
se bate monedă pe reintrarea lui Oblemenco. După trei 
etape de suspendare, „tunarul", la două goluri de golgete- 
rul Tătaru, va avea, zic atîțîa, dinamită în șut, și... vai de 
Coman I Dar, Steaua îi are pe Iordănescu și Pantea în for
mă cum n-a văzut... Craiova (chiar dacă în tur Iordănescu a 
înscris ambele goluri). Așa îneît ecuația nu este chiar atît 
de... studențească.

„U" CLUJ—SPORT CLUB BACĂU. Fără nici măcar un 
punct cucerit pînă acum în deplasare, cu cele mai multe 
goluri (13) primite în acest retur, la ce să mai spere băcăua
nii, pe Someș, unde spre fina! de stagiune se nasc adevă
rate vijelii ofensive ? Numai Ghiță și Dembrovschi mai pot 
schimba impresia generală,.

RAPID—C.F.R. TIMIȘOARA. Un pretendent la „coroană" 
și un condamnat la „moarte" care nu mai poate evada. 
Cu asta, aproape că am spus totul, mai ales că în tur giu- 
leștenii au învins comod pe Bega, cu 3—1. Dar „lanterna 
a popit acum o etapă actuala campioană și tot ea a scos 
Rapidul afară din „Cupă"... Personal, cred că Rapidul s-a... 
scurtcircuitat de prea multe ori pînă acum, pentru a mai 
fi în stare să facă și astăzi o năzbîtie.

Ivan : Cloc-cioc-cioc ! E
voie ?!

Cristache : — Mal încet, ci-mi 
spargi scutul !

cu Steaua reintră Oblemenco 
(după o pauză... forțată de 
3 etape), în schimb vor lipsi 
Donose și Niță, ambii acci
dentați.

„ll”-le craiovean pentru jo
cul cu Steaua: Oprea — Ni- 
culescu, Smarandache, Desel- 
nicu, Velea, Strîmbcanu, Ivan 
(Boșotcanu), Bălan, Neagu, O- 
blemenco, Țarălungă. (ȘT. 
GURGUI — coresp.).

PROGRESUL
canu, M. Ionescu, Iuhasz, Mo- 
raru, Oprișan, Dridea, Dincuță. 
Grozea. (V. ALBU, coresp.)

NASTASE Șl BELDEANU 
AȘTEAPTA AVIZUL MEDICULUI,

JIUL—STEAGUL ROȘU. Reîntoarcerea... golgeterului ră
tăcitor (Ion Constantin) în linia de asalt a mărit cota spe
ranței în Valea Jiului. Dar și stegarii au argumentele lor: 
Dumitriu, care a început să sclipească ca în vremurile lui 
vestite, și Adamache, omul care, de regulă, la Petroșani 
se dovedește la înălțimea... Parîngului. Dacă Jiul pierde 
și acest meci, atunci „adio arme" I Altfel, să vedeți ce 
luptă în jurul „lanternei" I

PETROLUL—PROGRESUL. Firește, prima șansă o au plo- 
ieștenii, învingători și în tur, iar Bădin a indicat chiar de 
acum o săptămînă cine va învinge Progresul : Dincută. 
Miercuri, Beldeanu garanta că ai săi nu vor bate degeaba 
drumul Ploieștiului. Și cum Petrolul n-a trăit decît o dată în 
acest retur clipele victoriei (la 21 martie cu S. C. Bacău), 
cuvintele lui Beldeanu parcă nu sînt simple vorbe de încu
rajare.

CLASAMENTUL ÎNAINTEA

Mircea

ETAPEI

M. IONESCU

DE AZI
1. DINAMO 23 12 6 5 37—28 30
2. Rapid 23 10 10 3 25—14 30

3,'U:T.A. ' - 23 11 4 ' 8 32—25 26
■' 4. Farul ’ ' .23 10 6 7 33—32- 26

5, Steaua 23 9 7 7 30—24 25
t 6. Uh.iV. Craiova '-'i') 23 .10 5 3 19—18 25

7. Petrolul 23 9 7 7 26—25 25
8. Steagul roșu 23 10 5 8 18-18 25
9. Politehnica 23 10 4 9 35—29 24

10. „U" Cluj 23 8 6 9 22—22 22
11. F. C. Argeș 23 8 6 9 30—30 22
12. Sport Club 23 9 2 12 28—33 20
13. C.F.R. Cluj 23 7 6 10 27—36 20
14. Jiul 23 8 3 12 19—26 19
15. Progresul 23 6 5 12 19—28 17
16. C.F.R. Timișoara 23 5 2 16 15—37 12

POLITEHNICA IAȘI ( 9

desfacerea apărării aglomera
te. De joi, Rapidul și-a mu
tat cartierul general al pre
gătirilor la Snagov-sat, de un
de se va reîntoarce în ziua 
jocului. După cum se știe, Dan 
Coe, accidentat în partida de 
la Bratislava, nu va evolua în 
formația gîuleșteană, iar locul 
său va fi luat de Niță. în 
schimb, va reintra mijlocașul 

. Dinu. Formația obișnuită :
Răducanu — Pop, Lupescu, 
Niță, Ștefan, Dinu, Dumitru, 
Petreanu, Angelescu, Neagu. 
Codreanu. (P. AUREL).

£

I

Moldoveanu: Vă arăt
cum se scrie istoria meciului 
TROLUL _ PROGRESULt

eu
PE-

deevolua astăzi pe postul 
fundaș central.

Iată
peanu — Gruber, Bădin, Mo-

„ll"-Ie petrolist: Plo-

JOC INTERNATIONAL PE TERENUL T.M.B.
Azi, de Ia ora J7.30, pe terenul 

său (din str. Drumul găzarului, 
tramvai 12 și 7). formația T.M.B., 
care activează in divizia C, sus
ține o partidă amicală în com-

pania echipei 
Lancy Geneva, 
a doua, i/latâ 
noastră.

elvețiene F. C. 
formație de liga 
In vizită în țafa

MECIUL UNIREA DE? TA TULCEA

SE JOACĂ DUMINICĂ
Comisia de competiții a F.R.F. 

ne-a anunțat că partida de di
vizia C Unirea București — Delta 
Tulcea (liderul serici a 111-a) se

disputa duminică la ora 
pe stadionul Constructorul 
Olteniței) și nu simbălă, 
fusese anunțat inițial.

11.30 
(Șos. 
cum

Progresul a jucat miercuri 
în deplasare, cu F. C. Cara
cal (div. C) și a învins cu 
1—0 (1—0). Din formația ban
carilor au lipsit Beldeanu și 
Năstase, ușor accidentați în 
meciul de la Tg. Mureș, cu 
formația de tineret a Ceho
slovaciei. O altă indisponibi
litate o constituie Grama. în 
locul său va fi utilizat Dudu 
Georgescu. Dacă medicul va 
aviza utilizarea lui Năstase și 
Beldeanu, „ll“-le de astăzi va 
fi următorul : Zamfir — Tă- 
năsescu, Măndoiu, Dudu Geor
gescu, Ad. Constantinescu, 
Beldeanu. Dumitriu, I. Sandu, 
Raeksi, Năstase, Cassai. (FL. 
SANDU).

Dr. Rădulescu : — Zi ,,A" flă- 
căule l

— AAA AA, că la altă literă 
nici nu mă gtndesc

REINTRA PALL...
Politehnica Iași a jucat 

miercuri în compania propriei 
formații de juniori. Scor: 
10—1, la capătul unui joc- 
școală, în care studenții au 
demonstrat o mare vervă.

Pentru partida cu C.F.R. 
Cluj, antrenorul Mărdărescu 
comunică următorul „11" pro-

babil : Iordachc — Romilă. 
lanul, Alecu, Pali, Mărdăres- 
cu, Simionaș, Incze IV, Lupu- 
lescu, Cuperman, Moldovea- 
nu.

Așadar, o singură absență 
notabilă r .Stoicescu, suspen
dat, în timp ce reintră Pall, a 
cărui pedeapsă a expirat.
(D. DIACONESCU — coresp.)

VETERANUL SOOS 
REINTRA IN ARENA?

Feroviarii clujeni au plecat 
încă de marți de acasă. S-au 
oprit la Piatra Neamț pentru 
un amical (0—0 cu Ceahlăul), 
iar vineri au pornit spre Iași, 
înainte de plecarea din Cluj, 
dr. Rădulescu era foarte în
grijorat, mai ales de jocul li
niei de fundași, unde e posi
bilă reintrarea „veteranului" 
Soos, care manifestă o deose
bită poftă de joc. Formația 
pentru meciul de astăzi este 
următoarea: Mărculescu — 
Lupu, Dragomir (Soos), Cojo- 
caru, Roman, M. Bretan, Fa- 
nea Lazăr, S. Bretan, O. Io- 
nescu, Țegean, Petre Gheor- 
ghe. (V. MORE A — coresp.)-

Desene de Al. CLENCIU

și In divizia b

Duminicile devin tot mai fierbinți
Așadar, pînă la căderea 

cortinei peste întrecerea eșa
lonului secund au mai rămas 
cinci etape. Cu cit ne apro
piem de final, duminicile de
vin tot mai fierbinți, atît pen
tru echipele din fruntea „plu
toanelor", cît și pentru cele 
aflate în zona lanternei roșii.

în seria I, A. S. Armata 
Tg. Mureș și Sportul Studen
țesc București, despărțite de 
3 puncte, continuă cursa, cu 
eforturi sporite, pentru locul 
întîi. Ciiie va trece prima li
nia de sosire ? Răspunsul îl 
vom putea afla mai tîrziu, 
deoarece mîine — în etapa a 
XXVI-a — ambele formații 
evoluează pe teren propriu, 
în compania Metalului Bucu
rești și. respectiv, Metalului 
Tîrgoviște, fiind de presupus 
că vor cîștiga, iar diferența 
de puncte dintre primele cla

sate se va menține. Forma
țiile din... subsol, Metrom 
Brașov și Politehnica Galați, 
care mai au încă speranțe că 
vor supraviețui în „B“, se vor 
deplasa la P. Neamț și, res
pectiv, Giurgiu. Echipa ce va 
reuși să se înapoieze acasă 
măcar cu un punct, aceea va 
putea spera mai mult să urce 
pe scara clasamentului. Un 
joc dificil va susține și Ști
ința Bacău la Oltenița, cu 
Ș.N.O. Băcăuanii, cu cele 22 
de puncte ce le-au acumulat 
pînă acum, nu sînt prea de
parte de razele lanternei, dar 
frumoasa lor comportare de 
miercuri, din partida cu A.S. 
Armata, le dă speranța că își 
vor menține o poziție scutită 
de emoții.

In seria a Il-a, Crișul Ora
dea (locul 1, 38 de puncte) și 
Politehnica Timișoara (locul

2, 34 de puncte) au cam ace
lași program pînă la sfîrșitul 
întrecerii, Mîine, orădenii și 
timișorenii vor juca în depla
sare, la Mediaș și, respectiv, 
Bistrița, unde vor avea de 
depășit echipe ce au arătat 
că știu să valorifice din plin 
avantajul terenului. Amatorii 
de fotbal din orașul de pe 
malurile Begăi vor asista Ia 
derbyul „codașelor", între 
U.M.T. și Vagonul Arad. Cîș- 
tigarea celor două puncte mai 
poate menține speranțe, în- 
tr-o tabără sau cealaltă, în 
privința supraviețuirii. învin
sa din meciul de mîine, doar 
printr-o comportare excepțio
nală pînă la terminarea cam
pionatului și acumulînd, ast
fel, maximum de puncte, s-J 
va mai număra printre divi
zionarele B.

P. VINTILA
■ f



La Bruxelles

CUPLUL
NASTASE - ȚIRIAC

S-A ÎNCHEIAT A 24-a EMJIE A „CURSEI PACII“ ÎN FINALA

BASCHETBALIȘTII RUMÂNI S AU CALIFICAT
PENTRU TURNEUL FINAL AL C.E.

Aseară, echipa României a invins pe cea a Ungariei
89 — 73 (45 — 34)CU

A 24-a ediție a „Cursei Fâ- 
<;ii“ s-a încheiat ieri la Praga, 
rutierul polonez Ryszard 
Szurkowski obținînd victoria 
finala doi ani consecutivi : 
1970 și 1971.

Ultima etapă, a XlV-a, de 
la Liberec la Praga (141 km) 
a supus pe concurenți unui 
examen deosebit de dur : 
ploaie persistentă, transfor
mată pe ultima parte a cursei 
în furtună. Plutonul s-a fărî- 
mlțat, cicliștii ferminînd etapa 
la mari distanțe unii de alții.

în această etapă — în care 
s-au produs adevărate „lovi
turi de teatru” — numeroși 
cicliști fruntași nu au putut 
rezista pe primul plan și au 
pierdut minute prețioase.

Printre ei s-a numărat din 
păcate și cicli»:l român Teo
dor Vasile care, de-a lungul 
multor etape s-a situat prin- 

fruntași. El a fost nevoit 
cedeze

tre 
să această

timp de Demeyer (Belgia), 
Czechowski (Polonia), Neliu- 
bin (U.R.S.S.). Pe locul 5 — 
Mickein (R.D.G.), urmat de 
Ongarato (Italia) cu 3h33:39, 
apoi Krzeszowiec (Polonia), 
Mersch (R.D.G.). Teodor Va
sile a fost înregistrat cu tim
pul de 3h36:49.

După ultima etapă clasa
mentul general este următo
rul! 1. Szurkowski
2. Czechowski
3. Starkov (U.R.S.S.) 46h21:24.
4. Demeyer 46h22:35, 5. Neliu- 
bin 46h22:41... 13. Tudor Va
sile 46h26:59.

Pe echipe primele clasate 
sînt următoarele: 1. U.R.S.S., 
2. Polonia, 3. Cehoslovacia. 
...7. România. S-au clasat re
prezentative a 14 țări.

46hl7:12.
46h21:02,

BRUXELLES, 21 (prin tele
fon). — Pa terenurile de la 
Royal-Club din Bruxelles, au 
continuat campionatele inter
naționale „open” de tenis ale 
Belgiei. Tenismenii români Ilie 
Năstase și Ion Tiriac vor fi 
prezenți în finala probei de 
dublu masculin. In semifinale 
ei au dispus cu 6—4, 6—3, 8—6 
de australienii Bob Carmichael
— Ray Ruff els. Adversari. în 
finală, le sînt Okker și Riessen, 
care au eliminat pe Drysdale
— Dent : 3-6. 6—3, 6—4, 5-7, 
6—2.

tn sferturile de finală la 
simplu, Ilie Năstase l-a învins 
relativ greu pe Bob Carmi
chael eu 6—1. 4—6, 6—0, 2—6, 
8—6. El îl va întîlni acum pe 
iugoslavul Bora •• Iovanovici, 
surprinzător, victorios asupra 
Iui Cliff Richey (S.U.A.) cu 
6—8, 6—3. 1—6. 6—3, 6—4. Ion 
Tiriac a pierdut la egipteanul 
El Shafei : 4-6. 3—6, 7—5,
6r-8. Drysdale (S.U.A.) l-a în
vins pe Drysdale (R.S.A.) cu 
6—4, 6-3, 7—5.

START IN 
„GIRO“

A început a 54-a ediție a Tu- 
. î’ului ciclist a!
etapă, disputată 
și Bari (175 km), 
lianulul Marino 
de compatriotul
Bitossi. Ambii au fost crono
metrați cu timpul de 4h02 : 42.

Italiei. Prima 
între Brindisi 
a revenit ita- 
Basso. urmat 

său Franco

Campionatul european

Campionatul european de 
bărci cu motor clasa 500 cmc, 
desfășurat la Flanovra, s-a 
încheiat cu victoria concu
rentului vest-german Wolker

Replici înainte
de premieră

(Urinare din pag. 1)
kler se supunea, totuși, cu o 
admirabilă rîvnă, pretențiilor 
maestrului din fața sa.

..Scoate masca și plimbă-te", 
i-a șpus antrenorul trăgăto
rului, după ce au repetat de 
mai multe ori o contră de 
sixtă cu degajament. Apoi, 
antrenorul Chelaru și-a îngă
duit e scurtă pauză, pe care 
am folosit-o pentru un micro- 
interviu.

— îi așteaptă un examen 
greu pe fIoretiștiî noștri, nu ?

— Fără îndoială. Vor tre
bui să lupte cu toată dărui
rea pentru a se menține pe 
primele trei locuri în ierarhia 
mondială.

— Ca antrenor coordonator 
ați putea să-mi spuneți unde 
sînt, acum, spadasinii și sa- 
brerii ?

— Spadasinii se pregătesc 
la Snagov, iar sabrcrii își 
reîncep, mîine, antrenamen
tele, pentru că majoritatea lo
tului s-a înapoiat aseară de 
la Padova.

— Urmează, a.șadar, zile 
;,pline“ pentru membrii lotu
lui...

— Da. Pentru că numai așa 
putem să așteptăm și zile 
pline de satisfacții, săptămina 
viitoare, la Turneul Prieteniei.

FINALELE
(Urmare din pag. li

institutul de mine petro
șani — UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI 1—0 (0—0). în prima re
priză, jocul a fost echilibrat, iar 
In cea de a doua petroșenvnu 
și-au impus superioritatea. Uni
cul gol l-a semnat Făgaș, In min. 
74, care a transformat o lovitură 
de la 11 m. Buh arbitrajul lui 
N

m.
Georgescu.

SERIA I

1
3. 
t.

;;U'
Inst. 
inst. 
Inst,

ciul
polit. buc. 
Polii. Iași 
Pedag. Tg.

1
1
1

3 2
3 2
3 o
Mureș
' 2

0 *2— 1 
0 10— 2 
2 2— 9

5
5
1

hist

3 0 1 2—13 1

SERIA A II A

1.
2. -,U“
3. Inst

mine Petr.
Bucurest.1
Polit; Tim.

2 2
2 1
2 0

o 
o o

0
1
2

6—0
1—1
0-6

4
0

Teri după amiază au în
ceput pe terenul Tineretului, 
partidele decisive pentru 0- 
cuparea primelor locuri în 
clasamentele finale la hand
bal. înainte însă de a trece 
la prezentarea rezultatelor 
înregistrate, e necesar să a- 
mintim că echipa feminină 
Universitatea Timișoara a 
fost eliminată din competiție 
printr-o hotărîre a Comisiei 
de organizare. în urma faptu
lui (relatat în ziarul nostru 
de ieri) că nu și-a apărat 
șansele în mod sportiv l A 
beneficiat de această decizie 
formația Inst. Fed. Baia 
Mare, care s-a calificat pen
tru meciurile decisive. Ea a 
fost întrecută însă, ieri, cu 
un scor categoric de puterni
ca divizionară B-Universitatea 
Iași 1 16—7 (9—4). Tn al doi
lea joc feminin, reprezentati
va IEFS, venită de astă-dată 
cu prima garnitură, a învins 
comod Universitatea Bucu
rești, 21—13 (13—6), la ca
pătul unui meci de factură 
tehnică medie, luînd astfel o 
mare opțiune pentru cuceri
rea titlului. Iia băieți s-au 
înregistrat rezultatele 1 Poli
tehnica Iași — IMF Cluj 8—

Rutierul ;
Szurkowski, 
oară

polonez
, pentru 

consecutiv,

Ryszard 
a doua 

învingător.

secvență de-a dreptul infer
nală, în care s-a rulat cu 40 
km pe oră.

Purtătorul tricoului galben 
— Szurkowski — a trecut 
primpl linia de sosire (timp 
3h 33:20) urmat în același

se 
la 
de 
de 
de

mul tur, adversarul lui Năs
tase va fi cunoscutul campion 
brazilian Thomas Koch, iar 
Tiriac va juca împotriva pro
fesionistului australian Bill 
Bowrey.

de bărci <u motor

Steiwascher, 
două dintre 
șe disputate 
rențî din opt țări. învingă
torul a realizat și parcursul 
cel mai rapid 1 1500 m cu • 
medie orară de 98,100 km. Pe 
locul doi s-a clasat Mischke 
(R. F. a Germaniei), urmat 
de Zimermann (R. F, a Ger
maniei) și Danisch (R. O. 
Germană).

a cîștigat 
patru man-

care 
cele
între 19 concu-

Comisia <3e organizare a 
campionatelor internaționale 
de tenis ale Franței, care 
dispută pe terenurile de 
Roland-Garros începînd 
luni, a stabilit drept eap 
serie cu nr. 1 £n proba
simplu masculin pe tenisraa- 
nul cehoslovac Jan Kodes, 
cîștigătorul ediției trecute. 
Ei este urmat pe lista favo- 
rîților de profesionistul ame
rican Arthur Ashe (nr. 2) și 
românul ILIE NASTASE (nr. 
3). îh continuare, au fost fi
xați următorii capi de serii i 
4. Riehey (S.U.A.); 5. Franu
lovici (Iugoslavia); 6. Smith 
(S.U.A.); 7. Riessen (S.U.A.); 
8. Metreveli (U.R.S.S.); 9.
Lutz (S.U.A.); 10. Taylor 
(Anglia); 11. Orantes (Spa
nia) 12. Barthes (Franța); 13. 
ȚIRIAG (România); 14. Pilici 
(Iugoslavia); 13. Goven (Fran
ța) ; 16 Fillol (Chile). în pri-

Azi, in opt orașe din Cehoslovacia

A 24-a EDIȚIE A TURNEULUI U.E.F.A «

Azi. In opt orașe din Ceho
slovacia. se vor disputa primele 
joeuci d intr-o ediție a tradițio
nalei competiții pentru Juniori. 
Turneul U.E.P.A. Organizarea a- 
cestei a XXIV-â ediții a fost în
credințată federației cehoslovace, 
care-și sărbătorește 70 de an! de 
existență.

Ca de obicei, cele 16 echipe au 
fost împărțite in patru grupe 
fiecare desfășurindu-și jocurile în 
cite două orașe. în prima zi, la 
22 mal, au loc partidele :

GRUPA A, Karlovy. Vary : Aus- 
tria-Spanla ; sokolov : Ponugalla- 
Elvetia.

GRUPA B, Trutnov : U.R.S.S.- 
Bulgaria ; Vysoke Myto : Belgi.a- 
Tara Galilor.

GRUPA C, Ostrava : R. D. Ger- 
mani-Greela. ; Povazska Bystrica : 
Cehoslovacta-R. T. a Germaniei.

GRUPA D, Michalovce: Poîo- 
nia-Suedla ; Bardejov : luposîa- 
viOr Anglia.

Partidele din grupe vor eon- 
tlnua la 24 șl 26 mai. Semifina
lele sînt programate In ziua de 
28 mai, Iar meciul pentru locul 
3 șl finala la 80 mal, la Praga.

! CiȘTIGATOAKELE EDIȚIILOR 
PRECEDENTE

’ 1348 (In Anglia) : Anglia : 
1949 (Olanda) : Franța ; 1950 
(Austria) ; Austria; 1951
(Franța) : Iugoslavia ; 1952 
(Spania) : Spania; 1953 (Bel
gia) : ungaria; 1934 (R. F. 
a Germaniei) : Spania : 1955 
(Italia) : ROMANIA. Italia, 
Bulgaria, Ungaria, Cehoslova
cia (s-a jucat fără finală) ;• 
1953 (Ungaria) : Ungaria, BO. 
MANIA, Italia, Cehoslovacia 
(fără finală) ; 1957 (Spania) : 
Austria; 1930 (Luxemburg) :
Italia ; 1959 (Bulgaria) : Bul
garia ; 1960 (Austria) : Unga
ria (ROMÂNIA — locul 2) ;
1961 (Portugalia) : Portugalia;
1962 (România) : ROMÂNIA :
1963 (Anglia) : Anglia; 1964
(Olanda) : Anglia ; 1965 (R.F. 
a Germaniei)»: R. D. Ger
mană ; 1966 (Iugoslavia) :
U.R.S.S. și Italia '(troleu a- 
tribuit ambelor echipe) ; 1967 
(Turcia) : U.R.S.S. ; 1968
(Franța.) : Cehoslovacia ; 1969 
(R. D. Germană) : Bulgaria ; 
1970 (Scoția) : R. D. Ger
mană.

Din 1955, echipa României 
a participat la toate edițiile.

KATOWICE. 21 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special).

De Ia început dorim să pre
cizăm că înfrîngerea la limită 
(81—83) înregistrată de repre
zentativa României în fața 

echipei Poloniei nu influențează 
posibilitățile de calificare ale 
selecționatei noastre pentru 
turneul final al campionatului 
european de la Essen. Aceasta, 
deoarece, prin binecunoscutul 
„joc al cifrelor și clasamen- 
telor“, pierzind la numai două 
puncte, sportivii români își 
mențin intacte șansele. $i 

pentru că iubitorii baschetului 
nu au avut posibilitatea să ur
mărească — prin intermediu! 
televiziunii — decît desfășura
rea reprizei secunde, conside
răm că este normal să pre
zentăm o descriere a meciului 
disputat de echipa noastră cu 
redutabilii sportivi poloneziredutabilii 
fruntași în ultimele ediții ale 
C.E.

Prima repriză a început în
tr-o notă de tensiune nervoa
să. justificată prin miza întîl- 
nirii, care și-a pus o serioasă 
amprentă asupra întrecerii, 
prin numeroasele greșeli de 
tehnică și ratări din partea 
ambelor formații. Singurul ju
cător cu o deosebită eficacitate 
(pînă în min. 9 a înscris toate 
cele 16 puncte ale echipei sale) 
a fost Jurkewicz, care a do
vedit pe tot parcursul întrece
rii o uluitoare precizie la coș, 
mareînd din poziții posibile și 
imposibile, cu toate eforturile 
disperate ale apărătorilor ro
mâni. In această repriză, e- 
chipa română a evoluat la un

nivel care i-a atras aplauzele 
publicului, și care s-a concre
tizat pe tabela de marcaj prin 
cîteva diferențe apreciabile : 

30—20 în min. 14 și 37—24 în 
min. 16. Baschetbaliștii români 
au atacat viguros, cu multă 
ingeniozitate, păstrînd în per
manență inițiativa.

Primele minute după relua
re ne-au fost însă defavora
bile, așa cum din păcate se pe
trece adesea in jocurile for
mațiilor noastre de club, sau 
a celor reprezentative. Viu în
curajați de un public entuziast, 
din prima și pină la ultima se
cundă, baschetbaliștii polonezi 
au recuperat în 10 minute tot 
handicapul, reușind in min. 
31 să conducă (57—55) pentru 
prima oară în acest meci. în 
continuare, scorul s-a menți
nut echilibrat, iar în final cele 
mal multe șanse. de cîștig 
le-au avut tot românii, în 
ciuda unor greșeli repetate ale 
lui Albu (în atac) și ratării 
citorva aruncări libere. La si
tuația de 72—72, jucătorii ro
mâni au avut balonul cu 30 
de secunde înainte de sfârșit, 
și apoi la numai 12 secunde 
de' fluierul final, dar de fie
care dată ei au ratat, pierzind 
ocazia unei victorii splendide 
și pe deplin meritate.

în prelungiri, gazdele au a- 
tacat cu mai multă vigoare și, 
datorită aceluiași Jurkewicz, 

au preluat conducerea. Dar și în 
aceste condiții, românii ar fi 
putut inversa rezultatul, dacă 
nu ar fi comis cîteva greșeli 
elementare.

Victoria nu a putut fi obți-

Corespondenta specială pentru SPORTUL

DOAR SANSE SIMBOLICE?
Recentele succese ale tenis- 

tnenilor români. . obținute in 
„Cupa Davis“ ca și in turnee, 
au adus o undă de... neli
niște in rândurile echipei iugo
slave. care se pregătește pen
tru meciul de la București, 
din iunie. Aceasta, cu toate că 
cei mai buni jucători ai noștri 
•u gustat și ei din cupa victo
riei. în meciurile susținute 
cu englezii și italienii. în com
petițiile „Salatierei”. Este, însă, 
limpede că meciul cu România 
va fi foarte greu. Gazdele, 
favorite, doresc cu ardoare să 
se revanșeze pentru infrînge- 
rea de anul trecut — de Ia 
Maribor — și trebuie să recu
noaștem tă au de partea lor 
toate șansele.

Căpitanul echipei iugoslave, 
ing. Radmilo Nikolici. a pără
sit Zagrebul oarecum îngri
jorat, după meciul cu ‘ Italia. 
Daca jocul tui Franulovici sa
tisface total, primul nostru 

jucător fiind în deosebită for
mă, se pune imperios proble
ma care va fi cel de al doi
lea tenlsman al reprezentati
vei. Nikolici a făcut, poate, o 
favoare spectatorilor din Za
greb. desemnindu-1 pe ..vete
ranul" Bora lovanovici (32 ani) 
drept nr. 2. iar pe Spear !-a 
reținut 
biu cu 
nit, a 
simplu 
tului.

Bora 
relativ 
Panatta, dar pierzind apoi la 
mai... bătrânul Pietrangeli (37 
ani). Oricum, șansele lui lova- 
novici la București, în fața 
Tiriac, dar mai ales în față 
Năstase, sînt minime. Iată 
ce „problema Spear” este 
pusă. acum, pe tapet.

Din păcate, pînă in săptămi
na meciului de la București,

pentru partida de du- 
Franulovicl. Spear, jig- 
refuzat să joace, fiind 
figurant pe lista lo-

Iovanovici s-a prezentat 
bine. invingîndu-I pe

lui 
lui 
de 

re-

CAMPIONATELOR UNIVERSITARE
AZI, SE STABILESC ECHIPELE

LA BASCHETCAMPIOANE Programul zilei
Ieri a fost o animație deosebită 

în jurul terenurilor de baschet 
de la Drept. A fost ziua în care 
s-a stabilit ordinea în partea in
ferioară a clasamentului, precum 
șl echipele ce vor lupta azi în 
finalele pentru cucerirea titluri
lor atît Ia tete cît și la băieți. 
Evident, atenția s-a îndreptat, în 
primul rînd. spre meciurile în 
care s-au stabilit finalistele. Evo
luțiile anterioare ale formațiilor 
feminine creaseră impresia că 
baschetbalistele de la I.E.F.S. nu 
vor avea probleme nici in această 
manșă șl, într-adevâr, așa a 
fost. Ele au Învins comod Insfi-

11, Politehnica București — 
Politehnica Galați 27—16, 
IEFS — Inst. Politehnic Bra
șov 35—19. Un meci extrem 
de disputat a fost cel dintre 
Universitatea Craiova și Poli
tehnica Timișoara. Studenții 
craiovenî, fără discuție reve
lația acestor finale, au obți
nut o prețioasă victorie i 21— 
18 (10—11). Pentru titlu se 
vor întîlni deci IEFS și Univ. 
Craiova.

b.

tutiil Politehnic Brașov, luind....... __ o
opțiune Serioasă asupra titlului. 
Tn partida cealaltă Institutul Po
litehnic București, cu o singură 
jucătoare valoroasă (am numlt-o 
pe Gabriela Ciocan), a întrecut 
Universitatea Timișoara, realizing 
o nesperată calificare în finală.

La băieți lucrurile au fost 
mult mai simple. Echipa I.E.F.S. 
care manifestase o superioritate 
evidentă în celelalte meciuri a 
avut și Ieri o evoluție bună, în 
fa(a baschetbalistelor de la Petro
șani pe care i-a întrecut clar cu 
71—56 (34—27). în semifinala a 
doua jucătorii mal experimentați 
de Ia Institutul Politehnic Galați 
l-au învins pe colegii lor din Ti
mișoara cu 68—62 (31—32) și vor 
încerca azi să asalteze locul T. 
REZULTATE TEHNICE. Feminin: 
Institutul Politehnic București — 
Universitatea Timișoara '45—39 
(21-23), I.E.F.S. - Institutul Po
litehnic Brașov 55—41 (29—19)
Pentru locurile 5—8 : Universita
tea Cluj — Universitatea Iași 61— 
34 (29—18), pentru locurile 7—8 : 
Universitatea Craiova — Institu
tul Pedagogic Tg. Mureș 52—46 
(21—20). Masculin : Institutul Po
litehnic Galați — Institutul Poli
tehnic Timișoara 68—62 (81—32), 
I.E.F.S. — Institutul de Mine Pe
troșani 71—56 (34—27). Pentru locu
rile 7—J j Institutul 
Brașov — institutul 
Cluj 2—o (forfait) 1

Paul

LA VOLEI S-AU DISPUTAT
în timp ce echipele califi

cate pentru turneul final au 
beneficiat de o zi de odihnă, 
formațiile clasate pe pozițiile 
inferioare în serii și-au dis
putat partidele ce aveau să 
stabilească ierarhia de la sub
solul clasamentului general.. 
Conform regulamentului,, for
mațiile aflate pe locurile 3 și 
4 în prima serie au întîlnit 
pe cele clasate pe aceleași 
locuri în grupa cealaltă.

ta feminin, s-a desfășurat 
doar un singur joc. cel dintre 
Universitatea București ți 
Politehnica Galați, care se In-

Politehnic
Politehnic

IOVAN

MICILE
trec-eau într-un meci pentru 
locurile 5—6. Disproporția va
lorică dintre cele două com
batante a fost evidentă, par
tida încheindu-se în mai pu
țin de o oră cu 3—0 (5, 2, 1), 
în favoarea studentelor 
bucureștene. Universitatea 
Iași ocupanta poziției a 4-a 
în seria a doua nu a avut 
adversar. în urma acestor 
rezultate clasamentul final al 
locurilor 5—7 este următorul 1 
Universitatea București, Po
litehnica Galați, Universita
tea Iași.

La masculin, derbyuj coda-

BASCHET (pe terenurile de 
la baza sportivă Drept) ora 
13,00 : Meciuri pentru stabi
lirea locurilor s—4, ora 15,15 : 
finala feminină, ora 17,30 : 
finala masculină.

HANDBAL (pe 
Tineretului) ora 15,09 : 
ciur! pentru stabilirea 
rilor s—4, ora 18,00 : 
feminină.' ora 17,00 
masculină.

stadlonul 
me- 

locu- 
firiala 
finala

de la
ora

VOLEI . (pe terenurile 
baza sportivă Drept) 
16,00: locurile 1 din seria I 
eu locurile 2 din seria II 
(m+f), ora 17,00: locurile 2 
din seria I cu locurile 1 din 
seria H (m+f).

FOTBAL : Terenul Agrono
mia. ora 17 : Institutul Poli
tehnic București — Universita
tea București (pentru locurile 
S—4); terenul I.M.F., ora 17 : 
Institutul Politehnic lași — 
Institutul Politehnic Timișoara 
(pentru locurile 5—6).

ATLETISM (stadionul Re
publicii) • întrecerile încep la 
ora 9,00.

FINALE
șelor a oferit o dispută echi
librată. Voleibaliștii de la Po
litehnica Brașov au reușit în 
fina! să se impună cu 3—1 
(11. —11. 14, 7), în fața co
legilor din lași. Proaspăta 
promovată în divizia A, e- 
chipa Universității Craiova a 
întrecut ușor pe Politehnica 
București cu 3—0 (10, 7, 3). 
Clasamentul locurilor 5—8 
are următoarea configurație : 
Universitatea Craiova, Poli
tehnica București, Politehni
ca Brașov, Politehnica Iași.

Emanuel FÂNTANEANU

nută din cauza acelor erori a- 
mintite mai su3, dar șansele 
rămin intacte, firește, numai 
în cazul unei victorii asupra 
Ungariei, cea de a treia pre
tendentă din grupă la califi
carea pentru Essen, In înche
iere. ar mai fi de subliniat că 
duritatea panourilor și a ine
lelor a influențat în mod deo
sebit precizia în aruncări a 
jucătorilor ambelor echipe. Si 
încă un amănunt de loc lipsit 
de interes : în repriza secundă, 
jucătorii înalți din formația 
țării noastre s-au „stins” trep
tat. dînd posibilitate adversa
rilor să domine categoric lup
ta la panou.

M. Zambelli (Italia) și H. 
Keats (M. Britanie) au condus 
foarte bine următoarele for
mații : ROMÂNIA: Popa 25; 
Diaconescu 19, Oczelak 13, Ta- 
rău 12, Dragomirescu 9. Albu 
3 Cîmpeanu, Ruhring, Chivu- 
lescu ; POLONIA : Jurkewicz 
39, Ceglinski 13, Korcz 2, Dol- 
czewskl 2. Seweryn 6, Kas- 
przyk 7. Kozak 3. Kalinowski 
8. Brzozowski 3. S-au remar
cat : Diaconescu (cel mai bun). 
Popa. Albu și Oczelak (ultimii 
doi doar în prima repriză) din 
formația română, respectiv, 
Jurkewicz, Seweryn și Kali
nowski de la gazde.

Tot în reuniunea de joi sea
ra. echipa Ungariei a susținut 
primul meci din acest turneu, 
întrecind cu multă ușurința 
selecționata Țării Galilor la 
scorul de 133—40 (65—24).

Aseară, baschetbaliștii ro
mâni au întîlnit, într-o par
tidă decisivă pentru califi
care, reprezentativa Ungariei. 
In prima repriză meciul a 
fost destul de echilibrat, ju
cătorii noștri acționînd 
des prin contraatac, 
reluare „5"-ul român a 
nat categoric, obținînd 
torie fără drept de 
,89—73 (45—34).

In urma acestui rezultat 
formația României — care 
mai are de susținut sîmbătă 
jocul cu Țara Galilor — a 
obținut deja calificarea pen
tru turneul final al 
natului european, de 
(R. F. a Germaniei), 
rent de rezultatul 
dintre Polonia și Ungaria.

pcuxuru.,
Zambelli (Italia) și H.'

următoarele for-

foarte 
După 
donii- 
o vic- 
apcl :

„Veteranul" Bora Iovanovici pare să-și fi recăpătat gustul pen
tru tenis, judecind după ultimele sale rezultate (la Bruxelles

— elifnină pe americanii Riessen și Richey...)
echipa Iugoslaviei nu se va an
trena împreună nici măcar o 
singură zi ! Franulovici și Io- 
vanovicj participă la turneele 
Marelui Premiu — F.I.L.T., in 
occident. In schimb, Spear a 
refuzat mai multe invitații și 
s-a retras în orașul său natal, 
Subotița, de unde nu avem 
nici o știre dacă se antrenează 
sau numai se odihnește. Al 
patrulea jucător iugoslav. L. 
Ivancici, din Zagreb, joacă 

acum la Paris, în partidele de 
calificare pentru Roland-Garros.

Sigur este doar că echipa 
Iugoslaviei se va deplasa la 
București cu o săptâmînă

înainte de meci, ceea ce prac
tic înseamnă că pregătirile 

lor pentru o atît de importantă 
confruntare vor începe pe te
renul gazdelor. Dar aceasta 
nu va fi suficient și de aceea 
consider că șansele noastre cu 
România rămin doar simbo
lice. Fiindcă un singur jucător, 
chiar de talia lui Zelikp Fra
nulovici, nu poate hotărî soar
ta partidei de la București, 
unde i se vor opune două ra
chete mari. Ilie Năstase și Ion 
Tiriac.

VL. NEDELKOVICI
Sport - Beograd

campio- 
la Essen 

indife- 
partidci

D. STANCULESCU

TELEX
La Goteborg (Suedia) au Început 
campionatele europene de judo. 
Competiția a debutat eu întrece
rile pe echipe. Iată cîteva rezul
tate : Franța — Iugoslavia 4—«; 
Anglia — Cehoslovacia 3—2; Fran
ța — Anglia 3—2; U.R.S.S. — Bul
garia 6—0; Suedia — Danemarca 
3—1 ; U.R.S.S. — Polonia 5—0; 
U.R.S.S. — Olanda 3—0. La Con
gresul european de judo, parti
cipa și prof. Anton Muraru, se
cretar general al federației roma
ne de specialitate.

■
In runda a 10-a a turneului inter
zonal feminin de șah, de la Oli- 
rid ; Lazarevici — Gresse 1—0 i 
Konopleva’ — vreeken 1—o; Zatu- 
lovskaia — Baumstark 1—0. Cele
lalte partide, printre care șl cea 
dintre Polihroniade șl Radzlkow- 
ska, s-au întrerupt. Clasament : 
1. Aleksandria (U.R.S.S.) — 7 (1) 
p, 2. Konopleva (U.R.S.S.) — 7 

Lazarevici (Iugoslavia) — 
...9. Polihroniada (Româ- 
41': P (1).

In returul meciului dintre Itali» 
și R.D. Germană, din prelimina
riile turneului olimpio de fotbal, 
la Terni (Italia), oaspeții au în
vins cu 1—0 (0—0), A marcat 
Kreische (min. 48). Echipa R.D. 
Germane s-a calificat pentru tu
rul următor.

Intr-un meci Internațional amical 
de fotbal, echipa Belgiei a învins 
cu scorul de 4—0 (2—0) selecțio
nata Luxemburgului. Golurile au 
fost marcate de Denul (min. 9)« 
Van Himst (min. 31 din 11 m).
Semmeling (min. 71) și Van Moer 
(mîn. 84).
•

Partida a 5-a dintre Petrosian 
(U.R.S.S.) și Hubner (R.F.G.) în 
cadrul sferturilor de finală ale 
C.M. de șah, s-a încheiat cu re
miză la mutarea a 14-ă. Scorul 
actual : 2‘/2—2’/2.

In prima semifinală a turneului 
de tenis de la Bournemouth, iu
goslavul Franulovlci l-a învins cu 
6—0, 9—8, 6—2 pe englezul Cox.

RIO DE JANEIRO, 21 (A- 
gerpres). — Au continuat 
campionatele mondiale femi
nine de baschet, la Sao Pau
lo. Echipele Braziliei și Fran
ței au oferit numeroșilor 
spectatori o partidă echili
brată, în care victoria a re
venit braziliencelor cu scorul 
de 55—51 (29—25). Cea mai 
bună jucătoare a echipei în
vingătoare a fost Delcy, au
toare a 16 puncte. Din for
mația franceză s-a remarcat 
Chazalon, care a înscris 18 p.

Reprezentativa U.R.S.S. a 
obținut a doua victorie, cîș- 
tigînd cu scorul de 94—46 
(51—22) meciul susținut în 
compania selecționatei Japo

niei. In clasamentul compe
tiției conduce U.R.S.S. cu 4 
P, urmată de Brazilia, Ceho
slovacia 2 p, Japonia 2 p, 
Franța, Coreea de Sud 1 p. 
Echipa Cubei nu a jucat încă 
nici un meci.

In turneul de tenis de la Hamburg, 
jucătorul maghiar Istvan Gulyas 
l-a învins cu 6—2. 6—2, 7—5 pe 
americanul Bob Lutz, iar cehoslo
vacul Jan Kodes l-a întrecut cu 
6—4, 6—1, 7—3 pe australianul Al
lan Stone. Alte rezultate : Alexan
der (Australia) — Baranyi (Unga
ria) 6—3. 6—2. 4—6, 5—7. 6—3 :
Kuhnke (R.F.G.) — Hrbec (Ce
hoslovacia) 9—7, 6—4. 2—6, 6—2.■

După trei etape In „Circuitul 
Dauphine Libere" conduce ciclis
tul belgian Eddy Merckx, urmat 
de spaniolul Ocana la 12 sec. și 
portughezul Agostinho Ia 15 sec. 
Etapa a 3-a (St. Etienne — Gre
noble, 194 km) a revenit lui 
DIerickx (Belgia) în 511 16:55.

I F. BALAȘ — locul II, la Moscova
La Moscova au continuat 

întrecerile campionatelor de 
haltere ale armatelor prie
tene. La cat. ușoară a în
vins M. Kirjinov (U.R.S.S.) 
cu 422,5 kg. urmat de spor
tivul român F. BALAȘ —

407,5 _ kg și polonezul Woj-
La cat,

Novak 
Sportivul 
a ocupat

nowski — 400 kg. 
pană a cîștigat M. 
(Polonia) cu 375 kg. 
român Stan Dinică 
locul 6.

nd

^ultimele știri q ultimele rezultateoulttmele știrio

Dinamo-14 victorii la regata Budapesta
BUDAPESTA. 21 (prin te

lefon). — Pe lacul Veleneei 
s-a disputat regata interna
țională de caiac-canoe la care 
au participat sportivi ai clu
burilor Dozsa Ujpest, Dinamo 
București precum și o selec
ționată a cluburilor Dinamo 
din Uniunea Sovietică. Dina- 
moviștîî bucureșteni au avut 
o. evoluție excelentă, cuce
rind nu mai puțin de 14 vic
torii (13 în probele de se
niori și una în cursele junio
rilor) și ocupînd primul loc 
în clasament cu 197 p, ur
mați de selecționata Dinamo 
din U.R.S.S. 155 p (6 victorii) 
și de Dozsa Ujpest 128 p (5 
victorii).

Iată performerii românj ai 
acestei regate i C2 1000 m : 
Covaliov — Calabiciov 4:05,4; 
CI 1 000 m: Patzaichin 4:18,4; 
K4-500 ni (F) t Viorica Du
mitru, Maria Niehiforov, Pau
lina Humă, Maria 
1:44,4; Kl-4x500 
Ivanov, Iacob, 
8:48,0; Cl-4x500 
liov, Calabiciov, 
Vorobiov 9:45,0 ; 
m : Maearencu,

Lovin 
m : Zafiu, 

Vernescu 
m: Cova- 
Patzaichin, 

K4 — 10 00(1 
Zabara, A.

Varabiov, Botez, 36:38,2 ; K2 
500 tn ; Zafiu, Negraia 

1:42,4, Ci — 500 m; Patzai- 
■chin 2:09 ; K2 — 500 m (ju
nioare) ■ Niehiforov, Cosma 
2:03,2 ; C2-500 m : Covaliov, 
Calabiciov 2:00,4 ; K4 — 1000 
ni: Zafiu, Ivanov, Vernescu, 
Negraia 3:09,2: K2 — 10 000 
m: Maearencu, Zabara 40:24,2; 
C2 — 10 000 m; Covaliov, 
Calabiciov 47:39,0 ; CI — 
10 000 m: Patzaichin 5335,0.

CHELSEA A CÎȘTIGAT „CUPA CUPELOR"
Aseară, la Atena, rejucarea finalei Cupei Cupelor, disputată între 

en8,eai* Chelsea Londra și formația spaniolă Real Madrid a dat 
clștig de cauza fotbaliștilor englezi, învingători cu 2—1 (2—0), Au mar
cat Dempsey (min. 32) și Osgood (min. 38) pentru învingători și Fleitas
cîȘtiș de cauză fotbaliștilor englezi, învingători cu 2—1 (2—0) Au mar-' cat. DdmnKP.V /mill Q9A cî noi___ ____ r . _. __. . w.vr__,z ? ”rz y* ao/ pctxnu învingători si fieitas(min. 7j) pentru Învinși. Chelsea intră in posesia celui (le al li-lea tro
feu, m competiția echipelor ciștigătoare de cupe.
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