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olimpic la spadă (1964) va fi 
prezent Ia marea întrecere 

de la București
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Trimisul nostru special l« Tirana, Paul SLĂVESCU, transmite:

Internațional de yachting

EVOLUȚII
,4

SPECTACULOASE

INTERES MAJOR PENTRU MECIUL

de șase zile vom avea, pri
lejul să vedem, tn sala Flo- 
reusca, una dintre cele mai 
importante competiții de scri
mă din lume. Intr-adevăr, 
după campionatele mondiale 
și Jocurile Olimpice, „Tur- 

Zlieul Prieteniei" (ajuns la 
a X-a ediție) reunește cele 
mai ilustre nume din lumea 
scrimei, fapt ce justifică de
numirea de „mic campionat 
mondial" al acestui sport, ce 
i se acordă de cîțiva ani în
coace.

Vor fi prezente pe planșe
le din sala Floreasca echi
pele țărilor care au ocupat, 
în ediția 1970 a campionate
lor mondiale, primele trei 
locuri la floretă masculin 
(U.R.9.S., Ungaria, Româ
nia), și la sabie (U.R.S.S., Un
garia, Polonia), primele două 
Jocuri la floretă—feminin, 
(U.R.S.S., România); și la 
spadă (Ungaria, Polonia), 
campionii mondiali Indivi
duali la floretă—feminin (E- 
lena Novikova—Belova) și la 
spadă (Aleksei Nikancikov), 
numeroși foști campioni mon
diali și olimpici sau meda-

tații.
Intr-o atît de selectă com

panie, sportivii tării noastre 
vor avea de trecut un difi
cil examen de ale cărui re
zultate va depinde, în foarte 
mare măsură, promovarea lor 
în loturile ce urmează a ne 
prezenta la apropiatele cam
pionate mondiale ca și Ia vii
toarea ediția o Jocurilor O- 
limpice, nici ea prea depăr
tată în timp.

In cadrul „Turneului Prie
teniei" floretîstele noastre 
vor trebui să confirme poziția 
de frunte pe care o dețin în

Ierarhia mondială (rezultate
le obținute de ele în primele 
luni ale anului ne îndreptă
țesc să sperăm în buna lor 
comportare și de data aceas
ta). în schimb, floretiștii, sa- 
b-rerii și spadasinii au sar
cini mai grele, ia primii fiind 
vorba de o menținere iar, la 
ceilalți, de o apropiere 
eșalonul fruntașilor tn 
dițiile unor echipe mai 
țin omogene, cu valori
puțin stabilizate decît cvin
tetul floretistelor noastre.

Noi le dorim tuturor suc
ces (s. b.)

de 
con- 
pu- 
mai

MAMAIA, 24 (prin telefon). 
Regata a treia a concursului 
internațional de yachting, or
ganizat de Clubul nautic uni
versitar București, s-a bucu
rat de un vînt prielnic, care 
prin variația rafalelor (de for
țe 2 pînă la 4) a solicitat fn 
irod deosebit atenția veliști- 
lor. Spre deosebire de primele 
două manșe, în această a treia 

s-au înregistrat evolu- 
disputate, întrecerea în 
fiind catalogată de spe- 
prezenți aici drept una 

dintre cele 
ultimii ani. 
concurenții 
loo cît mai 
și de schimbarea punctajelor în 
zona de vîrf a clasamentului. 
Rezultate la zi: clasa F.D.: 
1. N. Alexandrov—K. Tvețan 
(Bulgaria) 6 p, 2. E. Gressia- 
nu—F. Panaitescu (C.N.U. Bus.) 
14 p, 3. N. Culică—D. Nicoles- 
cu (Electrica Constanța) 19 p | 
clasa Finn : 1. Ilias Hagipavlis 
(Grecia) 11 p, 2. P. Gramati- 
kov (Bulgaria) 18 p, 3. 
tas Tassos (Grecia) 21,7

redată 
ții viu 
general 
cialiștii

mai valoroase din 
Ambiția cu care 

luptă pentru un 
bun este reliefată

Vatis-
P-

COMUNICAT AL

N. ENACHE — toresp.

F. R. SCRIMĂ

Avind in vedere valoarea deosebită a ■„Turneului Prieteniei", 
la care participă seri merii din țările socialiste reprezentând ma
joritatea elitei mondiale a acestui sport, Biroul federal consi
deră necesară suspendarea antrenamentelor fn secțiile din Bucu
rești pentru a se da posibilitate tuturor scrimerilor să asiste la 
acest turneu. De asemenea, Biroul federal consideră că pre
zența tuturor antrenorilor ’din București șl din alte localități 
constituie un mijloc eficace pentru îmbunătățirea muncii în 

secțiile in care activează. Biroul F. R. Scrimă

EXPRESIA PRIETENIEI
Interviul nostru cu prof. dr. Emil GHIBU, vicepreședinte al C.N.E.E.S.

In legătură cu actuala edi
ție a „Turneul prieteniei" la 
scrimă, am solicitat un scurt 
interviu tovarășului prof. dr. 
Emil Ghibu, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S.

a reprezentat, cu fiecare edi
ție, o reușită, ceea ce a im
pus-o ca una din cele mai 
importante competiții interna
ționale.

solve operativ problemele ce 
se vor ivi.

— Ce semnificație acor
dați competiției Internațio
nale de scrimă ce se va 
inaugura, astăzi, la Bucu
rești 7

— Apreciați că s-au asi
gurat bune condiții pen
tru desfășurarea 
cerii 7

— Ce recomandări do
riți să adresați reprezen
tanților noștri ?

între-

ALBANIA-ROMÂNIA
DIN PRELIMINARIILE J.O

Oi 'Wrmvu’’ MB
''' '

i|SS2a» * JEhM

„Olimpicii' — surprinși de fotoreporterul nostru Dragoș Neagu 
Otopeni, înaintea plecării spre

ne declară antrenorul federal Zabrl Pecinl

TINERELE GIMNASTE ROMÂNCE
ÎNVINGĂTOARE LA

La Sofia s-a desfășurat întîlnirea interna
țională de gimnastică dintre selecționatele 
de junioare ale României și Bulgariei. La 
toate aparatele, superioritatea româncelor a 
fost netă, ele obținînd victoria pe echipe, la 
individual compus și pe aparate. Mai pu
țin la bîrnă, unde a ratat. Ileana Coman a 
dovedit o formă remarcabilă, obținînd două 
note de 9,4C — la sărituri și paralele. Mai 
constantă, Carolina Marin s-a clasat prima 
la individual compus cu 36,70 p. Pe locu
rile următoare*! Mariana Pătlâguă (36,15 p), 
Maria Antinie și Ileana Coman (35,50 p), 
Modica Sabău (35,05). 
tele bulgare, Violeta 
locul 6. Pe echipe : 
Bulgaria — 173,50 p.

Prima dintre gimnas- 
Marinova (34,70 p) — 
România — 180,25 p,

tn fotografie, tinăra noastră reprezen
tantă ILEANA COM AN

TIRANA, 24 (prin telefon). 
Plecat în jurul orei 11, de pe 
aeroportul internațional Oto- 
peni, lotul nostru olimpia a a- 
juns la Tirana după 120 de 
minute de zbor. Aici, pe ae
roport, delegația noastră a fost 
întîmpinată de reprezentanți ai 
Comitetului de cultură fizică și 
sport din Albania, precum și 
de către antrenorul federal 
Zabri Pecini.

Au urmat drumul pînă la 
hotelul „Dajti", masa de prînz,

— pe Aeroportul Internațional 
Tirana,

o sGurtă odihnă și, apoi, la ora
18 (ora Busureștiului), primul 
antrenament pe stadionul 
Kombor Qemal Slafa, sare 
va găzdui întîlnirea. bestia d« 
pregătire a durat 60 de minu
te, urmînd ca mîine dimineață 
(n.r. azi) să aibă loc, pe aae- 
Iași teren, un al doilea antre
nament de sirca 45 de minute, 
după cum ne informează an
trenorii.

în programul zilei de marți 
mai figurează o plimbare 
autocarul pînă la Durrez, o 
calitate-port la Marea 
driatică, situată Ia 40 km 
capitală.

eu 
lo- 
A- 
da

(Continuare tn pag. • 3-a)

După ciștigarea trofeului Lilian Board

ILEANA SILAI 
nu se gîndește încă 
la proba de 1500 m

Primatul mondial al sezonului costa cîteva kilograme de... stafide

— Ea este expresia prie
teniei care s-a statornicit in
tre sportivii tuturor țărilor 
participante, ji, totodată, pri
lejul unui rodnic schimb de 
experiență. Inițiativa organi
zării unei asemenea întreceri 
de anvergură — intr-un fel, 
un campionat mondial, deoa
rece la startul ei sint pre
zentă cei mai mulți dintre 
marii virtuozi ai scrimei — 
s-a dovedit a fi inspirată. Ea

—- Țara noastră și-a 
gat aprecieri meritate 
tru felul cum știe să onore
ze marile întreceri sportive 
internaționale. Sintem con
vinși că la fel se vor petre
ce lucrurile și in cazul „Tur
neului prieteniei". La sala 
Floreasca s-au asigurat con- 

optime pentru des- 
tuturor probelor. 
timp, un directo- 
cuprinzînd pe cei 
specialiști de la 
în măsură Să re-

diții 
fășurarea 
In același 
rat tehnic, 
mai buni 
noi, va fi

ciști- 
pen-

— Pentru scrimerii 
„Turneul prieteniei" 
tuie un hotărîtor test 
Campionatelor mondiale de 
la Viena și, într-o perspectivă 
mai largă, a Jocurilor Olim
pice de la Miinchen. Obține
rea unor victorii asupra ex- 
ponenților floretei din 
U.R.S.S., Ungaria și Polo
nia vor da, fără îndoială, 
trăgătorilor noștri un plus 
de încredere în posibilitățile 
lor. Ar fi de dorit ca, ală
turi de floretiști, spadasinii 
și sabrerii să folosească acest 
prilej pentru a realiza un salt 
valoric concludent, (t. st.).

români, 
consti- 

înaintea

Campionatele europene de popice — juniori

GALAȚI 24 (prin telefon, 
de la trimisul nostru). Azi 
au început în localitate între
cerile celei de a doua ediții 
a campionatelor europene de

După finalele campionatelor universitare
0 EDIȚIE A AFIRMĂRII

SPORTULUI STUDENȚESC
II în cluburile universitare se muncește cu mai multă pasiune
• Marea audiență a tineretului studențesc la întrecerile tradi
ționalei competiții ® Radiografia campionatelor ne descoperă

insă și mari resurse
Felicitîndu-i din nou pe în

vingători, pe antrenorii și pro
fesorii care i-au pregătit și 
considerînd că numeroasele 
cronici publicate în această 
săptămină a finalelor au o- 
glindit ierarhiile valorice 
existente la această oră. vom 
încerca să răspundem între
bării : in ce măsură campio
natele universitare in ansam
blul lor au arătat dimensiuni 
majorate in activitatea spor
tivă din centrele universi
tare.

După opinia noastră, edi
ția 1971 a campionatelor uni
versitare a avut cel mai larg 
ecou din istoria, competiției, 
atit in rindul studenților, cit 
și al profesorilor, antrenori 
lor. cadrelor de diferite spe- 

. cialități, solicitate să-și aducă 
contribuția Ia deplina reușită 
a întrecerii. Este, considerăm, 

imens cîștig pentru spor- 
studehțesc, căruia pînă nu 
mult i se reproșa tocmai 
cadru prea restrins. Este, 
același timp, un prețios

punct de plecare spre împli
nirea altor deziderate. Larga 
audiență pe care o subliniam 
s-a exprimat printre altele, 
prin semnificativul record de 
participări — peste 50 000 — 
înregistrat la toate etapele

insuficient valorificate 
competiției. Nu reținem cifre
le ca singurele elemente cu 
putere de convingere, ci avem 
totodată în vedere desfășu
rarea — sub semnul unui in
teres general — întrecerilor 
pe grupe, ani > de studii, insti
tute care de fapt au re
liefat capacitatea organizato
rică crescută a cluburilor uni
versitare și care au declanșat

Paul IOVAN

(Continuare în pag. a 2-a)

ECHIPE

un 
tul 
de 
un 
în

In interesantele partide ale turneului masculin, victoria a fost 
obținută de studenții de la I.E.F.S. Fotoreporterul nostru Dra
goș NEAGU a surprins această frumoasă imagine în timpul 

disputelor preliminarii

Suit evenimente care prin amploarea, 
dar mai ales prin conținutul lor, se deta
șează de obișnuitul tablou al activității 
competiționale, prilejuind — tocmai prin 
aceasta — concluzii cu valori generale 
într-un domeniu sau altul al vieții noastre 
sportive. Cea mai recentă exemplificare 
ne-a fost oferită de finalele campionate
lor republicane universitare, desfășurate 
timp de o săptămînc în București.

Fără îndoială, urmărind desfășurarea în
trecerilor am desprins cîteva observații in
teresante și concludente în același timp, 
privind această ultimă etapă u tradițio
nalei competiții studențești. Am reținut, 
astfel, marele număr de concurenți — 1.400 
— reușitele eforturi de organizare, cadrul 
sărbătoresc asig rat la fiecare din bazele

sportive bucureștene rezervele finalelor, 
precum și buna pregătire generala a par- 
ficipanfilor, unii dintre ei evoluind aproape 
de o cotă foarte exigentă a performanței.

Nu ne propunem, însă, o radiografie 
izolată a acestor finale, considerînd, firesc, 
că ele au făcut parte integrantă din com
plexa întrecere sportivă studențească, care 
își propunea, la ediția din acest an, să 
demonstreze cît se poate de convingător 
nu doar progrese realizate într-o disciplină 
sau alta, ci o dezvoltare multilaterală, la 
nivelul tradițiilor, al condițiilor, și al ce
rințelor potrivit cărora sportul universitar 
trebuie să devină o puternică verigă a 
mișcării de educație fizică și sport din 
țara noastră.

juniori la popice. Pentru ti
nerele noastre jucătoare și 
pentru iubitorii sportului de 
popice prezenți luni în tribu
na arenei Dunărea, prima 
reuniune a europenelor a în
semnat un debut plin de sa
tisfacții : cele trei românce 
au totalizat în confruntările 
cu reprezentativele R. D. Ger
mane, Cehoslovaciei și R. F. 
a Germaniei cel mai bun re
zultat la jumătatea probei pe 
echipe.' Așadar, după prima zi 
a C.E. echipa feminină a ță
rii noastre conduce în clasa
mentul pe națiuni grație, în
deosebi, comportării excelen
te a reșițencei Ildico Jijic, 
care a doborît la proba de 
100 bile 435 de popice, rezul
tatul ei constituind, totodată, 
și cea mai bună performanță 
a zilei. A doua realizatoare a 
echipei române a fost Marga
reta Bordei, care după un în-

ceput nesigur, în manșa a 
doua a reintrat în ritmul ei 
normal, trecînd astfel de gra
nița celor 400 p.d. (408 p.d.). 
Elisabeta Gali, cea de a treia 
jucătoare a noastră, a muncit 
mult pentru a rezolva figu
rile rămase la izolate, reușind 
în final — cu toate că, la 
plin, n-a găsit întotdeauna 
„ulița" popicelor — să obțină 
un rezultat mulțumitor: 391 
p. d.

Principalele adversare ale 
româncelor au fost sportivele . 
din R. D. Germană, posesoa
re a unui elegant și eficace 
stil de lansare a bilei. în mod 
deosebit s-a remarcat Ga
brielle Nagel, marcată eu 419 
p. d.

Clasamentul după prima zi

Escală bucureșteană pentru 
Ileana Silai, între Roma și 
Cluj, bun prilej de a-i soli
cita cîteva răspunsuri la me
reu indiscretele noastre între
bări.

— Ce senzație ați avut 
concurînd într-o probă 
consacrată memoriei Lili- 
anei Board 7

— Ung de profundă și fi
rească tristețe. Dat în același 
timp de mîndrie, înțelegind 
că numele unei mare atlete 
a lumii nu se uită și că eu 
însămi am putut contribui, 
modest, la aceasta. Am vă
zut-o pe Lilian prima oară 
la Ciudad de Mexico. Apoi 
la Atena, în 1969, am concu
rat cu ea în acea sufocantă 
cursă pe 800 de metri. După 
finiș, ea a fost prima care, 
știindu-mă favorită, a venit 
și m-a întrebat ce s-a întâm
plat de m-am lăsat închisă 
în pluton înainte de sosire. 
Ultima oară am văzut-o e- 
xact acum un an, chiar la 
Roma, unde a alergat ultima 
ei cursă, pe o milă, în ca
drul aceluiași memorial Ziau- 
li.

— Pentru început <Je 
sezon în aer liber rezulta
tul de 2 i 02,8 pare de-a 
drețptul surprinzător.

— Chiar și pentru mine —

Tr. IOAN1ȚESCU

r«ant£nttar*a;fa>i»ttM74 • 4-al

Victor BANCIULESCU
i

(•ontlnoare to vag. v i-a 
la rubrici)

HJJMUM

f. IIINfSCU CRISTLA -M. CĂPRIȚĂ Șl III. MIHĂILESCU - DAN IARCA

Aseară, tîrziu, s-au încheiat 
calculele pentru stabilirea
clasamentelor în „Raliul pri
măverii" și la ora cînd
scriem aceste rînduri — după 
afișarea rezultatelor — se
scurg cele 30 de minute ale 
ultimelor eventuale contesta
ții.

CONSACRAȚI : (17 partici- 
panți, 16 clasați) 1. Eugen Io- 
nescu Cristea — M. Căpriță 
(Fiat 850) 284 p, 2. A. Puiu — 
C. Pescaru (R 8 G) 316,3 p, 
3. A. Mureșan — A. Cătunea- 
nu (F 600) 316,9 p ; ÎNCEPĂ
TORI : (34 participant. 33
clasați) 1. N. Mihâilescu — 
Dan Iarca (F 850) 309,6 p, 2. 
Șt. Lădaru — D. Petre 
(D 1100) 322,6, 3. M. Marin — 
R. Ionescu (F 850) 327,7 p.

Sintem datori să dăm o ex
plicație asupra contestației 
făcută împotriva echipajului 
E. Ionescu Cristea — M. Că
priță pentru faptul că au uti
lizat o chingă pentru limita
rea mișcării suspensiei la 
roata pe care au demontat-o 
în proba de departajare. Răs
colind toate regulamentele, 
comisarii sportivi și directo-

■

Crăiova, numeroși spectatori au urmărit cu interes 
cum s-au strecurat mașinile concurenților printre jaloanele 

slalomului
Foto : D. LĂZARESCU

rul cursei nu au găsit nici 
un text care să interzică a- 
ceastă modificare. Mai mult 
chiar, regulamentul F.IA. 
prevede undeva că sînt ad
mise chingile la suspensie. 
Este drept că această probă 
de departajare introdusă de 
organizatori nu a făcut nici
odată obiectul unor regle-

men țări din partea F.I.A.Ț 
dar cum nici în regulamen
tul concursului ea nu apare 
printre interziceri, hotărîrea 
a urmat firesc textele exis
tente. Este sau nu echitabil 7 
După litera legii, fără în
doială ; după spiritul între
cerii, mai pu(ițj
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ȚINUTURILE SĂLAJULUI TREBUIE SĂ INTRE

ZALĂU, 24 (prin tele
fon). în organizarea comi
tetului județean de partid 
Sălaj, luni dimineața a a- 
vut loc o ședință de lucru 
in care au fost discutate 
măsurile luate de condu
cerea organizației comer
ciale, de oficiul 
de turism și de 
populare pentru 
rea și deservirea 
și punctelor turistice din 
județ.

Au oarticipat tovarășul 
Laurian Tulai, membru al 
C.C. al P.C.R., prim secre
tar al Comitetului jude
țean Sălaj al P.C.R. și 
ceilalți membri ai birou
lui, reprezentanți ai Mi
nisterului Turismului și

județean 
consiliile 
amenaja- 
traseelor

U.G.S.R., ca și ai organi
zațiilor interesate din 
județ.

iPornlndu-se de la faptul 
că valorosul potențial tu
ristic al Sălajului nu este, 
încă, prins în marele cir
cuit turistic intern, mate
rialul prezentat, ca și par- 
ticipanții la discuții, au 
relevat posibilitățile de a 
pune în lumină nestema
tele ținutului și de a fa
cilita tuturor celor intere
sați atingerea obiectivelor 
turistice propuse.

Asupra unora dintre 
problemele ridicate în șe
dință vom reveni într-un 
material ulterior.

Nuja DEMIAN

Frumoasă reîntîlnire, emo
ționantă chiar pentru cei 
care au albit pe marginea 
piscinelor, cu ștrandul Obor, 
unul din leagănele natației 
bucureștone, astăzi proaspăt 
renovat (avind și apă încăl
zită) de noii săi proprietari : 
ȘCOALA SPORTIVA NR. 2. 
Prilejul — un concurs rezer
vat tinerilor înotători din Ca
pitală, denumit simbolic 
„Ziua sprinterilor".

Timp de peste două ore au 
urcat pe cele șase blocstar- 
turi ale bazinului de 50 m 
cît.eva sutte de copii din pe- 
pirțiertle cluburilor școlare 
(mai aXeS) de la Steaua. Di
namo șf Rapid, care s-au în
trecut pt> distanța de 106 m 
craul (pcAitru cei mici — 7—8 
ani — s-au organizat curse 
de 50 m btras). Au lipsit însă, 
în mod cu* totul nejustificat, 
tocmai înoAitorif fruntași, ai 
căror antrtenorî nu scapă 
niciodată prtiejuf de a se la
menta (justificat^ în parte) 
pentru penuria unor aseme
nea concursuri’ !... Spre regre
tul numeroșilor părinți, pre- 
zenți pe margftnea piscinei și 
a viitorilor prezumtivi cam
pioni, cărora nu je sînt prea 
des oferite posibilități de a 
pătrunde în intimitatea per
formerilor. de a le admira 
stilul și tehnica, de a le a- 
plaudh curajul și', ambiția.

Fiind vorba de prima ie
șire oficială în ațer liber, nu 
am așteptat rezultate deose
bite. sportivii aflîndu-se abia 
la începutul unui nou ciclu 
de pregătire. Mai ales că, 
sensul unor* asemenea între
ceri este, în primul rînd, pro
pagandistic. Totuși, merită 
a-i sublinia pe cei mai buni : 
Categ. 11—12 ani : Minola Va- 
siliade 1:16,1 și I. Svetz 68,6 ;

și13—14 ani : A. Horvat 64,5 
A. Zahiu 65,3 ; juniori : Car
men Cehanzuc 1:11,6, Corne
lia Petratu 1:12,3 și P. Ghin- 
daru 63,6. La 50 m bras, 7—8 
ani : Marilena Măglașu 50,4 
și G. Schwartz 56,0 ; 9—10
ani : Glanina Zamfirescu 46,0 
ți R. Golovca 46,0.

— a. v. —

GIMNASTICĂ

înaintea campionatelor europene de box

0 NOUĂ Șl IMPORTANTĂ COMPETIȚIE
„CUPA U.G.S.R."

fruntașii alclis-
vor fi din nou 

mare competiție

Miercuri șl joi 
mulul românesc 
prezențl la o 
internă de șosea. Este vorba do 
„Cupa U.G.S.R.“. aflată la pri
ma ediție care se va desfășura 
pe șoselele din Împrejurimile 
Brașovului. Invitațiilor lansate 
de organizatorii competiției, 
consiliul județean sindical și a- 
sociația Clbo au răspuns mem
brii loturilor republican șl olim
pic, cicliști de la Dlnamo, Stea
ua. Voința București, Metalul 
Plopeni, C S.O. Brăila, 
Cluj, C.S. Tg. Mureș șl asocia-

C.S.M.

țla Clbo — In total pesta M a- 
îergătorl.

In cele două etape, cicliștii vor 
avea de parcurs un traseu va
riat Insumtnd mal mult ca 250 
km. Etapa 1: Brașov — Feldl- 
oara — Rupea — Poiana Brașov 
(150 km) ; etapa a II-a : Brașov

— Rîșnov — Moeclu — Fundata
— Brașov - Poiana Brașov 
(105 km).

Organizatorii și Loto Prono
sport oferă premii frumoase.

Carol GRUIA

DISPUTE INTERESANTE PE
Etapa a IlI-a din „Cupa 

Municipiului București", des
fășurată pe velodrom, a pri
lejuit dispute interesante și 
unele rezultate promițătoare. 
La seniori, FI. Negoescu 
(Steaua) a cîștigat proba de 
viteză, iar M. Virgll (Metalul 
Plopeni) pe cea cu adițiune 
de puncte. C. Gonțea (Steaua) 
a ieșit victorios în proba de 
urmărire individuală (4 000 m 
seniori), după ce în serii el 
obținuse excelentul timp 
5:08,2. La juniori mari, proba 
de urmărire (4 000 m pe echi
pe) a fost cîștigată de Școala 
sportivă nr. 1, în urma fortui
tului nemotivat, în finală, a 
combinatei Steaua — Dinamo 
(M. Ferfelea, I. Gavrilă, A. 
Neagoe, Gh. Tudor) — după 
ce stabilise în preliminarii 
valorosul timp de 4:52,8. Un 
rezultat foarte bun a obținut 
și A. Vulcu (Steaua), învin
gător în proba de 200 m lan
sat la juniori mari : 12:2,10 
la numai 3 zecimi de secundă

VELODROM Șl PE ȘOSEA
de recordul țării. Șt. Popes
cu (Șc. sp. 3) a cîștigat proba 
eu adițiune de puncte la ju
niori mici.

★
întrecerilor din 

municipal Bucu- 
contratimp indi-

Tn cadrul 
campionatul 
rești, proba 
vidual, rutierii au înregistrat 
următoarele rezultate : juniori 
mici 15 km — 1. D. Andrei 
(Steaua) 22:38 (media orară 
39,600 km), 2. P. Cimpoieru 
(Șc. sp. 3) 23:18, 3. Șt. Po
pescu (Șc. sp. 3) 23:31 ; ju
niori mari (20 km) 1. T. Dra
gau (Voința) 29:45 
orară 40,320 km), 2. V. Miu 
(Șc. sp. 3) 29:52, 3. G. Tudor 
(Steaua) 30:00 ; seniori (30 
km) 1. Cr. Tudoran (Steaua) 
43:36 (media orară 41:380 km),
2. C. Gonțea (Steaua) 43:42,
3. C. Tănase (Steaua) 44:12.

(media

CARENȚE IA CAPIIOIUI FORMEI SPORTIVE
Cu doi ani în urmă, în ca

drul „europenelor", C. Ciucă, 
A. Dumitrescu, C. Cuțov și 
I. Alexe impresionaseră prin 
maniera lor de a boxa, ele
gantă și eficace, obținînd pe 
merit dreptul de a urca pe 
cea mai înaltă treaptă a po
diumului învingătorilor. Ne 
amintim cu plăcere de felul 
în care își controla adversarii 
Ciucă, mai ales de ripostele 
sale prompte, expediate cu 
adresă, apoi de felul magistral 
cum își pistona Dumitrescu 
adversarii cu directele de 
stingă, ca și de boxul explo
ziv (excelînd și în upercuturi) 
al lui Cuțov și,, în sfîrșit, de 
progresul tehnic realizat de 
„greul" Alexe, care desfășura 
un box ordonat, de la distan
ță, cu înclinații către utiliza
rea în mod judicios a celei 
mai eficace arme cu tir lung : 
directul.
- Astăzi însă, cînd ne găsim 
în fața unui nou examen de 
prestigiu : campionatele con
tinentale de la Madrid, acești 
corifei europeni ai respective
lor categorii se află în vădit 
regres, mai ales la capitolul 
formei sportive. Dumitrescu 
ar putea invoca scuza că nu-1 
mai are ca antrenor pe Lu
cian Popescu, omul care l-a 
instruit și învățat să lucreze

de la distanță, dar dinamo- 
viștii Cuțov și Alexe au la 
clubul lor același antrenor, 
pe Titi Dumitrescu, care func
ționează de doi ani și ca se
cund al echipei naționale. Este 
inexplicabil de ce elevii săi 
nu-1 mai ascultă pe Dumitres
cu, deoarece acesta, fără dis
cuție, la vremea lui un boxer 
în exclusivitate „stilist", nu

OPINII

și-a putut schimba părerea 
peste noapte în ceea ce pri
vește maniera de a aborda 
lupta. Pentru că nu mai ur
mează cu atenție sfaturile lui 
Titi Dumitrescu, atît Cuțov 
cit și Alexe practică acum un 
box în forță, de uzură, ofe
rind spectacole de slabă cali
tate, meciuri încilcite, înche
iate cu rezultate cu mult sub 
posibilitățile lor.

Tn schimb, Ciucă își poate 
motiva insuccesul de la cam
pionatele naționale. Campio
nul european nu s-a prezen
tat la adevărata sa valoare, 
reintrînd după o îndelungată 
absență. Ar fi fost totuși de 
dorit ca Ciucă să-și asculte 
sfetnicii și să nu fi participat 
la campionate, mai ales că el

Rtconn MONDIAL Pt „PACnnODPOMCl'' din nuzAu

22 DE STARTURI 
IN „CUPA OLIMPIA"

sfîrșlt de săp- 
Herăsțrău a 

întrecere nau- 
i“ la ca-

Ca în fiecare 
tămînă, lacul 
găzduit o nouă 
tică : „Cupa Olimpia' 
notaj Concursul a reunit la 
start schifiști juniori și se
niori de Ia Metalul, Clubul 
sportiv școlar. Rapid, Școaia 
sportivă nr. 1, Steaua, Voința. 
Clubul nautic universitar. 
Olimpia. Cei peste 200 de 
participanți înscriși la aceas
tă atrăgătoare competiție au 
evoluat pe trasee de 500 și 
850 m, în 22 de probe. Com- 
portîndu-se pe linia ascen
dentă a ultimelor concursuri 
(îndeosebi, în cursele rezer
vate juniorilor) sportivii clu
bului Metalul au cîștigat tro
feul pus în joc, totalizînd 
90 p. Ei au fost urmați, în 
clasamentul general pe clu
buri, de canotorii de la Olim
pia (82 p) și Clubul sportiv 
școlar (60 p).

O frumoasă impresie a lă
sat în această reuniune nau
tică canotoarea Codruța Bli
darii de la C.N.U., învingă
toare în proba de schif sim
plu (junioare I). Aplauze la 
scenă deschisă au primit și

sportivli clubului Olimpia — 
Zivideanu, Stamate — imba
tabili pe cei 850 m ai cursei 
de schif 2 f.c. O mențiune 
pentru juniorii de la Trakia 
Plovdiv, care participînd în 
afară de concurs, au ocupat 
primele locuri la 2 vîsle (prin 
Eftim Chirzilov, Peter Kon- 
standinov) și schif simplu 
(Vania Kovaceva).

Alte rezultate : juniori II 
(primele locuri): 
piu: 
3:22,5 
1 3:02,1 
3:00,14 juniori I: 
Metalul (Măcfiș, 
3:07,0; 2 f.c.: Metalul 
bocea, Herling) 3:03,0 ; 
rame C.N.U. 2:49,0 ; 4 
Metalul 2:53,0 ; junioare 
vîsle : C.N.U. (Codruța

Militam) 
C.N.U. 

Carmen

schif sim-
Ion Szecheli (Steaua) 
; 4+1 rame : Șc. sp. nr.

8+1 : Șc. sp. nr. 1
2 vîsle :
Tănase) 

(Bo- 
4+1 
f.c.: 
1: 2 
Bli-

daru, Georgeta
3:30,0; 4+1 vîsle:
(Mariana Stoian, 
Constantinescu, Stela Sandu, 
Tania Popa — Doina Blidaru) 
3:17,0 ;
Laura
3:44,0 ;
Florica

tineret (fete) : simplu: 
Cordaș (Olimpia) 
senioare : simplu : 

Petcu (Olimpia) 3:45,1.

DE ÎNVIORARE IA ȘCOALA GENERALĂ NR. 164

Recent, pe aerodromul din 
Buzău, s-au disputat întrece
rile finale din cadrul celei de 
a treia ediții a campionatelor 
republicane de rachetomode- 
le. La startul acestui intere
sant concurs au participat 
peste 100 de sportivi, repre
zentanți a 19 asociații spor
tive. în disputa care a durat 
4 zile s-au remarcat racheto- 
modelistii de la Astronautica 
Tirgoviște (2 titluri de cam
pioni naționali la juniori), 
Stăruința Suceava (locul 1 în 
clasamentul general pe echi
pe), Progresul Fălticeni. Me
talul Tirgoviște.

De un deosebit interes s-au 
bucurat cele 40 de machete 
prezentate în concurs, copii 
fidele (la scara redusă) ale 
celebrelor Vostok. Saturn V, 
Atlas. Titan etc. Evoluțiile la 
zbor liber au impresionat prin 
performanțele realizate, prin 
atrăgătorul spectacol oferit. 
Firește, marea surpriză a a- 
cestor campionate a produs-o 
tînăra Elena Ballo de la Vo
ința Deva, care în proba de 
rachetomodele cu parașuta (5 
Newton/secundă) a realizat 
excepționalul timp de 32:47 
— nou record mondial ! Ve
chiul record — 17:56 — a- 
parținea prof. Ion N. Radu 
(Metalul Tirgoviște) și fusese 
omologat anul trecut de Fe
derația Aeronautică Interna
țională.

Noii campioni republicani 
la rachetomodele : seniori : 
proba de altitudine (5 N. s.) : 
Mihai Petrescu (Constructo
rul Constanța) 2:15 ; proba de

Doi performeri la rachetomodele: Elena Ballo (Voința Deva), 
a depășit recordul mondial deținut de prof. Ion N. Radu (17:56) 
realizind în proba de rachetomodele cu parașuta (5 N.s) 

timpul de 32:47 !

altitudine (10 N. s.) : Șcrban 
Gardon (Metalul Tirgoviște) 
2:47 ; proba de înălțime cu 
încărcătură : Gheorghe Bă- 
căuanu (Metalul Tirgoviște) 
1:35 ; proba de durată cu 
parașuta : Viorel Popovici 
(Stăruința Suceava) 19:15 ; 
proba de durată rachetoplane 
(10 N. s.) : Elena Ballo (Voin
ța Deva) 5:01 ; proba de 
durată rachetoplane (5 N. s.) : 
Șerban Gardon (Metalul Tîr- 
goviște) 6:22 ; proba de ma
chete zburătoare (5 N. s.) : 
Gheorghe Băcăuanii (Metalul 
Tirgoviște) 948p. ; proba de 
machete zburătoare (10 N. s.):

Foto: ȘT. CIOTLOȘ 
loan Guzu (Chimia Buzău) 
930 p ; machete zburătoare 
(80 N. s.) : Valerian Con
stantinescu (Chimia Buzău) 
820 p. ; juniori: clasa — alti
tudine (5. N. s.) : Adrian Ti- 
mandi (Astronautica Cluj) 
2:23 : clasa — durată cu pa
rașuta : Adrian Timandl 5:53; 
rachetoplane: Iloria Miliu 
(Voința Sibiu) 6:33 ; machete 
(5. N. s.) : Longin Diaconescu 
(Astronautica Tîrg.) 883 p. ; 
machete (10 N. s.) : Lucian 
Petriș (Astronautica Tîrg.) 
950 p.

se află la capătul unei inten
se cariere sportive, bogată în 
victorii de prestigiu.

în altă ordine de Idei, r>u 
înțelegem de ce antrenorul 
Ion Chiriac (și el In tinerețe 
un remarcabil elev al lui Lu
cian Popescu) nu reușește să-l 
aducă „la ordine" pe Aurel 
Dumitrescu, pentru ca acesta 
să redevină același pugilist 
eficace care să știe să stope
ze cu directele de stînga ofen
siva adversarilor. Forul nos
tru de specialitate a inclus 
pe lista celor care se ocupă 
de cei 11 selecționați pentru 
Madrid pe unii dintre cel mai 
buni antrenori I I. Popa, C. 
Dumitrescu, I. Chiriac și T. 
Niculescu. Măsura este bună 
ți ar putea deveni foarte bu
nă dacă ar fi chemați la lot, 
in calitate de consilieri, și 
experimentații ontrenori Lu
cian Popescu șl Constanții* 
Nour. Ne menținem părerea 
că dacă antrenorii cluburilor 
Steaua și Dinamo, Ion Chiriac 
și respectiv Titi Dumitrescu, 
care funcționează șl la lotul 
pentru Madrid, nu au reușit 
timp de doi ani să păstreze 
forma de luptă a elevilor lor, 
care probabil s-au înfumu
rat, în mod normal ei trebuie 
să fie ajutați în muncă, în 
puținul timp care a mal ră
mas, pentru a aduce pe ade
vărata „linie de plutire" pe a- 
cești corigenți a! boxului 
nostru.

Cu doi consilieri trecuți prin 
toate furcile boxului, schim
bul de opinii, de metode edu
cative și de păreri, de Ia caz 
la caz, ar putea fi util, acum 
tn ceasul al 12-lea.

Pud OCHIALBI

DERBYUL DINAMO-RAPID
A doua etapă-turneu a 

campionatului național da 
polo s-a încheiat cu rezulta
te, în general, scontate. Dina
mo și Rapid acumulează vic
torii, rămînînd neînvinse îna
intea derbyulul programat 
duminică dimineața, în timp 
ce echipele clujene continuă 
șirul insucceselor, și se află 
pe ultimele locuri ale clasa
mentului. O notă bună pen
tru arbitrajele prestate de 
Fr. Simon, A. Kiss (Tg. Mu
reș) șl Ad. Stănescu (Timi
șoara).

Clasamentul înaintea jocu
rilor de sîmbătă și duminică î
1. Dlnamo
2. Rapid
3. I.E.F.S.
4. Progresul 
B. Vagonul
0. Folltehnlea
7. Crițul
8. Voința
9. C.S.M.

4 4 0 0 41— 6 8
4 4 0 0 3S— 7 8
4 3 1 0 23—13 7
4 2 0 8 17—20 4
4 2 0 2 13—24 4
4 1 0 3 12—20 2
4 1 0 3 13—32 2
4 0 12 13—19 1
4 0 0 4 0—35 «

DIN NOU, 0 REUNIUNE SPECTACULOASĂ

O dată cu trimestrul al rn-1ea. 
elevii Școlii generale nr. 164, din 
noul cartier bucureștean Dru
mul Taberei, pot fi văzut! zil
nic participînd la programul de 
gimnastică de înviorare. Este o 
activitate antrenantă la care își

din pag. î)

răspunde Gheorghe Biro, an
trenorul Ilenei. tn această 
perioadă, Ileana nu reușea 
niciodată mai bine de 2 :07 
— 2:06. După prima tură, 
aflat lingă mine, celebrul an
trenor Igloi mi-a spus că a- 
cesta este ritm de 2:03,0. 
Nu-mi venea să cred, dar el a 
avut dreptate. Numai Ileana 
parcă a presimțit. Primise nu
mărul de concurs 37 și m-a 
întrebat, in glumă, ce-ar fi 
să alerge 2 :03,7 ?

— Era chiar să-l ruinez — 
adaugă șăgalnic Ileana Silal. 
La antrenamente, cînd vrea 
să mă stimuleze, antrenorul 
îmi promite — știind că îmi 
plac mult — cite un kilogram 
de stafide pentru fiecare se
cundă cîștigată, față de tim
pul pe care ni-l propunem 
anticipat. Da Roma aș fi pu
tut să-i iau 4—5 kilograme 
bune!

— Dumneavoastră glu
miți, dar nu ne spuneți 
ce semnificație are acest 
primat mondial al sezo
nului.

— Nu aș vrea — zice Gh. 
Biro — să supraevaluez un 
succes de început de sezon 
atletic. Dar cred că, după 8 
ani de antrenamente comune, 
de pregătiri, a venit și pen
tru Ileana vremea saltului 
calitativ decisiv. Deși va fi 
greu să credeți, la o atletă de 
29 de ani, ei bine am lucrat 
toată iarnă pentru un spor a- 
preciabil de viteză I Simt 
că anii ’71—72 sînt a- 
nii desăvîrșirii ei. Noi ne pre
gătim. Restul va veni din 
concurență și din circumstan- 
telejLt.cpnțurt, _ 

dau adeziunea, cu însuflețirea 
caracteristică vlrstel, toți cel 
aproape 1 800 de elevi și eleve.

Hespectlnd recomandările orga
nelor de resort, „repriza" de 
gimnastică de înviorare se efec
tuează dimineața. cu clasele

— înțelegem previziu
nile dv. optimiste pen
tru campionatele europe
ne de la Helsinki, dar 
pentru Miinchen, n-ar fi 
mai realist să vă gîndiți 
ta proba de 1 500 ni ?

— Am alergat o singură 
cursa oficială pe 1 500, cea 
de la București, cînd m-am 
descurcat foarte bine, deși 
credeam că ritmul va fi mai 
greu. Deocamdată mă simt 
prea bine pe cele două ture 
de stadiofi.

— Este adevărat — adaugă 
Gh. Biro — că în antrena
mente am prelungit progresiv 
distanțele de rezistență, pt- 
nă la 1000—1200 de metri. 
Nu ne-am gindit însă la 
schimbarea probei. Cel puțin 
pentru moment, nu. Poate 
pentru Miinchen...

— Care este programul 
proxim al Ilenei Silei ?

— Două meciuri inter-țări, 
cu R.F.G. și Cehoslovacia, 
precum și două concursuri 
internaționale, la Zagreb și 
Varșovia. Pare destul de 
mult, pentru o singură lună, 
iunie, dar în ciuda aparen
țelor, experiența internaționa
lă de concurs a Ilenei — 
experiență atit de importantă 
în probele tactice de semi- 
fond — abia acum se desă- 
vîrșește.

— Îmi vine destul de greu 
—• adaugă Ileana — mai a- 
Ies că trebuie să pregătesc în 
acest timp și ultimele exa
mene ale anului III (fără 
frecvență) la Institutul de E- 
ducație Fizică și Sport. Dar 
trebuie să izbîndesc, pentru 
că mie nu-mi mai rămine 
prea mult timp...

La atîta curaj, nu-ți vine 
decît să mai adaugi un kilo 
gram de stafide.

I—IV, Iar după-amlaza cu cla
sele V—VIII. Nota de Inedit a 
acestei frumoase acțiuni o con
stituie faptul că cel care con
duc „repriza" nu sînt Învățători 
sau profesori, ci elevi, colegi de 
clasă cu pârtlcipanțli.

Inițial, colectivul profesorilor 
de educație fizică de la „164“, 
din care face parte și prof. Ma
ria Nedelcu, a Instruit o serie 
de elevi, dintre cei fruntași la 
învățătură șl sport, a exersat 
cu el exercițiile de înviorare. 
Acum, profesorii nu fac decît să 
supravegheze buna desfășurare 
a „reprizei". Este o inițiativă care 
ar putea fi extinsă șl In alte 
școli. Dacă nu acum, clnd au 
mai rămas puține zile'de școală, 
la toamnă în orice caz, o dată 
cu noul an de învățămînt.

Revenind la „164“, ținem să 
adresăm felicitări elevilor, pro
fesorilor șl conducerii școlii pen
tru felul cum au Înțeles să dea 
viață unei acțiuni de o mare 
utilitate. (T. R.>

După finalele campionatelor universitare
(Urmare din pag. II

aproape peste tot acțiuni efi
ciente și pasiuni pe care le 
dorim statornice.

Evident, realizările amintite 
și multe altele pe care nu le 
putem cuprinde în aceste rîn- 
durî, dar care s-au înfățișat 
limpede celor ce au urinării 
campionatele în întreaga lor 
desfășurare, se cer evaluate 
în raport direct cu preten
țiile generale ridicate, pe 
care opinia sportivă le are 
față de activitatea cluburilor 
universitare din întreaga țară. 
In acest context, și cu inten
ția de a face citeva sugestii, 
notăm că, în pofida unor fru
moase realizări, in sportul 
studenjesc există, încă, insu
ficient > alorificate mari re
surse de mobilizare, de pasiu
ne și talent. Amintim că în 
primele etape ale campiona
tului, la diferite sporturi în
trecerile din unele centre, si 
chiar din Capitală, au fost, fie 
„expediate", fie amînate piuă 
in preajma finalelor. Am con
semnat, de asemenea, destule 
absente — chiar și la finale

Amînat duminică din cauza 
timpului nefavorabil, care a 
impus oprirea jocului în mi
nutul 23, meciul dintre divi
zionarele A de handbal femi
nin Confecția și Rulmentul 
Brașov, s-a disputat ieri di
mineață. Avantajul avut de 
bucureștence la întrerupere 
(9—7), a fost mărit în cele 
2 minute care mai rămăsese
ră din prima repriză, cu încă 
un gol (min. 25 : 11—7). în 
partea a doua a jocului hand
balistele echipei gazdă atacă 
și mai insistent, ajungînd să 
conducă la o diferență con
siderabilă (min. 35 : 14—10, 
min. 40 : 16—12), dar o deco
nectare prematură face ca 
brașovencele, inspirat dirijate 
de Oancea șl cu o fructifica- 
toare excelentă (Naco) să re

REZULTATE
Duminică 

jocurile din 
mei etape 
de handbal, 
a se înregistra surprize, acea
stă rundă a fost urmărită cu 

s-au disputat 
cadrul penulti- 

a campionatului 
divizia B. Fără

nejustificate, re- 
turneul de tenis 
unor concurenți 
valoare sportivă, 
reflectat în dis

— desigur 
nunțarea La 
și prezența 
cu modestă 
ceea ce s-a
proporția de scoruri la unele 
întîlniri și de performanțe la 
atletism. Se cere studiată mai 
atent șl programarea finale
lor, în concordanță cu etapele 
de studiu, cu popularitatea 
unor sporturi în diferite cen
tre etc. De altfel, în legătură 
cu programul vom face su
gestia ca viitoarele întreceri 
să se dispute după sistemul 
„Universiadelor" și pe centre 
universitare, nu pe institute 
cum s-a procedat pînă acum. 
Apreciind ca îmbucurătoare 
demonstrația de progres și a- 
firmare pe care sportul stu
dențesc a realizat-o prin re
cent încheiata ediție a cam
pionatelor universitare, ne ex
primăm convingerea că prin 
grija organizatorilor —Minis
terul învățămîntului, U.A.S.R. 
și C.N.E.F.S. —, prin noi e- 
forturi și căutări vom afla 
ecouri de fond și importante 
împliniri, după aceste fru
moase finale de la București.

CONFECȚIA - RULMENTUL
BRAȘOV 18-16 (10-7)

ducă simțitor din handicap. 
Ultimele minute ale partidei 
consemnează însă o revenire 
a Confecției (de la care doar 
Matache a evoluat mai aproa
pe de valoarea ei) așa îneît 
tabela de marcaj va indica 
în final o meritată victorie a 
gazdelor. Principalele realiza
toare : Matache (10) — Con
fecția, respectiv Naco (6) și 
Oancea (5). (a. h.).

Clasamentul diviziei A
1. Steaua 2fi 21 2 3 446—294 44
2. Din. Buc. 26 20 3 3 372—288 43
3. Univ. Buc. 26 18 2 6 362—298 38
4. „Poli“ Tim. 26 10 6 IU 308—314 26
5. S.C. Bc. 26 10 3 13 338—333 23
6. Univ. Cluj 26 9 4 13 388—377 22
7. Gl. 26 9 3 14 281—397 21
8. Din. Bv. 26 9 3 14 352-404 21
9. Voința Buc.

26 7 1 18 349—432 JS
10. Șt. Eovrln 26 3 1 22 301—438 7

DIVIZIA B
deosebit interes, atit pentru 
lupta din fruntea clasamen
telor (mai ales în seria a II-a 
masculin), cit șl pentru 
disputele dîrze prilejuite de 
evitarea retrogradării. Iată, 
de altfel, rezultatele înregis
trate : MASCULIN, seria I! 
A.S.A. Tg. Mureș — Știința 
Bacău 32—11 (12—6), Trotu- 
șul Gh. Gh. Dej — Relon Să- 
vinești 28—17 (13—5), Rafi
năria Teleajen — Tractorul 
Brașov 13—14 (7—7), Ind. Sîr- 
mei Buzău — Medicina Tg. 
Mureș 16—18 (6—7), Chimia 
Făgăraș — Agronomia Iași 
15—13 (8—8); seria a II-a : 
Textila Cisnădie — Timișul 
Lugoj 18—14 (9—10), Inde
pendența Sibiu
șlța 16—11 (7—5),
Arad •— Universitatea 
va (amînat), Minaur 
Mare — A.S.S. Sibiu _ 
(11—2)FEMININ, seria I: 
Rapid 
Bacău 17—9 (9—4), 
sul —*■■■* ~
(1—T). —
Spartac Ploiești 9—9 (6—2), 
Voința Rădăuți ■— Comerțul 
Constanța 14—7 (8—4), Univ. 
Iași — Constructorul Bucu
rești 7—5 (4—3) ; seria a II-a: 
Voința Sighișoara — Oltul Sf. 
Gheorghe 15—5 (5—2), Jiul 
Petroșani — Dermagant Tg. 
Mureș 15—6 (7—2), Sparta 
Mediaș — Univ. II Timișoa
ra (se joacă azi). Chimia Vic
toria — Constructorul Baia 
Mare 1‘1—14 (5—8), Universi
tatea Cluj — Chimia Făgăraș 
(se joacă azi).

C.S.M. Re-
Gloria
Craio- 

Baia 
26—10

București Știința 
Frogre- 

Chimia Buzău 11—9 
Voința București —

Reuniunea de duminică a 
beneficiat de aceiași factori fa
vorabili, ca și cea precedentă. 
In primul rînd, timpul a fost 
din nou favorabil, constituind 
o invitație în plus pentru a- 
matorii de alergări din Ploiești 
și din alte localități mai mult 
sau mai puțin apropiate. Ca a- 
tare, cursele s-au desfășurat în 
fața unui publio numeros, care 
și-a încurajat puternic favori- 
țij in momentele efortului fi
nal. însuflețirea spectatorilor 
a fost determinată și de aler
gările deosebit de pasionante 
pe parcurs și, mai ales, In 
apropierea potoului.

Tn mod special a impresio
nat evoluția jnînjilor, din rtn- 
durile cărora s-au impus Odi- 
seu, Ricuța, Tesalia și Madri
gal, fiecare dintre ei realizind 
recorduri remarcabile, pe mă
sura acestei valoroase genera
ții, a stadiului pe care l-au a- 
tins alergările Ia noi.

Deși descendenții lui Vals, 
după ce ieșiseră victorioși In 
treț din primele patru curse, 
nu s-au mai impus în restul 
reuniunii, totuși, se poate afir

In magazine

Jucării, jucării, 

vâ așteaptâ dragi copii!

ma eă, și anul atesta, Vals va 
fi reproducătorul nr. 1,

In încheiere, notăm «ă șl 
ceilalți învingători au înregis
trat ameliorări mai mari sau 
mai miei. Totuși, rezultatele 
stnt Încă nemulțumitoare. Re
uniunea a ridicat și unele sem
ne de Întrebare. Nimeni n-ar 
putea răspunde, de pildă, de 
Ce ieri a mers slab Pandelaș, 
eroul de duminica trecută, sau 
de ce Garou s-a plimbat prin 
coada plutonului într-o penibi
lă exhibiție anterioară, pentru 
ca duminică să arate 1.29.

Rezultate tehnice: 1. Merce
des (N. Gheorghe), Măcieș, E- 
pava 45,6, 2. Odiseu (1. Oană), 
Ricuța, Tesalia 38,8, 3. Sadea 
(M. Ștefănescu),, Telega, Hero
dot 37,4, 4. Filimon (N. Sandul, 
Sonda, Renta 32,4, 5. Huma (T. 
Dinu), Iuta, Tamisa 31,1, 6. Ga
rou (S. Teofil), Doinaș, Hăitaș 
29, 7. Hirondița (Gh. Avram), 
Martin, Hortensiu 31,5, 8. Me- 
rișan (Gh. Soloan), Tanța, Ta
pir 29,4, 9. Madrigal (N. Si- 
mion), Felina, Hoțoman 45,4.

Niddy DUMITRESCU
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9 46—22
6 43—23
8 39—27

5. TRA Cîmp.
6. Comerțul
7. Petrolul
8. Petrolul
9. Mașini

10. Gloria
11. Dada
12. Autobuzul
13. Lotru
14. Sirena
15. Progresul
16. Unire»

Dinamo a mai dat 
(prin același Dumi- 

și n-a lipsit mult să 
chiar Ia un scor de

Etapa viitoare : Chimia Tr. M.
— Lotrul, Petrolul V. 
București. — 
Autobuzul
— Mașini, Dada 
plna, Petrolul T.
v.. sirena — Progresul.

★ 
dimineața meciului,

Se cunosc cîștigătorii în trei serii

Fălticeni — Penicilina 

Botoșani — Minobradul

Etapa viitoare : ------------
- ' -ctcdnl V. — T. M-

Unirea — Comerțul. 
- F.C. Caracal, Gloria 

— I.R.A. Cim- 
— Chimia Rm.

1. F. C. CARACAL
27 17

2. Chimia R.V. 27 17
3. T.M. BUC. 27 12
4. Chimia T.M.

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

CLASAMENTUL RETURULUI

TORTURI ȘI „TORTURI
Neaga RÂDULESCU

In divizia C după 27 de etape

Chimia Suceava

Atit prin ceea ce anticipa, 
dar mai ales prin desfășura
rea lui, prin lupta sportivă 
de o rară frumusețe pe care 
a oferit-o privirilor miilor de 
spectatori înghesuițl ca sar
delele în tribunele și în ju
rul gardului împrejmuitor al 
terenului de joc (oare Aradul, 
orașul de reședință al 'chipei 
campioane, nu poate avea, ca 
și Timișoara, Craiova, Bra
șovul, un stadion corespunză
tor cerințelor?), meciul U.T.A. 
— Dinamo și-a meritat cu 
prisosință titulatura de der
by al etapei. A lost, credem, 
unul dintre cele mai bune 
meciuri ale acestui campio
nat, ambele echipe (în condi
ții, totuși, diferite: una evo- 
luind acasă, deci beneficiind 
de avantaja! terenului pro
priu, care a stimulat-o spre 
un joc prin excelență ofen
siv, cealaltă în deplasare, în- 
clinind spre un joc de pru
dență, cu accent pe întărirea 
defensivei, însă mizînd foarte 
mult și pe arma contraatacu
lui) angajîndu-so într-o dis
pută epuizantă, cu acțiuni 
purtate în viteză, cu faze de 
un rar dramatism, desfășura
tă (cu excepția unei scurte 
perioade ce s urmat acciden
tării neintenționate a lui A- 
xente) în limitele deplinei 
sportivități.

Soarta partidei s-a decis, 
după părerea noastră, în acel 
sfert de oră de Ja începutul 
reprizei secunde, cînd echipa 
campioană a atacat furibund, 
fără a reuși să obțină măcar 
deschiderea scorului, pe care 

și

s-au apărat cu o deosebită 
strășnicie (în 8—9 oameni) și, 
treptat, pe măsură ce au reu
șit să so elibereze din strîn- 
soarea dominării gazdelor, au 
trecut, cu tot mai mult curaj, 
la contraatac, in privința că
ruia au dovedit, încă o dată, 
că sînt adevărați maeștri. 
După ce Dumitrache, dintr-o 
excelentă pasă lungă a Iui 
Radu Nunweiller, a înscris 
primul gol, U.T.A. — sub po
vara loviturii primite — a că
zut vizibil, devenind clar că 
nu mai poate avea forța nici 
măcar de a egala. în aceste 
condiții, 
un gol 
trache) 
asistăm 
forfait.

1. RAPID 9 S 2 1 11— 3 14
2. Dinamo 9 5 12 13— 5 12
3 Steaua 0 4 3 2 10- 4 11
4. F.C. Argeș 9 4 2 3 12—10 10
5. Farul 9 3 4 2 &- 8 10
6. Politehnic* 9 4 1 4 11— 7 9
7. Unlv. Cv. 9 3 3 3 8— 7 9
8. „U“ Cluj 9 2 5 2 6— 6 9
9. U.T.A. 9 3 3 3 9—12 9

10. Progresul 9 3 2 4 10—11 8
11. Jiul 9 3 2 4 «- 9 8
12. C.F.R. Cluj 9 2 4 3 ft—12 8
13. St. Ro3U 9 3 1 5 9—10 7
14 Petrolul 9 1 5 3 7-11 7
15. S.C Bacău 9 3 3 4 7—13 7
16. C.F.R. Tim. 9 2 2 5 7—13 5

Forest*
Iași l-a

Textila-------.—
Vatra Domes 2—0 (1—0).

Textila Buhușl — Lelea Bacău 
1-1 (1-1).

Cimentul Blcaz 
rohol 2—2 (2—0) ■

Nicolina Iași —
1—0 (0—0)

I.T.A. P aș ca nl — Chimia Sucea
va 0—1 (0—1)

Petrolul Molnești — Rarăul Cîna- 
pulung 3—1. , ,

Minerul Gura Humorului — Mi
nerul Comăneștl 2—0 (0—0).

(Corespondenți t D. Crăciun, T. 
Ungureanu, I. Vieru, St. Ghimpe, 
V. Diaeonescu, V. Apostol. D. Bo- 
lohan).

12 
10 
11

8
11 5 11 36—32
12 2 13 45—49

9 7 11 27—28
9 7 11 33—33

10 4 13 37—28
9 5 13 3(P—42
7 8 12 3»—40
8 7 14 28—46
6 6 15 16—41

ar fi meritat-o din plin 
care ar fi dus — probabil 
la un alt deznodămint. 
această perioadă deosebit 
critică pentru ei, dinamovlștii 
nu și-au pierdut, însă, capul,

!n 
de

Din (libia Jiului • • •

® JIUL A „JUCAT" SlMBA- 
TĂ 2 PARTIDE. Primele 90 
de minute în fața televizoru
lui, urmărind1 „aventura" Pro-, 
greșului Ia Ploiești. Următoa
rele 90, în teren, cu Steagul 
roșu. Și Jiul a rezistat în 
ambele partide. în prima, 
moral, în a doua, fizic. Să 
fie o garanție pentru ultimele 
6 etape ?

• GOLURILE LUI ION 
CONSTANTIN. La Petroșani, 
înainte de meci, îl întrebam 
pe Ion Constantin, așa într-o 
doară, care va fi scorul final. 
Golgeterul din Paring a răs
puns calm, cum îi e felul : 
2—0. N-a fost totuși 2—0, 
pentru că Gyorfi și Ghergheli 
au amețit o dată defensiva 
gazdelor. A fost 2—1. Ion 
Constantin a înscris, însă, 
cele două goluri ale Jiului. 
Și golurile acelea n-au însem
nat numai victoria minerilor. 
Ambele au însemnat o reu
șită a genului, modele de in
tuiție, calm, precizie șl ra
finament. Ambele au fost o 
desfătare pentru tribune și 
pentru specialiști.. Și le-au 
aplaudat cu toții. Printre ei, 
un expert al ofensivei : fos
tul atacant al naționalei, Con
stantin Dinulescu, sîmbâtă 
unul dintre cel trei arbitri ai 
disputei. „Pe orice stadion din 
lume golurile acestea ar fi 
fost viu aplaudate. Au fost 
goluri de mare spectacol, 
semnate cu o virtuozitate de 
atacant de marcă".
• ÎN MINUTUL 5, mijlo

cașul Jiului, Sandu, avea de
ja la activ două intrări tari 
ca piatra. A doua oară, cînd 
Pescaru era pe jos, l-am vă
zut pe arbitrul Petrea îndrep- 
tîndU-se spre mijlocașul gaz
delor și spunîndu-1 cîteva 
vorbe, pe care le-am aflat, 
tîrziu, după meci.

— Sandule, i-a zis atunci 
arbitrul, dacă-1 mai lovești 
pc Pescaru s-ar putea să nu 
mai Joci în acest campionat. 
Miercuri, Pescaru trebuie să 
fie valid, „olimpicii" au meci 
la Tirana, înțelegi ?1“

I. MIRCEA

în
Dumitracbe a primit, la ho
telul „Astoria'. vizita unui 
reprezentant al minerilor din 
Brad, care i-a oferit — cu 
prilejul celei de a 23-a ani
versări a zilei de naștere — 
un frumos cadou, constin.l 
dintr-o lampă de miner (la 
dimensiuni reduse) si o 
cată de rocă.

După meci. Dumitrache 
bineînțeles, fericit pentru 
două goluri înscrise de 
care au consfințit deosebit de 
prețioasa victorie a 
sale.

„U.T.A. — a jucat 
azi, ne-a spus el, dar 
vut om de gol. Dacă 
rămînea în teren, jocul ar fi 
fost mai greu pentru noi. 
Echipa noastră a adoptat tac
tica cea mai potrivită la un 
meci în deplasare 1 a cedat 
teren, dar a și contraatacat 
periculos. Mă bucur foarte 
mult pentru cele două goluri 
reușite. Ele îmi fac dovada 
că am depășit pasa proastă 
în care m-am aflat în ulti
ma vreme în privința efica
cității".

Nu ne rămine decît să spe
răm că această dovadă se va 
produce și joi, cînd Dumi
trache va evolua, la Moscova, 
în selecționata lumii, alături 
de alte celebrități ale fotba
lului mondial.

C. FIRANESCU

bll-

era, 
cele 

el,

echipei

bine 
n-a a- 
Axenie

Obiectivitate
După ce transmisese™ re

dacției, telefonic, cronica me
ciului Farul — F. C. Argeș, 
ne-am întîlnit pe străzile Con
stanței cu Robert Cosmoc, an
trenorul echipei Farul. Deschi- 
zînd discuția despre meciul 
abia încheiat, ne așteptam ca 
interlocutorul nostru să-și ma
nifeste nemulțumirea față de 
rezultat, în condițiile în care 
echipa sa avusese de nenumă
rate cri ocazia de a-l tranșa 
în favoarea ei.

Surpriză i Cosmoc nu era 
afectat de punctul pierdut pe 
teren propriu. Evident, s-a 
referit la marile situații de 
gol ale Farului, dar a vorbit 
mai mult despre spectacolul 
propriu-zis pe care l-a oferit 
partida, datorită, în primul 
rind, ritmului de joc, nici un 
moment încetinit. „Și F. C. 
Argeș a jucat bine', s-a gră
bit să precizeze Cosmoc.

Am abordat, apoi, proble
ma arbitrajului, mai bine, zis 
a loviturii de la 11 metri so
licitată de spectatori, în ulti
mul minut de joc, dar ne
acordată

— Ca de obicei, Ia nn henț, 
este greu de determinat ele
mentul intențional. Poate că 
a existat. Poate că nu. Dar, 
oricum, nu mi-ar fi făcut plă
cere să cîștig jocul în ultimele 
secunde, în condițiile acestei 
lovituri de la 11 metri. Băieții 
mei au avut atitea ocazii să 
cîștige meciul. De ce să aș
tepte minutul 90 și lovitura 
de la II metri? Personal, mă 
simt mai bine cu acest 1—1 
și cu aprecierile că n-am 
avut șansă. Arbitrajul lui A. 
Bentu ? Corect I (J. B.).

Etapa viitoare __
rul — Minerul G. H., Chimia — 
Forest». Rarăul — Nicolina, Mi
nerul C. — Textila Bh., Letea — 
Textila Bt„ Victoria — Minobra- 
dul, Penicilina — Cimentul, I.T.A. 
Pașcani — Petrolul.

1. CHIMIA 27 17 4 6 52—16 38
2. Cimentul 27 14 4 9 44—36 32
3, Minerul C. ‘..'7 13 5 9 41—24 31
4. Victoria 27 12 7 8 44—30 31
5. Petrolul 27 14 3 10 37—30 31
6. Foresta 27 13 4 10 35—36 20
7. Minerul G.H. 27 11 7 9 42—30 29
8. Nicolina 27 9 9 9 33—35 27
9. Minobradul 27 12 2 13 41—45 26

10. Rarăul 27 11 3 13 34—32 25
11. Textila Bt. 27 10 5 12 28—33 25
12. Textila Bh. 27 10 4 13 38—41 24
13. I.T.A. Pașcani

27 10 4 13 34—48 24
14. Penicilina 27 9 4 14 23—40 22
15. Letea 27 7 5 15 31—49 ÎS
16. Fulgerul 27 7 4 16 36—68 18

SERIA A ll-A

Broșovgchi i Unele cu ghinion ți altele fără...

„GIL ISME“

ALBANIA
(Urmare din pag. II

Furnizîndu-vă acum vești 
din tabăra noastră, trebuie să 
vă _ mai spun că indisponibili
tățile acuzate după etapa de 
simbătă sînț pe cale să fie În
lăturate de doctor șl masor. 
Dumitru și Iordănescu. care 
mal prezentau semne da între
bare, sînt aproape restabiliți, 
prezența lor în formația care 
va aborda partida de miercuri 
fiind aproape certă. De altfel, 
discutînd cu antrenorii Valen
tin Stănescu și Cornel Drăgu- 
șin despre formula de echipă, 
aceștia ne-au spus că încă e- 
zită între Coman și Ghiță, de
oarece, rin timp ce primul a 
arătat o oarecare nesiguranță 
în meciul cu Universitatea 
Craiova, băcăuanul a jucat 
foarte bine la Cluj. Mal este 
de ales — ne spuneau antre
norii — între Pescaru și Co- 
dreanu, pentru linia de mijloc. 
Totuși, următorul „11“ întru
nește, la ora la care telefonez,

Clasamentul la tineret-rezerve
37
35
35
28
28
27
26
24
24
20
19
19
19
17
17
11

1. PETROLUL 24 17 .3 4 44—21
2. ,.U‘‘ Cluj. 24 16 3 5 44—23
3. Steaua 24 15 5 4 40—23
4, S.C. Bacău 24 11 6 7 42-23
5. Politehnica 24 13 2 9 30—27
fi. Din a mo 24 10 7 7 29—17
7 Rapid 25 10 6 9 36—31
8. F.C. Arge$ 24 11 2 11 36—32
9. U. Craiova 24 7 10 7 30-28

10. C.F.R Tim. 24 7 6 11 21-31
11. Progresul 24 6 7 11 24-29
12. U.T.A. 24 5 9 10 26—40
13 St. roșu 25 8 3 14 31—46
14. C.F.R. Cluj 24 6 5 13 22—37
15. Jiul 24 7 3 14 18—39
16, Farul 24 4 3 17 17-43

înaintea meciului Politeh
nica — C.F.R. Cluj, în „tu
nelul" care duce spre teren, 
discuție între antrenorul Măr- 
dărescu și Moldoveanu i

— Costică, urmărești cu a- 
tenție toate mingile din fața 
porții I Astăzi trebuie să 
marchezi două goluri...

Obișnuit, probabil, cu ase
menea „arme secrete" ale an
trenorului, Moldoveanu zîm- 
bește cu vinovăție i

— Bine, nea Gil. Dacă 
trebuie...

După 90 de minute de joc, 
Politehnica — C.F.R. 2—0, 
prin golurile realizate de Mol
doveanu.

C.F.R. Cluj a constituit 
tru mine o veritabilă 
priză, jucînd deschis și 
tiv, făcînd un meci 
mai bun decît în tur.

pen* 
sur- 

spor- 
nmlt

★
Seara, în hol, la „Unirea", 

cu antrenorul Mărdărescu, 
neașteptat de mulțumit de 
victorie s

— Mă bucur că am învins, 
tocmai pentru că echipa se 
descurcă greu în fața apără
rilor aglomerate. De altfel.

★
fost— Care credeți că a 

jucătorul nr. 1 de pe teren ?
— Tordache, care a apărat 

două goluri parcă intrate... 
Apoi: Moldoveanu, lanul,
Lupulescu, Cupertnan...

— Incze ?
— Maî apatic ca altă dată.
— De ce nu l-ați schimbat?
— Pentru că Incze rămine 

— chiar și cînd joacă mai 
prost — marele favorit al tri
bunei, și echipa are nevoie 
sprijinul spectatorilor.

★

de

pe— In ceea ce-I privește 
Mircea Mărdărescu ?

— Mi se pare în evident 
progres.

— Publicul nu-1 prea 
greează...

— De-aia II și introduc 
formație, ca să măresc,
3 000, numărul de spectatori I

— ? 1
— Ca să-l vadă pe Mircea 

vin, în mod special, 5—6 prie
teni și 2994 de... dușmani.

a-

r
Metalul Plopeni — Voința Bucu

rești 2—1 (2—0)
Dada Galați — Petrolistul Bol

dești 0—0 _ , ,
Olimpia Rm. Sărat — Trotuțul 

Gheorghlu-De] 3—2 (0—1)
Metalurgistul Brăila — Metalul 

Buzău 2—2 (0—1)
Șoimii Buzău — Rulmentul Bîr- 

lad 1—1 (0—1)
A.S.M. Tecud — Unire* 

lor Brăila 4—1 (0—1)
Automobilul Focșani — 

Iul Berea 1—1 (0—1)
Ancora Galați — S.U.T. 

0—0

Furnirul Deta — Vulturii tex
tila Lugol 0—9 _______

C.F.R. Caransebeș — laectromo- 
tor Timișoara 0—9

Minerul Moldova Nouă — 
M.E.V.A. Tr. Severin 0—0

Știința Petroșani — Victoria Ca
ransebeș (amînat) .

Metalul Tr. Severin — Minerul 
Bocșa 4—2 (2—0)

Minerul Motru — Minerul tu
ne nl 1—1 (1—1) . . „

Dunărea Calafat — Metalul To- 
pleț 2—1 (1—0)

Pandurii Tg. Jiu — Steagul 
roșu Plenlța 3—1 (3—1) 

(Corespondenți : N« Sorinca, 
Mutașcu, P. Sumandan, Gh. Ma- 
nafu, V. Crăciun, Șt. Zvtgnea).

1. VULTURII 27 14
2. Știința 26 13
3. CFR Caransebeș

27 13
4. Minerul L. 27 13
5. Dunărea 37 12
6. Electromotor

27 14
27 13
27 10
27 11
27 10

7. Mln. M. N.
8. Pandurii
9. MetaliiîT.S.

10. Furnirul
11. ME VA Tr. Sev.

27 9
7

10
9

10
7

Metalul T. — 
L. — Dunărea,

38—14
34
83

Trico-

Petro-

Galați

M. 
T.

B.

27
27
27
27
26

4 10
3 11
3 10

33—30
35—32
35—36

29
29
29

29
29

7 9 30—32
3 11 27—31
9 8 30—25 29
5 11 47—39 27
4 13 33—37 24

32—46
17—33

« 12
10 10
3 14 36—45
5 13 28—37
3 14 32—48
1 12 30—37

24
24
23
23
23
21

(Corespondenți: Fl. Albu, S.
Victor, T. Budescu, 1. Baltag» D. — . .. ---------- .. ..------„.. țlMarin, V. Doruș, 
V. Stefânescu).

p. 27
27
27
27
27
27
27

1 METALUL
2. Șoimii
3. Olimpia
4. Rulmentul
5. Petrolistul
6. Metalul B.
7. Dacia

V. Manollu

18
14
14

5
5
4

9 13
11 5
10 7

9 9
Tricolor

42—11 41
40— 21 33
37—41 32
24—23 31
53—35 27
41— 33 27
33—27 27

8
7

27 9 8 10 27—42 26
9. Automobilul 27 11 3 13 28—43 25

10. SUT Galați 27 8 8 11 28—24 24
11. Trotușul 27 10 4 13 37—47 24
12. Ancora 27 9 6 12 26—36 24
13. Voința 27 7 9 11 27—28 23
14. ASM Tecuci

27 6 11 10 36—43 23

7
8

12
12

2»-39
29—33

23
22

Etapa viitoare : Rulmentul — 
A.S.M. Tecud, Metalul B. — An
cora, Voința — Metalurgistul, Pe- _ ------------ ------- . . Aut0.

Șoimii, 
pe-

15. Metalurgistul
27

16. Petrolul 27

12. Minerul
13. Metalul
14. Steagul
15. Minerul
16. Victoria

Etapa viitoare s
Știința. Minerul _.
Steagul — Furnirul, Minerul M. — 
Metalul Tr. S., Vulturii — Mine
rul M.N., Minerul B. — C.F.R. Ca
ransebeș, M.E.V.A. Tr. Bev — 
Electromotor, victoria — Pandu
rii.

SERIA A VI-A
Unirea Alba lulla — Industria 

«îrmel Cltnpla Turzll 2—0 (1—0)
C.F.R. Simeria — A.S.A. Sibiu 

3—2 (1—1) s-a jucat la Teiuș
Metalul Alud — Minerul Teliuc 

3—0 (2—0)
Minerul Ghelar — Chimica Tîr- 

năveni 2—1 (1—0)
Mureșul Deva — Mlnaur Zlatna 

2-0 (1-0)
Independența Sibiu — Soda 

Ocna Mureș 2—1 (l—0)
Arieșul Cîmpla Turzll — Victo

ria Călan 1—0 (0—0)
Metalul Copșa " 

Brad 1—2 (1—1)
Mică — Aurul

ETAPA IN CIFRE
(8,00), iar cel mai 
Politehnica — 31

In ac- 
diviziei 
goluri.

... Cupsrman a pă
truns pe dreapta, au ur
mat o suită de driblin
guri fi o pasă spre ca
reul mic, de unde Mol
doveanu — In imagine, 
întins pe gazon — a re
luat-o, cu vtrful bocan
cului, în plasă. Politeh
nica conduce cu 2—0 
in meciul cu C.F.R. Cluj, 
iar clasamentul golge- 
terilor ar» un nou li
der ...

Foto i D. ROTARU-Iașl

ROMANIA
mai multe sufragii i GHIȚA — 
CHERAN, OLTEANU, VLAD, 
POPOVICI, DUMITRU, PES
CARU, VIGU, PANTEA, TA- 
TARU, IORDĂNESCU. Este 
limpede, că în ceea ce priveș
te așezarea de bază, vom pre
zenta un 1—4—3—3, cu un trio 
omogen la înaintare, alcătuit, 
după cum se vede, numai din 
jucători de la Steaua.

Despre echipa Albaniei, re
latări mal bogate în viitoarea 
noastră corespondență. Deo- 
earrdată, prezintă interes de
clarația antrenorului federal 
Zabri Pecini, care la întreba
rea noastră : „Cum s-a pre
zentat echipa Albaniei la ul
tima ei evoluție, cu Polonia ?“
— ne-a răspuns : „în această 
partidă echipa noastră n-a ju
cat prea strălucit. Dar sperăm 
ca in meciul de miercuri, cu 
România, evoluția ei să se ri
dice la un nivel superior".

In sfîrșit, meciul de miercuri 
va începe la ora 16,30 (ora 17,30
— ora României) și va fi con
dus de o brigadă de arbitri 
din Maroo.

Timpul este frumos la Tira
na. Astăzi, de pildă, termome
trul a înregistrat 23 de grade; 
seara, spun gazdele noastre, 
este în schimb mai răcoare.

Se contează pe o asistență 
record : peste 20 000 de
spectatori — capacitatea maxi
mă a stadionului Kombor 
Qemal Stafa.

Alte amănunte privind întîl- 
nirea dintre reprezentativele 
olimpice ale Albaniei și Româ
niei, în ziarul nostru de 
miercuri.

După 
tualui campionat 
A »-au înscris 433 
Cele 18 goluri ale 
pe au fost înscrise 
rător (un gol), un . ...
și de 12 atacanți (15).

In această etapă au fost a- 
cordate arbitrilor 32 de stele i 
V. Pădureanu a primit 5 stele, 
N. Rainca 3 stele, iar ceilalți 
6 „cavaleri ai fluierului", fie
care cîte 4 stele.

Iată un clasament al primi
lor 10 arbitri, după 24 de eta
pe, pe baza mediei de... stele 5 
1. V. DUMITRESCU 4,88, 2.
C. Ghemigean 4,87, 3. V, Pă
dureanu 4.85, 4. Gh. Popovici 
4,62, 5. N. Petriceanu 4,60, 6. 
C. Petrea 4,55, 7. A, Pîrvu
4,50, S. A. Bentu 4,45, 9—10.
C. Nițescu și Em. Vlaiculescu 
4,40.

Cele mal mari note în a- 
ceastă etapă le-a primit Di
namo — 87 p (cu o medie de 
7,90), iar cele mal mici note 
C.F.R. Timișoara — 63 p
(5,72). Cea mai bună apărare; 
Dinamo — 42 p (8,40) | cele 
mai bune linii de mijloc : Di
namo, Rapid ți Farul, flecare

etape, 
al 
de __
acestei eta- 
de un apă- 
mijlocaș (2)

cu cîte 16 p 
bun atac : 
P (7,75).

Pe baza notelor acordate în 
această etapă, clasamentul 
„constant-valoric", după 24 de 
etape, se prezintă astfel : 1.
POLITEHNICA IAȘI 1897 p 
(IANUL 191), 2. Steagul roșu 
1 880 p (Adamache 182), 3. Di
namo 1871 p (R. Nunweiller 
182), 4. Rapid 1 867 p (Lupes- 
cu 174), 5. „U“ Cluj 1861 p 
(Crețu 172), 6. Farul 1 847 p 
(Antonescu 182), 7. Univ, Cra
iova 1 844 p (Deselnicu 186),
8. F.C. Argeș 1 831 p (Vlad 175),
9. Steaua 1 828 p (Vigu 174), 10
C.F.R. Cluj 1812 p (Cojoca- 
ru 176), 11. U.T.A. 1811 p
(Pojoni 184). 12. Petrolul 1799 
p (Mocanu 173), 13. S.C. Bacău 
1773 p (Ghiță 186), 14. Jiul
1 763 p (Libardi 161), 15. Progre
sul 1 740 p (Măndoiu 177), 16.
C.F.R. Timișoara 1 718 p (Me
hedinți 167).

Situația In „Trofeul Pet- 
schovschi", după 24 de etape, 
este următoarea i 1. CbUJ 
8,87, 2—3 Petroșani și Ploiești 
8,66.

ECHIPE ROMÂNEȘTI DE DIVIZIA A
VOR ÎNTREPRINDE turnee peste hotare

La sfîrșitul campionatului 
diviziei A, o serie de echipe 
divizionare A vor întreprinde 
turnee peste hotare. Trei din
tre ele și-au șl definitivat 
programul partidelor. RAPID 
va juca trei meciuri în Spa
nia, în perioada 1—10 august,

MONCHEN 1880 SUSȚINE
TREI JOCURI IN JARA NOASTRĂ

Ra Invitația clubului plteș- 
tean F.C. Argeș, echipa vest- 
germană de fotbal Miinchen 
1880 va întreprinde un turneu 
de trei jocuri în tara noastră. 
In primul meci, ce se va dis
puta duminică 30 mai, oaspeții 
întîlnesc la Sibiu formația lo
cală ....................................
vor 
tima 
pe 3 
jocul 
ziariștilor sportivi și arbitrilor 
divizionari.

C.S.M., iar la 1 iunie ei 
juca cu F.C. Caracal. UI- 
partidă — cu F.C. Argeș, 
iunie, avînd în deschidere 
revanșă dintre echipele

în 
cu

stîrșit, pe ce loc cre- 
veți încheia campio-

primii șase...
pre- 

de

De

trolul — Dada, Trotușul 
mobilul, S.U.T. Galați - ,
Unirea Tricolor — olimpia, 
trollstul — Metalul P.

SERIA A III-A
Prahova ploiești — victoria Flo- 

reștl 2—0 (2—0)
Tehnometal București — Elec

tronica București 0—0
Azotul Slobozia — Marina Man

galia 3—0 (0—0)
Dunărea Tulcea ■

Medgidia 2—1 (1—0)
I.M.U. Medgidia

Giurgiu 0—2 (0—2)
Electrica Constanța

Călărași 2—0 (1—0)
Flacăra roșie București — La

romet București 2—1 (1—0)
Unirea București — Delta Tul

cea 1—3 (0—2)

Cimentul

Olimpia

— Celuloza

(Corespondenți s 
Ton, I. Somogyl, 
Simlon, I. Boțocan, p. 
M. Faliciu).

I. Fillpescu, 
FI. Oprita, 

Tone»

1. MUREȘUL 27
2. Independența

17 4 6 43—25

4
T. 
I. 
$1

88

dețl că 
natul?

— în
— Altă dată erați mai

tențios, vorbeați chiar 
titlu I

— E drept, vorbeam, 
crezut...

— Se zvonește că din toam
nă veți antrena pe Crișul. 
E adevărat ?

— Nu. Am contract Ja lași 
pe doi ani. rămin aici, cu gin- 
duri mari pentru 
tul viitor.

(Corespondenți: 
D. Negrea, ' 
Avram, B. 
Popescu).

Zzz" : I- Tanăseseu, 
I. Matei, I. Turșie, R.
IJvlu, C. Toader, T.

campiona-

Ov. I.

1. DELTA
2. Electronic»
3. Flacăra
4. Prahova
5 T.M.U.M.
6. Azotul
7. Olimpia
8. Victoria
9. Tehnometal

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

27
27
27
27

20
16
15
13

27 12 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27

13 
ii

ii

al
24

1.
Un clasament 

spectatori, după 
arată astfel : 
ÎS 100. 2. București 
Ploiești 12 500, 4._____
11916, 5. Pitești 11363, 6. Iași 
10 230, 7. Timișoara 10181, 8.
Brașov 10 050, 9. Arad 
10. Cluj 8 604, 11. Bacău 
12. Petroșani 4 450.

Echipa campionatului, 
24 de etape, pe baza număru
lui de selecționări în echipa 
etapei, se prezintă astfel i RA- 
DUCANU (6) — Ivăncescu (4), 
ItUPESCU (5) (Deselnicu și 
Nunweiller III, fiecare cu 5 
selecționări), DINU (8), Delea- 
nu (7), PESCARU (5), R. NUN- 
WEILLER <5), INCZE IV (5), 
DOBRIN (3) (Dembrovschi și 
Tătaru, fiecare _cu 3 selecțio
nări), ‘ ~
GYORFI 
cu 4).

mediei de 
de etape, 
CRAIOVA 
13 849, 3.
Constanța

Electronica

s. 
9115, 
7 416,

după

DUMITRACHE (6),
(4) (Moldoveanu tot

i

Adrian VASILESCU

Etapa viitoare :
Delta, Marina — Olimpia, Victo
ria — Electrica, Azotul — Fla
căra roșie, Cimentul — Prahova. 
Dunărea — Laromet, Tehnometal 
— Unirea, Celuloza — I.M.U. Med
gidia.

SERIA A IV-A
Lotrul Brezol — Unirea Drăgâ- 

șani 0—0
T. M. București — Autobuzul 

București 1—0 (1—0)
Chimia Rm. vilcea — Progre

sul Corabia 4—1 (2—0)
Chimia Tr. Măgurele — Petro

lul Tirgoviște 1—0 (1—0)
Mașini unelte București — Si

rena București 3—2 (1—0)
I.R.A. Cîmpina — Comerțul Ale

xandria 4—0 (3—0)
F. C. Caracal — Dada Pitești 

4—l (1—0)
Gloria Slatina — Petrolul Videle 

1—0 (0-0)

(Corespondenți 1 I, Zidaru, G. 
Rosner, D. Roșianu, D. Gruia, O. 
Guțu, C. Vîrjoghie, Gh. Doriciu).

SUCCESUL BILETELOR FRACTIONATE

LA PRONOEXPRES

SPORT CLUB BACAU va 
evolua, între 7—16 august, în 
U.R.S.S., iar F. C. ARGEȘ va 
participa la un turneu orga
nizat de federația iraniană 
de fotbal în cadrul festivită
ților prilejuite de sărbători
rea a 2500 de ani de la fon
darea statului persan. La 
acest turneu, care va avea loc 
la Teheran, între 24 iunie și 
4 iulie, mai iau parte echipe 
de club din Turcia, U.R.S.S., 
Bulgaria, Ungaria și Anglia.

Azi, DIN AMO-RAPID

Unul din sistemele de joc 
care atribuie mari cîștiguri 
săptămînă de săptămînă, este 
Pronoexpresul.

De remarcat faptul că aces
te mari cîștiguri au fost ob
ținute în special pe bilete 
fracționate. Astfel, numai la 
tragerea din 21 aprilie, au 
fost omologate 4 cîștiguri a 
cîte 100.000 lei fiecare, toate 
obținute pe bilete fracționate 
acoperite în 
sau lO°7o.

Continuînd
5 mai a.c.,
înregistrat alte trei cîștiguri 
de 100.000 Iei fiecare. Acești 
trei ultimi cîștigători sînt: 
Anton Vasile din Plopeni, 
jud. Prahova (la categoria 1), 
Rogojan Zoltan din Satu 
Mare și Lungu Vasile din 
Cîmpina (la categoria A), ul-

timil doi obținînd cîștigurile 
pe bilete fracționate în cote 
de 25°A.

Deci, din ultimele T cîști- 
guri de valoare maximă, nu 
mai pupn de 6 au fost reali
zate pe bilete fractionate!

cote de 25

cu tragerea din 
vedem că ea a

(tineret-rezerve)
Meciul de tineret-rezerve Dina

mo — Rapid se va desfășura as
tăzi, pe stadionul Dinamo, de la 
ora 17,30. Partida urma să se 
dispute la data de 9 iunie (eta
pa a NXVII-a), dar formația fe
roviară este invitată, în perioada 
respectivă. într-un turneu In 
B.F.G.

La tragerea Pronoexpres de 
mîine, jucătorii au posibilita
tea să participe pe bilete 
fracționate și să imite pe 
cîștigătorii menționați mai 
sus.

• Tragerea Pronoexpres de 
miercuri 26 mai a.c., va fi 
televizată direct din Studioul 
de Televiziune cu începere 
de la ora 19.10.

Astăzi ULTIMA ZI 
procurarea biletelor.

I

pentru

<TeRubrică redactată 
LOTO — PRONOSPORT

37
36
29
29
27
26
25
25
25
25
25
25
21
21
18

7 «—29
1 53—23

10 54—40
31— 28
39—30
37— 44
34—30
38— 25
30—33
32— 39
25—30
25—36
30—38
29—44
10—44

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
: Mlnaur — Ml- 

- Mureșul,
  Aurul — 

sjui, Sibiu — Minerul
. C.F.R. Simeria — Metalul A., 

Soda — Metalul C.M., Unirea — 
Independența.

3. Chimica
4. Metalul A.
5. Victoria
6. Mlnaur
7. Soda
8. rnd. slrmet
9. ASA Sibiu

10. Minerul
11. Minerul
12. Aurul
13. Unirea
11. CFR Simeria
15. Metalul C.M.
16. Arieșul

Etapa viitoare 
nerul T., Ind. șîrmel 
victoria — Chimica, 
Arieșul, A.S.A. 
g., c..—...

G. 
T.

11
13

13 
io
14
13
13
12
14
15
15

SERIA A VII-A
Victoria Oarei — Constructorul 

Bala Mare 2—0 (1—0)
Someșul Beclean — Minerul 

Baia Sprie 0—3 (Someșul fiind 
suspendat)

Unirea Dej — Arieșul Turda 
2—2 (1—0)

Bradul Vișeu — Someșul Satu 
Mare (nu s-a disputat)

Chimistul Bala Mare — Gloria 
Bala Mare 0—1 (0—0)

C.I.L. Sighet — Recolta Salonta 
(nu s-a disputat)

Unirea Zalău — Progresul Nă- 
săud 6—1 (3—0)

C.I.L. Gherla — Dermat* Ciul 
I—0 (0—0)

(Corespondenți •. T. Predam R. 
~ m Bontolu șl A.Pop. V. Godja. 

Sabo).

1. UNIREA D.
2. CIL Gherla
3. Arieșul
4. Victoria
5. Unirea Z.
6. Dermata
7. Gloria
8. Minerul
9. Recolta

10. CIL Sighet
11. Someșul S.M.

Progresul 
Bradul ■ 
Constr.
Chimistul 
Someșul B.

Etapa viitoare s Victoria — Uni
rea D.. Constructorul — Bradul, 
Dermata — Someșul S.M., C.I.L. 
Sighet — Progresul, Chimistul — 
Recolta, Minerul — Unirea Z., 
Arieșul — C.I.L. Gherla, Some
șul B. — Gloria.

6 60—23
8 44—20
6 55—31
8 33—24
7

10

12.
13.
14.
15.
16.

27
27
27
27
27
27
27
27
25
26
26 10 4 12 29—37
27
26
27
27
27

40—23
36—28
38—34
40—38
33—39
28—33

9 5 13 30—48
7 6 13 29—39
7 5 13 26—43
6 6 15 25—32
3 5 19 25—82

SERIA A VIII-A

37
33
35
34
32
26
2»
26
28
26
24
23
20
19
18
11

— C.F.R.

1-3

Ml-

F5-

81-

Vitrometan Mediaș — Chimia 
Or. Victoria 2—1 (0—o)

Oltul Sf. Gheorghe — Carpațl 
Brașov 2—0 (1—0)

Unirea Crlsturu Secuiesc — 
Lemnarul Odorheiul Secuiesc 
(0-1)

Forestierul Tg.' Secuiesc — 
nerul Bălan 3—2 (1—1)

Colorom Codlea — Chimia 
găraș 1—1 (0—0)

Tractorul Brașov 
ghtșoara 2—0 (1—0)

Torpedo Zărnești —. Viitorul 
Gheorghienl 2—1 (2—1)

Carpațl Sinaia — Caralmanul 
Bușteni 1—1 (0—0)

(Corespondenți : R. Zamfir, Gh. 
Briotă, V. Lorintzi, L. Blws, “ 
Rizea, v. Secăreanu, ‘
li V. Feldman).

1. CHIMIA F.
2. Oltul
3. Lemnarul
4. Tractorul
5. Carpațl S.
6. Caralmanul
7. Viitorul

Forestierul 
Minerul
CFR Sighișoara

Torpedo 
Vitrometan 
Chimia V.
Colorom 
Unirea 
Carpațj B.

Etapa viitoare ________ _
lorom, Carpațl B. — Forestierul,’ 
C.F.R. Sighișoara — Carpațl S., 
Caralmanul — Torpedo, Lemna
rul — Tractorul. Chimia V. — Mi
nerul, Chimia F. — vitrometan, 
Oltul — Unirea.

8.
9. 

io.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

N.
T.

Paliciuu

27
27
27
27
27
27
27
27
27

19
19
13
12
13
11
11
12
12

4
4
8
9

10

50—18
47—20
50— 35
51— 26
51—32

«
42
42
32
30
30
27
27
26
26

9 7 11 36—38
11 3 13 26—50 
10 1 16 40—46 _
7 6 14 37—48 21)
9 2 18 30—55 20
8 4 15 37—64 20
8 3 16 41—40 19 

: Viitorul — Co-

27
27
27
27
27
27
27

25
25
2L



La Bienala internațională a ipertuluf
----- " ...................

lii jartele plastice da la Barcelona
------------------------------------———-—7———IM».1 "■■—‘

DECEBAL NIȚULESCU printre premianh
Pe etnd on salon romănesc al lucrărilor plastice cu temă sportivă ?

Zilei» trecut» s-au în
chis porțile unei foarte 
interesante expoziții, care 
tinde să devină tradiționa
lă t cea de a treia Bienală 
internațională a sportului 
în artele plastioe, organi
zată de autoritățile sporti
ve spaniole, sub patrona
jul Comitetului Interna
țional Olimpic. Tn expozi
ția de la Barcelona au 
participat artiști din 31 
de țări. Im sugestia Comi
tetului Olimpic Român, 
Uniunea Artiștilor Plas
tici din țara noastră a pre
zentat anul acesta pentru 
prima oară lucrări cu te
mă sportivă (pe care — fie 
vorba intre not — publi
cul autohton încă nici nu 
a avut ocazia să le vadă!) 
Aproape 20 de artiști ro
mâni (printre care și pri
etenul nostru Constantin 
lordache, sculptor îndră
gostit de sport) au supus 
iudecății juriului S pic-

turi, 8 sculpturi ți medalii, 
18 lucrări de grafică.

9u plăcere am aflat că 
pe lista finală a premiilM 
figurează șl unul dintre 
expozanții români. Este 
vorba de ttnărul absolvent 
al Institutului de arte plas
tice Decebal Nițulescu, a 
cărui pictură intitulată 
„Jocuri sportive’ a fost 
distinsă cu un premiu 
special, oferit de parlamen
tul provincial Barcelona. 
Ar fi poate momentul cel 
mai potrivit ca Uniunea 
Artiștilor Plastici, împreu
nă cu organele specia
lizate din 3.N.E.F.S., să 
mediteze la deschiderea 
unui salon bucureștean al 
lucrărilor plastice cu te
mă sportivă, ceea ce ar 
putea prilejui ți o trecere 
tn revistă a lucrărilor ro
mânești clasice cu acest 
subiect, (vib).

Pe pistele de atletism

LA PENTATLON
MUNCHEN, 24 (Agerpres) — 

Concursul de pentatlon desfă
șurat la Stuttgart a fost cîș
tigat de atleta vest-germană 
Heide RosendahI cu 5276 p 
(cea . mal bună performanță 

“. Tată cele 
sale i

Campionul cehoslovac 
Jan Kodes își apără, 
incepînd de ieri, pe te
renurile de la Roland- 
Garros, titlul cucerit a- 
nul trecut tn campiona
tele internaționale de 
tenis ale Franței.

mondială a anului).
mai bune rezultate ale ___
lungime 6,64 m (cea mai bună 
performanță mondială a sezo
nului) | 100 m g — 13,6 înăl
țime — 1,65 m | 200 m — 23,6.

• în ziua a doua a campio
natelor de atletism ale Unga
riei, proba de aruncarea cio
canului a revenit lui G. Zsî- 
votsky cu 70,34 m. Alte rezul
tate t Aruncarea greutății (m) 
— Holub 19,50 m, c 
discului (f) — Kleiber

4

aruncarea 
-• 54,78 m.

Tate

a con- 
(Texas), 
a cîștl- 
In lun-

El Paso 
(S.U.A.) 
săritură 
m. Pe locul se-

8,20

• în ziua a doua 
cursului de la 
Norman 
gat proba de
gime eu 8,24 
cund Joshowo (Ghana) 
m, Iar locul trei, fostul cam
pion olimpic Ralph Boston 
(S.U.A.) eu 8,05 m. Cursa de 
două mile s-a încheiat eu vic
toria Iul Vaatainen (Finlanda) 
In 9 101,3. Săritura eu prăjina 
* revenit americanului Rails
back eu 5,18 m, urmat de ca
nadianul Bruce Simpson ou a- 
eelașl rezultat.

in lume
Turnee de tenis

Cuplul Țiriac-Năstase pe locul 1-2, ia Bruxelles
BRUXELLES. — Din cau

za ploii care e continuat la 
Bruxelles, finala probei de 
dublu bărbați din cadrul 
campionatelor internaționale 
de tenis ale Belgiei, opunînd 
perechile Ion Țiriac — Ilie 
Năstase (România) și Tom 
Okker (Olanda) — Marty 
Riessen (S.U.A.) nu a mai â- 
vut loc. S-a stabilit ca cele 
două cupluri să ocupe primul 
loc Ia egalitate.

HAMBURG. — Campiona
tele internaționale de tenis 
ale R. F. a Germaniei au pro
gramat meciurile finale. Pro
ba de simplu bărbați a reve
nit jucătorului spaniol An
dres Gimeno, învingător cu 
6—3, 6—2, 6—2 în fața lui 
Peter Szoke (Ungaria). în fi
nala de simplu femei, cam
pioana americană Billie Jean 
King a obținut o victorie 
scontată cu 6—3, 6—4 în fața

vest-germanel Helga Niessen 
— Masthoff. Proba de dublu 
bărbați s-a încheiat cu victo
ria cuplului Andres Gimeno 
(Spania) — John Alexander 
(Australia), care In finală a 
dispus cu 6—4, 7—5, 7—9, 6—4 
de perechea australiană Dick 
Crealy — Allan Stone.

BORNEMOUTH. — Tenis- 
mana australiană Margaret 
Court a cîștigat proba femi
nină a turneului internațional 
de la Bornemouth. Ea a în
vins-o tn finală cu 7—5, 6—1 
pe compatrioata sa Evonne 
Goolagong. în alte finale t 
dublu masculin t Bowrey, Da
vidson (Australia) — Cornejo, 
Fillol (Chile) 8—6, 6—2, 3—6, 
4—6, 6—3 ; dublu mixt! Judy 
Dalton (Australia), McMillan 
(R.S.A.) — Betty Stove (O- 
landa), Howe (Australia) 6—2, 
6—1; dublu femei: Franțofse 
Durr (Franța), Ann Curtis 
(S.U.A.) — Margaret Court, 
Evonne Goolagong (Austra
lia) 6—3, 5—7, 6—4.

Campionatele europene de popice-juniori
(Urmare din pag. t)

— junioare (3 schimburi) î 1. 
România 1234 p. d„ 2. R. D. 
Germană X194 p. d., 3. Ce
hoslovacia 1172 p. d., 4. R. F. 
a Germaniei 1116 p.d.

Ier} la prînz au intrat tn 
conaurs șî eehipele maseuline. 
Primii doi Jusători din forma
ția României — I. Fodor (809 
p.d.) și D. Mazîlu (746 p.d.) au 
evoluat sub nivelul posibilită
ților lor, astfel să după două 
sshimburi clasamentul este ur
mătorul : 1. R.F. a Germaniei 
(1705 p.d.), 2. R. JX Germană 
(1645 p.d.), 3. Gehoslovasia 
(1615 p.d.), 4. Ungaria (1595 
p.d.), 5. Iugoslavia (1591 p.d.), 
6. România (1555 p.d.), 7. Aus
tria (1518 p.d.), 8. Suedia (1491 
p.d.).

Dintre popi«arii străini, o 
bună Impresie au lăsat E. 
Wolfgang (R.F.G.) 904 p.d. și 
O. Frind (Austria) 848 p.d. în- 
treserile «ontinuă, urmtnd a 
lua sfîrșit marți seara.

CULESE LA PRIMA
• Prima explozie de „bețe" 

a fost produsă de lansarea 
jucătoarei vest-germane Edith 
Neidhardt, care a deschis 
concursul echipelor feminine.

în- 
ca 

re- 
fo-

• Sala în care au loc 
trecerile este apreciată 
fiind excelentă de către 
prezentanții autorizați ai 
rului internațional, în fructe
ou Rudi Suchi (Cehoslovacia) 
președintele comisiei de omo
logări a F.I.P. Pe lingă ins
talațiile tehnice de calitate 
superioară, concurențiî bene
ficiază și de o luminozitate 
perfectă, arena din incinta 
complexului sportiv Dunărea, 
construită din sticlă, oțel și 
beton este cea mai înaltă sală 
de popice din țara noastră.

• Dintre cele trei jucătoare 
românce, care au evoluat ieri,

ELISABETA POLIHROHIADE (3 remize); 
locul IXrămine pe

BELGRAD, 14 (Agrrpres). — H> 
turneul interzonal feminin de șah 
de la Ohrid »-au Jucat partidele 
Întrerupte i Katla Iovanovicl — 
Belamaricl 1—0; Ivanka — l eza
re vf el 1—0; Baumstark — Bela
maricl 0—1; Radzikowska — 
Baumstark 1—0; Pollhronlade — 
Radzlkowska >/s—*/s; Pollhronlade
— Carff Va—V»; Zatulovskata — 
Pollhronlade */,—*/,; Koziovskala
— Alcksandrla Va——Val Katia lova- 
novici — Aleksandrla ’/t—Vi,

Tn clasament, după 12 rund», * 
trecut din nou pe primul Too 
Nana Aleksandrin cu » puncte,

urmat* d«
(Polonia),
(UJt.S.S.) -

1

Badri kowsk»
Konoplev» 

cu cite 8‘/î p« 
(U.R.S.S.) ,

Crlettns 
Natalia 

• ambcl» 
Tatiana Zatalovskala 
— 7</« p, (1), Mllunka Lazarevid 
(Iugoslavia), Marla Ivanka (Un-j 
garia) — 7‘/« p, Valentina Kozlov-1] 
skala (U.R.S.S.) - 7 p, Katla Toi 
vanovlct (Iugoslavia) — 6 p (1) < 
ELISABETA POLIHRONIADE 
(România) — t p, Tereza Stadler 
(Iugoslavi») j Elena Rubțova 
(U.R.S.S.) — 16/. p, «te. Gertrud*!
Baumstark »eupl locul 17. Btt 
punct». i

— - • ■ -vi!-

Meciurile candidaților
Noi partid» au fost jucata 

în cadrul meciurilor conttnd 
pentru sferturile de finală ale 
turneului candidaților la titlu) 
mondial de șah.

ha Vancouver (Canada), cea 
de-a patra partida a întîlnlril 
Fischer (S.U.A.) — Taimanov 
(U.R.S.S.) a fost întreruptă. 
Partida urmează «5 fie conti
nuată astăzi. Scorul este tn 
prezent 3—0 In favoarea Iul 
Bobby Fischer.

Marele maeștrii țovletl»

Tigran Petrosian a cîștigat 
partida a 7-a a meciului cu 
Robert HObner (R.F. a Ger
maniei), care are Ioc la SevilJa 
șl conduce cu 4—8, înaintea ul
timelor trei Inttlnlrl.

în localitatea Ras Palmas, da
nezul Bent Larsen conduce cu 
4—2 tn meciul cu W. Uhlmann 
(R.D. Germană). Partida a 5-a 
s-a încheiat remiză. Iar a 6-a 
a revenit. Iul Ra»«en la mu
tarea 36-a.

don talbot i /ASe anunță o vară fierbinte

REUNIUNE A FETELOR
cel mai puternic susținută de 
public și de oaspeți a fost 
Ildico Jijic. Ea a trimis cu 
multă precizie bilele, reali- 
zind 435 p.d. — fără nici o 
lovitură tn gol la proba de 
100 lovituri mixte. Perfor
manță de valoare mondială.

• La masa presei s-au aflat 
și patru ziariști străini i doi 
din Iugoslavia, unul din R. D. 
Germană și un altul din R. F. 
a Germaniei. Pentru astăzi 
și-au anunțat sosirea și ălți 
confrați de peste hotare, din 
Austria și Suedia.
• O doleanță unanimă a 

spectatorilor; scorerii să fie 
mai operativi (să indice mai 
prompt și exact, am adăuga 
noi rezultatele după fiecare 
bilă).

pentru performeri
„Va fi o vară fierbinte, mai 

«Ies pentru natațîa feminină" 
— declară cunoscutul antre
nor Don Talbot, conducător 
al celor 12 înotători australi
eni, care au efectuat recent 
un turneu în Europa. „In 
prezent, craulistele noastre 
dețin toate recordurile mon
diale în cele 
cu cifre care 
îmbunătățite, 
ne așteptăm 
promptă din 
encelor, ca și a 
lor. Mai ales că • 
numai părerea mea 
durile feminine «u rămas în 
urma celor din probele mas
culine. Cine va dori să cîș- 
tige o medalie de aur la 
Miinchen va trebui să fia 
pregătit pentru performanțe 
ca 58,1—100 m, 2:04.0—200 m 
și 4:18,0—400 m, timpuri de 
care campioanele noastre vor 
fi, foarte probabil, capabil» 
peste 15 luni".

Previziunile specialistului 
de la antipozi nu ni se par 
de loc hazardate, astăzi cînd 
Australia aruncă în arena 
internațională valori incen-

4 probe clasice, 
pot fi încă mult 
dar trebuie să 
Ia o replică 

partea californi- 
europence- 
și nu est» 

recor-

îestablle ea Shane Gould, 
Karen Moras, Debie Caln, 
Bewerfey Whitfield, Sue 
Funch sau Jane Comerford. 
Din 1956, rfnd Dawn Fraser, 
Lorraine Crapp, Ilse Konrads 
ți celelalte vedete alcătuiau o 
echipă de aur; Ce a dominat 
categoric întrecerile J.O. de 
la Melbourne, Australia n-a 
mai prezentat în confruntă
rile internaționale staruri de 
asemenea mărime.

întrebat asupra acestui 
come-back spectaculos, Don 
Talbot a răspuns i „Aceste 
rezultate se datoresc, în pri
mul rînd, unei excelente se
lecții. Aproape că nu există 
antrenori care să nu colinde 
în permanență șî să nu par
ticipe la concursurile săptă- 
minale ale copiilor. Pe Sliane 
Gould am descoperit-o, cu 5 
ani în urmă, tocmai în insu
lele Fidji (!). Apoi (și acesta 
este un lucru nu mai puțin 
important) am ajuns să lu
crăm numai cu acel copii 
care iubesc cu adevărat acest 
sport și își pot sacrifica 5—6 
ore zilnic pentru antrena
ment. Gouid înoată 12 km

Karen Moras, dublă record
mană mondială (400 m și 

800 m liber)
pe zi timp de 11 luni, iar Mo» 
ras aproape 14 km. Nu
mai in felul acesta ca
peți o rezistență Ieșită din 
comun, pe fondul căreia 
poți să cizelezi viteza 
(vezi cazul Gould, care par
curge 100 m în 58,9, 400 n» 
în 4 :24,8 și 800 m In 9:28,0). 
în ceea ce privește tehnica, 
ați observat, probabil, că 
înotătoarele noastre nu pre
zintă nimic - senzațional. Am 
ți fost întrebat, de altfel, cum 
reușesc aceste fete asemenea 
„cronometre", mai ales tn 
probe lungi, fără să foloseas
că (așa cum o fac la „sută") 
bătaia picioarelor. Foarte 
simplu t cînd forța brațelor 
și ritmul ajung asemănătoare 
cu ale băieților, „foarfecă" 
picioarelor nu mai prezintă 
prea mare interes. Iată un 
mie secret care a scăpat, se 
pare, europenilor. Sînt 
vins Insă că nu pentru 
timp. Pină atunci insă, 
vom conduce balul..."

a. ▼.

ALGERIA 7
cal cu selecționata Algeriei. 
Victoria a revenit fotbaliști
lor sovietici cu scorul de 7—0 
(4-0).

U. R. S. S.
Pregătindu-se pentru me

ciul cu Spania din C.E., echi
pa U.R.S.S. a susținut la 
Moscova (în prezența a 35.000 
de spectatori) un meci ami

PROGRAMUL SAPTĂM1NII
MIERCURI, 26 MAI

C.E. gr, 1 : Finlanda — Țara Galilor
C.E. gr. 5 : Danemarca — Belgia
C.E, gr. 6 : Suedia — Austria
Preliminariile turneului olimpic i
Albania — România (în tur 1—2),
Polonia — Grecia (tur)
Finala „Cupei europene a tîrgurilor" (prima manșă) : 
Juventus Torino — Leeds United.

JOI, 27 MAI
La Moscova ; Dinamo — Sel. lumii

DUMINICA. 30 MAI
C.E. gr. 4 : U.R.S.S. — Spania
C.E. gr. 6 : Irlanda — Austria

cotl- 
tnult 

noi

J. STEWART CONDUCE IN C.M.
DE AUTOMOBILISM (formula I)

CARLO, 84 (Ager- 
După victoria ob- 
„Marelft premin 
la automobilism, 
Jackie Stewart

JUBILEUL IAȘIN
Martin Peters înscrie tn poarta scoțienilor; fundașii Greig și Bremrfer 

meciul Anglia — Scoția 3—0, desfășurat

Meciul de la Mosoova, de 
loi 27 mai, prin «are selebrul 
fotbalist sovietî» ILev lașia, 
portar al echipei Dinamo Mos
cova timp de aproape 20 de 
ani, .participant Ia C.M. și J.O. 
își va lua adio de la activita
tea competițională va opune 
selecționatei mondiale o com
binată a cluburilor dinamo- 
viste din Moscova, Tbilisi, Kiev 
și Minsk.

Din selecționata mondială

parte, printre alții, porta-

Au fost stabilite stadioanele

fao parte, printre alții, porta
rii Mazurkiewicz (Uruguay) șl 
Viktor (Cehoslovacia), fundașii 
Facchetti (Italia), Pena (Me
xic), Djorkaeff (Franța), 
Schultz (R.F. a Germaniei), 
mijlocașii Kuna (Cehoslovacia), 
Beckenbauer (R.F. a Germaniei) 
și înaintașii Miiiler (R.F, a 
Germaniei) DUM1TKACHE 
(România), Jekov (Bulgaria) șl 
Lubanski (Polonia).

Cunoscutul jucător brazilian 
Pele a telegrafiat la Moscova 
că nu poate lua parte la acest 

. meci deoarece clubul F.G. San
tos avea angajat dinainte un 
joo în capitala Boliviei.

CAMPIONATE,
IUGOSLAVIA : Miercuri șl du

minică s-au disputat etapele a 
27-a șl a 28-a din cadrul campio
natului iugoslav. Fruntașa clasa
mentului Hajduk Split se menți
ne în continuare ca principala 
candidată la titlul de campioană, 
tn derby ui etapei, Hajduk Split 
a învins, miercuri pe teren pro
priu. pe Zeleznicear cu 2—1. iar 
duminică, tntr-o confruntare di
ficilă la Mostar, a obținut un 

.punct (0-0) cu Velei din locali
tate. O altă candidată la titlu, 
Dinamo Zagreb, a realizat o vic
torie în deplasare, la Sarajevo, 
cîștiglnd cu 1-0, dar duminică

care vor găzdui C.M. din 1974
MUNCHEN 24 (Agerpres). — 

Tn urma unei vizite a membri
lor Comitetului de organizare 
a campionatului mondial de 
fotbal ediția 1974 s-a stabilit 
ca terenurile de joo din Dort
mund, Ludwigshafen șl Kai
serslautern, să nu fie admise 
pe lista stadioanelor eare vor 
găzdui jocurile preliminarii 
deoarece instalațiile lor nu In- 
trunese cerințele regulamen
tare. După această vizită au 
fost stabilite stadioanele care 
vor fi propuse forului Interna
țional pentru a găzdui Intîlni- 
vlle pentru campionatul mon
dial. Aceste stadioane sînt la 
Hamburg, Hanovra, Gelsenkir
chen, Dfisseldorf, K51n, Stutt
gart, Ndrnberg, MQachen șl 
Frankfurt pe Main.

în eadrul reuniunii F.I.F.A., 
eare va avea loo între 15 șl 
20 iulie Ia Dfisseldorf, se va 
lua o hotărîre definitivă ur- 
mlnd ea aceste stadioane să fie 
tn mod ofiefal sonflrmate.

Inter —pentru a 11-a oară campioană
Cel de al 66-lea campionat al 

italiei s-a încheiat cu victoria 
celebrei formații Internazionale 
din Milano Lupta pentru titlu 
n-a fost ușoară dar — în duel 
cu Milan — Inter a cîștigat la 
finiș, cucerind primul loc într-o 
manieră convingătoare. Este cel 
de al 11-lea titlu cîștigat de In
ter, din anui 1908. cînd a fost 
înființat- clubul milanez. O per- 
: Ormantă deosebită, avînd în ve
dere că numai Juventus (de 13 
ori campioană) o întrece.

La succesul formației din Mi
lano au contribuit firește antre
norii Invernizzi și Mastero ca și 
cel 18 jucători folosiți de-a lun
gul celor 30 de etape: Achillt, 
Bellugl, Bertlnl. Bonlnsegna, 

Burgnîch. Cacctatc i,
Bellugl, 
Bordon,

Cella, Corso, Da Costa, Fabblan, 
Facchetti, Frustaluppl, Giuber- 
tonl. Mazzola, Reif, Righetti, 
Vieri.

Din echipă fac parte ctteva 
celebrități a căror valoare este 
incontestabilă: Corso — decanul 
de vîrstă (31 de ani), Facchetti — 
căpitanul echipei, Mazzola, Ber
tini,^ Burgnîch, Bonlnsegna — 
golgeterul campionatului - cu 
toții internaționali.

Cîteva cuvinte despre echipele 
care au retrogradat: atît Foggia. 
Lazzlo cît și Catania au mal ac
tivat în divizia secundă. Floren
tina a fost la un pas de retro
gradare, fiind salvată de golave
raj. cu toate că a cîștigat doar 
3 meciuri in tot campionatul I

FAMILIA LUI GARRINCHA AMENINȚATĂ CU RĂPIREA!
Faimosul

Garrincha, 
zent în Italia, a eerut recent 
protecția autorităților milaneze 
împotriva unor gangsteri ne- 
cunoscuți, care îl amenință 
zilnio prin telefon sau cores
pondență, cerîndu-î mari sume

jucător brazilian 
domiciliat în pre de bani. Șl soția fotbalistului, 

cunoscuta cîntăreață brazilia
nă de culoare Elsa Soares, este 
cel mai des ținta amenințări
lor. Poliția italiană a luat mă
suri speciale pentru protecția 
soților amenințați.

pe teren propriu nu a putut tre
ce de penultima clasata, Maribor 
(1—1). Alte rezultate importante 
de miercuri și duminică: Steaua 
roșie — Boraț 5—0 ; Partizan — 
Radntciki (K) 1—1 Celik — 
O.F.K. 2—0, Vojvodina — Steaua 
roșie 1—4, Boraț — Bor 4—1, Ze- 
leznicear — ~ ~ '
nlciki (K) — 
boda — Celik 
rajevo 4-2 șî 
Trvenka 2—0. 
sate î 
1. Hajduk 
2 Dinamo
3. Zeleznicear
4. Partizan

BULGARIA 
T.S.K.A.

rek — Ceardafon Orloveț ’ 4—3; 
Cemomoreț — Lokomotiv 1—3: 
Etar '— Botev 2—0 ; Liskov — 
Levski Spartak 0-2; Trakla — 
Spartak 1—0 ; Akademik — Mă
rită 3—0. Primele clasate t
1. T.S.K.A. ------ - -
2. Levski
3. Botev
4. Lokomotiv

FRANȚA (etapa a 34-a) - Nancy 
— Strasbourg 3—2 ; Angers — 
St. Etienne 2—2 ; Nantes — Bor
deaux 2—2 ; Angoultaie — Nice
1— 1; Valenciennes — Meitz 2—2: 
Sochaux — Bastia 1—1; Sedan — 
Red Star 5—0 ; Ajaccio — Nîmes
2— 2 ; Lyon ' - - --
settle — Rennes 5—0.
1. Marseille
2. St Etienne
3. Nantes

NORVEGIA . . 
Hamarkameratene 
0 -0 ; Rosenborg 
Viking — Frigg 4—1 : 
Brann 3—1 ; Fredrikstad 
emsgodret 3—3. 
conduce echipa Viking cu. 8 p.

OLANDA (etapa a 32-a) s A.Z. 
67 Alkamaan — Haarlem 4—0 ; 
Go Ahead Deventer — N.A.C. 
Breda 4—3 ; N.E.C. Nlmjegen —
5. V. Eindhoven 0-0; M.V.V. 
Maastricht — F C. Twente 0—2 ;

P.artizan 3—2, Rad- 
OllnJBija 1—1, Slo- 
1—0, O.F.K. — Sa- 
Radniclkl (N) —
Iată primele cla

ss 13 12 3 42-23 38 
23 14 8 6 40—22 36 
28 14 7 7 45—30 35 
28 14 7 7 35—22 35

(etapa a 26-a) e 
~4..b.a..a. — J.S K Slavia 1—o; 
Cemo More — Dunav 1-0 ; Ma-

26 20 5 1 71—17 
26 18 5 3 49—19
26 16 3 7 47—26
26 12 5 9 49-41

45
41
33
29

— Reims 0—0; Mar-

34 19 9 6 79—U 47
34 18 10 6 68—40 46
34 15 11 8 53-36 41

(etapa a 5-a):
- Sarpsborg 
Hoedd 4-1 :

Lyn — 
_____  — Stro-
tn clasament

iau locul lui Clark, ieșit din poartă. (Fază din 
simbătă la bondra în campionatul înter-britanic),

Telefotoi A. P. AGERPRES
Olymplakos — PA&K 1—01 
Arts - Apollon 3—0 ț Plerlkos — 
Heraklls 2—1; Serral — Egaleo 
0—0 ; OFI •— Lamaca 3—1. Par
tida dintra echipele Panathinal- 
kos si Proodeftiki a fost amt- 
nată. In clasament conduce AEK 
cu 79 p_, urmată de Panionlos 
74 p., Heraklla — 70 p etc.

SPANIA (optimi de finală — 
meciuri retur - ale Cupei) : Ma
laga — Las Palmas 1—0 (tn tur 
2—0) J Real Socledad — Sarago
ssa 0—0 (In tur 1—0) ț Sevilla — 
Granada 3-1 (în tur 1—1) ; F.C. 
Barcelona - Atletico Bilbao 3-0 
(in tur 0—1).

PORTUGALIA (optimile de fi
nală ale Cupel) c Sporting — 
Mindelense 2—0 ; F.C. Porto Fe- 
rroviario 4—1 Sesimbra — Ma
ritimo 1-1; Independente — 
Coimbra 1—0 ; Benfica — Barrel- 
rense 7—1; Belenense» — Boa- 
vlsta l—o.

CUPE
A.D.O. Haga. — Sparta. Rotter
dam 2—1; D.W.S. Amsterdam - 
Excelsior Rotterdam 0—0 ; Volen- 
dam —• Telstar 2—0 ; Ajax Ams
terdam — F.C. Utrecht ‘ ‘ 
Feijenoord Rotterdam — 

Primele clasate s
32 

l 32
32
82

Sport 6-1, 1
1. AJax
1. Feljenoord 
s ADO
4. Eindhoven

24
24
21
20

3-0 ; 
Holand 

*5118—13
5 3 77—23
6 5 61—26 
6 6 70—24

32
53
48
46

23-a) 1 F.C.
5—0 ; F.C.

Zurich 
Bellinzona 

Servette Geneva. — Sion 
Lucerna — Chaux de 
4—3 ; Bienne — Lugano 

- Lausann» 1—1.

23 13 8 2 81—24 36 
23 17 2 4 53—20 36 
23 9 9 3 40—30 27 
23 10 8 7 46—37 26

EI,VETIA_ (etapa

ZUrich —
2— 1; Young Boys
3— 1 - ~
1—1 7 
Fonda
3—2 ; Fribourg - 
PrimSle clasate s
1. Base;
2. Grasshopf 
3 Lugano 
4. Lausanne

*
Basel — Winterthur

Grasshoppers

UNGARIA
Kerencvaros
Raba Eto ___  ___ _____,___
3— 0 ; MTK - Szeged 5—2; Vasas — 
Komlo 6—1 ; Szombathely — 
Honved 2—0 ; Uj pești Dozsa — 
Pecs 2—1; Csepel - Videoton
4— 0 ; Tatabanya — Dunaujvaros 
i—0. Primele clasate :
1. Uj pești Dozsa
2. Vasas
3. Ferencvaros
4. Honved

(etapa a 25-a) ț 
— Dlosgyor 2—0; 
Gyor — Salgotarjan

25 17 5 3 60—24 47
25 16 2 7 54—20 40
25 12 8 5 39—20 40
25 12 6 7 45-30 37

CEHOSLOVACIA (etapa a 27-a): 
Inter Bratislava - ZVL Jlllna 
2—2 ; Lokomotiv Kosice — SKLO 
Union Teplice 2—0: VSS Kosice 
— Slovan Bratislava 2—0; Spar
tak Tmava — Slavia Praga 1—1; 
T.J. Trjlnec — Jednota Trencin 
1—0 : Banlk Ostrava — T.E Got- 
waldow 4—2 ; Skoda Plsen — 
Tatran Preșov 3—0. Clasament: 
1. Spartak Ti-nava — 37 p ; 2. 
VSS Kosice — 34 p ; 3. Banik 
Ostrava — 32 p etc.

GRECIA (etapa a 31-a): AEK 
— Kavala 4—0 ; Ethnikos — Pa- 
nionis 3—0 ; Fostir — Veria 1—0;

ECHIPA DE VOLEI 
STEAUA A PLECAT 

LA LIBEREC

Echipa masculină de volei 
Steaua București a plasat la 
Eibereo (Cehoslovacia) pentru 
a participa, între 25 și 30 mai, 
la Turneul armatelor prietene, 
împreună cu lotul campionilor 
noștri, a făcut deplasarea 
arbitrul Patru Zoe. Și '

AU ÎNCEPUT 
ÎNTRECERILE DE LA 

ROLAND GARROS

La Paris au început întrece
rile tradiționale ale turneului 
de tenis de la Roland Garros. 
Iată primele rezultate : Ashe— 
Varga 6—2, 6—1, 5—7, 6—1 ; 
Ruffels—Rodriguez 6—0, 6—4,

MORTS 
preș). — 
ținută tn 
Monaco" 
scoțianul 
conduce tn clasamentul cam
pionatului mondial (formula 
I). El totalizează 24 p, fiind 
urmat de belgianul Jacky, 
Ickx — 10 p, americanul Ma* 
rfo Andretti ți suedezul Ron- 
nie Pettersson cu cîte 9 p, 
neozeelandezii Chris Amon și 
Denis Hulme cu cîte 6 p, el* 
vețianul Clay Regazzoni — 
4 p etc.

fn cursa desfășurată dumi
nică Ia Monte Carlo, Jackie 
Stewart (pe „Tyrrell Ford") 
a parcurs 251,600 km în lh 
52:21,3, cu o medie orară de 
134,359 km. Pe locul secund 
s-a clasat Pettersson („March")
— lh 52:46,9, urmat de Ickx 
(„Ferrari") — lh 53:14,0, Hul
me („McLaren") — lh 53:28,0, 
Fittipaldi („Lotus") — lh 
54:52,0 etc. Cel mai rapid tur 
de circuit a fost realizat de 
J. Stewart cu o medie orară 
de 137,737 km.

— -------------------- -3------------

6—2; Courcol (Franța) — Se
ver Mureșan (România) 3—6, 
6—4, 6—3, 6—3 s Proisy — Le- 
iius 6—2, 6-4. 6—1 ; Gulyas— 
Gisbert 4—6. 7—5, 1.1—9, 6—21 
Richey — Di Domenico 6—2, 
6-4, 6—2.

TOSELLO CIȘTIGA 
ETAPA A IV-A TN 
„TURUL ITALIEI"

în cea de a IV-a etapă a 
„Turului Italiei", desfășurată 
pe distanța Benevent — Pes- 
casseroli (203 km), 
a revenit italianului 
în 6h 22:50, urmat de 
triotul său Sorlini în 
timp. Enrico Paolini 
continuă să poarte 
galben.

victoria 
Toșello 
compa- 
același 
(Italia) 
tricoul

Redacția și administrația i București, »t», Vasil» Gonta nr. 16) telefoane: centrală 11.10.05, lecția corespondenți 11.51.09, interurban 72 și 286 | telex t sportrom buc. 180, Tiparul „I. p. informația", București 40368


