
VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

IN ȚĂRILE AFRICANE

PRIETENIE Șl ÎNȚELEGERE INTRE POPOARE 
morabile evenimente politice contem- porane.

într-un consens unanim, întreaga 
națiune își afirmă atașamentul de
plin față de politica internă și ex
ternă a partidului nostru, in care 
recunoaște propria sa politică, țelu- 
rile și aspirațiile sale, față de stră
lucita și neobosita activitate patrio
tică, pusă în slujba idealurilor ce’.or 
mai nobile și mai înalte, desfășu
rată zi de zi de către secretarul ge
neral al partidului.

în întreaga țară continuă să răsune 
amplu ecourile vizitei pe care tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU a între
prins-o recent în unele țări africane.

Prin telegrame, mesaje, scrisori, 
luări de cuvînt în presă, oameni de 
cele mai diferite profesiuni, munci
tori, tehnicieni, ingineri, lucrători pe 
tărîmul științei, artei sau culturii, ro- 

, mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități exprimă adeziunea po
porului nostru față de rezultatele a- 
tît de fructoase ale vizitei, sortită 
să rămînă unul dintre cele mai me-

Dînd glas sentimentelor profunde 
de stimă, dragoste și prețuire, pe 
care le nutrește față de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, întregul ac
tiv al mișcării de educație fizică și 
sport, ține să-și exprime acordul de
plin față de roadele bogate ale lun
gii călătorii pe care șeful statului 
nostru a făcut-o pe continentul a- 
frican, ducind mesajul de pace, prie
tenie, înțelegere și colaborare al Ro
mâniei Socialiste.

TELEGRAMĂ

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI
TOVARĂȘULUI SECRETAR GENERAL NICOLAE CEAUȘESCU

Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport iși 
îndeplinește înalta datorie de a vă transmite dumnea
voastră, conducătorul drag al partidului și statului, sen
timentele de adincă satisfacție ale sportivilor, tehnicie
nilor și întregului activ al mișcării sportive pentru în
cheierea cu strălucit succes a vizitei prietenești pe care 
ați întreprins-o în cele opt țări ale continentului african.

Noi, toți, asemenea fiecărui cetățean al scumpei noas
tre patrii, am urmărit zi de zi cu un interes deosebit 
desfășurarea acestei vizite. Am putea spune că am fost 
alături de dumneavoastră, inimă lingă inimă. Ne-am 
bucurat nespus și am fost mindri de primirea care vi 
s-a făcut în fiecare țară, în fiecare oraș, in fiecare între
prindere sau instituție vizitată.

Căldura cu care ați fost intimpinat pretutindeni, res
pectul și admirația cu care ați fost ascultat, rezultatele 
consemnate în comunicatele comune sînt mărturii grăi
toare ale justeții politicii externe a partidului și statului 
nostru, de solidaritate cu statele care au scuturat jugul 
imperialist, cu mișcările de eliberare națională, cu cei 
care luptă pentru independență, pentru progres și bună
stare.

Prin glasul dumneavoastră, stimate tovarășe NICOLAE 
CEAUȘESCU. strălucit mesager ai dorinței de pace și co
laborare a poporului român, a răsunat pe pămintul fier
binte al Africii glasul nostru, al tuturor.

Mulțumindu-vă din inimă pentru lupta activă, neobo
sită, pe care o desfășurați in fruntea partidului și sta
tului pentru făurirea societății socialiste multilateral dez
voltate in țara noastră, pentru sporirea neîncetată a pres
tigiului de care se bucură România in rindul popoarelor 
din întreaga lume, ne angajăm să nu precupețim nici un 
efort pentru triumful politicii interne și externe a Parti
dului Comunist Român, pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor trasate de Congresul al X-lea al partidului.

Pornind de la faptul că sportul este unul din mijloa
cele de cunoaștere și apropiere intre popoare, Consiliul 
Național pentru Educație Fizică și Sport vă asigură că 
va milita pentru consolidarea și amplificarea relațiilor 
de colaborare în domeniul sportului pe care România Ie 
are cu țările africane, ce «i cu celelalte țări ale lumii.
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RENUMELE CUCERIT AZI IN LUME DE ROMÂNIA
UN PUTERNIC STIMULENT PENTRU SPORTIVI!

Am încercat un sentiment de 
puternică mîndrie patriotică urmă
rind manifestațiile de înaltă sti
mă și caldă prietenie cu care a 
fost întîmpinat conducătorul statu
lui român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în călătoria întreprinsă 
prin opt țări africane. Ele reflectă 
prețuirea de care se bucură Ro
mânia socialistă, poporul nostru, 
pretutindeni în lume.

Animate de dorința 
dependență națională și prosperi
tate, popoarele țărilor 
zi ta te au salutat în persoana

de pace, in-

africsne vi- 
to-

varășului Nicolae Ceaușescu nu 
numai pe mesagerul unui popor 
prieten, dar și pe ferventul susți
nător al cauzei lor drepte.

Pentru mine, sportiv român din 
lotul olimpic, aprecierea de care 
se bucură țara mea îmi umple 
inima de fericire. In acele mo
mente. in care am văzut stima de 
care se bucură conducătorul sta
tului nostru, am încercat același 
sentiment pe care l-am trăit în 
clipa în care la Mar del Plata, 
în Argentina, 
cord a primul

lumii, vedeam tricolorul românesc 
fl ut urina pe cel mai înalt catarg.

Renumele pe care și l-a cucerit 
astăzi in. lume Republica Socialis
tă România reprezintă pentru 
mine tm stimulent in pregătirea 
viitoare, un puternic imbold de a 
apăra cu și mai multă dăruire cu
lorile patnei noastre dragi in ma
rile întreceri internaționale.

In timp ce mi se a- 
titlu de campion ai

GHEORGHE BERCEANU 
maestru emerit al sportului 

la lupte

ADMIRAȚIE §1 PREȚUIRE ÎN TOATE ȚĂRILE VIZITATE
r.al. In peregrinările făcute alătur*, 
de echipa națională de fotbal. In 
ultimii ani. Chiar pe pămintul a- 
frican am înțeles, mai de mult, că 
opjnia publică din țări care și-au 
cucerit relativ recent independen
ța politică, care luptă pentru o e- 
fectivă independență economică, 
văd în România Socialistă un 
stindard al demnității naționale și 
al echității sociale. Prezența to
varășului Nicolae Ceaușescu pe 
pămintul Africii, spiritul profund 
al convorbirilor purtate, au întărit

Vizita fructuoasă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pe continentul 
african este expresia dorinței Ro
mâniei de a colabora cu toate po
poarele lumii, de a afirma în via
ța internațională drepturile țărilor 
mici și mijlocii, de a exprima răs
picat cuvîritul lor de pace și idea
lul lor de bunăstare și prospe
ritate

Politica internă și externă a 
partidului nostru a atras admira
ția și prețuirea întregii lumi și de 
acest lucru m-am convins perso-

prestigiul României. au cimentat 
legăturile de prietenie dintre po
porul nostru și popoarele africane 
vizitate, au afirmat încă o dată 
viabilitatea politicii consecvente a 
tării noastre de așezare la baza 
relațiilor dintre state a deplinei 
egalități în drepturi. respectului 
suveranității naționale, neameste
cului in treburile interne, avanta
jului reciproc.

Prof. ANGELO NICULESCU 
antrenor federal

(Continuare in pagina a 2-a)

După „triunghiularul"

din Capitală

■ RESITENI 
AU DAT FORȚA

*

ECHIPEI

Formația fertili ă a contat
Groza

României și-a

vorSecvență de la partida Dinamo—Universitatea Craiova, disputată in tur-și încheiată cu scorul de 3—0 Iși 
lua oare, mtine, studenții craioveni revanșa pe teren propriu ?

MÎINE SE REIA CAMPIONATUL DIVIZIEI A

ÎN PERIOADA DE ÎNTRERUPERE,
A

ECHIPELE SAU ANTRENAT INTENS
da- 
fot-Întrerupt pentru zece zile, 

țorită dublei intilniri cu 
baliștii francezi, campionatul 

primei noastre divizii se va relua 
mîine cu etapa a XX-a. care pro
gramează cîteva partide de mare a- 
tractivitate (Universitatea Cluj — 
Steagul roșu Brașov. Universitatea 
Craiova — Dinamo. F.C. Argeș — 
Steaua). Cu toate că multe echipe 
au avut jucători selecționați in di
verse loturi (A, olimpic, tineret, se- 

ii-au 
lalea 
x>m-
Dj-

• au

lecționata studențească), ele nu 
întrerupt nici un moment activ 
de pregătire In vederea unei 
portări meritorii in campionat 
minică și luni, la antrenamen 
luat parte si jucătorii chemați la 
loturi Amănunte referitoare ia pre
gătirile efectuate la sfirsitul sâplămî- 
nii trecute si Ia începutul celei ac
tuale. vă prezentăm în rindurile de 
mai ios.

U.T.A. a jucat Ia rn j locul săptă- 
minii trecute cu Vagonul si cum au 
lipsit cinci titulari chemați țr. cele 
trei loturi reprezentative liderul cam
pionatului a pierdut cu 4—3. Simbă- 
tă. textiliștii au susținut i 
școală in compania formației 
neret-rezerv e.

CLASAMENTUL
1. U.T.A.
2. Steagul roșu
3. F. C. Argeș
4. ,U- Cluj
5. Sport Club Bacău
6. Dinomo
7. A. S. Armata Tg
8. Steaua
9. Univ. Craiova

10. Jiul
11. Petrolul
12. Rapid
13. Politehnica lași
14. rarul
15. C.F.R. Cluj
16. Crișul

a jucat In Ghencea, sim-

un joc- 
i Je ti-

DINAMO
bâtă, și a ciștigat cu 2—1. prin go
lurile înscrise de Doru Popescu și 
Mustățea. Astăzi, echipa va pleca la 
Craiova, unde speră să facă o figură 
onorabilă. Dumîtrache este internat 
in spital si va fi in curlnd operau 

PETROLUL s-a deplasat simoătă la 
București, unde a jucat, pe stadionul 
Giulești. cu lidera] seriei I a Divi
ziei B, Sportul studențesc, de care a fost 
întrecută cu 2—1. După Cringașu. 
accidentat la Bacău (are piciorul in 
ghips), sîmbătă a suferit o întindere 
și Mieriuț. așa incit formația ploieș- 
teană are probleme in privința de
fensivei.

CRIȘUL a susținut două jocuri la 
sfirsitul sâptămînii trecute (4—0 cu 
Bihoreana Marghita și 5—3 cu echipa 
de tir.eret-rezerv e) Schiopu și Lu- 
caci se află in sesiune de examene. 
Bule este accidentau

POLITEHNICA IAȘI are și ea di
ficultăți in alcătuirea ,Jl*-lui de joc. 
lanul este accidentat și nu va juca 
mai multă vreme. Moldoveanu nu-i 
încă refăcut și va face parte, proba
bil, din formația de tineret-rezerve, 
iar Cuperman a fost Incorporau Se 
pare că Alecu va fi o soluție pentru 
înlocuirea lui

RAPID a jucat sîmbătă cu rezer
vele Sportului studențesc și a cîști- 
gat destul de greu, cu 1—0, prin go
lul înscris de Marin Stelian. Simbă- 
tă, Neagu a suferit o ușoară întin
dere, dar se speră în folosirea sa 
mîine. Mușat a reluat antrenamen-

lanul.
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XX-a
35—16
26—12
31—26 
29—21 
31—25 
26—21
19—17
2->—16 
2-
17—21 
10-22
21— 25
22— 26
17—26
13—26

7—28

23

.CRITERIUL DE PRIMĂVARA
AL TENISMENILOR

în vederea „amicalelor" 
de volei cu echipa României

Un eveniment de seamă în lu
mea voleibalistică este prilejuit de 
vizita echipei masculine a R.D. Ger
mane, campioană mondială, care 
urmează să susțină 4 întîlniri a- 
micale cu reprezentativa României. 
Voleibaliștii noștri debutează astfel 
în sezonul internațional 1972, în- 
tîlnirile cu campionii mondiali con
stituind totodată un prim examen 
al pregătirilor lotului olimpic în 
vederea turneelor următoare și în
deosebi a celui din Franța (4—11 
august), la care tricolorii noștri vor 
lupta pentru obținerea dreptului de 
participare la J.O.

Confruntările cu valoroșii sportivi 
din R. D. Germană sînt programate 
miercuri și joi în sala „Ceahlăul" din 
P. Neamț, iar sîmbătă și duminică 
în sala „Victoria" din Ploiești. In 
vederea acestor importante partide, 
reprezentativa României s-a de
plasat la P. Neamț, unde a efectuat 
cîteva antrenamente de omogeni
zare sub conducerea lui N. Sotir, 
A- Drăgan și P. Brașoveanu. în lot 
au fost convocați mai multi jucă
tori, printre care amintim pe William 
Schreiber, Gabriel Udișteanu, Ma
rian Stamate, Gyula Bartha, Cor
nel Oros. Laurențiu Dumănoiu.

Campionii mondiali au sosit ieri 
pe calea aerului la București, ur- 
mînd ca azi să plece la P. Neamț. 
Nu lipsesc din lot cunoscuții Jur
gen Freiwald. Wolfgang Webner, 
Arnold Schultz, Rudi Schumann, 
Horst Peter etc., jucători care s-au 
încununat cu laurii de campioni ai 
lumii la Sofia, în 1970. Fără în
doială. confruntările dintre cele 
două echipe suscită un justificat in
teres, atît pentru numeroșii iubitori 
ai voleiului din P. Neamț și Plo
iești, cit și pentru întreaga opinie 
publică sportivă.

(Continuare in vag. a 3-a)

între 19 și 23 aprilie, turneul internațional

(dreapta) va evolua din 
la patinoarul „23 August", așa cum a făcut-o și la C.E. din 1969 

cind a lăsat o excelentă impresie.

Cunoscutul campion sovietic Valeri Tregubov 
nou

doar pe Anca
Echipa masculină a 

luat o frumoasă revanșă în fața se
lecționatei Franței — lipsită însă de 
9 dintre campionii și recordmanii săi 
(în frunte cu Rousseau, Vigne, Menu 
și Berjeau) — pentru înfrîngerea 
netă suferită anul trecut în meciul 
triunghiular da la Millstadt. Cunos- 
cînd valoarea și posibilitățile actuale 
ale înotătorilor noștri, succesul 
poate fi apreciat mai mult decît me
ritoriu. Ceea ce ni se pare însă pa
radoxal este faptul că echipa mascu
lină, care a obținut această revanșă, 
a fost poate cea mai slabă din cele 
pe care antrenorii noștri le-au ali
niat în ultimii doi ani în fața Ceho- 

r slovaciei, Poloniei și chiar la ultima
Balcaniadă.

Victoria, puțin scontată la începu
tul întrecerilor, a fost obținută da
torită eforturilor cîtorva înotători și, 
în primul rînd, ale sportivilor reși- 
țeni, pregătiți de prof. Ioan Schus
ter. De data aceasta, referindu-ne 
In mod deosebit la valoarea perfor
manțelor, omul nr, 1 al echipei a 
fost Eugen Aimer, care a confirmat 
în bună măsură progresul înregis
trat în acest sezon. El a învins de 
o manieră extrem de clară pe crau- 
liștii francezi, impresionînd real
mente pe antrenorii oaspeților, cele
brii Jean Boiteux (campion olimpic 
în 1952) și Alex Jany (fost record
man mondial), specialiști în materie. 
E. Aimer și-a însoțit 
foarte constante cu noi 
ale țării, 16 : 59,5 - 1500 m și 4 :15,6 
— 400 m, cifre de bună V___
ropeană, dovedind totodată posibili
tăți mult mai mari. Ceualti ioi spor- 
tivi reșițeni nu și-au dezamăgit an- 
trenorul, încheind cursele lor cu 
noi recorduri ale României, care Ii 
apropie din ce în ce mai mult de 
grupul de elită al continentului. Mir
cea Hohoiu cu 62,2 pe 100 m spate 
și mai ales tînărul Dietmar Wetter- 
neck (15 ani) cu 2 : 17,9 — 200 m 
mixt și 4 :58,0 — 400 m mixt au

evoluțiile 
recorduri

valoare eu-

Anca Groza — patru curse șt tot atitea victorii 
dovedit că oricînd echipa națională 
poate conta pe ei.

O plăcută surpriză pentru toată 
lumea a fost Ion Miclăuș. Victorios 
la 100 m delfin (deși nu era credi 
tat cu cea mai bună performanță), 
clasat pe locul doi în cursa de 100 
m liber în care a devansat doi va
loroși sprinteri francezi, dinamovis- 
tul a avut și contribuții esențiale în 
cîștigarea celor trei ștafete, unde a 
fost cronometrat cu 55,7 - 100 m 
liber, 2 :02,8 — 200 m liber și 60,3 
— 100 m delfin. Mai puțin străluci
tor că în alte ocazii, dar totuși 
foarte util echipei reprezentative. 
Marian Slavic a luat nu mai puțin 
de 
zile, 
clar pentru 
cordmanul 
„apele, sale" pe parcursul celor două 
probe de sprint, 100 m și 200 m (unde 
de altfel, a și fost învins). El s-a 
concentrat însă la maximum în cele 
trei ștafete, purtînd spre victorie 
cvartetele noastre. Mulțumitor — a- 
portul adus de Octavian Resler (bras) 
și Atila Petelei (200 m delfin). în 
schimb. Gh. Lupu, A. Șoptereanu, 
D. Naghi, C. Rolic s-au comportat 
inadmisibil de slab, fiind cronome
trați cu rezultate accesibile astăzi fe
telor de 15 și 16 ani,

în general, a fost evident că ac
tualei echipe reprezentative mascu
line ii lipsește omul nr. 2 pentru a- 
proape toate probele, element esen
țial în orice întîlnire bilaterală sau 
triunghiulară.

Concursul feminin, era și de aș
teptat de altfel, a fost clar dominat 
de o veritabili echipă naționali a 
Franței, din care au lipsit doar Cla
ude Mandonnaud și Sylvie Le No- 
ach. Superioritatea oaspeților a fost 
evidentă mai ales în domeniul crau- 
lului și spatelui, specialități în care 
această țară are frumoase tradiții. 
Singura dintre sportivele noastre 
care a reușit să le depășească net a 
fost Anca Groza, victorioasă în pa
tru probe (delfin și mixt) la nivelul 
bunelor sale recorduri naționale. In 
ușor progres — reșițeanca Lavinia 
Donea. Evoluții sub așteptări — Eu-

genia Cristescu, Adriana Pupî- 
zan, Gyongy Sovago, iar foarte slabe 
— Anca Georgescu și Camelia Vîjeu. 
Este limpede că, în continuare, an
trenorii noștri nu reușesc să ali
nieze o echipă națională feminină 
care să iasă din mediocritate.

Adrion VASILIU

176 de tenismeni șt 
dispută de ieri, pe 
la Progresul, întiietatea in „Crite
riul de primăvară", al doilea con
curs în aer liber. Tn afara Capi
talei mai sînt reprezentate o serie 
de centre din țară : Brașov. Timi
șoara, Arad, Oradea. Cluj. Tg. Mu
reș, Constanța. Galați, Craiova. 
Cîmpina, Reșița. Se joacă in ca
drul a două categorii juniori (17— 
18 și 15—16 ani) și seniori, in a- 
fara probelor de simplu fiind pro
gramate și ceie de dublu.

Ieri, în prima zi a întrecerilor,

tenismene -iși 
terenurile de

șase starturi 
punctînd din 

toată 
țării- nu

în cele 
plin, 

lumea
s-a

A 
că 

aflat

trei 
fost 
re
in

• Normele prcvâzutc au fost realizate numai In parte
• Juniorii din nou printre performeri • Organizare perfecta

Făclnd bilanțul celei de a 24-a e- 
diții a campionatelor naționale de 
haltere, se poate aprecia că, din 
punct de vedere tehnic, rezultatele 
înregistrate s-au ridicat la un nivel 
mulțumitor. Patru recorduri la se
niori și 5 la juniori — lată recolta 
cltorva dintre cei mai valoroși hal-cltorva dintre cei mai 
terofill ai țării.

Firește că in pragul 
europene ne așteptam 
zultate mai bune. După cum se știe, 
pentru candidați! olimpici s-au fixat 
citeva baremuri pentru perioada ac
tuală, dar din păcate ele n-au fost 
îndeplinite decît de Vasile Bădescu : 
355 kg la categoria pană. In schimb, 
1. llortopan a fost cu 2,5 kg. sub 
barem, ca și V. Rusu, în timp ce 
M. Grigoraș este despărțit de normă 
de 7,5 kg.

Pentru campionatele europene slnt

campionatelor 
la unele re

fixate norme cu mult mal mari. Vor 
fi ele realizate ? Greu de crezut I 
Timpul este relativ scurt, iar unul 
dintre componenți, M. Grigoraș, a su
ferit o întindere de ligamente la cot, 
așa înclt este indisponibil cel puțin 
o săptămînă!

Dintre ceilalți campioni, care nu 
fac parte din lotul olimpic, compor
tări bune au avut F. Balaș (cat. u- 
șoară cu 412,5 kg.) și S. Herghelegiu 
(cat. grea cu 470 kg.). Cu rezultatul 
de 412,5 kg. F. Balaș poate ocupa cu 
siguranță un loc printre primii 6 la 
campionatele europene Dar el nu es
te oare capabil de mai mult ? Cre
dem că da. Pentru aceasta el va tre-

lon OCHSENFELD

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

tabloul s-a completat cu primele 
rezultate. Surprizele au lipsit, ca
pii de serie trecind relativ ușor de 
primii lor adversari. Astfel, Petre 
Mănnureanu a lăsat un singur 
ghem lui P. Dumitrescu (6—0
6— 1). iar Ionel Sântei a înscris și 
el un scor net in fata lui R. Bă
din : 6—2, 6—2. La întreceri par
ticipă trei oaspeți de peste hotare, 
tenismenii polonez* J. Niedzwiecki. 
A. Dobrowolskj șl I. Hoffman.

Iată și alte rezultate din turneul 
masculin al seniorilor: Dumitres
cu — P Sântei 4—6. 6—1. 6—1 ; 
Hirju — Bondoc 6—2. 7—5 ; I 
Giurgiu — Mocanu 6—2. 3—6. 6—2; 
R. Bădin — Cociuban 6—2. 
Navroțchj — Fodor 6—2. 
Munleanu — Palada 6—1, 
Șoșoi — Horvath 1—6, 
Nițu 
Viziru 
Crișan 
Casapu 
tinescu 
Stoleru 
tate din turneul feminin : Mariana 
Nunweiller — Lucia Tănăsescu
7— 5, 6—1 ; Vera Rado Pura —
Sanda Dron 6—3. 6—2 ; Felicia
Bucur — Mihaela Nosa 6—0. 6—2 ; 
Ecaterina Roșianu — Ioana Bădin 
6—0, 6—1 ; Florica Butoi — Paras- 
chiva Georgescu 6—2, 6—0.

7—6. < 
6—3 ;

6—1, 1
6—3. I

6—1 :
6—3 :
6—1 :
6—4 :

A.
6—2 ;
6— 1 ;

— Bircu 7—5.
— Copăceanu
— Panaitescu

i — Ivașcu 6—0. 6—3 : Cos-
— Grad 6 3. 6—1 ; Rusu—

i 6—1. 6—2. Și cîteva rezul-

CENTURA DE AUR"
9 Tregubov (U.R.S.S.) și Garbey (Cuba) din nou la București!

Peste puțin timp, mai exact în
tre 19 și 23 aprilie, iubitorii boxu
lui din București vor avea prilejul, 
pentru prima oară in acest an, de 
a vedea la lucru o serie de pugi- 
liști din mai multe țări, unii me- 
daliați olimpici sau europeni, alții 
campioni ai jocurilor panamericane 
etc. Această reuniune de sportivi 
de primă mină este ocazionată de 
prima ediție a campionatelor in
ternaționale ale României care vor 
fi dotate cu „Centura de aur“.

Inaugurarea acestor dispute va fi 
făcută de sportivi din țările in care 
nobila artă se bucură de un fru
mos prestigiu, așa cum sînt : 
U.R.S.S.. Polonia. Cuba. Ungaria, 
R.D. Germană. Italia, Bulgaria și. 
bineînțeles, România. Acestora li se 
vor alătura boxeri din Iran, Maroc 
și alte țări care încă nu și-au con
firmat participarea.

Enumerarea delegațiilor care 
și-au anunțat prezența la întreceri 
este o chezășie a disputelor aprin
se ce vor avea loc sub cupola pri
mitoare a patinoarului „23 August", 
care va fi amenajat special pentru 
aoest eveniment sportiv. De altfel, 
această bază este familiarizată cu

BASCHETBALISTELE JUNIOARE LUPTA
PENTRU TITLUL DE CAMPIOANE NAȚIONALE
Cele mai bune opt echipe femi

nine, clasate pe primele locuri în 
seriile diviziei școlare și de ju
nioare, Iși dispută, de astăzi pînă 
sîmbătă, în sala Olimpia din Timi
șoara, turneul final al acestei com
petiții. Cinstea de a candida la 
titlul de campioană a României 
și-au cucerit-o, de astă 
pele Șc. sp. Satu Mare 
Gabriela Both), Șc. sp.
Pop), Lie. „Bolyai" Tg. Mureș (Gh.

dată, echi- 
(antrenoare 
Cluj (Horia

FullBp), C.S.M. Iași (Cornelia Za- 
mă). Lie- „N. Bălcescu" Craiova 
(Angela Minculescu), Șc. sp. Bra
șov (Gh. Roșu), Lie. 35, București 
(Gh. Benone) și Șc. sp. 2, Bucu
rești (Constantin Dinescu).

★
într-o dublă întîlnire internațio

nală amicală de baschet feminin, 
disputată la Constanța: Voința Con- 
stanța-Spartak Varna 60—59 și 
49—61. _

lumea boxului, deoarece tot aici 
au avut loc, în anul 1969, campio
natele europene de seniori, la care 
boxul românesc a înregistrat un 
răsunător succes.

Această primă ediție a „Centurii 
de aur" a stîrnit un ecou favorabil 
în rir.dul federațiilor de speciali
tate din țările europene și de pe 
alte continente, care au înscris în 
competiție pe cei mai buni boxeri 
de care dispun la această oră. Con
cludentă în această privință este 
hotărîrea specialiștilor din U R.S.S. 
de a trimite la București sportivi 
cu cart Uniunea Sovietică se va 
prezenta și la J.O. de la Miinchen. 
în fruntea delegației se află renu- 
miții Tregubov. Hromov și Abdu- 
rahmanov, boxeri excelenți, cu un 
palmares impresionant. Dar mai bine 
să vă prezentăm întreaga garnitură 
a sportivilor sovietici, de la cate
goria semimuscă la categoria grea: 
Semenov, Zarektuiev. Koliscev, 
Kuznețov, Hromov, Kamnev, Ab- 
durahmanov, Tregubov, Risciev, 
Karataiev și Pocetișkin.

Cuba va fi prezentă la București 
cu un lot de 16 boxeri, printre care 
se află doi campioni ai jocurilor 
panamericane și doi finaliști olim
pici : Enrique Regueiferos (ușoară) 
și Orlando Garbey (mijlocie mică). 
Pugillțtii din Marea Caraibilor au 
fost întotdeauna printre protago
niștii marilor competiții, iar în Ro
mânia ei sînt bine cunoscuți prin 
evoluțiile lor spectaculoase în 
cursul cărora au demonstrat multe 
cunoștințe tehnice și o vitalitate 
excepțională.

Mai amintim aici că delegațiile 
sportivilor din Polonia, Ungaria și 
R.D. Germană cuprind nume cu re
zonanță în boxul european, fapt ce 
va da întrecerilor de la patinoarul 
„23 August" o amploare deosebită. 
Despre sportivii noștri și ai celor
lalte țări, vom vorbi cu altă ocazie.

Paul IOVAN



O PUTERNICA VALOARE DE SIMBOL
Vizita tovarășului___  _ , Nicolae 

Ceaușescu tn cele 8 țări ale Afri
cii reprezintă un moment de o 
importanță deosebită In politica 
externă a României. Ea are o pu
ternică valoare de simbol. Este un 
simbol al solidarității dintre clasa 
noastră muncitoare și tînăra clasă 
muncitoare africană, forța de 
bază a schimbărilor radicale in
tervenite în aceste țări care au 
ieșit din lunga noapte colonială și 
au pășit în perioada istorică de 
optimism, de entuziasm și de va
lorificare a unor imense capacități 
potențiale, caracteristică popoare
lor care intră în circuitul mon
dial.

Urmărind îndeaproape etapele 
vizitei efectuate de conducătorul 
partidului și statului nostru în 
Africa, am simțit, la fel ca și altă

dată, că tdamațiLa și aplauzele 
erau adresate în aceeași măsură 
poporului român. României aocia- 
liste și coc ducătorului ei stimat și 
prețuit. Am pntut constata. In a- 
celasi timp, prestigiul de care se 
bucură tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
eminent om politic șj ce stat al 
epocii pe care o trăim, politică 
justă rr.amst-er.mirtâ pe care o 
promovează cu consecvență țara 
noastră. Este o politică clară, care 
corespunde integral cauzei progre
sului, păcii și socialismului. întă
ririi continue a forțelor antiiznpe- 
rialiste.

Dind o înaltă apreciere activi
tății neobosite, pătrunsă de un în
flăcărat patriotism și internațio
nalism pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o desfășoară pentru 
dezvoltarea ccntmuâ a scumpei

noastre patrii, Republica Socialistă 
România, pentru întărirea priete
niei intre toate popoarele lumii, 
«portivil, activiștii șl antrenorii 
clubului Steaua, care va sărbători 
în curînd un sfert de veac de e- 
xistență, se angajează cu toată 
fermitatea să-și perfecționeze ne
încetat pregătirea politică și ideo
logică. precum și pe cea de in
struire, astfel ca rezultatele să o- 
glipceascâ și mai fidel marile po- 
s.bihtăți de afirmare ce le sînt 
create pentru a putea obține per
formanțe de anvergură, la nivelul 
unei unități sportive de elită și 
implicit al cerințelor mondiale.

CU PROFUNDE SENTIMENTE DE MÎNDRIE
cu un interes deo- 
publicate în presă 
la televizor, oglin-

Am urmărit 
sebit relatările 
sau transmise 
dind momentele cele mai importan
te ale vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul 
partidului 
Consiliului de Stat 
într-o serie de țări din Africa.

M-a impresionat primirea făcută 
peste tot șefului statului român, 
sentimentele de caldă afecțiune cu 
care acesta a fost înconjurat.

Din cuvîntările rostite de tova
rășul Nicolae Ceaușescu în timpul 
vizitei, am putut desprinde foarte

nostru,
general al 

președintele 
al României,

multe idei pline de generozitate. 
Esența lor cecurge cin concepția 
noastră politică supertaară pe care 
o așezăm la baza relațiilor dintre 
stata Valoarea, rezonanța poiinai 
externe a partidului și statului 
nostru, capacitatea acesteia de a 
întruni adeziuni se datorează spi
ritului constructiv cu care poporul 
român pledează pentru reiat:: 
normale între state. între e-ațenr 
relații bazate pe efimă și respect 
reciproc, pe neamestec in trebur„e 
interne.

Exprimîndu-mi acordul deplin și 
mîndria față de activitatea laboo-

FAVORITELE—ÎNVINGĂTOARE ÎN DIVIZIA 8
1
I '/ Duminică s-au 

disputat partidele 
din cadrul celei de 
a Il-a etape a re

turului campionatului de handbal, 
divizia B, atît la masculin, cit și 
la feminin. Această rundă, în care 
s-au consumat două derbyuri ex
trem de interesante, a fost destul 
de calmă, cu rezultate în general 
scontate, excepție făcînd doar re
zultatul de egalitate înregistrat de 
lidera seriei a Il-a la feminin,
C.S.M. Sibiu.

MASCULIN, Seria I: VOINȚA
BUCUREȘTI — RELONUL SAVI- 
NEȘTI 26—19 (9—7). Rareori am a- 
vut ocazia să vedem un joc cu ase
menea fluctuații ale scorului ! In 
min. 3, Voința conducea cu 3—0, 
dar peste zece minute cei care se 
aflau in frunte erau oaspeții (min. 
13 : 3—4) 1 Bucureștenii depun se
rioase eforturi în continuare și reu
șesc din nou să se distanțeze (min. 
25 : 9—5), însă neatenția tor in a 
parare (unde numai portarul Gh. 
Anca și-a făcut datoria pe dețțm) 
face ca pauza sâ-i găsească cu un 
avantaj destul de fragiL

In repriza secundă. Re.anul (e- 
chipâ neașteptat de matură, care 
mizează insă prea mult pe gabaritul 
șl .. duritatea jucătorilor săi) în
cearcă sâ remonteze handicapul, 
clar elevii antrenorului Ilie Alexan
dru se concentrează, combină efica
ce în atac (mai ales cuplurile Ro- 
șescu — Anghel. Zamfirescu — Bu
nic) și se apără mai atent, pâstrin- 
du-și avantajuL Handbaliștij cm Să- 
vi nești par. pentru moment resem
nați. nu mai fac eforturi nici in 
atac, nici în apărare, dar in min. 
45. Voința conduce cu 22—16 și slă
bește ritmul, dind astfe; posibil.taie 
oaspeților să refacă ceva d:n tere
nul pierduț (min. 50 : 22—19). însă 
finalul bucureștenilor este irezisti
bil, ei detașîndu-se clar în Învingă
tori. Principalii realizatori : Buruc 
(6). Zamfirescu (6) 
— Voința, 
Dandu (4).

I:

22—20 (16—PV Cooșa M«i
— Textila Cisnădîe 16—12 (7—3K 
ASA Sibiu — Mmacr Baia Mare 
12—18 (8—8\ Timișul Lugoj — Sri- 
ința Lovrin 17—9 (8—5) ; Șriința 
Petroșani — Gloria Arad 18—11 
(7 — 2). FEMININ, Seria

PROGRESUL BUCUREȘTT
SPARTAC PLOIEȘTI 9—7 '—4
Derby-ul acestei ser:: a oferit spec
tatorilor prezenți pe terenul Pro
gresul prilejul de a uiuiâ—. o par
tidă foarte crisputată (ma: ales tn 
repriza secunda), dar de un nreei 
spectacular nu prea ridicat, dato
rită deselor întreruperi cauzate de 
maniera prea__ bărbătească ta
care au evoluat cele două fcru+/+ 
(s-au dictat 26 minute tie elimi
nare !). Cu o tehnică superioară, ju
cătoarele echipei gazdă (antrenor 
Sava Becic) au canbuiat mai bine 
în atac, obțînînd o victorie decisivă 
în lupta pentru promovarea în pri-

D. NEGKEA

respectiv
și Viezure (6)
Samson (5) și

Al. HORIA

— Știința Ba-Teleajen
(7—7), ASA Tg. Mureș

Rafinăria 
cău 15—12 
— Tractorul Brașov 23—14 (10—•), 
Comerțul Constanța — Chim a F . 
găraș 19—12 (6—5); Seria a Il-a: 
Banatul Timișoara — CSM Re;.ța

SELECȚIONATA CRAIOVEI

A CUCERIT

„CUPA ORAȘELOR-
deTIMIȘOARA, 10 (prin telefon, 

la corespondentul nostru județean). 
— Timp de trei zile, sala Olimpia 
din localitate a găzduit „maraio- 
nul“ handbalistic al echipelor mas
culine de juniori II, angajate in 
competiția tradițională, intitulată 
„Cupa orașelor". 16 reprezentative 
de orașe s-au întrecut în această 
palpitantă dispută, oferind spectaio- 
rilor (neașteptat de numeroși) faze 
extrem de spectaculoase și gustate. 
Am remarcat jocul selecționatelor 
Craiova, Reșița, Sibiu și Bacău, in 
vreme ce echipele din Timișoara, 
Odorhei și Galați au evoluat ne
așteptat de slab. Iată clasamentul 
final al competiției (ultimele patru 
echipe au retrogradat) : 1. CRAIO
VA. 2. Reșița, 3. Sibiu. 4. Bacău, 5. 
București, 6. Ploiești, 7. Călărași, 3 
Constanța, 9 Iași, 10. Deva, 11. Mu
nicipiul Gh. Gheorghiu-Dej, 12. O- 
dorhei, 13. Timișoara, 14. Sf. Gheor- 
ghe, 15. Curtea de Argeș. 16. Galați

CLUBUL SPORTIV

ȘCOLAR BUCUREȘTI

Organizează in_ ’___ Z ’ i perioada 17.IV— 
30.VI.1972 un curs de pregătire 
la: gimnastică, atletism, hand
bal, pentru candidații care se 
vor prezenta la examenul de 
admitere la Institutul de edu
cație fizică și sport înscrieri și 
informații la sediul clubului, 
din stadionul Tinerctelui, tele

fon 18.20.18

TIMIȘOARA DUPĂ PRIMA ETAPĂ,

GĂZDUIEȘTE DERBYUL SAPTAMINII
Cele 12 divizionare A vor apărea 

la sflrșitul acestei săptămînl din 
nou în fața suporterilor — după o 
pauză cauzată de pregătirile lo
tului — pentru a susține partidele 
etapei a XV-a.

O scurtă analiză a partidelor ne 
îndreptățește să credem că trei sînt 
elementele care caracterizează eta
pa în discuție. Primul: celor două 
echipe Știința Petroșani șl Sportul 
studențesc care au fost în turnee 
peste hotare, li se oferă posibili
tatea să arate ee au .învățat" ; al 
doilea : jucătorii din tot (și nu nu
mai ei) trebuie să confirme spe
ranțele pentru apropiatele confrun
tări internaționale ; al treilea : 
continuarea .cursei" XV -lui grivi- 
țean și universitarilor timișoreni 
pentru a-i ajunge și depăși pe 
studenții din Petroșani.

Așadar, suficiente motive pen
tru a asista la confruntări intere
sante și animate.

Timișorenii — dominați de am
biții și îndreptățite aspirații — vor 
înfrunta în propriul fief pe Grivi- 
ța Roșie. Victorie sau înfring—'» ’ 
E greu de spus, mai ales că uu 
eventual insucces al bucureștenilcr 
i-ar îndepărta serios de primul ioc.

In rest, etapa mai cuprinde par
tidele : Știința—Gloria. Șp. studen
țesc — Agronomia (în* care sînt 
angajate trei din formațiile ce vor

să evite cu orice preț locui 12), 
Rulmentul —* Dinamo, Steaua —
Politehnica, Farul CS.M, Sibiu.
L Universitatea i< n o 3 177- M 3«
Z, Știința 13 10 1 l 99— 47 34
J. Grlvlța 13 I 3 1 293— «4 34
4. Steaua 14 9 1 3 342—104 34
S. Dinamo 14 4 1 4 12»— U 31
6. Batmen ral 14 11 7 104—131 37
7. Farul 13 4 0 7 103—140 U
B. PolitetuUca 14 I 0 9 33—137 N
1. CSM «tata 14 < 1 9 33—U0 33

1*. GioeU 14 3 1 10 37—24B U
U. «portul 13 3 1 9 44-1» M
L AjreowrJ» 14 1 « 13 •—m u

PEPINIERA DE JUNIORI

LA PITEȘTI
La Pitești rugbyul a început să 

Ce practicat de numeroși tineri, în 
special de elevii școlilor profesio
nale din municipiu. Prin străduin
ța unor antrenori și profesori de 
educație fizică cu specializarea rug
by (Toma Moldoveanu, Marius Po
pescu, Florin Cătănescu, Ion Rugi
nă, Paul Gorlescu) s-au creat con
diții favorabile dezvoltării sportu
lui cu baionui oval în acest oraș.

Pentru a permite o și mai bu
nă activitate. C.J.E.F.S. a luat mă
sura începerii în această primă
vară a unui campionat pentru ju
niori (primul de acest fel în ju
dețulArgeș).
Ilie FEȚE ANU — coresp. județean

SPORTUL STUDENȚESC: TREI VICTORII ÎN FRANȚA

— Ne-a permis in 
stringerea unor mai 
cu rugbyul francez. Spre exemplu, 
primarul orașului Montlucon a ju
cat in 1936 împotriva Sportului stu
dențesc.

Emonud FANTANEANU

primal rînd 
vechi relații

BRAILENII CONDUC
TIMIȘOARA, 10 (prin telefon). - 

După 10 ani, Timișoara a fost în 
zilele de 8 și 9 aprilie gazda unei 
competiții cicliste de amploare, la 
startul căreia s-au prezentat 85 de 
juniori. Este vorba de prima etapă 
din ediția pe 1972 a tradiționalei 
competiții „Cupa orașelor", desfășu
rată aci intr-un splendid decor de 
primăvară șl într-o ambianță săr
bătorească ți entuziastă.

în prima zi, în curea de fond 
desfășurată pe drumul național Ti
mișoara — Lipova (52,200 km par
curși eu 40,200 kmli), primul s-a 
clasat V. Hoța (Tg. Mureș) 20 p, ur
mat de V. Ilie (Brăila) 15 p, G. Hia- 
nu (Brăila) 12 p, Șt. Sandu (Con
stanța) 10 p, A. Ciobanii (Ploiești) 
8 p, T. Toro (Brașov) 7 p, și M. 
Moldovan (Timișoara) 6 p. Pe echi
pe : 1. Brăila 33 p, 2. Tg. Mureș 32

ÎN „CUPA ORAȘELOR'**
3. Constanța 22 p. In ziua a 

doua, pe un circuit bine ales, con- 
curenții au oferit un spectacol di
namic urmărit de un public nume
ros. Brăileanul V. Ilie a obținut 
victoria (și 20 p.) urmat de V. Hoța 
15 p, N. Voican (București) 12 p, T. 
Torc 10 p, V. Coroianu (Cluj) 8 p, 
N. Borcea (Constanța) 7 p și N. 
State (Ploiești) 6 p. Pe echipe: 1. 
Brăila 28 p, 2. Tg. Mureș 23 p, X 
București 20 p.

Clasamente generale : Individual l 
1. V. Ilie 35 p, 2. V. Hoța 35 p, 3. 
N. Voican 18 p, 4. T. Toro 17 p, 
5. V. Coroianu 14 p, 6. Șt. Sandu 
14 p. Pe echipe : 1. Brăila 58 p, 2. 
Tg. Mureș 49 p, 3. București 38 p, 
4. Constanta 37 p, 5. Brașov 35 p, 
6—7. Cluj și Ploiești 34 p, 8. Timi
șoara 19 p.

Petre ARCAN-coresp. județean

p,

r
CICLIȘTII DIN AMOV IȘTI AU DOMINAT

ÎNTRECEREA SENIORILOR
întrecerea seniorilor din cadrul 

etapei a doua a „Cupei Școlii sporti
ve 2", desfășurată duminica pe șo
seaua Olteniței, a fost dominată clar 
de către sportivii de la Dinamo. Pe 
ultima treime a traseului a evadat 
AL Zaroschi (D), care a fost prins 
de pluton la 5 km de sosire. în a- 
ceeași clipă, s-a desprins, irezistibil, 
colegul său Iulian Constantin, care 
va ieși victorios cu un avans de 37 
secunde (100 km în 2 h 29:43 ; media 
orară 40 km). Pe locurile următoare, 
în ord ne : Șt. Leibner (D), C. Gri- 
gore (D), M. Virgil (Met. Plop.), C. 
Ciocan (Voința), I. Cernea și St. Cer
nea (ambii de la Olimpia). Clasa
mentul general : Iulian Constantin, 
A. Sofronie (D). C. Grigore.

După 40 km. la juniori mari, T. 
Burete (Șc. sp. 3) a învins pe C. Cîr- 
tea (Met. Plop.), D. Andrei (Steaua), 
FI. Niculescu (Olimpia), G. Opran

(D). Clasament general : Burete,
Cîrstea, Niculescu. La juniori mici 
(30 km) talentatul Gh. Șchiopu (Șc. 
sp. 1) și-a continuat seria de victorii 
din acest an, cîștigind detașat. Pe lo
cul al doilea, R. Simion, (Șc. sp. 1), 
urmat de I. Totora (Șc. sp. 2), " 
Ciobotaru (Steaua), ' ” ~
Clasament general : 
Totora.

Tn completarea 
semicurse, Marius 
l-a întrecut pe colegul său C. Fău- 
reanu. urmat de M. Ciufu (St.) și C. 
Manolescu (Șc. sp. 3), iar la biciclete 
de turism cel mai iute de pedale s-a 
dovedit H. Cristea (Șc. sp. 3), care 
a depășit pe D. Stoica (Șc. sp. 2), V. 
Bărcănescu (Șc. sp. 1) și I. Nica “ 
limpia). în încheiere menționăm 
ganizarea bună a întrecerilor.

Em.

P.
M. Oprea (St.).
Șchiopu, Simion,
programului, la 
Nicolae (Voința)

(O-
or-

I.

După meciul România — Spania

ANTRENORII SPANIOL ROLAND BERGER
„ECHIPA ROMÂNEASCĂ— o PLĂCUTĂ

Revenind la întrecerile reprezen
tativelor de judo ale României s» 
Spaniei, disputate simbătă seara. In 
sala Dinamo din Capitală, vom con
semna cftevg consideration) de ordin 
tehnic privind evoluția celor două 
se.ecpvna:e ale țării noastre. Tn acest 
sens, am solicitat părerea secreta- 
rulta general al F. R. Judo, prof. 
Anton Muram și a antrenorului lo- 
t«MLz Gkearghe Donciu, care au ca
racterizat evoluțiile selecționabililor.

Sabia Lucea (cat. 63 kg). A luptat 
mult mai prudent și reținut decît 
pină In prezent, dar a făcut-o în fața 
unui adversar 
Corona. Este 
al nostru care 
re fizică spre 
tontă reținerii 
ratat doua situații favorabile pe care 

le-a creat, dar nu le-a finalizat.

dezlănțuit — Andras 
singurul reprezentant 
a manifestat o scăde- 
finalul meciului. Da- 
cu care a luptat, a

DECLARA :

A

MECIURILORIATENTIE A30ROAR. PSIHOLOGICE A

DLPA ETAPELE DIVIZIEI

PCPA — unul dintre cei mai buni jucători de pe teren ia partida Po
litehnica București — Potitehnica Cluj, înscrie printr-o pătrundere spec
taculoasă, un nou coș FOTO: V. BAGEAC

în meci restanță
I.E.F.S. —A.S.A. Cluj 73-36 (37-17)

Teri după-amiază s-a desfășurat. în 
sal» Giulești. meciul feminin de baschet (restantă din div. A) dintre I.E.F.S. și A.S.A. Cluj. Conform așteptărilor, echipa bucureșteană a dominat întreaga partidă ciȘtiSînd la scor : 73—36 (37—17). 
Au condus foarte bine D, Ganea și M. 
Kunjcar. (Rd. T.)

Conform calculelor, înaintea con
sumării ultimei etape a campiona
tului divizionar de popice, mai 
multe echipe candidau la un loc 
în turneele finale, iar altele dădeau 
lupta pentru a ieși din zona retro
gradării. Și de astă dată avantajul 
terenului propriu a fost determi
nant în stabilirea configurației cla
samentelor celor patru serii.

Cum despre echipele care și-au 
cucerit dreptul de a participa la 
actul final al competiției vom mai 
avea ocazia să vorbim în actualul 
sezon, considerăm util să ne oprim 
puțin asupra elementelor care au 
contribuit la retrogradarea unor 
sexteturi cu vechi state în activi
tatea competițională. Desigur, sur
prinde slaba evoluție a rutinatelor 
echipe Voința Ploiești (fostă Petro
lul), Rafinăria Teleajen, C-S.M. Re
șița și Gaz metan Mediaș, care au

DOAR RUTINA NU TE POATE 
fost nevoite, după ani de existență 
în prima categorie, să guste din 
amărăciunea înfrîngeni in fața 
unor adversari mai puțin experi
mentați, dar hotărîți să recurgă la 
un antrenament 
mare, explicația 
buie căutată în :

— ignorarea

Cornel Roman (cat. 70 kg.). Ttnărul 
campion de juniori (18 ani) a consti
tui pentru noi o mare șl plăcută 
surpriză Tntrtnind un adversar va
loros (3 dan) si foarte experimentat, 
Haritcn Pancella. Roman nu s-a lă
sa impresionat de cartea de vizită 
a acestuia, ei a menținut inițiativa 
de Ia începutul pină la sflrșitul lup
tei. rea'.izir.d citeva acțiuni de toată 
ic-musețea. De altfel, victoria sa ca- 
•.egoricâ Cwazari) a adus succesul 
echipei noastre. Este excelent pre- 
gâti: din punct de vedere fizic. Pen- 
trj a putea deveni un sportiv de 
■nare performanță, Roman trebuie 
să-s: perfecționeze lupta la sol, în 
care este Încă deficitar.

Ion Bertnan (cat. 80 kg.). Și-a do
seau m cu acest prilej vaioarea in
ternațională. După ce acumulase 
punctele necesare victoriei. Herman 
a continuat să atace, provoclndu-și 
adversarul la lupta la sol unde el 
este excelent si a finalizat o ac
țiune de fixare laterală, cîștigind 
aria ippon Este un judoka tenace, 
toarte bun luptător, deși nu stăpi- 
neste o gamă prea bogată de pro
cedee tehnice.

Dnnntrii Alexandro (cat. 93 kg.). 
Sportiv cu calități deosebite, el a ma
nifestat lipsă de orientare tactică, in-

SURPRIZA

!

fn meciul dintre formațiile secunde, Ștefan Vodă (deasupra) in timpul 
partida cu S. Agulla.unei acțiuni reușite, în

Foto : Theo MACARSCHI

cercînd de nenumărate ori același 
procedeu care era evident că nu-i 
reușește. Scuza, pe care ne-a prezen
tat-o antrenorul Donciu (necunoaș
terea perfectă a unor procedee teh
nice si, deci, teama de a le executa 
în meciuri de mare răspundere), este 
plauzibilă, dar aceasta nu-1 scutește 
pe Alexandru de obligația de a se 
perfecționa în continuare.

Gheorghe Boșcu (cat. +93 kg). 
Este ce! mai dotat judoka al lotului 
și posedă o vastă experiență. Cu atît 
mai de neînțeles apare maniera în 
care el a abordat lupta cu un adversar

valoros (vicecampicn european) și 
mai greu decît el cu 26 kg. După ce 
a atacat decis și a acumulat avantaj 
în primele 4 minute, în loc să-s> păs
treze avantajul apărîndu-se, i-a ofe
rit lui Oheda posibilitatea să-l con
treze și să-1 învingă prin ippon.

Din selecționata secundă s-au evi
dențiat Ștefan Vodă, care și-a a'vgli- 
rat o viitoare prezență în lotul na
țional, Cristian Nicolau si Ion Buzic. 
In general, judoka români au lăsat 
o frumoasă impresie. De altfel, a- 
ceasta este și părerea antrenorului 
ech:pei Spaniei. Roland Burger, care 
ne-a declarat că „echipa de judo 
României este o surpriză plăcută. 
Sportivii români practică un judo 
curat, lipsit de influențele din lupte 
sau sambo".

LA PROBELE
Oda:ă cu încheierea ediției 1972 

a concursului internațional -Cupa 
Bacegi". sezonul de schi se apropie 
de închidere. Succesul băieților și 
comportarea neutră a fetelor ne dau 
prilejul ur.or scurte aprecieri :

L Victoria obținută de Dan Cris- 
tea în cele două curse și plasarea 
-.z. cor. tin-are a lui Gheorghe Vulpe 
s t irgil Bread. confirmă și la sfir- 
șiuil sezonului semnele creșterii de 
valoare anunțate încă din decem
brie in Austria și menținute la Sap
poro. în -Cupa Aleko". la Balca
niadă etc. Cei trei amintiți (și in 
urma lor alții care se străduie să se 
apropie) au dobîndit personalitate, 
depășind o barieră psihologică, inhi- 
batorie, resimțită altădată in con
cursurile internaționale. Această a- 
ti tu dine este, desigur, rodul experi
enței mari de concurs acumulată în 
acest sezon și al unei pregătiri co
mune cu echipe și individualități 
sonore, care le-a dat posibilitatea să 
constate că le pot fi superiori.

RETROSPECTIVA

ALPINE

Mihai TRANCA

j/iN2. Saltul realizat dar, mai ales, 
perspectivele ridică acum proble
ma ameliorării raportului dintre pre
gătire și competiții, în favoarea ulti
melor. Ca și în tenis, după o pre
gătire de bază inițială, antrenamen
tul se desâvîrșește printr-un calendar 
competițional sistematic, intern și 
extern, gradat prin contacte neîn
trerupte cu categoriile de elită ale 
adversarilor. Iată de ce, pe baza ex
perienței din acest an, credem că a 
sosit momentul ca o echipă româ
nească, alcătuită din cei mai buni se
niori alpini și dublată cu rezerve de 
juniori în formare să fie integrată 
în circuite competiționale de tipul 
„Cupei țărilor alpine", al -Cupei Eu
ropei" sau chiar al „Cupei mon
diale". Pentru a putea culege, tre
buie mai întîi să semănăm.

3. Am vrea, totuși, să nu ne îm
bătăm cu apă rece. Trebuie să recu
noaștem că forța concurenților stră
ini în „Cupa Bucegi" n-a fost din
tre cele mai ridicate. Dar. e drept 
să spunem că superioritatea 
nilor a fost atît de clară, 
demonstrat o altă clasă. Și 
perspectivele întrezărite ne 
susținem propunerile de mai

I (Vrmare
din pag. 1)

corect la „împins"bui să lucreze mai 
și să adauge citeva kilograme la „a- 
runcat". îmbucurător este faptul că 
F. Ralaș și-a ameliorat rezultatul la 
„smuls". In ce-1 privește pe Herghele
giu, nu putem încă afirma că
rezultatul său este corespunzător pe 
plan internațional. Dar, continuăm
să credem că tn viitorul apropiat el 
va fi primul sportiv român care va 
depăși 500 kg.

Vorbind despre componenții lotu
lui național, mențiuni se cuvin ele
mentelor tinere, în frunte cu Aurel 
Miuț (cat. ușoară), care l-a egalat 
la ..aruncat" pe F. Balaș (150 kg.), 
dar fiind mai ușor la cîntar decît 
adversarul său, a cucerit medalia de 
aur la acest procedeu.

Tn fine, trecînd la „valul tinerei 
generații" se cuvin din nou mențiuni 
speciale pentru halterofilii clujeni. 
Cei de la C.S.M. Cluj, antrenați de \ 
Tiberiu Roman, s-au evidențiat și cu 
acest prilej. Ștefan Kreicik — un 
viitor supergreu — în adevăratul 
sens al cuvintului — are mari per
spective dacă ținem seama de vîrsta 
sa : 18 ani ! Al doilea 
Daniel (17 ani 1) clasat 
categoria pană !

Astăzi, Biroul Federal 
discuție alcătuirea Iotului 
pentru campionatele europene. Sîntem 
convinși că alegerea va fi cea mai 
bună posibilă la ora actuală, avînd 
în vedere rezultatele obținute la 
campionatele naționale de ia Con
stanța.

In sfîrșit, nu trebuie să omitem 
citeva detalii de organizare, impor
tante la această „repetiție generală" 
înaintea campionatelor europene. Se
cretariatul concursului (Mihai Dumi
tru, Mihai Constantinescu, Mihai Si
ma) a funcționat impecabil. încălzirea 
s-a desfășurat în bune condiții, iar 
gazdele s-au străduit să ofere con- 
curenților posibilități optime pentru 
o mare întrecere. Păcat că numărul 
spectatorilor a fost mic. Sperăm însă 
că la campionatele europene cu greu 
se va mai găsi un loc în frumoasa 
sală a anorturilos din Constanta.

româ- 
ineît a 
tocmai 
fac să 

, . ______ __  sus.
4. Intre valoarea băieților și a fe

telor s-a produs o ruptură determi
nată de numărul mic al ultimelor, 
de sărăcia calendarului internațio
nal, de existența unei cantități mai 
mici de muncă prestată în antrena
mente și de lipsa unei pregătiri se
rioase a participării la „Cupa Buce- 
gilor". Socotindu-se mai slabe (și 
poate dinainte învinse) cele mai bune 
schioare românce s-au prezentat la 
start insuficient acomodate cu pîr- 
tia, cu starea deosebită a zăpezii, cu 
condițiile unui concurs de primăvară, 
expunîndu-se prin aceasta abandonu
rilor și descalificărilor. Posibilități și 
perspective există, mai ales la ju
nioarele care se ridică și, de aceea, 
problema schiului feminin ar trebui 
să constituie — credem — obiectul 
unui plan de calendar și al unui 
program special. Altfel, vom fi obli
gați să asistăm prin simple acte de 
prezență cum echipe și adversare pe 
care altădată le 
zinvolt pe lingă 
tre, dovedind o 
notabilă.

în campionatul divizionar
SALVA DE LA RETROGRADARE

desea le-au rămas grupuri răzlețe 
de popice sau au ratat exasperant;

— în sfîrșit. au fost neglijați fac
torii medicali și naturali pentru 
recuperarea fizică și morală, echi
pele rezumîndu-se doar la simple 
ședințe în care lansau sute de bile.

Și încă ceva i unele secții de per
formanță. nepreocupîndu-se de 
depistarea și creșterea elementelor 
de nădejde, au rămas fără rezerve 
capabile să înlocuiască pe titularii 
depășiți de vîrstă sau ieșiți din for
mă și. ca atare, au pierdut prețioase 
puncte în clasament Nu putem în
cheia fără a aminti atitudinea nese
rioasă a echipei masculine C.S.M. 
Reșița care, știind că nu mai are 
nici o șansă, a găsit de cuviință, 
pe teren propriu, să... forfaiteze în 
ultimul meci cu Voința Cluj.

metodic. Prin ur- 
retrogradârii tre-

exercițiilor fizice 
necesare asigurării capacității de e- 
fort pentru o competiție de regu
laritate și rezistență, cum este cam
pionatul divizionar;

— jocul neeficient la primul po
pic. în speranța că bila va ajunge 
într-una din ulițele lăcașului. în 
dauna lansării la „canalul" preferat, 
exercițiu care solicită un volum 
de muncă mai intens, dar dă un 
randament sporit. în consecință, 
sportivii vizați s-au dovedit defici
tari la manșele „izolate". unda a- Traian 1OAN1TESCU

este Vast Ic 
al doilea la
va pune în 

i definitiv

învingeam trec de- 
concurentele noas- 

ascensiune valorică
Mihai BARA
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F. C. ARGEȘ — STEAUA

Piteștenil vor reveni pe stadionul 
din dealul Trivalei cu amintirea (nu 
prea plăcută...) a eșecului favoriți- 
lor lor în partida cu Steagul roșu. 
Oaspeții de mîine ai orașului de pe 
Argeș fac parte din grupul echipe
lor care „realizează rețete” pe te
renurile unde joacă. Meciurile F.C. 
Argeș — Steaua prezintă, în plus, 
garanția unor spectacole dintotdeau- 
na gustate și echilibrate. Acum, si
tuația formei, posibila absență a lui 
Dobrin și prevederile „legilor der- 
byurilor F.C. Argeș — Steaua- in
dică, toate, o foarte echilibrată lup
tă, cu un învingător greu de prevă
zut. (Eftimie IONESCU).

UNIV. CLUJ —STEAGUL ROȘU

Prin prisma actualelor poziții In 
clasament, partida de la Cluj consti
tuie, de drept, derbyul etapei. Se în- 
tîlnesc în acest meci două echipe ale 
căror caracteristici de joc sint foar
te apropiate. Steagul roșu, una din
tre formațiile noastre care știe să 
joace bine în deplasare, a mai smuls 
în trecut studenților clujeni puncte 
prețioase pe terenul acestora. For
mația antrenată de Șt. Onisie pare. In 
prezent, intr-o accentuată revenire 
de formă și tinde a se menține. în 
continuare, în plutonul fruntașilor, 
în perspectivă, deci, o întilnire echi
librată. (Mihai IONESCU).

U.T.A. — JIUL

După „remiza” liderului la Tg 
Mureș (O—O cu AS A ), ca și după 
înfrîngerea minerilor la București 
(0—3 cu Steaua), deznodămîntul par

tidei de la Arad, dintre U.TJL *1 
Jiul, pare i S dt te poate de lim
pede i victoria lejer* a gazdelor. Ră- 
mîne totuși interesant de urmări: 
dacă masiva „redută- a oaspeților, 
în frunte cu Stocker și Gecrgevtti. 
nu va reuși să stopeze forța de per
cuție a lui Kun, Brosovschi și IX>- 
mide. Noi anticipăm un meci in st.j- 
ritul tradiției, adică sirius. (Gbeor- 
gtee NERTEA)

FARUL — SPORI CLUB RACAU

„Nocturna* de pe stadionul ecr.- 
stănțean este așt^tată cu r.e-âbda- 
re. O așteaptă spectator?., dar mai 
ales jucătorii. Firesc, deoarece ambe
le formații au suferit eșecuri In eta
pa precedentă.

Elevii lui R Cosmoc. a'lațl pe ■» 
loc din subsolul clasame-.tului. voe să 
reocupe o poziție ferită de emoții 
și totodată să-ș- ia revs-șa d ipâ 
infringerea din tur <1—3). Deși bftcă- 
uanii n-au prea străluci: In această 
primăvară, ei s-au deplasa: în ora
șul de pe mahi. mării cu gir.dul ă 
un rezultat bun Asa că 
poate oferi un spectacol atraerv. »- 
greabiL interesă-; (Pompilre A IN
TI I.Al

RAPID — CLFX CLUJ
In alte condiții și cu un Rapid 

plasat pe tabela de clasificare pe 
trepte corespunzătoare postbilităț-.ke 
și veleităților sale, meciul cu C.FJl 
Cluj n-ar 6 ridicat probleme pen
tru giuiesteni în îmcreftjrârile ac
tuale insă, eind formați. lui B Ma
rian traversează o criză de atac, ca 
forță de penetrație si ca eficacitate, 
iar C.F.R. cunoaște un reviriment

impulsionat de lupta disperată pen
tru evitarea retrogradării, partida de 
mîine nu se anunță deloc liniștitoare 
pentru bucureșteni. (Petre GAȚU).

UNIV. CRAIOVA — DINAMO

Mai tatii va conta trecutul. Tot
deauna. la Craiova, cele două echipe 
s-au înfruntat foarte tare. Apoi va 
conta forța actuală a echipelor. Da- 
' meciul s-ar fi disputat astă-toam- 
nă. gazdele (cam in suferință pe 

remea aceea) ar fi replicat mai ane
mie Dar acum se pare că echipa 
stndertț'.lor a ieșit cir. depresiune, s-a 
recor.so.idat. redevenind capabilă de 
grele lovituri., pe teren propriu. Ast- 
fel sand lucrurile, Dinamo are mo
tive de circumspecție. Maniera foar- 

-te-torte’-gen tâ-In care bâ;eții lui Nl- 
rzsor au ctet'gai partida cu Rapid 
roate fi si miine antidotul furie: 
:-ji adversar cu o excelentă linte 
-le (Romulus BĂLĂBĂNI

PETROLUL — POLITEHNICA
Echipa ploieștean^. revelația aces

te. primăveri, abordează întilnirea 
cu Politehnica de pe poziții liniști
toare a'e clasamentului. în atari 
coed ții. elerii cuplului OanS-Dridca 
au posibilitatea să se exprime mai 
bine in teren, mai ales că au in pl-is 
și atuul victorie cucerite astă-irv.m- 
nă la Iași, prin golul realizat de 
Dobre. Fără d;scuție. gazdele au 
nrmz șansă in această partidă ce se 
anunț* dlftmtm 1. Pe de ah* parte, 
euipa antrenată de Mărdărescu. a- 
'tac o zestre destul de precară, țin
tește să scoată din deplasare „ma
rile - JXCte*. (Stelian TRANDAFI- 
RESCLJ

AXA — CRIȘUL

IN PERIOADA DE ÎNTRERUPERE, 
ECHIPELE S AU ANTRENAT INTENS

(Urmare din pag. II
tele, și e posibil să joace in această 
etapă Nu este. încă, certă prezența 
lui Boc în partida cu feroviarii clu
jeni (meciul cu C.F.R. Cluj se va 
disputa pe stadionul ,23 August* de 
la ora 16,30).

STEAUA a jucat, cu Dinamo, pier- 
zînd cu 2—1 S-a prezentat fără titu
larii săi. convocați în diferite loturi, 
d ir speră că Ia Pitești va face o 
partidă bună.

STEAGUL ROȘU a pierdut dumi
nică Ia Tg. Mureș cu 3—1. fără să 
înscrie vreun gol (Czako a marcat 
un autogol pentru brașoveni), dar 
ec hipa de sub Tîmpa are scuza de a 
fi jucat fără Adamache. Olteanu, 
Pescaru. Gvbrfi și Gherghel:

SPORT CLUB a făcut simbătâ .n 
joc-școală în compania echipei de 
nei et-rezerve Astăzi, la ora 8. bă
căuanii vor porni spre Constanța cu 
un autocar.

UNIVERSITATEA CRAIOVA nu a 
putut face o pregătire speciafă pen
tru partida cu Dinamo, deoarece, 
simbătă, Papuc, Velea, Deselnicu,

Joi, la Plopeni

KETALUL -
LOTUL NATIONAL 

DE JUNIORI
Echipa națională de juniori va 

susține, joi, ia Plopeni. un mei- 
test in compania divizionarei 3 
Metalul. Partida va începe la 
ora-16.

Strimceano. rtrvu au evohzzt. oe sta
dionul _23 August*. In sererfioca*a 
universitar*. iar Tari'uM* ia cea 
ohmptcă. Astăzi. sUKtențit -Jab" 
ușor joc-scoală in ccenpa-.ia echiuei 
de tineret-rezerve, aerreraepent r-zre 
va decide dac* In parrida de mitre 
va reintra, in aria de etac. np x- ’ 
craiosrenilor. Obtemeaco.

AXA. TG MIRfȘ. ifla-J ta ft- 
ceeasi apreciabil* poftă de joc. a tn- 
trecut dumtaxă, cu 3—L ta nsen *- 
mteal de pregătire, formapa brașo
vean* Steagul roșa Gohrr- te es f—i* 
mareele de fagrir. 'Tijril s Finii-- 
In repriza a doua a yjrat să Mere- 
sa.-_ revenh de ia totul oi-mote

-t* CLUJ șa CF« CLUJ au jw- 
cat dar. rucă ta. fam he Feroviarii 
au ictlhut ecfispe de ttaerer-rerer- 
re a «rocesțilre. tar JE- a .xv re 

risîilcr. Ia mseeie pă—ae. acetani 
scor : 2—2 Au Nptot re- «r «eter» ..- 
nați U-fievai. Am , VRae.

JIUL "ru prva are prtiseme. Ari- 
trenornl lordarfie se gî-dește Ă«r 
cu chte ~ să î-ie^â ce erirtfta 
dreaptă s cu Urase» sau eu Flgzș ?

F£. ARGEȘ »-* iuresal e«n;- 
n:c* seara ta țar* dia v^rze*. effec
tual In R D Gemaat. e&de a *. «- 
Imul două Tocuri ta coRroeca cw- 
ternWior Xriiaonare CN- .• Hiț. 
le (rezultat ■ I—1. > tnscî H FVăft&B 
și F.C.Kar: Ntarx Stadt crezaHat 1-* 
a 'liscris Cfoiaa). Ieri riepi terr- ~ e- 
chtpe a efectuat ua antresatmr- 
mor Incert‘i WoOre» lei Dobrt*. 1- 
mecrul ra Steaua.

FIRII CONSTANTA a susți=-r„ 
simbetă si duminică, in nocturn*, 
dou* jocuri -senei* in rompanta ec*r- 
pei de tineret -rezerve, majoritatea 
juc*tnrîkir manifesrind o bunt ths- 
poz pe de joc.

AS Armata este o revelație a v- 
cesun campxmau Și ca joc, si ca 
pczție în clasament. Crisui. in 
schmb. a decepționat. Echipa mure- 
Tearj a rișigat, in tur. partida de Ia 
Oradea cu 1—0 Așadar, se poate 
III Met c* ta aretal &S. Armata — 
Cnsul inrmgâtoare nu poate fi detit 
ee**pi >*’.-rTaU de Tiierr. &■-? 
Jfar sa; st* ? Farbelul oferă ••»*. 
fe i de surpeze. care mai de care 
ma MăauxMaără. Tecusi. ta Tg Mu
res 'ta-srijae* ci-idtLtacc e foarte di- 

tCl fufa ALENE»

ARBITRII PARTICP-OR ETAPEI
Ă XX a Ă DIVIZIEI A
X S Armau Tg. Măceș — Cre- 

«■i: T. LEU.A (Brăila), ajutat la 
ia» de T. Podara <Br£*»a> și C. 
□raeceescu (Bucureșa; :
PillIM — PaMeMea iași: C 

DINULESCU. ajutat de D Ghețu 
ft I Goeorgfcță hoț: din Buru- 
f***»' »

F. C. Argeș Steaaa : N. dAI- 
NEA ajutat de Em. Pău-
nescu iVasluii și L Ciolan (Iași) ;

-I ~ Gaj — Steaua] ro-n : C. 
FET RE.A. ajutat de M Ha» mo vi ci 
ș. C Dmrrrr.:- (tr*i tfin București);

V TA — J.zl : V. PÂDIKLANU. 
ajutat de N. Gneorghe a G. Rete
zări toți tfcn București) ;

Farai — sport Club Bacău: X. 
PETAUCEANl. ajutat de Gh. Vasi- 
tesea II ș» -A_ Gngocescu (toți din 
BaarwU) ;

Bato* — Cj» Ctaj: GR. BÎR- 
sAN ajutat de 1. T.frea s T. Tro- 
Cn rtot <fin Galați» -

Oaie. Cratova — Draiw: V. 
TOT IA. aj ataș de t Conston’..nes- 
cu și X Pbț> <tot d*s Cîajl

IN DIVIZIA C, TRACTORUL BRAȘOV-LIDER

Iată-l pe Carnus, învins de șutul lui Dinu. Este 2—0 pentru România

ECHIPA ROMÂNIEI
SUB LUPA ZIARIȘTILOR FRANCEZI

însoțind reprezentativa cocoșului galic in deplasarea la București, 
o puternică echipă de ziariști francezi a luat Ioc simbătă dupa-amia- 
ză la masa presei de pe stadionul -23 Aurust”.

La sfirșitul partidei, i-am s< I citat pe citiva dintre colegii noștri 
oaspeți să răspundă la următoarele 3 întrebări :

1. CARE AU FOST, DUPĂ PĂREREA DV., PRIMII 3

JUCĂTORI Al MECIULUI ROMĂNIA - FRANȚA ?

2. CARE VI S-A PĂRUT A FI PUNCTUL FORTE

AL ECHIPEI ROMÂNE ?

3. CARE VI S-A PĂRUT A FI PUNCTUL SLAB

AL ECHIPEI ROMÂNE?

JEAN CLAUDE CHAUVIERE
(Le Figaro)

1. Sătmăreanu, Nunweiller, Novy.
2. Organizarea generala a jocului.
3. Lipsa de eficacitate.

JEAN BOULLY
(Miroir du Football)

1. Răducanu. Dembrovschi, Sătmă
reanu (Dumitru, Nunweiller).

2. Ansamblul.
3. Plasamentul apărătorilor centrali.

JEAN CORNU
(L'Equipe)

1. Sătmăreanu. Iordănescu, Tresor.
2. Jocul colectiv și apărarea.
3. Centrul liniei de atac.

JEAN PHILIPPE REÎHACKER
(L'Equipe)

1. Sătmăreanu, Tresor, Răducanu.
2. Experiența și jocul său colectiv.
3. Centrul liniei de atac și calita

tea șuturilor la poartă.

PIERRE ALBERT
fie Republicoin Lorrain)

1. Dumitru. Sătmăreanu, Răducanu.

.?• —te-ri’-:' 1-. rc-- fa de tmbăti. Sătmărean’. participă ta un atar al echipei noastre latC-l adrestndu-i o pasă 
hă Lu_escu tu ftfa careiurti adrers Foto : S. BAKCSY

TIMP DE 10 ETAPE-

Foto i Dragoș NEAGU

ANCHETĂ- FULGER
LA MASA PRESEI

2. Mijlocul terenului și mai ales 
Dumitru.

3. Atacul și mai ales centrul ata
cului

JEAN ESKENAZI
(France Soir)

1. Dumitru, Lucescu, Iordănescu.
2. Conservarea balonului.
3. Incapacitatea de a schimba vite

za de joc.

ROGER GLEMEE
(Ouest France)

1. Sătmăreanu, Nunweiller. Dumi
tru.

2. Organizarea de ansamblu.
3. Absența schimbării ritmului.

ROBERT BUREAU
(Agenția centrală de presă)

1. Lucescu, Sătmăreanu, Bosquier.
2. Tehnica, controlul balonului si 

circulația lui.
3. Finalizarea, șuturile la poartă.

JACQUES FERRAN
(L'Equipe)

1. Sătmăreanu, Bosquier, Nun
weiller.

2. Stilul de joc colectiv,
3. Absența unor puternice persona

lități.

J. LAURENT
(L'Est Republicoin)

1. Dumitru. Sătmăreanu, Rădu
canu.

2. Organizarea jocului.
3. „Pauzele” din joou! apărării

J. THIBERT
(L’Equipe)

1. Tresor, Dinu. Sătmăreanu.
2. Spiritul colectiv, maturitatea teh

nică.
3. Nu-mi dau seama după un sin

gur joc văzut

J. GAILLARD
(France Soir)

1. Răducanu, Sătmăreanu, Dumitru, 
(Nunweiller).

2. Mijlocul terenului.
3. Nu-mi dau seama după un sin

gur joc văzut.
A. DENIZE

(A.F.P.)
1. Sătmăreanu, Nunweiller, Tresor.
2. Apărarea.
3. Atacul.

După cum se poate remarca, la 
primul punct, preferințele se în
dreaptă mai ales spre Sătmăreanu, 
Răducanu, Dumitru și Tresor

Jocul colectiv, mijlocul terenului, 
apărarea — iată elementele din e- 
voluția echipei noastre care au 
produs cea mai puternică impre
sie asupra ziariștilor francezi.

Atacul este compartimentul cel 
maj des criticat.

Loto-Pronosport
NOI CiȘTIGĂTORI 
LA LOZ ÎN PLIC

Apariția lozurilor ciștigătoare de 
autoturisme, bani și butelii de ara
gaz continuă fără întrerupere

Astfel, zilnic se prezintă alți și 
alți cîștigători spre a-și ridica im
portantele premii obținute la Loz 
în plic.

Printre cei mai recenți cîștigători 
de autoturisme se numără și parti
cipant : Epure Nicolae — com. 
Intregalde sat Popești, jud. Alba 
= Dacia 1100; Florian Ioan — com. 
Cătina, jud. Cluj = Dacia 1100; 
Tache Ion — com Brezoaiele, jud. 
Ilfov = Dacia 1100; Snakovszki 
Iozsef — Baia Sprie. jud Maramu
reș = Skoda S 100 ; Gal Rozalia — 
Tg Mureș = Skoda S 100 ș.a.

Cîștigurile în bani nu s-au lăsat 
nici ele mai prejos și continuă să 
iasă în întreaga țară. Dintre cei 
mai recenți cităm pe i Tamaș Tra
ian com. Teaca, jud. Bistrița-Nă- 
săud = 20 000 lei : Moldoveanu Ste
lian com. Lișcoteanca, jud. Brăila 
= 20 000 lei ; Mezei Edmond — 
Turda = 20 000 lei ; Dragomir An
ton — corn. Pîrscov, jud. Buzău = 
10 000 lei ș.a.

• Tragerea specială Loto a Pri
măverii de astăzi, va avea loc la 
București în sala Clubului Finanțe- 
Bănci din str. Doamnei nr. 2. cu 
începere de la ora 18,30. Ea va fi 
radiodifuzată, iar panoul cu rezul
tate va fi televizat în cursul serii.

o Depunerea biletelor ciștigătoare 
se va face pînă simbătă 15 aprilie 
1972, la orele 13 in orașele reșe
dință de județ și pînă în ziua de 
vineri 14 aprilie 1972, la orele 13 in 
celelalte localități.

• Omologarea premiilor se va 
efectua joi 20 aprilie 1972.
PREMIILE CONCURSULUI PRONOEX- 

PRES NR. 14 DIN 5 APRILIE 1972
Extragerea I : Cat. 2 : 3 variante a 

28 694 lei ; Cat 3 : 11,5 a 7 485 lei; Cat. 
4 : 43 a 2 002 lei; Cat. 5 : 159,3 a 540 
lei: Cal 6: 5 328.75 a 40 lei

Report categ. 1; 1 247 020 lei.
Extragerea a Ii-a : Cat A: 1 varianta 

10'. a loottoo lei ; Cat B: 8,5 a 12 368 
lei : Cat C 46,65 a 2 254 lei: Cat D: 
2 237.7 » 60 lei: Cat E : 148,95 a 200 lei; 
Cat F : 3 174.35 a 40 lei.

Report caleg. A : 30. 899 lei.
p. ntii. le eateg. A 10% a fost cîș- 

ti'-pit de ANDREI N. MATEI, din eom. 
Nimlești — Ilfov, ea e ob(ine la alege
re un autoturism plus diferența in bani 
sau suma integrală.

Rubrică redactată de 
LOTO PKONOSPOKT

A PIERDUT ȘEFIA SERIEI A

S-

L
9L 

llL 
11. 
LX 
LX 
IA

P::eșu IC
Pe-roCul Tlrțorlșse " 1« 
Crere® 16
Lacrui Bcezo 15
Pttro?a • H

P- GA
C-iuM

1« 
IC 
IC
IC 
ic

7 4 5 31—lt .8
8 2 C 25—18 II 
C 3 7 25—25 15 
C 3 7 1>—29 ’.5 
3 8 5 IC-1C !4 
5 4 7 15—25 14 
C 1 8 18—21 :3 
14 1 15-31 22 
3 5 8 15-2C îl 
1 C 8 9—24 8

Etapa viitoare : Minerul Ghe’ar — 
Metalul O:e;u Roșu. Minerul Bocșa — 
Aurul Brad. Electromotor Timișoara — 
Progresul Tlm.șoara. Gloria Arad — Mu
reșul Deva. Minerul Moldova Noua — 
Vagonul Arad. Fuminil Deta — U.M. Ti
mișoara. Victoria Caransebeș — C.F.R 
Caransebeș.

— Bradul Vișeu. Unirea Zaiau — C.I.L. 
Sighetul Marmației, Minerul Baia Sprie
— Măgura Șimleul Silvaniei.

SERIA A XI a

SERIA I
I.T_A Pașcan - Victor-a P.TTR. 

toșani 3—• (I—•)
Unire® lași — Funeral Dorobot >—1

O-D
A-S A. Câmpulung _ Faresta FâMaeeeu 

2—1 (1—
Mir.erui Gura Humorului — 

laț. o
Chimia Suceava — Mioobradul Vasra

Damei 4—0 p—<j
Textila Botoșani — Constructor-! La« 

1—0 (0—0)
Victoria Boman — Avlntui Fras..i 3—• 

(2-4))
(Corespondenți : V. Xpostoi. V. Dia*.®- 

nescu, A. Roiaru. D. Bo-ohan. L Bu-
nescu, T. Uagureanu și G. GroapA>

1. Chimia Suceava 18 11 4 1 2<- - 38
2. IT A Pașcani IC 10 3 3 48—14 •3
3 Min G. Humorului 14 18 2 4 39—12
4 Victoria Roman 14 18 2 4 38—18 .1
5. ASA Cimpulung 14 8 5 3 27—i*i îl
6. Avlntui Frasin 14 8 1 8 11—14 19
7. Foresta Fălticeni 18 4 3 7 14—18 15
8. Nicolina Iași 18 4 3 38—M .i
9. Unirea Iași 18 4 3 r—a 15

10. Textila Botoșani 18 5 4 * 12—14 14
11. Minobradu. V. D. 18 4 1 11 18-c: 9
12. Fulgerai Dorohoi 18 3 3 18 18—33 •
13. Victoria Botoșani 14 4 1 U 15-38 8
14. Constr. Iași 14 8 5 11 5—W 5

Etapa viitoare (16 aprilie): MincruJ
Gura Humorului — Chimia Suceava. 
Constructorul Iași — LT.A. Pa,*?ar-. 
Fulgerul Dorohoi — Victoria Ro-nax 
Foresta Fălticeni — Texr.la B“ ^sar»:. 
Unirea Iași — Nicolina Ia$i. V;cwr-a 
P.T.T.R. Botoșani — Ariniui Frasin. 
Minobradul Vatra Domei — A.S-A. Cim- 
pulung.

SERIA A Il-a
Viitorul Vaslui — Gloria Tecuci 1—0 

(1—0j
Letca Bacău — Danubiana Roman 1—0 

(0-6)
Minerul Comănefti — Textila Bui-z- 

4—1 (1—l)
Rulmentul Birtad — Luceafărul Foc

șani 3—1 (1—0)
Automobilul Focsani — Oituz Tg. Ocna 

1—0 (0—0»
Cimentul Bicaz — Trotușul Gn. Gheor

ghiu-Dej 2—0 (0—0)
URA. Tecuci — Petrolul Moinești 

0—0
(Corespondenți : M. Florea, I. iaacu, 

I. Birsan, E. Solomon, Al. Sirbu, Șt- 
Ghimpe și V. Doruș).

1. Rulmentul Birlad
2. Petrolul Moinești
3. Minerul Comâneștl
4. Tzxti’a Buhuși
5. Danubiana Roman
6. Cimeniul Bicaz
7. Viitorul Vaslui
8. Automobilul Focșani
9. URA Tecuci

10. Letea Bacău
11. Oituz Tg. Ocna
12 Trotușul Gh Gh. Dej
13. Luceafărul Focșani
14 Gloria Tecuci

16 9 4 3 24—12 22
16 8 6 2 27—15 22
16 8 4 4 22—14 20
16 8 1 7 27—17 17
16 8 1 7 32—22 17
16 7 3 6 22—26 17
16 7 3 6 19—24 17
16 8 0 8 31—31 16
16 7 2 7 21—24 16
16 7 0 9 28—25 14
16 5 4 7 21—22 14
16 5 2 9 19—33 12
16 4 3 9 23—29 11
16 1 7 8 S—28 9

Etapa Viitoare : Trotusul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — Rulmentul Birlad, petrolul

TtoRKi — Lerna BactaL LyeiaflmL yae» 
ș^t- — V . Va» j7- Trrti»

Bar. >8 3 T 8 13—«8 13
ooc Bas. M 5 3 8 li—*.4 3

F^>efrr> Basne Bac. ÎC 8 1 9 a U
Utte'w B>*e M 4 4 8 15— 23 3

M 2 I H 8—35 <

SERIA A lil a
Cc-_it.-wwra. — OWK CaM

Detune» T-Xeea. — Aoerxra Gacacu < 
o—*»

G'an.rol Babaâaf — 5-X
1—♦ ia ai

ClrBeer j Medțsdka —

b—♦
’_’r.:rea Tricolor Brl^a — DeHa Talcea 
*—i »—r*

Portul Brăila — Vlttora? Brăila 1—1 
(t—1>
fCeresd z V. Șteflne-bea. V. I«a.

N. Feritul. M. Avram. G. Taraas. O. Crtv-
taeiM » L Baltac)

L Const rac-GL 18 9 5 2 33- 8 23
2. DHta T- ret 18 18 1 3 37- î -2
3. LMU Med«xlLa 18 4 9 : »—
4. ViHorX BriUla 18 8 3 5 23-3 19

734 23-^8 rr5a Eecsnca Constanta 14
8 Dunărea Tuicea 14 5 7 4 14—kl 1*
7. Oteiu: Ga_a*j 14 5 5 4 25—19 15
8. Mar.na Mar.galia 4 7 5 18—18 ’5
8. Granitul Babadag 14 8 2 8 28-35 24

I4L Cimentul Medgidia 5 3 8 18—18 !3
11. Ancora Galați 18 4 5 7 13—21 13
12 Portul Brăila 18 5 3 8 21—31 23
12 $-N. Consuma 18 4 3 8 13—23 11
IA Unirea Tricolor Br. 18 2 8 8 15—35 18

Etapa viitoare : Marina Mangalia —
I>jr.ârea Tul cea. Oțelul Galați — Elec
trica Constanța I M.U. Medgidia — Por- 
tu’ Brăila. Delta Tuicea — Granitul Ba- 
ladag. S N. Constanta — Cimentul Med- 
.adia. Viitorul Brâ.la — Constructorul 
Gaiati. Ancora Galati — Unirea Tricolor 
Brăila

SERIA A iV-a
Olimpia Giurgiu — Flacăra roșie Bucu

rești 2—1 (2—D
Tehnometa: București — Unirea Tri- 

coîor București 0—4 (0—2)
Autobuzul București — Victoria Lehliu 

6-1 (3—0)
. Mașini unelte București — T.M. Bucu

rești 2—0 (1—0)
Electronica București — Laromet Bucu

rești o-o
Celuloza Călărași — Dinamo Obor 

București 3—1 (2—1)
Sirena București — Voința București 

9—0
(Corespondenți : A. Pană, M. Lutașu, 

G. Rosner. O. Gheorghe, C. Vișan, M. 
Stan și D. Diaconescu).

1. Electronica Buc.
2. Unirea Tricolor
3. Autobuzul Buc.
4. Celuloza Călărași
5. Tehnometal Buc.
6. Laromet Buc.
7. TM București
8. Voința Buc.
9. Olimpia Giurgiu

16 10 4 2 28— 8 24
16 9 4 3 32—11 22
16 9 3 4 28—15 21
16 10 1 5 21—13 21
16 9 1 6 25—18 19
16 5 7 4 11—12 17
16 6 3 7 18—20 15
16 4 6 6 13—19 14
16 5 4 7 19-21 14

Euva nnur» : Vjlto» T ■ <*» Bar»-

Mi-, s-r.rvw _ C- J cn Ci.Ar*a.

MrtB Lehia — OlMBpla V'«xsk>

R.r.-w- — Mwits: jasetw'
rsyS... Dsaariso Obo? — E-ftrif»

Frayj : Coeaerțul ASexarxirta
— FXaslra Moresi. Dfcria Paess: — R*-
□rf Patn Oft. Mascelag .ung —
Fcua .5--.-:. MMM - O-
tal R-~ VDeea. Spcru;--8 R» or. âe 
Vede — t —rea D Oieul Slarna
— RMU ai Vedere. Cîltrasa Tr. *-

SERIA A Vila

SERIA A IX a

SERIA A Va
GL-na BxzAj — CarpMJ S-.a.a 2—9 

a—«
PttrotitW B>ldet=U — Chimia Bozia 

0-0
Az<x:ul Slobozia — CaraimAnui Buvteni

2—9 T—O »-a a Dr»galina
Victoria Florești — Praho\-> Ploiești ’ 

î—i a—
Petroiul Berea — Șoimii BuzAu 1—1 

0-0
Viitorul S Anic — Aurora Urzicenl 1—1 

<1—O
Olimpia Rrr. Sârat __ I Jt A. Clmpina 

T—• n—O

4—« fl—•>
St_ra« Petz-T»»-' — Me'.a Tr. Seresin 

7—« <1—ft
Fi Caotaa — Șiroy roșa Pte-

=-sa l—• 0—ft
Meu. Tr. Severa — Băsi.-.rx Cat*- 

ca£ I—1 n—ft _

Crurea Alba Iuua — Textila Sebeș l—0 
h-ft

Xt erul Teiiuc — U.P A. Sibiu 2—0
<»-•>

C.F.R. Sighișoara — Minaur Zlatna
1— • (»—ft

Coosftuetonil Hunedoara — Indepen
dent S;b-?j î—1 (»—7)

Me-al-u; Coo» Mica — Victoria Ca! an 
»— i «•—n

CJ.R S.nțeria — Vttrometan Mediaș
2— » <1—ft

ASS Sibia — Qun>»s Orașul Victo-

Proe-esul Năsâud — Chimica Tirnâvenl 
1—3 <•—0)

Metalul Aiud — Viitorul Tg. Mureș 
1—a (i—•)

Dermața Cluj _ Tehnofrig Cluj 1—0 
(1-0)

Unirea Dej — Arieșul Turda 3—0 (1—0)
C.I.L. Gherla — Minerul Rodna 6—1 

(3—0)
Industria sirmef Clmpia Turzii — Arie

șul Cimnia Turzii 5—0 (2—0)
Soda Ocna Mureș — Someșul Beclean 

5—1 (2—1)
(Corespondenți : D. Nistor. I. Somogyi, 

E. Fehervari. T. Prodan, D. Vatau, l’> 
Țonea și E. Tirnăveanu).

(Corespondenți : D. Marin. Gh. Filo- 
stache. L Matei, N. Coman. M. Plope-
șanu. D. Ci o ban u și T. Budescu).
L Gloria Buzău 18 8 4 1 26— 5 24
2. Carpați Sinaia 88 9 3 4 37—17 21
X IR A Cîmpina :n 7 5 4 18— 7 19
4. Prahova Ploiești 16 4 11 1 23—17 19
5. Șoimii Buzău 16 6 6 4 22—15 18
6. Azotul Slobozia 16 6 6 4 22—20 18
7. Olimpia Rm. Sărat 16 6 3 7 17—20 15
8. Caraimanul Bușteni 16 5 5 6 19—22 15
9. Petrolistul Boldești 16 4 6 6 19—20 14

18. Victoria Florești 16 3 7 6 22—24 13
11. Chimia Buzău 16 4 5 7 17—25 13
12. Aurora Urziceni n 5 3 8 18—36 13
13. Viitorul Slănic 16 5 2 9 15—28 12
14. Petrolul Berea 16 2 6 8 14—23 10

Etapa viitoare : I.R.'A. Cîmpina — Pe-
trolul Berea. Prahova Ploiești — Viito
rul Slănic, Gloria Buzău — Chimia Bu
zău. Caraimanul Bușteni — Petrolistul 
Boldești. Carpați Sinaia — Olimpia Rni. 
Sărat. Șoimii Buzău — Victoria Florești, 
Aurora Urziceni — Azotul Slobozia.

SERIA A Vl-a
Lotrul Brezoi — Dacia Pitești 2—2 

(0-1)
Flacăra Moreni — Muscelul Cimpulung 

2—0 (1—0)
Unirea Drăgășani — Metalul Mija 2—0 

(2-0)
Oltul Slatina — Rapid Piatra Olt 2—1 

(0-0)
Oltul Rm. Vîlcea — Chimia Tr. Măgu

rele 2—2 (1—0)
Comerțul Alexandria — Sporting Ro

șiorii de Vede 2—0 (1—0)
Petrolul Videle — Petrolul Tirgovlște 

1—1 (1-0)
(Corespondenți : I. Zidaru, Gh. Ilinca, 

D. Denghel, C. Ghițescu. P. Giornoiu»
M. Bizon și V. Pancu).
1. Flacăra Moreni
2. Oltul Slatina
3. Chimia Tr. Măg.
4. Comerțul Alex.

16 10 3 3 36—15 23
16 9 5 2 26—11 23
16 8 5 3 23— 7 21
16 8 3 5 18—19 19

1—4 <1—4>
IXisire» Calafta — lEaers: Rbrtoarl 

J—4 <1—ft

ra., C. Fihp. JL Focsa <X 1 ți
șu Zvtgneu.

L M^taju; Tr. Sevemn 15 18 3 2 37—13
X Șutnța Petroșani ■ 8 3 3 32—12 n
X Minerul Luperi, ■ 7 4 2 30—*7 2»
4. Durut» 1» 8 3 4 34— 30 19
5. Răsărit-. Qatefa-, 15 5 < 4 30-30 14
X Minerul M?t-j 18 9 8 4 13-14 15
7. Pandurii Tg. Jiu K 5 5 4 13—19 15
8. Progresui Coreh-.a 15 5 4 4 U—31 14
9. stg roșu Plea.*a 15 5 3 7 13—17 13

10. Meva Tr. Se.er.n 15 4 4 7 n—17 12
11. Metalul Topieț 14 3 4 7 13-23 10
12. Progresă Strehata 15 3 8 18 0-» 8
13. Minerul Rovinan 15 1 4 18 14—42 4

Etapa viitoare : Panduri Tg. Jia _ Me-

X Independența Stbîu 14 11 1 4 39—12 23
X UJ>.A. Sibiu 1« 9 2 5 28—23 20

Mecaîu’ Copan M 14 9 2 5 24—19 20
A CXixn 18 7 2 7 23—28 16
X Vmeru. Teanc 14 € 4 6 20—23 16

Un;rea Alba Iu3a 16 7 2 7 14—18 16
Ckm*.t Victoria 18 7 2 7 18—22 18

X C-F_R S inerta 14 7 1 8 29—25 15
A C.F.R S-Xh-ta.^ra 14 5 5 4 13-23 15

10, lUnaur attm 18 8 2 8 20—18 14
IX Textila Sebeș 14 8 2 8 19—32 14
IX ASA Ssbia 14 5 3 8 25—25 13
13 V.țrometar. Medtas *8 5 3 8 22—32 13
IA Constr. Hunedoara 18 4 5 7 11—25 13

(Tir1 ip.uit »|i : L FSHpescu, L Vladis
lav L Turjan. U. Ioanid VI. Faliciu. M. 
Munteazra st Gh. Toptrreanu).

1. Chimica Tirnăveni 16 10 3 3 44—15 23
2. Ind sîrmei C. T. 16 11 1 4 37—14 23
3. C.I.L. Gherla 16 9 5 2 30—11 -3
4. Metalul Aiud 16 8 3 5 27—15 19
5. Arieșui Turda 16 8 3 5 26—16 19
6. Dermata Cluj 16 8 3 5 16—’O ’9
7. Viitorul Tg. M. 16 6 3 7 32—19 15
8. Unirea Dej 16 5 5 6 26—23 ’5
f. Soda Ocna Mureș 16 5 5 6 16—1-1 ’5

10 Arieșul C. Turzii 16 5 4 7 11—19 14
11 T^hnofrie Cluj 16 4 5 7 13—20 3
12. Progresul NăsÂud 16 4 3 9 19—30 11
13. Minerul Rodna 16 2 5 9 15-56 9
14. Someșul Beclean 16 2 2 12 9—54 6

talul Tr. Severin, stiner.il Rovjnan — 
Metalul Topieț. RAsârituI Caracal — 
Steagul roșu Pienița- Mir.eru; Lupe-, — 
Dunărea Calafat, Meva Tr. Seterm — 
Minerul Motru. Progresul Strehata — 
Progresul Corabia. Știința Petroșani — 
sta.

SERIA A Vill a
Vagonul Arad — Minerul Bocșa 4—3 

(2-1}Metalul Oțelu Roșu — Progresul Ti
mișoara 1—0 (1—0)

U.M. Timișoara — Minerul Moldova 
Nouă 1—0 (1—0)

Electromotor Timișoara — C.F.R. Ca
ransebeș 4—0 (3—0)

Aurul Brad — Mureșul Deva 1—0 (0—0)
Victoria Caransebeș — Gloria Arad 

1-2 (1-1)
Furnirul Deta — Minerul Ghelar 1—0 

(1-0)
(Corespondenți : C. Ion, R. Zeno. St.

Etapa viitoare : Recolta Salonta — So
meșul Satu Mare, Minerul Cavnic — Vic
toria Cărei. Constructorul Baia Mare — 
Topi torul Baia Mare, Voința Cărei — 
Bihoreana Marghita, Gloria Bate Mur*

Marton, C. Crețu, M. Susan, M. Mutașcu 
și N. Sorinca).

1. Vagonul Arad 16 9 4 3 24—15 22
2. Mureșul Deva 16 8 4 4 29—15 20
3. Met. Oțelu Roșu 16 9 3 4 36—27 20
4. Aurul Brad 16 7 4 5 18—ÎS 18
5. Electromotor Tjm. 16 8 1 7 24—20 17
6. Progresul Tlm. 16 6 5 5 24—20 17
7. U.M Timișoara 16 7 3 6 18—15 17
8. Min. Mold. Nouă 16 5 5 6 18—19 15
9. Minerul Ghelar 16 7 1 8 21—25 15

10. Minerul Bocșa 16 7 1 8 28—34 15
11. Gloria Arad 16 6 2 8 20—21 14
12. Furnirul Deta 16 6 2 8 15—19 14
13. C.F.R. Caransebeș 16 4 3 9 22—25 11
14. Victoria C.sebeg 16 3 2 11 14—38 8

Etapa viitoare : Victoria Câten — Mi
nerit. Teii ac. C.F R Snneria — C.F.R. 
Sighișoara. V.P A. S.b: „ — Constructo
ri; Hunedoara Chimia Victoria — Uni
rea A.ba Iulia A S A. Sibut — Indepen
dența Sibiu. SLnaur Ztetna — Textila 
Sebeș. Vitrometan Mediaș _ Metalul 
Copșa Mică.

SERIA A X-a
Bradu: Vișeu — Voința Cărei 2—0 (0—0) 
Constructorul B. Mare — Unirea Za

lău 1—3 (0—2)
C.I.L. Slghetul Marmațiel — Minerul 

Cavnic 2—0 (1—0)
Someșul Satu Mare — Măgura Șhnietil 

Silvaniei 2—0 (1—0)
Recolta Salonta — Topitorul Baia Mare 

1—4 (0—3)
Bihoreana Marghita — Minerul Ba: a 

Sprie 1—0 (0—0)
Victoria Cărei — Gloria Bala Mare 

5-0 (2-0)

(Corespondenți : A. Ghilezan. T Teo
dor, I. Horvath, Z. Kovacs, Gh. Cotrău,
A. Pașcalău și Tr. Silaghi).

1. Victoria Cărei 16 12 1 3 43—13 a
2. Unirea Zalău 18 7 7 2 21—18 21
3. Minerul B. Sprie 16 7 5 4 23— 7 18
4. Bihoreana Marghita 16 8 2 6 23—21 18
5. Bradul Vișeu M 7 4 5 29—19 18
6. Topitorul Baia M. 16 8 1 7 21-24 17
7. Minerul Cavnic 16 6 4 6 27—18 18
8. C.I.L. Sighet M 7 2 7 18—22 16
9. Recolta Salonta 18 7 2 7 24—31 16

10. Someșul Satu M 16 7 1 8 22—23 15
11. Voința Cărei 16 6 2 8 16—24 14
12 Gloria Baia M. 16 4 3 9 11—23 11
13. Constr. Baia M. lu 3 5 8 17—W 11
14. Măgura Șimleu 16 3 1 12 10—28 7

Etapa viitoare : Industria sîrmei Cîm- 
pla Turzii — Metalul Aiud. Dermata Ciul 
— Unirea Dej. Someșul Beclean — Arie
șul Cimnia Turzii. Ariesut Turda — Teh
nofrig Ciul. Viitorul Tg. Mureș — Snr’a 
Ocna Mureș Mineml Rodna — Progre
sul Năsăud Chimica Tirnăveni — C IL. 
Gherla

SERIA A XII a
Minerul Bălan — Tractorul Brașov 

2—0 (1—0)
Carpați Brașov — Textila Odorheiul 

Secuiesc 3—0 (1—0)
Colorom Codlea — Politehnica Brașov 

0-3 (0—2)
Oltul Sf. Gheorghe — Torpedo Zărneșli 

1—0 (1—0)
Metrom Brașov _ A.S. Miercurea Ciuc 

2—0 (2—0)
Viitorul Oheorghienl — Carpați Covas- 

na 0—1 (0—1)

Forestierul Tg. Secuiesc — Unirea Cris» 
turu Secuiesc 3—1 (3—1)

(Corespondenți : R. Bortos. G Lorae, 
N. Seceleanu. Gh Briotă E. Bogdan. 
Cs. Malnasi și L. Bucs). ’

1. Motrom Bv.
2. Tractorul Bv.
3. Poli. Brașov
4. Carpați Bv.
5. Torpedo
6. Carpați Covasna
7. Oltul Sf. Gh.
8. Textila Odor hei
9. Forestierul 

10-11 Viitorul 
10—11. Min. Bălan

12. Unirea Cristur
13. A.S. M. Ciuc
14. Colorom Codlea

16 12 2 2 40— 7 26
16 11 3 2 39Jflt) 25
16 7 7 2 22—10 21
16 7 4 5 27—20 '8
16 6 5 5 16—17 17 
16 7 3 6 17—20 17
16 6 5 5 22—25 17 
16 6 4 6 19—19 ÎS
16 6 4 6 17—22 16
16 4 7 5 18—25 >5 
16 4 7 5 10—17 15
16 3 2 11 14—28 8 
16 2 3 11 13—23 7
14 2 2 12 8—34 8

Etapa viitoare : Metrom Brașov —
Carpatț Brașov. Torpedo Zămești — Vi
itorul Gheorghieni, A S. Miercurea Ciuc 
— Forestierul Tg. Secuiesc, Tractorul 
Brașov — Politehnica Brașov. Carpați 
Covasna — Unirea Cristuru Secuiesc, 
Oltul Sf. Gheorghe — Minerul Bălan, 
Textila Odorheiul Secuiess — Colored» 
God; eft *

stiner.il


A CÎȘTIGAT TURNEUL DE
A

LA SOFIA
In ultima zi: victorie cu 9-4 in fafa echipei Greciei

SOFIA, 10 (prin telefon). — Con- 
firmîndu-și valoarea, reprezentativa 
de polo a României a cîștigat tur
neul internațional desfășurat în ca
pitala Bulgariei, obținînd victoria 
și în cea de a treia partidă. De data 
aceasta, poloiștii români au întîlnit 
selecționata Greciei, care cu o zi 
înainte ținuse în șah, timp de trei 
reprize, redutabila formație a R. D. 
Germane.

Meciul a fost la discreția 
vilor noștri, care au atacat 
început cu multă vigoare. Acțiunile 
lor variate, purtate într-un ritm 
foarte susținut, au dezorganizat cu 
regularitate defensiva elenă, astfel 
că. după două reprize, scorul era 
favorabil „7“-lui României cu 5—0. 
In continuare, antrenorul A. Grin- 
țescu a folosit mai mult rezervele

sporti- 
de la

ZIARUL „NEPSPORT" DESPRE

și aspectul întrecerii s-a modificat 
în final, echipa României a cîștigat 
cu 9—4 (2—0, 3—0, 2—2, 2—2), ter- 
minînd turneul neînvinsă.

Cele 13 goluri ale partidei au fost 
înscrise în ordine de : Lazăr, (sup. 
numerică), Zamfirescu, CI. Rusu, 
Zamfirescu (4 m), Novac, Sarantos, 
Zamfirescu (4 m). Kalios, D. Po
pescu, Karalogos, Voutsos, Novac șl 
CI. Rusu. A arbitrat corect Exerov 
(Bulgaria).

In ultima întîlnire a turneului, 
selecționata R.D. Germane a între
cut la limită — 7—6 (1—1, 2—1, 
2—2, 2—2) — formația Bulgariei.

Matthes a ameliorat din nou recordul mondial
la 100 m spate: 56,3 IN ACEASTA SAPTAMINA

SORANA PRELIPCEANU - LOCUL I
IN CONCURSUL DE LA RENNES

In piscinele europene

MECIUL ROMANIA-FRANȚA CLASAMENT FINAL

Ziarul „NEPSPORT" din Buda
pesta publică ample relatări asu
pra meciului România—Franța ale 
trimisului său special la București, 
Pal Borbely. în numărul de luni 
al ziarului articolul întitulat „Re- 
petiție generală reușită la Bucu- 
rești“ se ocupă de comportarea 
fotbaliștilor români în meciul de 
sîmbătă, arătîndu-se printre al
tele : „Românii au atacat mai mult, 
dar înaintașii n au fost in dispo
ziție de șut. Golurile marcate s-au 
datorat în mare parte greșelilor co
mise de portarul Carnus Cel mai 
bun jucător de pe teren a fost 
Dumitru, care excelează în jocul 
de cîmp, are viteză și este in ac
cepțiunea totală a cuvîntului un 
fotbalist complet. Fără îndoială că 
lipsa lui Dumitrache și a 

. brin s-au făcut puternic
Probabil, Dumitrache nu 
in meciul cu Ungaria, dar
lui Dobrin Va fi aproape sigură. 
Comparind meciul Franța—Unga-

lui Do- 
simțite. 

va juca 
prezența

dintre România și Franria cu cel
(a se poate spune că francezii au 
fost de data aceasta cu mult ma* 
slabi, dar este greu să apreciezi 
valorile unor echioe în urma unor 
partide amicale, lipsite de miză. 
Fără îndoială că și românii vor 
aborda altfel meciurile eu Unga
ria decit în cei cu Franța-,

★

în cursul dimineții de luni, an
trenorii Rudolf Illovszky și Karoly 
Lakat au avut o lungă consfătuire 
în cadrul căreia au abordat o 
serie de probleme legate de selec
ționarea reprezentativei Ungariei. 
A fost alcătuit un lot mare de ju
cători, care va fi definitivat după 
etapa de Cupă de miercuri (semi
finale : Tatabanya—Ujpesti Dozsa 
și Videoton—Ferencvaros) și după 
cele două etape de campionat (sîm- 
bătă este programat derbyul dintre 
Ujpesti Dozsa și Ferencvaros). A- 
ceste etape se vor desfășura pîr.ă 
la 21 aprilie.

1. ROMANIA
2. R.D. Germană
3. Bulgaria
4. Grecia

3
3
3
3

3
o

i 
o

0 
o 
o 
o

o
1
o
3

23—13
18—16
17—17
10—22

6
4
o

ci

în cadrul concursului internațio
nal de sărituri în apă. desfășurat 
la Rennes, sportiva româncă So- 
rana Prelipceanu a obținut un re
marcabil succes, cîștigînd proba de 
trambulină (3 m) cu 379,26 puncte. 
Pe locul secund s-a clasat o altă

săritoare româncă, Melania Decu- 
seară, cu 361,89 p. Ecaterina Du
mitru a ocupat locul 6,cu 329,10 p.

La sărituri din turn (bărbați), vic
toria a revenit campionului olimpic 
Klaus Dibiasi (Italia) 
Ion Ganea 
locul 4, cu

(România) 
423,30 p.

★

— 510,30 
s-a situat

P, 
pe

REZULTATE EXCELENTE
ÎN „CUPA DUNĂRII" LA HALTERE

BUDAPESTA. 10 (prin telefon). — 
Timp de trei zile s-a desfășurat în 
capitala Ungariei „Cupa Dunării- la 
haltere, cea mai importantă compe
tiție înaintea campionatelor europene 
de haltere de la Constanța. La între
ceri au participat cîțiva dintre cei 
mai buni halterofili din Ungaria, 
Cehoslovacia, Bulgaria, Austria, R. F. 
a Germaniei și Iugoslavia. La această 
competiție urma să participe și se
lecționata României, care 
putut lua startul, deoarece 
perioadă au avut loc la 
campionatele naționale.

Citeva dintre rezultatele înregistrate 
sînt de o valoare excepțională. (N. R.

insă nu a 
in această 
Constanta

CAMPIONA TE DE FOTBAL IN EUROPA
Zaria 

Moscova

i timp de 
întîlnirea

trei zile
internațională

la

10—16 TENIS. — Turneul internațional de la Madrid (Marele Pre
miu — FILT)

11—18 YACHTING. — C.E. clasa „Dragon", la Hyeres (Franța)
11— 23 CICLISM. — Turul Marocului
12— 16 BASCHET. — „Marele Premiu al orașului Sofia" (masculin)

13—16 FOTBAL. — Mexic—Jamaica (13, T. O.); Haiti — Porto 
Rico (15 ; C.M.) ; Bulgaria — Polonia (16 ; T.O.) ; Guatemala — 
S.U.A. (16 ; T.O.).

14— 16
15— 22
15—16
15—16
15—23
16. CICLISM. — Cursa Paris — Roubaix

JUDO. — Turneul internațional de la Varșovia 
TENIS DE MASA. — C.E.. la Rotterdam (Olanda) 
NATAȚIE. — Turneul „Euroviziunii", la Palermo. 
AUTO. — 1000 km de la Brands Hatch (Anglia) 
CĂI,ARIE. — C.H.I.O. de la Nisa

HOCHEIȘTII CEHOSLOVACI LA A 3-a

U.R.S.S. — (Etapa a 2-a) 
Voroșilovgrad—Spartak 
3—1 ; Ararat Erevan — Lokomotiv 
Moscova 0—1 ; Meftci 
Torpedo Moscova 1—0 ; Karpatî 
Lvov — Ț.S.K.A. Moscova 1—3 ; 
Dnepropetrovsk — Zenit Leningrad 
3—3 ; S.K.A. Rostov pe Don — 
Dinamo Kiev 0—2 ; Kairat Alma- 
Ata — Dinamo Minsk 0—0.

BULGARIA (Etapa a 23-a): Lev
ski Spartak Sofia — Etâr Tirnovo 
3—0 ; Spartak Pleven — Dunav 
Ruse 4—0 ; Lokomotiv Plovdiv — 
Laskov Iambol 1—1 ; Cerno More 
Varna — Spartak Varna 2—1 ; Bo
tev Vrața — Cernomoreț Burgas 
1—0 ; Trakia Plovdiv — Beroe 
Stara Zagora 3—1 ; Akademik So
fia — Ceardafon Gabrovo 2—0 ; 
Ț.S.K.A. Sofia — Marek Stanke Di- 
mitrovo 1—1. Clasamentul : 
Ț S K.A — 38 p ; 2. 
tak Sofia — 34 p ; 
29 p etc.

OLANDA (Etapa a 
se — Telstar 1—1 ;

Baku

1. 
Lcvski Spar- 
3. Beroe —

— N.A.C. Breda
1. Ajax — 51 p:
48 p ; 3. Sparta 
puncte etc.
(Etapa a 25-a) :

— Farense 2—0 : Be- 
Boavista 4—1 ; Benfi-

28-a): Vites-
F. C. den 

Bosch — Feyenoord Rotterdam 0-5; 
Volendam — F. C. Utrecht 3—1 ; 
Ajax Amsterdam — M.V.V. Ma
astricht 8—0 : F. C. Twente Ensche
de — Go Ahead Deventer 4—0 : ; 
F. C. den Haag — D.W.S. Amster
dam 2—0 ; Sparta Rotterdam — 
N.E.C. Nijmegen 3—0 : P.S.V. Eind
hoven — Excelsior Rotterdam 3—0; 
F. C. Groningen
1— 0. Clasament : 
2. Feyenoord —
Rotterdam — 39

PORTUGALIA
F. C. Porto 
lenenses —
ca — Atletico 5—1 ; Tirsense — 
Leixoes 2—4 ; Beira Mar — Aca
demica 1—0 ; Vittoria Setubal — 
Guimaraes 1—0 ; C.U.F. — Spor
ting 0—0 ; Unio Tomar — Bar- 
reirense 4—1. Clasament : 1. Ben
fica Lisabona — 45 p ; 2. Setubal — 
39 p : 3. Sporting — 36 p etc

BELGIA (Etapa a 27-a) : Stan
dard Liege — F.C. Malines 2—2 : 
Crossing Schaerbeek — Beveren
2— 1 ; Cercle Bruges — Racing Whi
te 2—2 ; Waregem — Antwerp 2—0;

VOLEIBALIȘTII JUNIORI
SI-AU DESEMNAT CAMPIONII

PLOIEȘTI, 10 (prin telefon). 
Timp de cinci zile s-a desfășurat 
la Ploiești turneul final al campio
natului național de juniori și șco
lari La volei. în întrecerea mascu
lină. cei mai buni s-au dovedit a 
fi tinerii voleibaliști de la Șc. sp. 
1 Buc. (antrenor P. Brașoveanu), 
care și-au adjudecat ambele titluri, 
în timp ce la fete laurii au reve
nit echipei Șc. sp Sibiu (antrenor 
Gh. Mareș) la școlari, și echipei 
Farul (antrenor Th. Custopol) la 
junioare. Iată rezultatele înregis
trate în ultima zi :

MASCULIN : Șc sp. Brașov — 
sp. 1 Buc. 1—3, Viitorul — Ra- 
3—1, Șc. sp. Caransebeș — Șc. 
Craiova 2—3, Șc. sp. Oradea — 
sp. Buzău 2—3.

Clasament final : 1 Șc. sp. 1 Buc. 
— campioană națională de juniori 
și școlari, 2. Rapid, 3. Viitorul, 4. 
Șc. sp. Brașov. 5. Șc. sp. Buzău. 6. 
Șc. sp. Oradea, 7. Șc. sp. Craiova, 
8, Șc. sp. Caransebeș, 9. C.F.R. Ti
mișoara. 10. Șc. sp. 2 Buc., 11. Șc. 
sp. Constanța, 12. Șc. sp. Ploiești, 
13. Lie. Dej, 14. Șc. sp. Sibiu, 15. Șc. 
sp. P. Neamț, 16 Șc. sp. Tg. Mureș

FEMININ : Șc. sp. 2 Buc. — Lie. 
Nic. Bălcescu Cluj 3—2, Șc. sp. P. 
Neamț — Șc. sp. 1 Buc. 3—0. Șc. 
sp. Caransebeș — Șc. sp. Brașov 
0—3, Farul — Șc. sp. Sibiu 3—0. 
Clasament final : 1. Farul — cam
pioană națională de junioare, 2. Șc. 
sp. Sibiu — campioană națională 
școlară, 3. Șc. sp. 2 Buc., 4. Lie. 
Nic. Bălcescu Cluj, 5. Șc. sp. Bra
șov, 6. Șc, sp. Caransebeș. 7. Șc. 
sp. P. Neamț, 8. Șc. sp. 1 Buc., 9. 
Șc. sp. Lie. 2. Ploiești, 10 Dlnamo, 
11. Șc. sp. Tg. Mureș, 12. Șc. sp. 
Timișoara, 13. Llc. Rm. VUcea, 14. 
Lie. Simeria, 15. Rapid, 16. Șc. sp. 
Bacău.

Șc. 
pid 
sp. 
Șc

Iulian COSTINIU
Vasile ALBU-coresp. județean

Anderlecht — F. C. Liege 4—0 ; 
Beerschot — F. C. Diest 5—1 ; St. 
Trond — Union St. Gilloise 0—1 ; 
S.K. Lierse — F.C. Bruges 1—1. Cla
sament : 1. F.C. Bruges — 41 p ; 
2. Anderlecht — 40 puncte : 3
Standard Liege — 39 puncte etc.

SPANIA (Etapa a 29-a) : Real 
Madrid — Las Palmas 2—0 ; Espa-

Valencia 3—0 Clasament : 1. Real
Madrid — 43 p ; 2. C.F. Barcelona 
— 37 p ; 3. Valencia — 35 p etc.

ELVEȚIA (Etapa a 17-a) ; Bien
ne — F.C. Zurich 1—4 ; Grasshop
pers Zurich — Granges 4—0 ; Lau
sanne — Young Boys Berna 3—1 ;

Totuși, comparind rezultatele obținute 
de sportivii noștri la Constanța, în 
clasamentele unor categorii de 
„Cupa Dunării" halterofilii români ar 
fi obținut locurile 2—3 : F. 
Rusu, M. Grigoraș și V. 
Iată rezultatele :

CAT. COCOȘ : 1. Foldi
372,5 kg., 2. Kucev (Bulgaria) 360 kg., 
3. Helebrandt (Cehoslovacia) 315 kg.

CAT. PANA : 1. Benedek (Unga
ria) 372.5 kg., 2. Pittner (Austria)
372.5 kg., 3. Krol (Cehoslovacia)
352.5 kg.

CAT. UȘOARA : 1. Ambrozi (Un
garia) 420 kg., 2. Toncev (Bulgaria)
412.5 kg., 3. Lcgel (Austria) 402.5 kg.

CAT. SEMIMIJLOCIE : 
(Ungaria) 452,5 kg., 
slovacia) 432,5 kg., 
tria) 410 kg.

CAT. MIJLOCIE : 
garia) 487,5 kg., 2.
477.5 kg., - - •

CAT. 
(Bulgaria)
477.5 kg,
472.5 kg.

CAT. '
slovacia) 545 kg., 
r:a) 530 kg., 3.
490 kg. 

în clasamentul
garia 52 p, 2.

2.
3.
1.

la
Balaș, V. 
Bădescu).
(Ungaria)

1. Stork 
Hekel (Ceho- 
Alfosz (Aus-
Horvath (Un- 

Kuțev (Bulgaria) 
3. Popilek (R.F.G.) 440 kg. 
SEMIGREA : 1. Nikolov
500 kg., 2. Vereș (Ungaria) 
3 Orszâg (Cehoslovacia)

GREA : 1. Pavlasek (Ceho-
2. Ambrus (Unga- 
Nikolov (Bulgaria)

Disputată 
Moscova, i 
de natație dintre selecționatele R.D. 
Germane și U.R.SS. s-a încheiat 
cu scorul general de 184—160 puncte 
în favoarea oaspeților. La masculin, 
echipa U.R.S.S. a cîștigat cu 92—88, 
iar la feminin victoria a revenit cu 
96—68 înotătoarelor din R.D. Ger
mană.

în ultima zi de concurs, Roland 
Matthes (R.D. Germană) a corectat 
din nou recordul mondial al probei 
de 100 m spate. Concurînd în pri
mul schimb al ștafetei de 4 X 100 m 
mixt, Roland Matthes a fost 
metrat în 56,3. Victoria în 
de ștafetă a revenit echipei 
Germane cu 3:56,3.

Alte rezultate : masculin : 
spate : Matthes — 2:10,9 ;

VICTORIE CONSECUTIVĂ

crono- 
proba 
R. D.

200
200 m 

ber : Udo Poser (R.D.G.) 1:58,7 ; 100 
m bras : Mihailov (U.R.S.S ) 2:27,2 ; 
feminin — 200 m fluture : Kother 
(R.D.G.) — 2:22,6 ; 100 m bras : 
Stepanova (U.R.S.S.) — 1:16,3 ; 400 
m liber : Wegener (R.D.G.) — 4:31,4 
(nou record național) ; 100 m spate : 
Lekviașvili (U.R.S.S.) — 1:08,3.

m 
li-

înso- 
scor 

(1—0, 
Nor-

LOTUL DE BASCHET-JUNIORI
pe națiuni : 
Bulgaria 41 

Cehoslovacia 35 p, 4. Austria
R F.G. 19 p, 6. Iugoslavia

1 Un- 
p.28
16

3.
P.
P-

DEZSO VAD
,Nepsporf*-Budapesta

,Zonalul*‘ de șah

CIOCÂLTEA ÎNTRERUPE

în 
de

cu islan-

Mc’LLER marcheazăGERD
de echipă sa, Bayern

cu capul unul dintre cele șase goluri înscrise 
Miinchen, in poarta formației Werder Bremen. 

Tele foto : A. P Agerpres

noi Barcelona — Gijon 2—0 ; Real 
Sociedad — Atletico Madrid 0—0 ; 
Malaga — Betis 0—0 ; Cordoba — 
Celta Vigo 0—0 ; Burgos — Saba- 
dell 4—1 ; Sevilla — Atletico Bil
bao 0—1 ; Granada — C.F. Barce
lona 2—0 ; Deportivo Coruna —

DIN ȚĂRILE
IASIN

CONFERENȚIAZĂ
Cinematografele pentru tineret 

„Iunosti". răspîndite in toate ma
rile centre ale Uniunii Sovietice, 
se bucură de un deosebit succes în 
rândurile adolescenților, atit prin 
tematica specială a filmelor, cit ti 
prin conferințele care de obicei 
precedează vizionarea lor. Mulți sa- 
vanți de renume mari artiști și 
personalități culturale iau cuvintul 
in aceste cinematografe, care, prin 
activitatea lor, sînt puternice cen
tre de cultură. De curind, odată 
cu prezentarea unor filme cu su
biect sportiv, au luat cuvintul tn 
fața tinerilor spectatori și sportivi 
de mare popularitate. Dintre aceș
tia remarcăm pe lașin. a cărnii 
conferință relativă la educația stă- 
pinirii de sine, obținută prin practi
carea sportului, a fost programată 
in mai multe orașe, datorită suc
cesului de care s-a bucurat .4u 
mai conferențiat Nikolai Sviridov, 
L. Burda și campioana republicană 
N Alehina.

Organizate sub auspiciile secției 
de propagandă a Comitetului unio
nal pentru cultură fizică și sport, 
condusă de antrenorul emerit M. 
Henkin. asemenea manifestări tind 
a se generaliza, mobiliztnd mulți 
sportivi de performanță.

SIMBOLURI
Șl CULORI

Un foarte interesant muzeu 
deschis porțile într-unul 
parcuri amenajate la 
Varșoviei. Este vorba de 
permanentă a afișului
sportivă, care conține materiale de 
propagandă vizuală de la începutul

?i-a 
din noile 
marginea 
expoziția 
cu temă

A PLECAT LA HASKOVO
Reprezentativa 

niori la baschet 
ria, la Haskovo, . , __
alături de echipele Ungariei, Siriei și 
Bulgariei, la turneul de calificare 
pentru campionatul european. Au fă
cut deplasarea r Niculescu, Osacenco, 
Mihuță, Chircă. Becheru (Lie. 35 
București), Dumitru (Dinamo Bucu
rești), Berceanu (Voința București), 
Cernat (Politehnica București), Priisz- 
ter (Șc. sp Arad), Roșu (Șc sp. Bra
șov), Scutaru (C.S.M. Iași), Ursache 
(Șc. sp. Cluj). Antrenori : G Chira- 
leu și T. Giurculescu ; arbitru : P. 
Marin.

întrecerile vor avea loc vineri, 
sîmbâtă și duminică. Primele două 
clasate se vor califica pentru C.E 
din Iugoslavia (luna Iulie).

României de ju- 
a plecat in Bulga- 
pentru a participa.

zes- 
goluri. 
învin- 

au fost 
■de Mi-

suedez, presat

V

de un atacant cehoslovac, respinge 
Suedia.

Portarul
cu dificultate pucul. Fază din meciul Cehoslovacia

Echipa de ho
chei a Uniunii 
Sovietice, actua
lă deținătoare a 
titlului suprem, 
pare a fi într-o 
excelentă formă 
la acest campio
nat mondial ce 
se desfășoară la 
Praga. Duminică 
noaptea. în par
tida care i-a o- 
pus selecționata 
Finlandei (în fața 
căreia pierduse cu 
2—4 în decem
brie 1971, la Mos
cova), jucătorii 
sovietici au fă
cut o nouă de
monstrație 
țită de un 
net: 10—2 
6—2, 3—0),
dicii nu au rezis
tat decit în pri
ma repriză ; apoi, 
campionii lumii 
au dezlănțuit un 
asalt continuu la 
poarta finlande
ză, asigurîndu-și 
o frumoasă 
tre de 
Punctele 
gătorilor 
realizate
hailov (3), Viku
lov (2), Iakușev 
(2), Harlamov, 
Malțev și Soloduhin. De la învinși 
a înscris Menonen (2).

Ieri după-amiază, în primul, 
meci al programului, reprezentati
va Cehoslovaciei a realizat și cea 
de a treia victorie consecutivă, sur- 
clasînd pur și simplu formația 
R.F. a Germaniei : 8—1 (1—1, 2—0, 
5—0). La ora cînd închidem ediția 
este în curs de desfășurare partida 
dintre echipele U.R.S.S. și Elveției.

CAII PUBLICITARI
Șl OLIMPIADA

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Malîch 

urmat de 
Cio-

Basel 0—3 ; St
1—2 ;
1—0 ;

Cla-
P ; 2.

Grasshoppers

Lugano — F.C.
Gali — Chaux tie Fonds 
Sion — Servette Geneva 
Winterthur — Lucerna 2—1 
sament : 1. F.C. Basel — 28 
F.C. Zurich 27 p ;
Zurich — 24 p etc.

CU KRISTINSSON
BELGRAD. 10 (Agerpres)- — 

runda a 4-a a turneului zonal 
șah de la Vmjacka Banja s-au ter
minat numai trei partide : Bukict- 
B-oboiLV remiză : Malich-Holer 1—0; 
Csom-Kouros remiză. Maestrul ro
mân Victor Ciocâltea a întrerupt în 
poziție mai bună partida 
dezul Kristinsson.

In clasament conduce 
(R. D. Germană) cu 3 p.
Boboțov (Bulgaria) — 2*.i p, 
câltea (România), Adorjan (Ungaria) 
și Psibii (Cehoslovacia) 2 p și o 
partidă întreruptă fiecare.

• în localitatea iugoslavă Medu- 
lin se desfășoară Olimpiada de șah 
a ne văzători lor. în turneul preli
minar, echipa reprezentativă a 
României (repartizată în grupa I) se 
află pe locul întîi cu 8'■> p. urmată 
de Polonia — 8 p

In cadrul concursului de atletism care 
a avut loc la Austin (Texas), cunoscu
tul recordman american Randy Mat- 
son a cișt gat proba de aruncarea greu
tății cu performanța de 21,09 m. Pe 
locul secund s-a clasat compatriotul 
său Fred Debernardi — 19.98 m. In
proba masculină de sfiritură in înăl
țime. victoria a revenit lui Bill Elliot 
(S.U.A.) cu 2.16 m. Dick Fosbury, 
campion olimpic la Ciudad de Mexico, 
a ocupat locul trei cu un rezultat 
modest : 2.08 m.
B
Cu prilejul unui concurs atletic, des
fășurat la Los Angeles, echipa Univer
sității din California de Sud (L, Babb, 

Brown, D. Quarrie, W. Deckard) a

stabilit cea mai bună performanță mon
dială a sezonului în proba de ștafetă 
4x100 yarzi cu timpul de 39,4.

HOCHEIULUI

în ima- 
această 
care se 
de pu-

SOCIALISTE

BULGAR

istoriei sportului polonez și pină în 
zilele noastre.

Expoziția cuprinde plancarte publi
citare privind Olimpiada anului 
1928, de la Amsterdam și Saint- 
Moritz. Un uriaș afiș i-a invitat — 
la vremea respectivă — pe privitori 
peste ocean, la Jocurile de la Los 
Angeles (1932).

Sînt prezente aici și afișele O- 
limpiadei anului 1940. care nu s-a 
mai ținut din cauza izbucnirii răz
boiului. Astfel, aproape toată isto
ria modernă a marilor competiții 
internaționale este cuprinsă 
gini, simboluri și culori. în 
foarte interesantă expoziție, 
bucură de o mare afluență 
blic.

JUBILEUL

Cu prilejul împlinirii a 20 de ani 
de la disputarea primului campio
nat de hochei pe gheață al Bulga
riei, a avut loc, la Sofia, o ședință 
festivă. Vasil Iliev, căpitanul celei 
dintîi echipe campioane, „Cerveno 
Zname“ din Sofia, a prezentat o 
dare de seamă privind evoluția a- 
cestui sport în Bulgaria. S-a arătat 
că în cele două decenii, hocheiul 
bulgar a cunoscut o serie de suc
cese, dovedind creșterea neconte
nită a măiestriei jucătorilor. Acest 
lucru a fost posibil prin dezvolta
rea bazei materiale necesare, pen
tru că — dacă 
a trebuit să se 
patinoar natural _la 2 000 m alti
tudine (în munții 
cheiștil bulgari dispun de un pa
tinoar artificial, alte două aflîn- 
du-se In plină construcție. Incepînd 
din toamnă, hocheiștii formației 
Levski-Spartak se vor putea pre
găti pe propriul lor patinoar arti
ficial.

Evoclndu-se succesele Pe plan in
ternațional, s-a vorbit despre me-

primul campionat 
desfășoare pe un

Rila) — acum ho-

ritoria comportare în recentul cam
pionat mondial — grupa C, desfă
șurat la Miercurea-Ciuc, unde re
prezentativa Bulgariei a furnizat 
cea mai mare surpriză a întrecerii, 
dispunînd cu 6—2 de experimentata 
formație a Ungariei.

A 20-a ediție a campionatului 
bulgar, recent încheiată, a prilejuit 
evidențierea a numeroase elemente 
tinere. Și în acest an, titlul a re
venit echipei Ț.S.K.A. — Sofia care 
a terminat competiția fără nici o 
Infrîngere.

Recent, s-au desfășurat la Ulan- Bator întrecerile unui interesant concurs international de lupte libere, cu participarea sportivilor din R. P. Bulgaria, R. S. Ceho, slovaci, R. D. Germani șt R. P. Mongoli, De un deosebit succes s-a bucurrt evoluția reprezentanților țării' gazdă, care au cucerit 
tn total t medalii de aur, 5 de 
argint șt 5 bronz. In fotografie : 
o spectaculoasă fază din tnttlni- 
rea a doi luptători mongoli.
Foto : MONTSAME — Ulan Bator

Competiția ciclistă „Turul Flandrei", 
a fost ciștigată de rutierul belgian Eric 
Leman, cronometrat pe 250 km cu 
timpul de 6h 04:30. în același timp cu 
învingătorul au sosit compatrioții săi 
Dierickx. Verbeeck. De Geest. Ros’ers, 
Swerts și Merckx. Primul dintre con- 
curenții străini a fost francezul Alain 
Santy. clasat pe locul 9 la 20 sec. dp c’Ș- 
tigâtor. Olandezul Zoetemelk a ocupat 
locul 15, iar italianul Gimondi s-a si
tuat pe locul 17. Tn urma acestor re
zultate. tn clasamentul trofeului ..Suner- 
Prestige Pernod- continuă să conducă 
belgianul Eddy Merckx. eu 
urmat de Poul:dor (Franța) 
Leman (Belgia) 
(Belgia) " _ 
46 p., și Motta (Italia)

■*

103 p„
75 p..

60 puncte, Verbeeck
50 p.. Dierickx (Belgia) —

40 p.

La Rio de Janeiro se desfășoară meciul 
de tenis dintre echipele Braziliei și 
Argent* nei, contind pentru turul doi 
al ,,Cunei Davis" (zona sud-americană). 
După prima zi de întreceri, scorul este 
de 2—0 în favoarea gazdelor. Thomas 
Koch l-a învins cu 4—6, 6—3, 10—8, 6—3 
pe Guillermo Villas, iar Ed son Man- 
darino a dispus cu 4—6, 6—z, 6—3 (a- 
bandon) de Jul’an Ganzabal.

La Santiago de Chile s-a desfășurat 
meciul de tenis dintre echipele Chile 
și Columbiei, contind pentru turul doi 
al ..Cupei Davis“ (zona sud-americană). 
Victoria a revenit cu scorul de *—0 
tenismen:lor chilieni. în ultimei^ două 
partide de simplu. Patricio Corneio l-a 
învins cu 6—3. 6—4, 1—6. 6—3, 6—4 oe
Ivan Molina, iar Jaime Pinto a dispus 
de .Ta’-o Velasco cu 2—6. 5—7. 9—7 (a- 
bandon).

Finala turneului de tenis de Ia Houston 
(Texas). disDutată între cunoscutii du
cători australieni Rod Laver și Ken 
Rosewall, a fost ciștigată de Laver în 
două seturi cu 6—2, 6—4. în urma a- 
cestui nou succes, Rod Laver si-a con
solidat poziția de Vder în clasamentul 
campionatului ■’urătorilor proferi on: ști 
dm grupul W C.T. Turneul final al 
acestui campionat se va desfășura la 
Dallas între 10 și 14 mai.

Concursul internațional de cros desfă
șurat la ZUrich s-a încheiat cu victoria 
atletului Charles Sowa (Luxemburg), 
oare a parcurs 20 km în lh 38:05. Pe 
locurile următoare s-au clasat elve
țienii Hans Doebelila 28 sec.. Rene 
Pfister — la 3:12 și Alfred Bade! — la

sec.,

Se știe că, de mai mult timp, 
unele întreprinderi comer' 'ale 
din Occident au achiziționat cai 
de sport de faimă internaționa
lă, pe care după ce în prealabil 
i~au „rebotezat" cu numele fir
melor respective, în scopuri pu
blicitare, i~au pus la dispoziția 
unor călăreți celebri.

tn această situație se află caii. 
Jaegermeister (ex-Terminus), 
cumpărat de fabricantul de li
chioruri M. Meister (R.F.G.) și 
oferit campionului mondial și 
olimpic H.G. Winkler pentru a 
face reclamă lichiorului „Jae
germeister" ; Mdet et Chandon 
(ex-Morning Leight) pus la dis
poziția dublului campion olim
pic și campion mondial, france
zul P. J. d’Oriola, de către di
rectorul fabricii de șampanie 
d’Eperney (Moet et Chandon); 
Sporting-Ford, calul campioanei 
europene Annelli Drummond 
Hay (Anglia), reprezintă uzinele 
de automobile Ford din Anglia

Există, în același timp o se
rie de cai care, deși poartă nu
me asemănătoare cu al uno~ 
firme comerciale, nu au nici o 
legătură cu aceste firme De 
exemplu: calul Stella, proprie
tatea călărețului francez Philippe 
Jouy. al cărui nume evocă mar
ca belgiană de bere Stella; ca
lul Mercedes, proprietatea că’ă- 
rețului Francois Mathy (Belgia) 
care, de asemenea, nu are nici 
un fel de legătură cu uzinele 
de automobile Mercedes.

tn această situație, se pune 
întrebarea: cum se poate face 
o deosebire între „caii publici- 

și cei botezați după nor- 
clasice ale pedigreului ?

cadrul celei de a 72-a șe
ii C 1.0, care a avut loc

tari"
mele 

tn 
siuni
la Sapporo, s-a hotărît printre 
altele să se interzică participa
rea la Olimpiadă a cailor care 
vor purta reclame pentru diverse 
firme, ceea ce firește nu con
vine proprietarilor care ar dori 
să-și vadă numele firmelor „ga- 
lopind" în incinta stadionului 
olimpic. Vom asista, oare, la un 
nou „suspense", ca cel de la 
Sapporo ?

o ultimele știri o ultimele rezultate o ultimele știri o
FORUL SOVIETIC 

GARANTEAZĂ PARTICIPAREA 
LUI B. SPASSKI

Federația de șah a U.R.S.S. a infor
mat federația internațională eă este dis
pusă să avanseze jumătate din suma de 
70 000 de dolari cerută drept garanție de 
orașul Belgrad In vederea organizării 
meciului pentru titlul mondial dintre 
Boris Spasski și Robert Fischer. Fede
rația unională * comunicat că va depune 
suma respectivă numai în cazul etnd șl 
forul amerloan de specialitate va face 
același lucru. De asemenea, în scrisoa
rea adresată F.I.D.E., se cere ca Fischer 
să renunțe la orice pretenții materiale 
formulate după încheierea acordului de 
la 20 martie.

MECI DE FOTBAL ANGLIA 
UNGARIA TN ACEST AN

Cu ocazia prezenței sale la Budapesta, 
la meciul de fotbal Ungari» — R.F. a 
Germaniei, sir Alf Ramsey — selecțio
nerul echipei Angliei — a propus lui 
Rudolf Illovszky, directorul tehnic al 
echipei Ungariei, un meci amical între 
reprezentativele celor dojiă țâri. Acesta 
ar urma să albă loc la 10 iunie, dacă 
cele două formații nu vor fi calificate 
în turneul final al campionatului Euro
pei sau In luna septembrie, dacă ele vor 
participa în cadrul acestei mari com
petiții continentale.
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