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Start in cursa 
ciclistă internațională

CUPA STEAUA"

Afîn. 45 : Explozia de bucurie a lui Ivan, tngenunchierea portarului N. Constantinescu și deplasarea grăbită a lui
Sandu Gabriel; 1—0 pentru „U“ Craiova. Oblemenco (nu se vede) de ne extrema stingă a șutat, iar porterul 

dinamoviștilor n-a putut reține Ivan, aflat in apropiere l-a sancționat imediat
Foto i Vasile POPOVICI-Craiova

PE MARGINEA ETAPEI A XX-a A CAMPIONATULUI DIVIZIEI A DE FOTBAL

A MAI RĂMAS 0 SINGURĂ NECUNOSCUTĂ ?

Astăzi, în București, se dă startul 
în sezonul ciclist internațional 1972 
al rutierilor noștri. Evenimentul 
este prilejuit de „Cupa Steaua" — 
Închinată celei de a 25-a aniversări 
a clubului militar — la startul că
reia se vor alinia cei mai buni aler
gători din România și Bulgaria.

Competiția programează trei 
pe (vineri — 100 km pe șoseaua 
teniței, sîmbătă — 105 km pe 
șeaua Giurgiului ți duminică - 
km pe circuit, la Toboc), urmînd 
să se alcătuiască clasamente indi
viduale și pe echipe. întrecerea pri
lejuiește o utilă verificare a lotu
rilor României și Bulgariei care se 
pregătesc pentru participarea Ia cea 
de a 25-a ediție a „Cursei Păcii".

Federația de specialitate din Bul
garia a deplasat un lot valoros (care 
a sosit ieri la amiază în Capitală) 
din care fac parte i Martin Marti, 
nov, Vesko Mihailov, Ivan Nikolov, 
Dimiter Stefanov, Mihail Tanev, 
Ban Iordanov (selecționați în for
mația pentru „Cursa Păcii"), Gheor- 
ghi Iliev, Gheorghi Markov, Pavel 
Șivarov și Andon Andonov. Din 
țara noastră vor participa cicliștii 
selecționați în lotul pentru cursa 
Berlin—Praga—Varșovia (C. Ciocan, 
Alex. Sofronie, Vasile Selejan, Ște
fan Suciu, N. Andronache, Andrei 
Suciu, Cr. Tudoran, Șt. Szekely) 
precum și alți rutieri fruntași.

Startul in prima etapă se dă as
tăzi, la ora 16, de la km 9 — șo
seaua București—Oltenița.

• ••• CONCURS

O importanta inițiativă a C.N.E.F.S. care stabilește organizarea 
in fiecare an a unei asemenea acțiuni pe plan național, 
prilej de dezvoltare a sporturilor olimpice, de cultivare 

a idealurilor de pace și colaborare intre popoare
Recent, prin Hotărîrea nr. 392 a Biroului Consiliului Național pentru 

Educație Fizică si Sport s-a aprobat organizarea anuală a „SĂPTĂMÎNII 
SPORTURILOR OLIMPICE", ediția inaugurală a acestor mari manifestații 
sportive fiind programată, în 1972, IN PERIOADA 17—25 IUNIE. Din 
preambulul acestei salutare Hotărîri — elaborate și în baza acordului 
instituțiilor și organizațiilor centrale care au atribuții în domeniul edu
cației fizice și sportului — desprindem obiectivele principale și semnifica
țiile deosebite ale acestei acțiuni de amploare, de nivel național. Prin 
.Săptămîna sporturilor olimpice", dedicată sărbătoririi anuale a Jocu
rilor Olimpice, se urmărește DEZVOLTAREA SPORTURILOR OLIMPICE, 
SPORIREA RĂSPUNDERII TUTUROR FACTORILOR PENTRU PROMOVAREA 
CU PRIORITATE A RAMURILOR CUPRINSE IN PROGRAMUL J.O., RAS- 
PÎNDIREA IDEILOR OLIMPICE, ÎN RÎNDUL TINERETULUI, MAI BUNA 
ÎNȚELEGERE A FAPTULUI CA SPORTUL SLUJEȘTE NEMIJLOCIT CAUZA 
PROMOVĂRII PĂCII Șl COLABORĂRII INTRE POPOARE.

Importanța acordată sărbătorii anuale a Jocurilor Olimpice este, 
după opinia noastră, reliefată și prin aceea că ..Săptămîna sporturilor 
olimpice" urmează să se desfășoare în organizarea Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, împreună cu institufile și organizațiile 
centrale care au atribuții în domeniul educației fizice si sportului : C.C. 
al U.G.S.R., C.C. al U.T.C., U.A.S.R., C.N.O.P., UCECOM., M.E.I., M.F.A., 
M.A.I. și C.S.S.

Prin aceeași hotărîre au fost, de asemenea, aprobate instrucțiuni 
pentru organizarea și desfășurarea „Săptămînii sporturilor olimpice", 
care cuprind — printre altele — precizări și recomandări referitoare la 
conținutul activităților ce urmează a fi întreprinse, în principal ÎN DO
MENIUL PROPAGANDISTIC Șl IN CEL COMPETIȚIONÂL. Amintim pen
tru început cîteva din aceste acțiuni s

ACȚIUNE DE ORGANIZARE A ÎNTRECERILOR 

Șl DEMONSTRAȚIILOR CULTURAL-SPORTIVE
• In asociații,

ultima săptamînă a anului școlar — 
întreceri la diferite ramuri de sport 
cuprinse în programul Jocurilor O- 
limpice (printre acestea va trebui 
să figureze atletismul).

• Comisiile județene pentru edu
cație fizică și sport, împreună cu in
spectoratele școlare județene vor 
iniția tn această perioadă acțiuni spe
ciale pentru trecerea normelor con
cursului „Cercurile olimpice la atle
tism".

Cineva spunea ieri, și nu fără un 
oarecare temei, că miercuri s-ar fi 
încheiat campionatul. In fond, cind 
U.T.A. s-a distanțat la patru punc
te de un urmăritor care se tot 
schimbă de la începutul returului, 
fără să poată schimba, însă, și li
derul, iar Crișul și C.F.R. Cluj au 
rămas departe de... țărm, se poate 
spune că două din necunoscutele 
interesantei ecuații care este cam
pionatul au și fost rezolvate. Ar 
mai rămîne, deci, numai misterul 
celor două echipe ce ne vor repre
zenta în Cupa U.E.F.A. și în jurul 
acestei teme va gravita, se pare, 
interesul general al ultimei treimi 
a întrecerii, din moment ce opt 
teamuri au șanse teoretice să urce 
pe podium.

Desigur, toate aceste aserțiuni își 
au o rațiune 
cem puțin cu 
pele viitorului 
descoperim că 
meciuri acasă 
bene, cele cu Steagul roșu, Dinamo, 
„U“ Cluj, Petrolul iși S.C. Bacău) 
și că duminică (atunci cînd liderul 
va juca la Cluj cu... condamnata 
C.F.R.), Steagul roșu, F.C. Argeș și 
„U“ Cluj, adică exact formațiile 
plasate în spatele textiliștllor la 
patru și cinci puncte, se vor depla-

suficientă dacă tre- 
p-rvirea peste eta- 
(zece la număr), și 

U.T.A. mai are cinci 
(printre care, nota

sa la Petroșani, Iași și Craiova, un
de de regulă oaspeții sînt primiți 
cu flori dar nu și cu puncte.-

Paradoxul este că, deși a dat, 
într-un fel, lovitura decisivă cam
pionatului la cei doi antipozi, a- 
ceastă a XX-a rundă a fost o eta
pă liniștită. O etapă cu 22 de go
luri înscrise, dar sub farmecul ce
lei similare din tur cînd, deși s-au 
marcat 17 goluri, am consemnat trei 
victorii în 
ciUri egale 
de culoare 
ceea ce i-a 
etape a returului, pentru că cele 
„două remize" obținute de băcă
uani la Constanța (unde Farul nu 
mai strălucește) și de ieșeni la 
Ploiești nu pot fi considerate ele
mentele de șoc ale zilei, chiar dacă 
Sport Club pierduse cu o etapă în 
urmă acasă, iar Petrolul cîștigase 
în deplasare. Lovituri de grație ar 
fi fost înfrîngerea Rapidului, la 
București, și amenințarea astfel a 
cuplajelor bucureștene — care vor 
fi refăcute, se pare, la toamnă gra
ție Sportului studențesc — sau în
frîngerea U.T.A.-ei, la Arad! Dar 
aceste „bombe" au rămas simple 
utopii de suporteri, etapa înscriin- 
du-se calm pe o orbită fără virtuți 
deosebite, ba chiar cu multe ca-

rente In privința nivelului specta
colului ca atare și ai realizărilor 
individuale (la Ploiești, de exem
plu, s-au tras în tot meciul numai 
două șuturi pe spațiul porții, unui 
de către Petrolul, altul de Politeh-

Mircea M. IONESCU

deplasare și două me- 
— veritabile elemente 
și interes. Adică exact 
lipsit celei de a cincea

<Continuări in pag. a 3-a)

De azi, la lași

VOLEIBALIȘTII NOȘTRI
DIN NOU ÎNVINGĂTORI

România —R. D. Germană 3-1

Ulttmele două turnee ale cam
pionatului masculin de handbal 
(divizia A) sînt programate ince- 
pind de miine în Sala sporturilor 
din Iași, urmînd ca după consuma
rea lor să cunoaștem echipa cam
pioană a țării, precum și cele două 
formații care vor activa sezonul 
viitor în divizia B. Este vorba, 
deci, de două turnee decisive, ul
timul dintre ele (19—°.l aprilie) 
cuprinzînd și jocurile derby.

Pină atunci însă atenția ama
torilor de handbal este îndreptată 
asupra meciurilor ale căror rezul
tate sînt hotărîtoare in lupta pen
tru evitarea retrogradării. Prima 
etapă, de fapt etapa a XXII-a a 
campionatului, are în programul ei 
cîteva partide interesante din a- 
cest punct de vedere, capul de 
afiș deținîndu-1, fără îndoială, jo
cul Politehnica Timișoara (locul VII, 
14 p) — 8. C. Bacău (locul IX, 
13 p). Iată programul de azi : de 
la ora 14,30 : Ti «tușul — Universi
tatea București, Politehnica Galați-

INTERNATIONAL 
DIRT-TRACKDE

ÎN CAPITALĂ
Pe pista de zgură a stadionului 

Metalul din București, se va des
fășura azi un concurs internațional 
de dirt-track (primul din acest se
zon) la care participă, alături de 
sportivii noștri, alergători din Bul
garia și Cehoslovacia. întrecerile 
vor începe la ora 16,30.

cluburi, la stațiile 
de radioamplificare etc. vor fi sus
ținute referate (ele vor fi întocmite 
pe plan central, tipărite și difuzate 
tuturor unităților sportive) avînd ca 
temă : „însemnătatea Jocurilor Olim
pice moderne in contextul vieții spor
tive internaționale, contribuția spor
tivilor și specialiștilor români la pro
movarea ideilor olimpice".

• Pe plan local vor fi organizate 
expoziții, vitrine, fotomontaje etc, 
care să răspîndească în rîndul ma
selor de iubitori ai sportului ideea 
Jocurilor Olimpice.

• Vor fi organizate, pe plan lo
cal, demonstrații cultural-sportive.

• In toate asociațiile sportive

PIATRA NEAMȚ, 13 (prin telefon, 
de la trimisul nostru).

Sala Ceahlăul a fost arhiplină și 
la cea de a doua confruntare dintre 
reprezentativele masculine ale ROMÂ
NIEI și R. D. GERMANE. Partida a

GABRIEB UDIȘTEANW

fost și mai aprig disputată, parcă mai 
echilibrată ca cea de miercuri, cam
pionii mondiali intrînd deciși să-și ia 
revanșa.

După cum a debutat jocul, această 
intenție părea să devmă realitate. 
Oaspeții au adoptat un stil variat, al- 
ternînd atacul în forță și cel din pase 
scurte, cu mingi „puse". Foarte 
prompți și hotărîți în apărarea la 
fileu și siguri în intervenții în linia 
a doua, ei au dominat prima parte 
a setului I, ceea ce s-a reflectat și 
pe tabela de scor : 6—1, 7—2, 9—4. 
In acest timp echipa noastră a fost 
deficitară la blocaj și preluare, însă 
avea să-și revină și să cîștige deta
șat setul, dovedind o sensibilă supe
rioritate tactică, mai multă prompti
tudine și agresivitate îri intervențiile 
la fileu.

Cu Stainate și Dumănoiu în bună 
dispoziție, voleibaliștii noștri au În
clinat balanța în favoarea lor și în 
setul următor, dar lupta a fost echi
librată. Pe fondul acestui echilibru, 
mai pregnant în partea a treia a 
jocului, oaspeții — cu mai multe re-0 ____ ... multe re
surse — au* redus din handicap, pro- 
fitînd de căderea fizică a jucătorilor 
noștri. Și în setul ultim s-a menținut 
echilibrul, cele două formații evo- 
luînd sinuos.

Finalul a aparținut echipei Ro
mâniei care a cîștigat setul și astfel 
partida cu 3—1 (11, 12, —9, 9). S-au 
remarcat Dumănoiu, Bartha, Stamate, 
Udișteanu, Oros de la învingători, 
respectiv Schneider, Webner, Mai- 
bohrn. Au arbitrat corect S. Denes 
(Ungaria) și S. Pandeleev (Bulgaria).

Aurelian BREBEANU

FLORIN GHEORGHIU LA UN MARE TURNEÎJ
IN ANGLIA

La Teesside, în nordul Angliei, 
începe în ziua de 17 aprilie un 
mare turneu internațional de șah 
la care a fost invitat șî marele 
maestru român Florin Gheorghiu

Turneul se anunță foarte puter
nic. După o lungă absență reapare 
în arena internațională fostul cam
pion mondial Mihail Tal. Participă, 
de asemenea, marii maeștri Va- 
siukov (U.R.S.S.), Larsen (Dane
marca), Portiscb și Bilek (Ungaria), 
Gligorici și Liuboevicl (Iugoslavia), 
Andersson (Suedia). Anglia va fi 
reprezentată de ținerii Keene» Bel-

lin $i Cafferty și de maestrul in
ternațional Wade.

După cum se vede, după succe
sul turneului de la Hastings, fede
rația engleză de șah promovează 
o acțiune de organizare a cît mai 
multe întreceri internaționale, pen
tru a da prilejul tinerilor jucători 
să cîștige experiență și să se afir
me — aceasta fiind singura cale 
pentru a le asigura posibilitatea de 
a fi invitați la concursuri.

După succesul înregistrat la Reyk
javik, evoluția lui Florin Gheor
ghiu la acest mare concurs se a- 
nunță deosebit de interesantă._

ULIIMLLL DOUA TURAH
MASCULIN DE HANDBAL

★
Fără îndoială, prin conținutul, va

rietatea și atractivitatea lor, mani
festările din cadrul „Săptămînii spor
turilor olimpice" pot și trebuie să de
vină un eveniment cu totul remar
cabil în viața sportivă a localități
lor din întreaga țară. Pentru reali
zarea acestui deziderat este, însă, 
necesară o activitate susținută, des
fășurată cu pasiune, de toți factorii 
cărora — prin instrucțiunile privind 
organizarea „Săptămînii sporturilor 
olimpice" — le revin sarcini în a- 
ceastă direcție. Este vorba, în pri
mul rînd, de CONSILIILE JUDE- 

.rinrinnl ÎN DO- ȚENE PENTRU EDUCAȚIE FIZICA jiuvipai spORT) care răspund de aCeastă
acțiune de amploare, de COMISIILE 
DE ORGANIZARE, care se vor con
stitui din reprezentanți ai consiliu
lui județean al sindicatelor, comite
tului județean al U.T.C., consiliului 
județean al organizației pionierilor, 
consiliilor asociațiilor studențești pe 
centru universitar, uniunii județene 
a cooperației meșteșugărești, inspec
toratului școlar județean, M.F.A., 
M.A.I., C.S.S. etc. Firește, pentru ac
țiunile cu caracter competițional, în 
faza I, pe asociații, organizarea în
trecerilor revine consiliilor acestora. 
Dar, amploarea acțiunilor încadrate 
în „Săptămîna sporturilor olimpice1' 
solicită, după părerea noastră, 
contribuția tuturor celor care acti
vează in domeniul educației fizice și 
sportului.

Ziarul nostru va reveni cu amă
nunte și — sperăm, cît mai curînd 
— cu reflectarea preocupărilor și 
inițiativelor locale menite să asigure 
un succes deplin primei ediții a 
„Săptămînii sporturilor olimpice".

unități.din întreprinderi-instituții, 
militare, cooperația meșteșugărească, 
de la sate, se vor iniția întreceri 
sportive (la ramurile pentru care e- 
xistă condiții corespunzătoare) cu e- 
tapă pe ASOCIAȚIE (17—22 iunie) și 
LOCALITATE (24—25 iunie), ultima 
organizîndu-se la cel mult cinci ra
muri, inclusiv atletismul.

• Toate acțiunile sportive de masă 
prevăzute în calendarul competițio- 
nal și planificate pentru perioada 
17—25 iunie se vor desfășura sub e- 
gida „Săptămînii sporturilor olim
pice".

• In unitățile de învățămînt 
— școli, licee, instituții de învăță
mînt superior — se vor organiza — în

începind de azi, in sala Floreasca, de la ora 17,00

0 INTERESANTA EDIȚIE A CAMPIONATELOR
INTERNAȚIONALE DE GIMNASTICA

începînd de astăzi, timp de trei 
zile sala Floreasca va cunoaște din 
nou animația marilor competiții, 
cu ocazia Campionatelor interna
ționale ale României, dotate cu tro
feul „Gheorghe Moceanu".

Fiind vorba de unul din ultime
le concursuri preolimpice cu carac
ter internațional, este de așteptat 
ca nivelul său să fie extrem de ri-

raș, Ileana Coman, Maria Antinle, 
Rodica Sabău, Ștefania Bacoș, Ma
riana Gheciov, Felicia Dornea,

va, Vladislav Nehosil și Frantisek 
Vecera ; SUEDIA — Marie Lund
quist șl Kick! Jedbăck ; UNGARI A

PESTE HOTARE

Politehnica Ti- 
Bacău, Indepen-

Comisia de organizare 
competiției a hotărît ca în ce
le trei zile de concurs intra
rea elevilor sâ fie gratuita.

Dinamo București,
mișoara — 8, C. . _ _ .._
dența Sibiu — Steaua, Dinamo Bra
șov — Universitatea Cluj.

SCRIMERI ROMÂNI

Reprezentativa 
noastre își face 
„Cupa Santelli" 
făcut deplasarea 
D. Irimiciuc, O. 
hâzi, C. Nicolae, 
nărui I. Pop.

Tot în acest sfirșit de săptămîna 
o serie de tineri trăgători iau par
te la turneul internațional de la 
Leipzig care programează întreceri 
la floretă (masculin și feminin) și 
la spadă. Printre ei se află cîțiva 
din participanții la recentele C.M. 
de tineret: P. Szabo, O. Zidaru, 
V. Draga, M. Ostafi, P. Buricea.

IN PAGINA A ll-a

de sabie a țării 
debutul, mîine în 
la Budapesta. Au 
următorii sabreri! 
Vintilă, I. Biida- 

precum și tî-

Citiți azi, in cadrul prezentării monografice

»»

JUDEȚUL BACAU

dicat, toți gimnaștii participant 
avi nd ocazia (și interesul) să-și ve
rifice stadiul de pregătire în con
diții de.întrecere. Cu atît mai mult 
cu cît la București au sosit cei mai 
buni gimnaști din Iugoslavia, Un
garia. Polonia, Franța, Bulgaria, 
Olanda, Suedia, Maroc, care vor 
căuta, nu numai să-și verifice po
tențialul, ci, firește, să-și aproprie 
și titlurile de campioni internațio
nali ai României.

In tabăxa reprezentanților noștri 
domină optimismul, Iar garniturile 
cu care se va prezenta România la 
această a XV-a ediție a „interna
ționalelor" constituie promisiuni că 
gimnaștii români se vor afla prin
tre animatorii competiției. Echipele 
noastre au următoarea componen
ță : Gheorghe Păunescu, Dan Gre- 
cu, Mircea Gheorghiu, Constantin 
Petrescu, Nicolae Achim și Radu 
Branea (participarea lui Petre Mi- 
haiuc fiind încă incertă, acesta a- 
flîndu-se în convalescență după o 
gripă) — la masculin, Elena Ceam- 
nelea, Alina Goreac, Anca Grigo-

Patinoarul „23 August" iși schimbă haina de iarnă
In vederea competiției pugilistice „Centura de aur

Mai sînt puține zile pînă la gon
gul inaugural al turneului interna
țional de box al României dotat 
cu „Centura de aur“. Febra star
tului se face simțită peste tot. Pa
tinoarul artificial „23 August" își 
schimbă haina de iarnă, pregătin- 
du-se pentru competiția pugilisticâ 
ce bate la ușă. Deși instalația fri
gorifică a fost oprită încă de luni, 
gheața se menține cu încăpățînare, 
„trăind" din temperatura scăzută pe 
care betonul a acumulat-o pe par
cursul a șapte luni de zile. A- 
ceastă stare de lucruri îi determină 
pe cei ce au în grijă patinoarul la 
eforturi susținute- Furtunuri cu 
apă caldă, mînuite cu dibăcie, dis
locă, bucată cu bucată, cei aproape 
1800 mp de gheață.

O echipă de muncitori efectua 
ultimele lucrări de reparații la 
băncile tribunelor ce vor asigura 
locuri unui număr de 4 300 de spec
tatori. Acestora li se vor mai adău
ga încă 1 000 de scaune care, după 
cum ne spunea administratorul pa
tinoarului, Angliei Banciu, vor fi 
așezate în jurul ringului. Masa pre
sei va fi lîngă ring (ca ți la cam
pionatele naționale de anul trecut) 
plasamentul ei oferind condiții per
fecte de vizibilitate ziariștilor ro
mâni și străini ce vor fi prezenți la 
acest mare turneu. Sediul biroului 
de presă va fi dotat cu toate cele 
necesare.

Vestiarele rgzervate sportivilor și 
arbitrilor au și fost pregătite și Iși 
așteaptă oaspeții,

MIRCEA GHEORGHIU, unul dintre componența de bază ai reprezen
tativei noastre, speră intr-o evoluție bună și la această ediție a „inter
naționalelor. Iată-l in imagine, surprins de fotoreporterul nostru Dra- 

ogoș Neagu, în timp ce execută spectaculoasă „foarfecă“ la cal.

Paula loan și Iuliana Simonfi — 
la feminin.

Iată și loturile de peste hotare 
sosite în Capitală : FRANȚA — 
Alber. Ange, Georges Guelzec, Pa
trick Boutet, Elvire Gertosio și 
Pascale Hermant ; OLANDA — 
Linda Toorop și Margo Velema ; 
IUGOSLAVIA — Anton Plesten- 
jac și Zoran Ivanovici (echipa fe
minină n-a fost definitivată) ; BUL
GARIA — Minka Matzina, Sonia 
Stoinova, Ivan Kondev și Damian 
Ignatov ; CEHOSLOVACIA — Ka
terina Hodakova, Miloslava Paula-

— Monica Csaszar, Zsuzsa Matulai, 
Istvan B. Kiss și Bela Herczeg.

Echipa Marocului va evolua în afa
ră de concurs, iar delegația Polo
niei, care a sosit în București ieri 
după-amiază, n>‘. a comunicat încă 
garniturile Ce vor fi aliniate la 
startul competiției.

în programul zile de astăzi fi
gurează, după festivitatea de des
chidere care are loc la ora 17,00, 
concursul masculin și feminin cu 
exercițiile impuse, iar mîine, înce- 
pînd de la ora 17,00, vor avea loc 
exercițiile liber alese.

AU FOST STABILITE ECHIPELE ROMÂNIEI
PENTRU CAMPIONATELE EUROPENE DE LUPTE

Pe patinoarul artificial „23 August" se curăță gheața și va urma monta
rea ringului de box

Tabela electronică folosită la 
campionatele mondiale de hochei a 
fost înlocuită eu cea pe care se vor 
înscrie rezultatele arbitrii or-judecă
tori la competiția pugilisticâ. Ea a 
fost reparată și verificată, găsin- 
du-se acum în stare de perfectă 
funcționare.

Pentru ca prima ediție a’ turneu
lui internațional de box al Româ
niei. dotat cu „Centura de aur", să 
se desfășoare la un nivel corespun
zător renumelui pe care federația

noastră de specialitate și l-a cîș- 
tigat de-a lungul anilor, pe lîngă 
celelalte măsuri organizatorice, s-a 
dispus confecționarea în atelierele 
I.E.A.B.S. a unui nou ring, de ca
litatea celui care a găzduit campio
natele europene.

în atenția comisiei de organizare 
stau, de altfel, toate problemele 
de care depinde succesul organiza
toric al acestei competiții.

Mihai TRANCA

• La greco-romane, trei tineri debutant!
• fn echipa de lupte libere doar doua modificări fată de cea care 

a concurat la C.M.
In sala sporturilor din Katowice 

(Polonia) vor avea loc, la sfîrșitul 
acestei luni, campionatele europene 
de lupte ale seniorilor i 24—26 apri
lie — libere și 28—30 aprilie — 
greco-romane. Ediția din acest an 
a confruntărilor continentale se 
anunță deosebit de importantă atît 
pentru luptători cît și pentru antre
norii acestora. Pe lîngă medaliile 
care se vor atribui laureaților, com
petiția de la Katowice constituie

ultima verificare de amploare îna
intea Jocurilor Olimpice de' la Miin- 

lupta 
pre-

chen. Așadar, de astă dată, 
pentru treptele podium ului r'r 
miere va fi extrem de aspră

Ieri, antrenorii federali Ion 
neanu și Ion Crîsnic au anunțat

Cosfin CHIRIAC

Cor-

(Continuare în pag. a 4-9)
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SPORT CLUB
UNITATE REPREZENTATIVA

ca-

ASCENSIUNE SPECTACULOASA
bitum 

de 
de

Bc. 
de

1947 1972
Clu|>uri 2
Asodajil sportiv» Tî 497
Școli sportiv»
Licee cu program J» «ducajl» fîxlcd 
Secții afiliate

— 2

17
2

279
Sportivi legitimați 
Echipe divizionare > A

236 5626
— 7

B 7
C ă. 6
juniori }i școlari — 16 I

Maeștri emerlfl 1
Maeștri ai sportului — 10
Titluri naționala de seniori 7
Titluri național» d» juniori 51
Recorduri naționale de seniori — 2
Recorduri naționale de juniori și copii — 26
Sportivi nominalizați în lotul olimpic — 8
Sportivi în loturi național» — 46
Grup» d» copii și juniori — 203
Antrenori 6 144
Profesori de educație fizică 16 234
Arbitri 21 520
Baze sportiv» 86 657

CADRUL ORGANIZATORIC
2 echipe in divizia A, 5 echipe 
in campionate republicane ;

2 echipe în campionatul de 
lificare ;

6 secții pe ramură de sport:
325 sportivi legitimați ;
32 sportivi în loturile republi
cane ;

14 antrenori :
12 grupe de inițiere.

BAZA MATERIALA
• Complexul Sport Club (1 teren 

fotbal cu gazon, 2 terenuri handbal 
cu zgură, 2 suprafețe cu 
pentru handbal, baschet, tenis 
cimp, o pistă atletism, 1 teren 
minifotbal in construcție).

• sala de lupte Sport Club
• baza nautică Rac cu pistă 

2 500 tn, hangar).
REZULTATE IX 1971 :

• 12 titluri de campioni republi
cani (2 tineret și 10 juniori).

• 32 sportivi in loturi naționale, 
din care 14 titulari in reprezenta
tivele naționale.

• Locul II pe echipe categ. ma
estre — gimnastică.

• cîștigătoare de 4 ori consecutiv 
a „Cupei F.R.G.".

• 5 sportivi nominalizați pentru 
J.O. de la Miinchen.

liiliialias

I l-l :
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Complexul sportiv
gust", una din mindriile cetă
țenilor din orașul lui Bacovia

0 PUTERNICA TRADIȚIE SPORTIVĂ 
SE ÎNRĂDĂCINEAZĂ ACUM IN JUDEȚUL NOSTRU

»»
A

kk

Convorbire cu tovarășul VICTOR ENAȘOAIE, 
secretar al Comitetului județean P.C.R. Bacău

— Pentru a crea, stimate to
varășe secretar, o bază — și în 
același timp un cadru — discu
ției noastre, 
precizați 
rați că-I 
educație 
cupările 
nerilor, și nu numai ale lor, 
județul Bacău ?

— Ultimul pătrar de veac a 
semnat, printre multe altele, o 
țelegere nouă, și în județul nostru, 
a fenomenului sportiv, privit acum 
ca o importantă componentă a sis
temului educațional. încercînd o 
schițare a evoluției activității de 
educație fizică și sport în județul 
nostru, se 
Bacăul n-a avut ceea ce se cheamă 
tradiție în sport, această activitate 
pornind de la zero, în anii de după 
război. Privită cu mult entuziasm 
la început, noua preocupare a ajuns, 
progresiv, sâ fie tratată științific, 
cu instrumentele și metodele știin
ței. Ilustrativ în această direcție 
este faptul că peisajul sportiv bă
căuan cuprinde astăzi două școli 
sportive, două licee cu program de 
educație fizică (gimnastică și fot
bal) și o facultate de educație 
zică.

Aș mai adăuga un element 
maximă importanță i tineretul 
câuan are acum la dispoziție con
diții materiale — baze sportive, mo
derne și numeroase — cum nici n-ar 
fi îndrăznit să viseze, în urmă cu 
25 de ani, vreun flăcău de pe ma
lurile Bistriței.

Privind cu mare bucurie și cu 
mîndrie aceste realizări, nu mă pot

v-ani ruga să ne 
locul pe care conside- 
ocupă activitatea de 

fizică și sport în preo- 
social-culturale ale ti- 

din

în- 
în-

impune precizarea că

fi-

de 
bâ-

opri să constat că înotul — care 
după părerea mea ar trebui sâ de
vină, în sport, o problemă națio
nală, să-l învețe toți copiii — a 
rămas în urmă in județul nostru, 
tn privința lui trebuie găsite, cit 
mai grabnic, soluții eficiente.

— Cum definiți, în ecuația : 
activitate organizatorică și ani
matoare 4- baza materială = 
rezultate sportive de masă și de 
performanță, fiecare termen ? 
Firește,- vă solicităm definiții cu 
„încărcătură" băcăuană, în care 
să ne arătați cc parametri a 
atins, în județul dv., fiecare din
tre acești termeni.

— Referindu-mă la eforturile or
ganizatorice și Ia pasiunea inves
tite In activitatea sportivă, sint 
mulțumit de curba ascendentă în
registrată. Aș menționa că organele 
de partid și de stat din județ se 
interesează îndeaproape de activi
tatea sportivă și-i acordă sprijinul 
necesar.

Baza materială crește. înflorește 
mereu. în ceea ce privește rezul
tatele, nu ne putem încă declara 
pe deplin satisfăcuți. în această pri
vință, elemente obiective, cum ar 
fi lipsa ungi tradiții sportive tn ju
dețul nostru, ca Și numărul încă 
insuficient de cadre de specialitate, 
grevează eforturile și implicit reu
șitele-

Considerând că o puternică tra
diție sportivă se înrădăcinează a- 
cum în județul nostru. îmi permit 
să spun că rezultate mult supe
rioare în această direcție vor apare 
în trei-patru ani.

— Ați răspuns astfel tangen-

ția| și la întrebarea de final pe 
care voiam să v-o punem : cum 
vedeți perspectiva activității de 
educație fizică și sport in ju
dețul Bacău ?

— —Continuind răspunsul, voi a- 
dăuga doar atît — la investițiile de 
valori, de muncă, care reprezintă 
prețioase acumulări cantitative, aș
teptăm — cum spuneam, în trei- 
patru ani — un salt calitativ pre
văzut de noi și care va surprinde 
multă lume.

Pentru cel ce a fost martorul tu
turor prefacerilor survenite în viața 
sportivă a județului Bacău, o 
incursiune în memoria ultimului 
pătrar de veac este de natură sâ 
deștepte sentimente de mîndrie față 
de tot ce s-a înfăptuit pe aceste me
leaguri. Pornit de la un punct 
foarte apropiat cotei minime, lipsit 
de acel element emulator care este 
tradiția, sportul băcăuan a parcurs, 
în ton cu celelalte domenii ale 
vieții sociale, un drum mereu as
cendent. conso':dîndu-și în anii so
cialismului o bază pentru noi avîn- 
turi. O comparație In timp. între 
punctul de plecare și cel prezent 
mi se pare mai mult decît grăi
toare. De la cele cîteva terenuri 
simple, existente atunci, la marile 
și modernele complexe de acum 
este o cale lungă, ca și de la cele 
cîteva grupări de diletanți, ce fiin
țau doar in municipiul Bacău, la 
puternicele cluburi de performantă 
și asociații sportive, răspîndite azi 
in tot județul, unele dintre acestea 
aflîndu-se în prim plan — la nivel 
național — al unor sporturi.

Trecind în revistă numai cîteva 
dintre realizările recent obținute în 
lărgirea bazei materiale, vom avea 
o imagine clară a ceea ce înseamnă 
forța actuală a sportului în jude
țul nostru și o explicație a succe-

selor sale. Astfel, aș putea aminti 
cele cîteva terenuri adăugate com
plexului „23 August"- bazinul de 
înot din parcul Gherăești, amena
jările de la baza nautică Șerbănești, 
poligonul de tir. zeci de terenuri 
bituminizate în curțile școlilor (peste 
70 la sută dintre acestea dispun de 
spațiu asfaltat pentru desfășurarea 
activității de educație fizică) — 
toate în municipiul Bacău ; sala de 
lupte și box, un teren de fotbal și 
unul de handbal (cu tribune), un 
spațiu de joacă pentru copii, cu 
circa 100 de aparate, începerea lu
crărilor ]a Stadionul de atletism — 
în municipiul Gh. Gheorghiu-Dej ; 
un complex cu vestiare la stadionul 
de fotbal din Tg. Ocna, o popicărie 
cu 4 piste, o sală pentru tenis de 
masă și șah. un complex sportiv 
în aer liber, cu terenuri de volei (2), 
baschet (2), tenis (2) și handbal, un 
teren de fotbal în curs de amena
jare — toate la Slănic Moldova ; 
atîtea alte baze construite sau în 
proiect de construcție în celelalte 
localități, prin grija C.N.E.F-S., a 
celorlalte organizații cu atribuțiuni 
în domeniul sportului, a celor care 
iubesc această activitate, și în pri
mul rînd cu sprijinul neprecupețit 
al organelor de partid si de stat 
locale.

Dacă înainte nu putea fi vorba

> *1 W ? ? s?al.

de realizarea unor performanțe de 
răsunet de către sportivii acestor 
meleaguri, astăzi județul nostru se 
mîndrește cu succese de prestigiu, 
cu zeci de titluri și de recorduri 
naționale, cu 
culorile țării 
ne de laudă 
tive.

Localități
cenii în urmă, sportul era o noțiune 
necunoscută sînt acum focare pu
ternice în care se zămislesc per
formerii, în care oamenii muncii 
beneficiază de condiții propice întă
ririi și educării trupului și spiri
tului. în municipiul Gh. Gheor
ghiu-Dej, la Tg. Ocna, Moinești, 
Comănești, Buhuși, sportul și-a în
ceput istoria în anii socialismului, 
dar ultimele sale file sînt din ce 
în ce mai dense. Nu este lipsit de 
interes să arătăm că 
altădată printre cele 
capitolul sport, are 
lendar competițional 
Și ca să dau un 
după părerea mea 
ficient să arăt că 
rul performanței, 
sfîrșit de săptămînă 
peste 2 200 de sportivi din județ, că 
în diviziile naționale activează, cu 

- rezultate bune, 36 de echipe. Ca să 
nu mai vorbim de numeroasele 
competiții cu caracter local, ta care 
se aliniază mii și mii de iubitori ai 
sportului. Anul care s-a scurs, fi
rește cel mai bogat în realizări, 
creează premisele unei și mai spec
taculoase afirmări a sportului bă
căuan. Dezvoltarea impetuoasă a 
bazei materiale, numărul cres- 
cînd de specialiști pregătiți de In
stitutul pedagogic din Bacău, îm
bunătățirea continuă a procesului 
instructiv în domeniul performanței 
și îmbogățirea experienței organiza
torice în activitatea de masă, emu
lația în rindu] elevilor, precum și 
sprijinul din ce în ce mai consis
tent acordat de alte organizații de 
masă (sindicate, U.T.C. etc-) activi
tății sportive, sînt tot atîtea garanții 
pentru o evoluție ascendentă a 
sportului în acest județ.

sportivi care cinstesc 
prin comportări dem- 
in ioturile reprezenta-

pentru care, cu de-

județul Bacău, 
mai sărace la 
acum tin ca
irn presionant. 

singur exemplu, 
grăitor, este ,su- 
numai în secto- 
competițiile de 

angrenează

MIHAI GRIGORAȘ 
președintele Consiliului județean 
pentru educație fizică și sport

Dacă cineva ar fi tentat să facă 
un clasament al asociațiilor sportive 
din județ privitor la preocuparea a- 
cestora pentru angrenarea unui nu
măr cit mai mare de oameni ai 
muncii în activitatea sportivă, ar si
tua, fără îndoială, pe prima pozi
ție asociația Voința Bacău. Și nu 
din eventuale motive de simpatie. 
Din cei 1 600 de membri si acestei 
asociații, salariați ai diferitelor co
operative clin oraș, peste 600 sînt 
angajați permanent in • competiții 
sportive, la volei, handbal (cite 12 
echipe masculine și feminine), fot
bal (6 echipe), popice (peste 100 de 
amatori), tenis de masă (124), tir 
(Ui), schi (39), șah (28), orientare tu
ristică (100). Ne referim, Îndeosebi, 
la cooperativele Progresul, Arta 
croitorilor, Tehnica. Arta populară, 
Muncă și artă. Sporul.

Acești sportivi participă în compe
tițiile județene de handbal și tenis 
de masă și in cele municipale de 
popice, șah, fotbal și orientare tu
ristică. In care obțin rezultate bune. 
Din această bogată activitate de 
masă au rezultat succese cu care 
asociația Voința se poate mindxi. 
Astfel, echipa masculină de hand
bal a ciștlgat campionatul județean 
și se va prezenta la calificările pen
tru divizia B, iar handbalistele s-au 
clasat pe locul II. De asemenea, e- 
chipa de tenis de masă este virtuală 
campioană a județului. De remarcat, 
rezultatele juniorului Ge1u Miță, 
care a devenit campion pe țară la 
întrecerile Cupei UCECOM (tenis cje 
masă), 
lor de

Ceea 
gătură ....... 
masă de la Voința, este faptul 
succesele se realizează în condițiile u- 
nel baze materiale încă modeste. In 
afara sălii de la sediul clubu
lui, unde se poate juca tenis de 
masă și șah, asociația mai posedă 
doar un teren de volei și handbal, 
teren pentru amenajarea căruia a- 
sociațla a cheltuit o sumă Impor
tantă, dar amatorii de sport de la 
Voința sint in situația de a nu-1 
putea folosi, intrucît S. C. Bacău, 
in incinta căruia se află această 
bază sportivă, le cere meșteșuga
rilor.;. chirie I Poate că ar fi mo
mentul ca U.J.C.M., și chiar 
UCECOM, să la măsurile cuvenite în 
această chestiune si să sprijine aso
ciația „Voința" in direcția sporirii 
bazei sale materiale pentru a per
mite cooperatorilor să desfășoare o 
și mai bogată activitate sportivă de 
masă. Pentru că doritori sînt destui!

precum șl cele ale sportive- 
la orientare turistică.
ce trebuie menționat în 
cu activitatea sportivă

Ie
de 
că

»

Șutează Emeric Dembrovschi, fotbalistul cu statuie...
DE CE și CUM a ajuns Emeric 

Dembrovschi la o asemenea strălu
cită performanță?

Răspunsurile la aceste două în
trebări nu le veți afla niciodată 
vorbind cu sportivul-fanion al ju
dețului Bacău.

Răspunsurile le veți avea privin- 
du-J pe Dembrovschi.

..Privindu-l cum și cit muncește 
la antrenamente. x

...Privindu-l. bineînțeles, cum 
joacă și nu numai cum joacă, ci și 
cum reacționează în timpul unei 
partide.

„.Privindu-l, urmărindu-l, în rar 
porturile cu oamenii, pe stadion 
și în afara lui, cînd Dembrovschi 
rămîne el, același, tinărul pe care-ți 
vine adeseori să-l aplauzi în gînd. 

Un mare fotbalist, un tinăr model. 
Singurul maestru emerit al spor

tului din județul Bacău.
„Primul" — completează in cel 

mal caracteristic „stil personal" 
Emeric Dembrovschi.

...Debutant, la vîrsta de 15 ani, 
la echipa „Lumina11, din comuna 
Cîmpulung pe Tisa, fotbalistul ro
mân căruia i s-a consacrat — 10 
ani mai tîrziu — o statuie pe aleea 
marilor vedete, în Mexic, are un 
itinerar de carieră care seamănă cu 
„explozia" stelelor de cinema.

După un foarte scurt stagiu (de 
ucenicie) in umbră, la echipe total 
sau pe jumătate necunoscute (Lumi
na — Foresta Sighetul Marmației — 
Victoria Roman). Emeric Dembrov 
schi a sărit pe orbita divizionarei 
B Dinamo Bacău (azi Sport Club) 
în 1966, a promovat cu ea în pri
mul campionat al țării, pentru ca 
numai după un an și jumătate de 
la venirea din „C" să joace în echi
pa națională De altfel, intre 
zionara C (Victoria Roman) și 
dalajara (cîmpu1 de luptă al 
mului C.M), Dembrovschi a 
curs o punte de numai 4 ani

O punte foarte scurtă, rarisimă 
(ti viața marilor fotbaliști ai lumii.

divi- 
Gua- 
ulti- 
par-

Leagănul chimiei, municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, 
și-a creat o binemeritată faimă nu numai prin pro
dusele harnicilor săi muncitori de la Combinatul 
petrochimic, ci și pe plan sportiv. Se știe că aici se 
află unul dintre cele mai puternice nuclee de per
formanță ale gimnasticii feminine românești. Este 
de ajuns să amintim numai cîteva dintre sportivele 
consacrate: Maria Stoica Doina Bălăceanu, Petruța 
Paciurcă, Georgeta Doiceanu, precum și speranțe ale 
gimnasticii ca Nadia Comănici, Maria Cojan, Con 
stanța Dilimoț, Georgeta Gabor, Ana Ccnț, ai că
ror ultimi „pași" s-au Înscris deja in perimetrul re
zultatelor de răsunet

Demn de remarcat este faptul că in municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej s-au creat condiții excepționale 
pentru propășirea sportului grației. Numai la Liceul 
cu program special de gimnastică funcționează 12 
profesori cu specializare, doi balerini, un pianist și 
un medic, care au în grijă peste 260 de tinere. Gim
nastele au la dispoziție o sală modernă, dotată cu 
aparatură de cea mai bună calitate)
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pentru campionatele enro-înprintre cei
echipa României
luni, reușește un spectaculos tur de braț 
admirative ale colegilor săi

Adrian Popa, selecționat 
pene de la sfîrșitul acestei 

sub privirile

s-a impus

și senioare, în proba de 60 m plat, o 
impune în rindul atletelor de mare 
perspectivă. Face parte, constant, in 
ultimul timp și din echipa de ștafetă 
(junioare) a României, în care este un 
„schimb" de nădejde.

TINEREȚEA VIITORULUI
începînd din anul acesta, echipa de 

volei „Viitorul*4 din prima divizie oferă 
prilejul celor mai talentați juniori să 
se lanseze în marea performanță. Re
cunoscută pină acum ca o echipă de 
„bătrîni", Viitorul este pe cale să de
vină ceea ce sugerează și denumirea 
sa. Printre tinerii pe care antrenorul 
Vasile Petrișor i-a strecurat deocamda
tă in echipă, se află Cornel Chifti, Dan 
Gavril și Adrian Zvolinschi. Ca prim 
rezultat, Chifu a și intrat în vederile 
antrenorilor lotului de tineret.

O „MUSCĂ"... TEHNICĂ
Considerat între cel mai valoroși spor

tivi ai județului, tinărul boxer Dinu 
Condurat (plecat recent de la Sport 
Club la Steaua), și-a croit un drum 
sigur între corzile ringului. Elevul an
trenorului Grigore Nlcolae 
cu autoritate la categoria muscă prin 
tehnica sa excelentă, fiind . ' ' : 
mal bine cotați boxeri din fotul națio
nal de tineret.

Fotografia vă prezintă una dintre grupele Liceului 
cu program special.

IN CARTEA DE ONOARE
Mulți sînt sportivii cu care băcăuanii 

se mindrese și care sint chemați ade
sea să îmbrace tricourile reprezentati
velor naționale. Mulți sint ș: cei ce an 
de an iși iau zborul spre marile clu
buri ale țării pentru a-și desăvirși per
formanțele. Vrem să ne oprim la cițiva 
care, in acest an olimpic, bat la por
țile consacrării, se afirmă in arena 
sportivă internă și Internațională.

ÎNVINGĂTORUL
LUI SIMION POPESCU...

Cînd cineva ni-1 arată. In cantina Sport 
Clubului băcăuan, pe Adrian Popa, 
precizindu-ne că „este învingătorul cam
pionului de lupte Simion Popescu" nu 
ne vine să credem că sub uniforma 
școlară obișnuită se ascund mușchii a 
căror Încordare metalică ne făcuse sâ 
zăbovim cu privirea asupra uneia din 
imaginile așezate în prim-planul unui 
fotomontaj. „Micul Hercule" băcăuan, 
elev in clasa a xn-a a Liceului 3, des
coperit și „crescut" de antrenorul Mir
cea Croitoru, este una dintre marile 
speranțe ale oamenilor din jurul salte
lelor. La 17 ani, își inaugurează palma
resul Internațional cu o medalie de 
bronz la campionatele europene de ti
neret, iar un an mai tîrziu, in 1S71, urcă 
pe cea mai înaltă treaptă a podiumului 
la concursul „Prietenia" de la Havana, 
unde avea să primească ți măgulitorul 
titlu de cel mai tehnic luptător al com
petiției. Din 1969. cind a cucerit titlul 
național de juniori, și pină în prezent. 
Adrian Popa a ieșit mereu victorios in 
campionatele naționale și concursurile 
republicane la care a luat parte. Motiv 
hotăritor pentru includerea lui. din 
toamna trecută, în lotul național de se
niori, unde a reușit isprava de a-1 în
vinge pe Simion Pcpescu în cadrul 
cc.tcursultd de verificare al .olimpici
lor". N-ar fi exclus sâ se audă de el 
ți la Manchen—

DOUA GRAȚII
Tn marele buchet de .grații" pe care 

atit de rodnicul liceu cu program spe
cial de gimnastică din municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej U menține mereu proas
păt două tinere mlădițe sint parcă mai 
fermecătoare. Numele lor : Anca Gri
gor»» ți Ileana toman. Prima are 1T

ani, cealaltâ doar 15. Ambele fac parte, 
in cruda vîrstei fragede, din echipa 
pentru apropiatele Jocuri Olimpice. Este 
credem de prisos să le mai inșiruim nu- 
r.'.e roasele titluri obținute la junioare. 
Mai elocvent ni se pare faptul câ Anca 
este campioana republicană de... 
nioare la paralele, *
turi. Sau că au făcut 
României, campioană 
«uficient ? Specialiștii 
douâ .grații- de pe 
un viitor strălucit in 
neascâ.

INTERUL 
VINE DIN

Fără indcială, pătrunderea in cercul 
elitei handbalistice, alături de așii se
micercului, este o adevărată performan
ță pentru un tinăr jucător. Ea necesi
tă multă sudoare, multă voință, mari 
eforturi. Această performanță a reu- 
ș.t-o de curind și Gelu Constantinescu, 
de la Trotușul Gh. Gheorghiu-Dej. Ti
nărul lăcătuș de la întreprinderea de 
montaje (și tn același timp elev în 
clasa a XH-a la cursul fără frecvență) 
— component al lotului național de ti
neret — face acum parte din lotul o- 
Ilmpic lărgit. Calitățile sale deosebite, 
simțul dezvoltat al porții îl situează 
printre ce: mai eficace jucători al dl- 
'■ ziel A (locul II în clasamentul golge- 
tertlor), fapt ce a atras atenția spe- 
dallșttlor. Se spune despre el că este 
poate ce! mal valoros inter care „vine 
d_n urmă". Iar concetățenii săi așteaptă 
ca. pină la Munchen, Constantinescu să 
ajungă alături de vedetele primei 
nituri a României.

O SPERANȚĂ 
A SPRINTULUI

șe
lar Ileana la sări- 

parte din echipa 
balcanică. Nu-i 
le prevăd celor 
valea Trotușului 

gimnastica romă-

CARE 
URMA

gar-

bună dreptate, băcăuanii văd înPe
a.le-.a Greta Mâgirescu, eleva profeso
rului Gh. Ardeleanu de la Școala spor
tivă Bacău, o speranță a sprintului. A- 
nul trecut, la 16 ani, ea a cucerit ti
tlul de campioană a țării la junioare I 
in probele de 100 m și de șafetă 4 X 100 
r.t <cu echipa Școlii sportive). Faptul 
că ir. toamnă, cu prilejul unor con
cursuri ,» egalat »1. apoi — la interval 
de o săptămână —. a corectat recordu
rile naționale de junioare II, junioare I

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
0 ASOCIAȚIE RURALA PUTERNICA

masivă a sportului în 
este caracteristica genera-

sportul

„MĂGURA"
Pătrunderea 

mediul rural 
lă a ultimilor ani în județul Bacău.

Localități rurale pentru care 
fusese o noțiune străină au astăzi aso
ciații puternice, baze sportive la dis
poziția tuturor amatorilor de mișcare, 
echipamentul șl materialele necesare 
practicării acestei activități.

O astfel de asociație este „Măgura", 
din comuna Cașin. Prin eforturile lău
dabile ale mecanicului centralei termi
ce de la școala generală din localitate, 
N. Boieru, președintele asociației, șl cu 
sprijinul subștașțlgl acordat de organele

locale, ta Cașin s-a amenajat o frumoa
sa bază sportivă cuprinzind terenuri de 
fotbal, handbal, volei, cadrul unei bo
gate activități sportive. Printre acțiunile 
de masă organizate la Cașin, amintim 
„Cupa tineretului la sate", „Crosul ti
neretului", „Cupa Cașinului", tntreceri

DIN CAȘIN
de Ziua Recoltei și 
și amatori de sport

Ca urmare 
i“ s-a

prilejuite 
participă , 
munele învecinate, 
dițiilor create, la „Măgura* 
melia unor secții active pe ramură de 
sport : la volei, șah, tenis de masă, 
handbal șl fotbal...

la care 
din co- 
a con- 
pus te-

Pagină realizată de Marius POPESCU și Aurelian BREBEANU, cu con
cursul corespondentului județean llie IANCU.

Fotografii de .V, B2G&ANEȚ,
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AMICALE

ECOURI LA CEA DE A XX-a ETAPĂ A CAMPIONATULUI DIVIZIEI A
40.000 4 GREȘELI EA 0 SINGURĂ FAZĂ

Craiova are cel mai populat sta
dion din ta>"ă la meciurile de divi
zia A. Peste 33000 de bilete vîn- 
dute pentru partida „U“ — Dina
mo, dar în realitate cel puțin 
40 000 de spectatori, iată date care 
situează orașul și localitățile în
vecinate în afara oricărei concu
rențe cînd e vorba de pasiune pen
tru fotbal. Cînd te gîndești că ora
șe cu trecut și prezent în istoria 
fotbalului românesc au doar cîteva 
mii de amatori la jocuri extrem 
de importante, concentrarea de la 
Craiova, exodul în zi de meci din 
toate așezările înconjurătoare, me
dia cea mai mare de spectatori pe 
an, superioară Bucureștiului cu o 
populație de peste 8 ori mai mare, 
tot acest fenomen este pe cit de 
fermecător, pe atît de greu de în
țeles. Sigur, se poate expedia ches
tiunea prin afirmarea că zona Ol
teniei este cea mai atașată fotba
lului. Dar cum să explici tocmai 
acest lucru și caracterul lui perfect

circumscris, deoarece dintre toate 
județele țării, doar aici incidența 
spectatorilor atinge asemenea pro
porții ? Celelalte centre rămîn la o 
distanță considerabilă din acest 
punct de vedere. Miercuri, mulți
mea aceea de oameni ne-a impre
sionat nu doar fiindcă a venit 
Ne-a impresionat conduita mulți
mii. Atitudinea ei lipsită de fana
tism, subiectivismul ei delicat sen
sibilitatea și căldura ei (de ce le-am 
zice meridionale sau mediterane
ene, cînd ar putea fi numite, pur 
și simplu, oltenești ?). Am văzut 
cum poate fi iubită o echipă, fără 
s-o urăști pe cealaltă. Cum poate 
fi încurajată o echipă, fără să fi* 
ostil adversarei ei. Cum se pot 
strînge 40 000 de suporteri la un 
loc fără să creeze tensiune, fără să 
încarce atmosfera cu electricitatea 
nervilor și fără să se ajungă la 
manifestări instinctive. Comporta
rea civilizată nu vestejește o trăi-

Hotărit lucra, e greu să fii arbitru! 
E chiar mai greu decit Ci ju
decător, de pildă. Intr-adevăr, jude
cătorul are timp de gîr.dit, de* stu
diat cazul ce i se prezintă, de cer
cetat probele de la dossr, de audiat 
martori. Abia după aceea dă sen
tința. în schimb, arbitrai ce fotbal 
trebuie să dea instantaneu cu infrac
țiunea cea mai bună soluție. E greu 
să fii arbitra : singur la fața a 22 de 
jucători și a mii sau zeci de mii de 
spectitori, care se dezlănțuie Ia cea 
mai mică greșeală. în acele momer-te, 
conducătorul jocului e considerat 
inamicul tuturor celor aflați in s’a- 
dion 1

Prin astfel de momente a trecut 
miercuri, la Pitești, arbitrul bîrlă- 
dein Nicolae Rair.ea in faza aceea, 
.cu cîntec*. din min. 57, cină Iorăăaeseu 
A ARUNCAT mlagea ia mina lai 
Vlad și arbitral a fluierat 11 ni. 
N. Rainea a făcut atunci patra gre
șeli ; 1 — a fluierat cu tntlrziere;

și s-a văzut că mingea a fost a- 
runcată în mină.

Dar mai neplăcute decit orice au 
fost momentele de după așa-zisi in
fracțiune, din motivele mai sus a- 
rătate.

Scriind rlndurile de față, ne-am 
amintit de partida „U* Cluj — 
Steaua (1—0), disputată in penulti
ma etapă a turului, cind studenții 
au ciștigat datorită autogolului lui 
Haidu, la un șut al lui Solomon, par
tidă arbitrată tot de N. Raiaea. 
Poate că F.R.F. ar fi trebuit să Ce 
mai atentă la delegarea aceluiași ar
bitra la un alt joc <11 Stelei, mai 
ales că bucureștenii, infirmlnd ta- 
labilitatea golului datorită unei pre
supuse poziții de ofsaid a lui Lică, 
au avut li rindul lor discuții cu N. 
Rainea, Mai mult, Gh. Constantin, 
secundul lui V. Stănescu, declara a- 
tunci că : .atita timp cit eu voi mai 
fi antrenor la Steaua. Rainea nu va 
mai arbitra această echipă* (!?>.

Deci, mai multă atenție la de'el 
gări.

A fost ca-n piesa aceea celebră, intitulată ; „A- 
fară-i vopsit gardu', înăuntru-i leopardu".

Tot ce s-a văzut afară, a fost viu și natural 
acasă, la televizor. Viu, naturol, amical, dar nu 
cine știe ce (arta noastră de a face aintr-un „ce" 
un ,nu cine știe ce" I). Transmisie deloc memo
rabilă. Meci tratat „de sus" — și la propriu și la 
figurat — chiar și de operatori. Două goluri per
fect parabile. Două bare de ghinion mare —
francezii au avut ghinionul pe măsura incapacității 
lor fizice. Leopardul a fost Răducanu. Tăticu' a
spart ecranul — cum s-ar zice în 
Franța. Curaj nebun, inspirație fan
tastică — noroc pe măsură. „Să-l
țină dumnezeu"... — vorba lui Du
mitru către Chirilă (într-un interviu 
de zile mari, In „Fotbal", bucata în 
fața căreia ar putea să pălească 
de invidie multe „prim-pianuri" -ale 
televiziunii și multe „10 minute cu..." 
ale telesportului). Al doilea leopard 
memorabil a fost Sătmăreanu — 
omul sub care, altădată, nu creștea 
iarba, iar acum i se aduce, ca o- 
mogii, de către aceloși admirabil 
horticultor, o brazdă de zorele sau 
ceva de genul ăsta, tot din flora
cimpului. (Să se observe că fauna nu folosește moi 
deloc la omagii, ba la din contră...). Sătmăreanu 
din cîte l-am văzut cu ochii mei, n-a făcut vreodată 
meci mai bun. Sigur că n-a fost concludent — 
omul n-a avut adversar etc — dar eu mă feresc 
și mă tem grozav de lesturile concludente. Fe- 
rească-ne cerul de lesturile concludente I Alea-s 
boală curată — boală grea, boala somnului liniș
tit — deoarece cu cîi sînt mai concludente, cu ctît 
n-ai ce face cu ele. Testul e concludent și poate 
veni o bătaie seră cu moartea. în schimb, după 
un antrenament neconcludent — cel puțin așa 
pare a fi firea românului în fotbal — se lasă ce 
soare, de nu-ți vine a crede. Incit, ca și Ncpo- 
leon, Înaintea bătăliei, prefer insomnia, chinuită 
de ideea că nimic nu e concludent pînă în minu

Vechea poveste

,,.CA SA ClȘTIGI,
NU-I DE AJUNS SA DOMINI

..•Remiza" consemnată 
a fost, in primul rind, 
rit cu strictețe a indicațiilor tactice 
date de antrenorii băcăuani elevi
lor lor. Chiar după primele pase, s-a 
observat că oaspeții vor pune accen
tul pe defensivă și vor declanșa 
contraatacuri. De aceea, pe linia 
mediană au acționat cite trei-patru 
jucători, Iui Dembrovschi revenin- 
du-i sarcina de dispecer. Jucătorii 
de la Sport Club au făcut risipă de 
energie pentru a-și atinge scopul, con
cretizat în finalul partidei prin cîț- 
tigarea unui punct. Acțiunea din 
care au marcat golul egalizator a 
fost expresia tipică a unor contra
atacuri declanșate de oasepți. Ea a 
surprins descoperită apărarea con- 
stănțeană și Băluță, scăpat de supra
vegherea lui Ghirca, a finalizat cu 
ușurință.

Fără a minimaliza meritele băcă
uanilor, trebuie să arătăm că scorul 
de egalitate cu care s-a încheiat per
fida se datorește, in al doilea rind, 
în mare măsură, liniei ofensive cor- 
stănțene. Cei șase înaintași folo
siți pe parcursul celor 90 de minute, 
deși au hărțuit, aproape în perma
nență, pe apărătorii adverși, n-au pu
tut să-i oblige pe băcăuani să gre
șească decit o singură dată. Aceasta 
s-a întlmplat în minutul 55, cînd 
Goleăc, intrat fn careu, a fost cprit 
din cursa sa spre poartă de Co.nă- 
nescu, printr-o piedică. Din momen- ■ 
tul comiterii infracțiunii, sancțio
nată just de arbitrul N. Petriceanu 
cu penalty, constănțenii au declan
șat o serie de atacuri purtate pe a- 
ripi, care au clătinat apărarea băcă
uană. dar Oprea, Goleac și Turcu
— deși ajunși în poziții favorabile
— nu le-au finalizat. Așa că, domi
narea teritorială a Farului nu s-a 
concretizat pe tabela de marcaj, fi
indcă cvartetul ofensiv constănțean 
n-a știut cum să acționeze spre a 
străpunge sistemul defensiv advers.

Mircoo TU DO RAN

□ AICE

:X ii re He*R4l se in
Eoto: A. HARKO-Tg. Mureș

îuierat
■*

la Constanța 
rodul aplică-

re pasională, cî cin contră e in sta
re să-i dea noblețe.

Bravo Craiovei și provincie: 
înconjurătoare ! Dacă echipa lor va 
ciștiga vreodată campionatul. Cra
iova va fi primul oraș din țară 
unde se va fine — am credința — 
un carnaval cu măști și costume 
in regulă. Ne ferim să explicăm 
clar un fenomen oarecum ciudat
care vine probabil și din ceva fi
nind de spiritualitatea oltenilor. 
Despre care un foarte mare pictor 
născut pe meleagurile acelea spu
ne că s-ar nutri dintr-o excepțio
nală puritate și dintr-o uriașă ca
pacitate de a inventa mituri și de 
a trăi în conformitate

Romulus
cu ele.
BALABAN

Pompiliu VINTILA

P.S. Dintr-o greșeală 
numele lui Bitlan a 
majuscule în cronica

de recepție, 
apărut fără 

meciului.

Spă Ce
la Steaua: 

mod botărit 
in pas lent, 

eon- 
teac- 

ția total nesportivă a argeșenilor 
care, în frunte cu Prepurge’. și Vlad. 
l-au plimbat și l-au imbrincit prin 
toată jumătatea lor de teren ; 4— a 
sancționat UN KENT TN CARE N-A 
EXISTAT ELEMENTUL INTENȚIO
NAL.

După meci, arbitrai spunea că 
Vlad și-a potrivit mingea cu mina. 
N-a fost ața. Gestul a fost prea dar

in jucătorii de 
u s-a îndreptat în 

spre punctai de 11 m. d 
molcom, prea— moldoveaețte. 
tribuind prin atitudinea sa la

PE MARGINEA ETAPEI

1N JURUL UNUI „11 m“

tul 90... Incit, ca și Dumitru, susțin că „mie nu mi-a 
frică deloc de jocul de la Budapesta", ci de alt
ceva mă Cutremur.

In afară de leoparzi — au mai fost pe micul 
ecran caii. Lui Țopescu i-a venit această idee de 
primăvară blajină, să ne scoată pe turf, acolo unde 
nu-i plictis, ci doar mîhnire, să mai dăm și noi 
frîu liber imaginației. Sîmbătă noaptea, am văzut 
minunea din „Marele premiu al Europei", cu un 
armăsar care a condus din cap în cap și a bi
ruit atît de frumos că o să-mi spuneți că ceea ce 

e valabil la patrupede nu e con
cludent la bipede. După aceea, ne-a 
mai dat o dată memorabila cursă 
a lui „Specify", de anul trecut, în 
Marele premiu de la Liverpool, ca 
a doua zi să vină cu victoria lui 
„Welt to do", de anul acesta, la 
mare luptă, la cravașă, că-ți venea 
să zbori prin cameră, odată cu Țo
pescu, aflat și el — căci sîngele 
apă nu se face — pe pereți, de 
îneîntare. După aceea, am tăcut 
brusc, jockeul Thorner plîngea de 
bucurie și nu se făcea să-l con
turbăm. Sub ochi avea o vînătaie 
neagră — „Specify", iepșoara de

anul trecut, nu s-a văzut în cursă. Așa-i destinul 
la ei ?

La noi, ce a mai fost — este și va mai fi. 
Hockey-ul (amator) e tot al cehoslovacilor și al so
vieticilor — cu blinda precizare că rezultatul de 
miercuri noapte e perfect echitabil, cehoslovacii 
nu au fost mai buni și nici n-au cum.

Campionatul nostru e al U.T.A.-ei, singura echi
pă serioasă de campionat, dacă nu ținem cont de 
mîrîituri dîmbovițene. Dar aici, mai am în cap 
un roman polițist, cu o intrigă funambulescă pe 
care n-o pot deconspira, fiindcă v-aș strica plă
cerea. Tncît — vorba unui mare critic literar — 
pe cai 1 Campionatul se mai joacă — dar ce adînc 
resimt lipsa lui C.F.R. Timișoara I...

BELPHEGOR

în obiectiv. Divizia C

CÎTEVA ASPECTE DIN ETAPA 
DE DUMINICĂ

De data aceasta, în rubrica re
zervată notațiilor din foile de ar
bitraj și din rapoartele observato
rilor federali, ne vom opri asupra 
unui singur raport : acela al antre
norului Ion Voica, trimisul Fede
rației la meciul F. C. Argeș—Stea
ua. Pe de o parte, nu a existat 
timpul necesar pentru primirea in
formărilor la toate cele opt meciuri 
ele etapei, iar pe de alta, partida 
de la Pitești este aceea care a stîr- 
nit cele mai vii discuții, prin pris
ma arbitrajului, a uneia din deci
ziile luate de conducătorul jocului, 
Nicolae Rainea. Intr-adevăr, în re
priza a doua, în min. 57, N. Rai
nea a acordat o lovitură de ta 11 
metri în favoarea jucătorilor bucu- 
reșteni. la un henț — după păre
rea cronicarului nostru — lipsit de 
elementul intențional, deci, potrivit 
regulamentului, nesanctionabil. A 
urmat transformarea penalty-ului 
de către Tătaru, nu înainte, însă, 
ca pe terenul de joc să se producă 
scene penibile (îmbrîncirea arbi
trului este una dintre ele), iar tri
bunele să ia... foc.

Ce spune observatorul federal ? 
Reproducem cele scrise de el în ra
portul înaintat Federației :

..Arbitrajul poate fi împărțit în 
două perioade. în repriza I, în a- 
fara a două neconeordanțe cu tu- 
șierii, arbitrajul poate primi cali
ficativul bine. De asemenea, și în 
repriza a doua, în ansamblu, arbi-

trajul a fost satisfăcător. Dar. N. 
Rainea a sancționat cu o lovitură 
de la 11 metri echipa F. C. Argeș, 
la un henț involuntar comis de Vlad. 
La acea fază, mingea, venită din pă- 
mint, a lovit mina jucătorului, și 
nu mina lui Vlad a lovit mingea, 
cu intenție. La luarea deciziei și la 
crearea unei atmosfere nefavorabile 
în teren și în tribune, au concurat 
două elemente : 1. Arbitrul s-a a- 
flat în acel moment destul de de
parte de fază (la circa 15—16 me
tri) și în spatele lui Vlad. 2 El a 
fluierat neconvingător, lăsind im
presia că în dictarea sancțiunii s-a 
lăsat influențat de strigătele jucă
torilor de la Steaua".

Fhrtuna produsă de decizia lui 
N. Rainea avea să se potolească, 
după numai cîteva minute, odată 
cu înscrierea golului victoriei, de 
către gazde, dar acest lucru nu 
schimbă datele problemei. Semnata
rul acestor rînduri a încercat în 
mai multe rînduri sâ ridice pro
blema acelor așa-zise hențuri în 
careu, reclamate Ia fiecare pas de 
către suporteri și acceptate, uneori, 
de către arbitri, deși în proporție 
de 99 la sută (ca să nu spunem 
mai mult) ele sint lipsite de ele
mentul intențional, fiind determi
nate mai mult de aglomerările din 
careu, de șuturile trase în aceste 
condițiuni, dc ricoșeurile mingii 
etc. Și atunci, de ce arbitrii, cres
cuți la școala regulamentului. îm-

păți-prumută optica spectatorului 
maș și. adesea, necunoscător, tre- 
cind cu vederea abateri autentice, 
deliberate, cum sînt faulturile, dar 
fiind gata să descopere infracțiu
nea tocmai acolo unde, de fapt, 
rareori ea există intr-adevăr, la a- 
cele contacte involuntare dintre 
mină și minge ? Și este strigător 
la cer să se realizeze un gol — 
uneori, chiar al victoriei — în aces
te împrejurări. Ca să nu spu
nem că. in primul rind. este 
profund neregulamentar.

Jack BERARIU

niea Iași — ceea ce caracterizează 
suficient nivelul jocului).

în acest context liniștit, pe a- 
locuri chiar obosit (și obositor ') 
etapa a avut însă și bucuriile sale. 
Ne gindim la acest adevărat „com
puter Dumitru", aflat, din nou, în- 
tr-o formă remarcabilă, la acest 
formidabil public craiovean, în
drăgostit pînă la obsesie de fotbal 
și de „Universitatea" sa, la golge- 
terul etapei, „bătrinul" Naghi, care 
la cei 30 de ani ai săi a reușit să 
înscrie trei goluri intr-o partidă, 
ca pe vremurile lui bune, la re
nașterea de primăvară a lui Sima 
și Marin Stelian (miercuri autori 
a cîte două goluri). Ia reintrarea 
lui Dobrin fn arenă fie și pentru 
53 de minute—

Dar, dincolo de toate acestea, lu
mea se întreabă dacă echipele 
bucureștene vor continua dansul 
lor modest pe la mijlocul clasa
mentului. dacă A. S. Armata Tg. 
Mureș și Universitatea Craiova, în 
vizibilă ascensiune (de locuri și de

formă), se vor menține printre 
pretendentele la Cupa U.E.F.A., 
dacă S.C. Bacău și-a oprit decăde
rea de primăvară prin punctul de 
la Constanța și în primul rînd, 
dacă oboseala manifestată miercuri 
de unii dintre selecționabili n-a 
fost decit o simplă stare trecătoare.

Această a XX-a etapă a rispit, 
într-un fel, tensiunea din jurul 
titlului de campioană și a evitării 
retrogradării. Ceea ce ar însemna, 
de fapt, și un atentat la interesul 
și atenția spre campionat. Dar 
s-ar putea ca lucrurile să aibă și 
partea lor bună. Pentru că, într-un 
asemenea context, lipsit de obsesia 
punctelor obținute cu orice preț, 
partidele curate, cu replici ambi
țioase, dar sportive, pot crește, can
titativ și calitativ, ceea ce ar în
semna ca fotbalul să nu mai fie 
sacrificat, iar selecționabilii, în si
guranță fizică sâ atingă forma ma
ximă necesară în sezonul interna
țional atît de important. Bineînțe
les. toate acestea se vor întîmpla 
numai și numai dacă ceea ce pare 
acum logic va fi și adevărat...

• Trei lideri par de neoprit în 
cursa pentru cîștigarea dreptului de 
disputare a barajului pentru Divi
zia B ) Victoria Cărei — SERIA a 
X-a (duminică, 5—0 cu Gloria Baia 
Mare), Chimia Suceava — SERIA I 
(4—0 cu Minobradul V. Domei) și 
Independența Sibiu — SERIA a 
IX-a (2—2, la Hunedoara, cu Con
structorul).

• Prin victoria fn derbyul cu 
Carpați Sinaia (2—0). C.S.M. „Glo
ria" Buzău s-a detașat, de aseme
nea. în fruntea SERIEI a V-a. Bu- 
zoienii își permit chiar luxul de a 
lăsa pe banca de rezerve, pînă în 
minutul 75, un jucător al cărui 
transfer a constituit una dintre sen
zațiile verii trecute, internaționalul 
Badea. Intrînd în joc, Badea a în
scris, însă, aproape imediat, cel de 
al doilea gol al gazdelor-.■

• Otto Dembrovschi, fostul jucă
tor al U.T.A.-ei. acum căpitanul 
echipei Vagonul (lider în SERIA a 
VIII-a), înscrie două goluri și ară
denii cîștigă cu 4—2 jocul cu Mine
rul Bocșa.

• La meciul Automobilul Eoc- 
șani-Oituz Tg. Ocna (SERIA a II-a), 
terminat cu scorul de 1—0 (0—0), ar
bitrii partidei au fost LA PAUZA, 
insultați, scuipați, înjurați etc., ețc., 
de o ceată de huligani, iar DUPĂ 
JOC, „apostrofați" de antrenorul e- 
chipei oaspe.

• Dispute pasionante In SERIILE 
a II-a și a XH-a, în fruntea clasa
mentului Rulmentul Bîrlad a tre
cut din nou pe primul loc în seria 
a II-a, dar Petrolul Moinești (0—0 
la Tecuci, cu U.R.A., după un joc 
foarte greu) pare o echipă cu în
dreptățite speranțe. în ultima se
rie a diviziei, duminică s-a produs

o mică dramă. Tractorul Brașov — 
lider continuu timp de 10 etape, 
neînvins în turul campionatului — 
a suferit a doua înfringere, la Mi
nerul Bălan (0—2). fiind „detronat" 
de Metrom Brașov (2—0 cu A. S. 
Miercurea Ciuc)-

• Un număr foarte mare de ac
cidentați a fost înregistrat după dis
putarea unei noi etape de campio
nat. Iată numai cîteva cazuri : Ro
man (Metalul Oțelu Roșu) — co- 
moție cerebrală, Maurer (Progresul 
Timișoara) și Ciocan (A-S.A. Sibiu) 
— contuzii grave, portarul Moldo- 
veanu (Gloria Tecuci) — accidentat 
în min. 35. a mai jucat pînă la 
pauză (timp în care a fost înscris șt 
unicul gol al partidei), după care 
a fost transportat de urgență la 
spital, acuzînd o cefalee puternică, 
Petruț (Tractorul) — plagă adîncă. 
Șt. Șerban (Tehnometal). Păsat 
(Progresul Strehaia), Moraru (Elec
trica Constanța) etc. La Rm, Vîlcea, 
jucătorul Zavera (Chimia Tr. Mă
gurele), căruia i s-a deschis ar
cada în minutul 87 al meciului, nu 
a putut primi nici măcar primele 
îngrijiri, deoarece medicul M. Măr
gărit plecase de la teren înaintea 
terminării meciului !...

• Arbitrul Șt. Georgescu (Galați) 
relatează i „La terminarea meciului 
(Electrica Constanța-I.M.U. Medgi
dia, 0—0), am fost insultat grav de 
către antrenorul echipei Electrica, 
pentru că n-am acordat o așa-zisă 
lovitură de ]a 11 m pentru gazde**—

Ce să mai zicem ? ! Noi nu mai 
avem nimic de spus. Are cuvîntul 
comisia de diciplină-

Dumitru GRAUR

iN ACEASTĂ SĂPTĂMÎNĂ PE MICUL ECRAN
ASTAZI, ora 22,20: HOCHEI — Suedia — U.R.S.S. (reprizele o 

II-a și a ill-a, transmisie directă de la Fraga)
MÎINE : ora 11.10 : HOCHEI — Finlanda — Cehoslovacia (reprizele 

a ll-a și a lll-a — înregistrare de la Praga) ; ora 22.45 — GIMNAS
TICA : campionatele internaționale ale României, exerciții liber alese 
(înregistrare de la sala Horească).

DUMINICA : ora 14 : FOTBAL — Dinamo — A.S.A. Tg. Mureș (trans
misie directă de la stadionul Dinamo); la orele 14.45; 15.45 și 23.15 
GIMNASTICA : — campionatele internafionale ale României (înregis
trări de la sala Floreasca).

ȘTIRI • REZULTATE
LOTULMETALUL PLOPENI —

U.E.F.A. 0—2 (0—0)
In cadrul pregătirilor pe care 

tueazf în vederea participării 
neul U.E.F.A. Iotul de juniori 
nut ieri dupâ-amiază la Flopeni un joc 
de verificare In compania echipei Me
talul Plopeni Partida a luat aftrșit cu 
rezultatul de 2—0 (0—0) in favoarea 
lotului de juniori, în urma golurilor
marcate de Răducanu (min. 60 și 70).

le etec- 
la tur- 

a susți-

SELECȚIE PENTRU COPII
La Centrul de juniori și copii Sportul 

studenț-esc, recent înființat. continuă 
selecția de copil Ea mal are loc pe 
stadionul Politehnica in zilele de 14 
și 15 aprilie între orele 8—12 și 16—19.

0 premieră sportivă: JOCURI INTERNAȚIONALE DE BOWLING
Bowlingul, joc înrudit cu sportul 

atît de răspîndit în țara noastră, 
al popicelor, se practică, deocam
dată, doar în județul Constanța, 
unde își mărește de la un an la al
tul aria de activitate. După moder
na hală de la Mamaia, au apărut 
încă două arene la Mangalia Nord, 
iar în momentul de față se află în 
construcție astfel de săli la Eforie 
Nord, Eforie Sud și Medgidia.

— Asigurarea unor condiții din 
ce In ce mai bune — ne-a spus to
varășul ION OLARU. președintele 
Consiliului municipiului Constanța 
al sindicatelor, care conduce comi
sia județeană de bowling — a a- 
tras un număr mereu sporit de ti
neri și virstnicl în întrecerile la 10 
popice. Dacă in 1970 existau 70—80 
de practicanți, astăzi au primit 
brevete de jucători calificați peste 
300 de sportivi, iar alte sute de a- 
matori participă la concursurile 
pentru carnetul de legitimare.

— Cititorii noștri ar dori să cu
noască cîteva din concursurile care 
figurează în programul dv. com- 
petițional.

— Notați: campionatele județene 
pe echipe și individuale, „Cupa Mă
rii Negre", „Cupa 1 Mai", „Cupa 30 
Decembrie" și alte dispute rezerva
te oamenilor de diverse vîrste și 
profesiuni. In județul nostru, bow- 
lingul a căpătat o amploare mai 
mare decit jocul pe pistele de as
falt (n.n. popicele) și afirm, fără 
teama de a greși, că se va dezvolta 
într-un ritm rapid, pentru că el 
este accesibil tuturor cetățenilor, 
indiferent de vîrstă și sex.

— Sîntem informați că se află 
în proiect construirea unor arene 
de bowling la Pitești, Tg. Mureș și 
în alte orașe. Pînă la apariția lor, 
cînd 
care 
veți

.firește, se va închega o miș- 
competițională mai largă, ce 

face?
Așteptăm cu nerăbdare să ne

forțele cu reprezentanții 
județe. Pînă atunci, noi

măsurăm 
celorlalte 
vom căuta să diversificăm continuu 
această activitate. Echipele angrena
te în campionatul Județean sînt deja 
împărțite în două serii valorice, la 
finele sezonului unele formații pro
movează în prima categorie, altele 
retrogradează. S-au stabilit diverse 
recorduri, iar grație seriozității cu 
care se pregătesc, o serie de spor
tivi ca Nicolae Dobre, Nicolae Po
pescu (I.T.C.), Dumitru Bedivan 
(Constructorul), Constantin George 
(Palas), Nicolae Dima (Portul) și 
alții înregistrează progrese vădite, 
apropiindu-se de performanțele ob
ținute în arena mondială. De altfel, 
sperăm ca anul acesta să primim... 
botezul internațional, deoarece sîn
tem în tratative cu echipe din II I). 
Germană și Iugoslavia, care și-au 
manifestat dorința să evolueze pe 
pistele noastre.

Traian IOANIȚESCU

RESTANTE ÎN DIVIZIA B
METALUL BUCUREȘTI — SPOR

TUL STUDENȚESC 1—0 (0—0).
în Pantelimon s-a consumat pri
ma înfringere a liderului seriei I. 
Este desigur un mic eveniment în 
lumea Diviziei B, cu atît mai spec
taculos cu cit șirul succeselor stu
dențești a fost întrerupt de cel mai 
vechi component al formației, că
pitanul echipei. Radulescu. Era în 
min. 46. o minge cuminte fusese 
centrată in careul lui Ion Vasile 
și fundașul Sportului studențesc a 
vrut s-o degajeze in corner. Relua
rea a fost din voie, fulgerătoare, 
violentă, și mingea s-a dus glonț 
in păianjenul porții.

Cam așa s a scris istoria aces
tui meci onorat de vreo 7 000 de 
oameni (cifră record pentru stadi
onul Metalul I) și de membri mar- 
canți ai federației de specialitate, 
in frunte cu prof Ion Șiclovan și 
antrenorul echipei naționale, An
gelo Niculescu. Spectatorii nu au 
văzut un meci deosebit, din am
bele tabere a lipsit pofta de joc 
și apetitul pentru gol. Superioară 
ni s-a părut totuși echipa Metalul, 
in ciuda apatiei surprinzătoare a 
lui Iancu, Georgescu, Troi și Ma- 
teescu (prima repriză). Ocaziile 
gazdelor au fost mai numeroase, 
dar aparentul dezinteres pentru ex
ploatarea lor a fost... compensat de

gafa enormă a lui 
tul studențesc, ni 
rice caz, departe 
care le afișează.

A arbitrat foarte bine 
ceanu (București).

Ion
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 

GREȘUL BUCUREȘTI 0—1 
de bună calitate tehnică, 
au ratat citeva ocazii prin Mustață, 
Baicu și Butunoiu. Unicul gol a fost 
realizat de Dudu Georgescu (min. 72). 
A arbitrat foarte bine I. Rus — Tg. 
Mureș. (C. Nemțeanu, coresp.)

MINERUL BAIA MARE — VUL
TURII TEXTILA LUGOJ 2—0 (0—0). 
Băimărenii au dominat categoric, 
oaspeții apărindu-se, uneori, cu cite 
9 jucători ! Golurile au fost înscrise 
de Trifu (min. 74) și Zorescu (min. 
88, autogol). Satisfăcător arbitrajul 
lui T. Vas — Oradea. (T. Tobătan, 
coresp. județean)

CHIMIA FĂGĂRAȘ — C.S.M. RE
ȘIȚA 2—1 (0—0). Jucătorii au făcut 
risipă de energie și au jucat cam 
tare. Au marcat : Ionițâ (min. 7C), 
Loncear (min. 85), respectiv Silaghi 
(min. 57). A condus bine D. Tsăcescu 
— București. (B. Stoicu, coresp.)

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
METALURGISTUL CUGIR 2—0 (1-0). 
Joc anost, in care studenții au domi
nat Autorii golurilor: Mafa (min. 5) 
și Petrovici (min. 60). A arbitrat sa
tisfăcător A. Pop — Oradea. (I. Stan, 
coresp.).

Radulescu. Spor- 
s-a părut, în o- 
de veleitățile pe

N. Petri-

CUPEN
— PRO- 

(0—0). Jce 
Localnicii

CONCURSUL SPECIAL PRONOSPORT
Programul concursului 

Pronosport de duminică 16 
1972, cuprinde șapte meciuri din 
campionatul categoriei A de fotbal 
din țara noastră și șase întîlniri 
din campionatul italian. întîlniri a- 
tractive și deosebit de interesante. 
Dar iată cum arată în întregime 
acest program : I: S.C. Bacău — 
Rapid ; II : Steaua — Petrolul ;
III : Politehnica — F. C. Argeș ;
IV : Crișul — Farul ; V : Universi
tatea Craiova—Universitatea Cluj ; 
VI: Jiul—Steagul roșu; VII: C.F.R. 
Cluj — U.T. Arad ; VIII : Bolpgna

special 
aprilie

— Roma ; IX : Internazionale — 
Fiorentina • X : Mantova — Juven
tus ; XI : Napoli — Catanzaro ; 
XII : Varese — Sampdoria ; XIII : 
Verona — Milan.

Participarea la acest concurs spe
cial se face pe aceleași bilete (bu
letine) cu care se joacă la con
cursurile obișnuite și cu aceleași 
taxe de participare.

Precizăm că numai biletele (bu
letinele) cu o taxă de participare 
de minimum 15 lei iau parte la 
cîștigurile1 suplimentare.

Administrația de Șțat I^ptorPro-

AGENDA BIWRE$TEANĂ
SlMBATA 15 APRILIE

Terenul Constructorul, ora 16,10: 
Unirea Tricolor — Autobuzul (Di
vizia C) ;

Terenul Laromet, ora 16,30 : La- 
romet — Mașini-unelte (Divizia 
C) ;

Terenul T.M.B., ora 16,30 : T.M.B. 
— Sirena (Divizia C).

DUMINICA 16 APRILIE
Stadionul Dinamo, ora 11: Di

namo Obor — Electronica (Divizia

La 1 și 2 mai în Capitală 
TURNEUL INTERNATIONAL 

DE FOTBAL FEMININ 
BUCUREȘTI — BELGRAD — 

BUDAPESTA
Din inițiativa C.M.E.F-S. Bucu

rești la ’ și 2 mai se va organiza 
la București (probabil pe stadionul 
Dinamo), un foarte interesant turneu 
international inter-oraje de jotbal 
feminin. La acest turneu au fost 
invitate și au acceptat să participe 
selecționatele orașelor Belgrad și 
Budapesta. Alături de ele vor juca 
două reprezentative ale Bucureș
tiului.

DE DUMINICA
nosport oferă premii suplimentare 
în valoare de 350.000 lei din fond 
special din care 2 autoturisme : 1 
MOSKVICI 408 cu caroserie 412 
(57.700 lei) și 1 FIAT 850 (45.800 lei) 
prin tragere la sorți.

Sîmbătă 15 aprilie, ULTIMA ZI 
pentru depunerea buletinelor.

• Tragerea Loto de astăzi va fi 
televizată direct din Studioul de 
Televiziune cu începere de la ora 
19.15.

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT

C) ; ora 12 : Dinamo — A.S. Ar
mata Tg. Mureș (tineret-rezerve) : 
ora 14 : Dinamo — A.S. Armata 
Tg. Mureș (Divizia A) ;

Stadionul „23 August", ora 14.30: 
Steaua — Petrolul (tineret-rezer
ve) ; ora 16,30 : Steaua — Petrolul 
(Divizia A) ;

Stadionul Progresul, ora 11 : Pro
gresul — Dunărea Giurgiu (Divizia 
B) :

Stadionul Metalul, ora 11 : Meta
lul — Chimia Rm. Vîlcea (Divizia 
B) :

Terenul Flacăra roșie, ora 11 : 
Flacăra roșie — Celuloza Călărași 
(Divizia C) ;

Terenul Voința, ora 11 : Voința 
— Tehnometal (Divizia C).

DE LA I.E.A.B.S.
Biletele pentru lurneul interna

țional de BOX „CENTURA DE 
AUR* se pun in vinzare din ziua 
de 15 aprilie a.c. la următoarele 
case de bilete din oraș:

Patinoarul 23 August, Stadion 
Dinamo. Loto Pronosport, calea 
Victoriei nr. 2, și CNEFS.

Casele funcționează de la orele 
»—20.

PRACTICAȚI CULTURISMUL 
PENTRU SĂNĂTATEA SI FRU

MUSEȚEA DV. FIZICA LA:

• Clubul sportiv Rapid — 
Șos. Giulești nr. 18, telefon 
17.01.40.

• Clubul Sportiv Progresul — 
Str. Dr. Sfaicovici nr. 42, te
lefon 37.07.77.

• Clubul Sportiv Dinamo — 
Șos. Ștefan cel Mare nr. 9, 
telefon 12.52.17.

• Ateneul Tineretului — A- 
leea Alexandru nr. 33, telef. 
33.33.72.

• Ecran Club — Șos. Gro
zăvești nr. 82, telefon 31.38.01.
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Meciuri internaționale în Criteriul tenismenilor
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NĂSTASE joacă la dublu alături do SMITH

î,Criteriul de primăvară‘! al te» 
taismenilor a programat ieri după 
amiază, pe „centralul" de la Pro
gresul, o primă partidă-șoc de ma
re spectaculozitate. în meciul său 
inaugurai din cadrul grupei finale, 
Petre Mărmureanu a întâmpinat o 
rezistență deosebit de activă din 
partea lui Ionel Sântei, foarte bun 
ieri în multe secvențe ale jocului. 
Primul favorit al concursului a 
avut dificultăți chiar de la început, 
trebuind să lupte in prelungiri pî
nă a-și adjudeca setul întîi. în cel 
de-al doilea, Sântei joacă din ce în 
ce mai bine, oprește venirile la 
fileu ale adversarului său prin ra
pide passing-shoturi de pe stînga și 
egalează scorul la seturi : 1—1. A! 
treilea set, cel decisiv, prilejuiește 
o luptă frumoasă. După o serie de 
ghemuri ciștigate contra serviciului 
atit de redutabil al lui Mărmurea
nu, îl vedem pe Sântei conducind 
de trei ori consecutiv. într-un mo
ment greu, Mărmureanu se regă
sește, însă, forțînd egalarea (5—5), 
după care cîștigă în prelungiri. 
Iată rezultatul partidei: Mărmurea
nu — Sântei 7—5, 3—6, 7—5.

La un alt diapazon s-a desfășu
rat cealaltă intîlnire din cadrul pri
mei grupe a seniorilor. Ad, am vă
zut pe un Toma Ovici în bruscă

în

scădere de formă, cedtnd adversa
rului său tradițional, Viorel Marcu, 
ieri foarte dezinvolt și combativ. 
A ciștigat Marcu în două seturi, 
cu. 6—4, 6—3. Rezultatul are darul 
de a complica sensibil calculele în 
lupta pentru primele locuri.

Două partide s-au jucat și
grupa secundă a seniorilor. Rezul
tatele înregistrate : Boaghe — P°- 
povici 7—5, 6—3: Kerekes — Nied- 
zwâecki 6—3, 6—1. Și aci se anun
ță o dispută echilibrată pentru de
semnarea deținătorilor locurilor 
5—8.

Azi și mîine, pe terenurile din 
parcul sportiv Progresul, sint pro
gramate ultimele întîlniri din ca
drul probei masculine de simplu 
seniori. Totodată se joacă partidele 
din turneul senioarelor și încep în
trecerile în grupele finale la juni
ori și junioare. Programul începe 
la orele 8,30 și 14,30.

Rd. V.

Din nou surpriză:
5C. SP. CLUJ —ȘC. SP. BRAȘOV
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In C.M. de hochei AZI LA PRAGA
(Agerpres). — 
au continuat

în 
în
de

«

UN NOU DERBY: U.R.S.S.-SUEDIA
va 
ale

Prima parte a turneului ce 
lesemna pe noile campioane 
jumii și ale Europei la hochei se 
apropie de sfîrșit. Astă-seară sînt 
programate ultimele două meciuri, 
Cehoslovacia—Finlanda și U.R.S.S.— 
Suedia (o întilnire așteptată cu ma
re interes), după 
protagoniste vor 
competiției.

Pînă la această 
ji U.R.S.S., care

de a marca, sue-teva mari ocazii
dezul Hedberg a adus victoria la 
limită echipei sale, înscriind în 
min. 57.

Aseară, Intr-un meci decisiv pen
tru retrogradare, R.F. a Germaniei 
a întrecut Elveția cu 6—3 (3—2, 
2—1. 1—0).

MADRID, 13 
capitala Spaniei 
trecerile turneului internațional 
tenis dotat ■ cu „Trofeul Melia“. în 
proba de dublu bărbați, sportivul 
român Ilie Năstase joacă alături 
de americanul Stan Smith. Ei au 
Intîlnit perechea americană Higgins 
— Pattison pe care au învins-o In 
trei seturi i 6—2. 5—7, 6—2. Alte 
rezultate i Hoad (Australia), Mc 
Millan LR-S.A.) — Dominguez, Proîsy

care cele șase 
începe returul

ducătoarea stelistă Aurelia Trifu, 
una din competitoarele primei gru
pe a senioarelor

Foto i Thea MACARSCHI

50 — 48 LA BASCHET
TIMIȘOARA, 13 (prin telefon, d« 

la corespondentul nostru județean) 
în etapa a doua a turneului fina- 
al campionatului republican de bas
chet pentru școlari și junioare, ehi- 
pa Școlii sportive din Cluj a reali
zat o surprinzătoare victorie asupra 
formației Școlii sportive Brașov. în
trecerea a fost foarte echilibrată, 
spectaculoasă, reținînd permanent 
atenția publicului prezent în sala 
Olimpia. în final, clujencele au 
fructificat mai precis situațiile 
avute și au ciștigat cu 50—48 (22— 
26). O altă partidă atractivă s-a 
desfășurat între reprezentante'» 
Școlii sportive Satu Mare și Li
ceului „Bolyai" Tg. Mureș. La ca
pătul unei dispute atractive, săt- 
mărencele au învins cu 56—50 
(29—20). Aceste meciuri au avut 
loc în cadrul primei serii. în se
ria secundă, victorii la scor i Școa
la sportivă nr. 2 București—Liceul 
„N. Bălcescu" Craiova 67—41 (29— 
22), Liceul nr. 35 București—C.S.M. 
Iași 79—10 (45—6) 1

Competiția continuă.

oră, Cehoslovacia 
au terminat 

egalitate (3—3) miercuri seara 
pasionantul lor derby, se află 
fruntea clasamentului, fără să 
cunoscut infrîngerea. gazdele păs- 
trind un avantaj infim de un sin
gur gol. în schimb, disputa pentru 
evitarea ultimului Ioc s-a compli
cat, mai ales după succesul cu to
tul neașteptat al elvețienilor in 

I partida cu Finlanda. După cum se
.știe, în acest meci, finlandezii au 
condus cu 2—1 pină spre sfirșitul 
jocului, dar au pierdut în final cu 
2—3. Eroul partidei a fost portarul 
elvețian Molina, care a apărat ex
cepțional.

Hocheiștii finlandezi și-au revenit 
destul de repede după acest duș 
rece și miercuri seara au fost la 
un pas de a realiza o surpriză în 
întâlnirea cu Suedia. Oeystilae a 
deschis scorul în min. 4, iar sue
dezii au egalat prin Bergman, în
tr-un moment (min. 12) cînd aveau 
doi oameni 
continuare, 
ji după ce

I
I
I
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Petre ARCAN I

în plus pe gheață. In 
lupta a fost dramatică 
finlandezii au

1. Cehoslovacia
î. U.R.S.S.
3. Suedia
4. Finlanda
5. R.F.G.
6. Elveția

AZI, LA

Cehoslovacia 
U.R.S.S. — Suedia.

PRAGA

— Finlanda și

AU FOST STABILITE ECHIPELE ROMÂNIEI
I
I

PENTRU CAMPIONATELE EURGPENE DE LUPTE I
(Urmare din pag. I)

formațiile pe care le vor alinia la 
apropiatele campionate europene. 
La greco-romane s-au făcut cîteva 
modificări importante față de echi
pa care a concurat ia campiona
tele mondiale de anul trecut. Reți
ne atenția în mod deosebit faptul 
că la trei categorii au fost selecțio
nați tineri care debutează la astfel 
de întreceri i Ion Păun, Adrian 
Popa și Victor Prențu. La cat. semi- 
muscâ (48 kg) a reintrat Gheorghe 
Berceanu (Steaua), care nu a putut 
lupta la campionatele mondiale de 
anu] trecut fiind accidentat. La ur
mătoarea categorie, muscă (52 kg), 
selecționarea lui Gheorghe Stoiciu 
(Steaua) a stat sub semnul întrebă
rii pînă în ultimele zile. Ion Baciu 
(Steaua), restabilit după accidentul 
din luna martie a fost preferat pen
tru cat. cocoș (57 kg). Pină Ia eta
pa de divizie (9 aprilie), titular la 
cat. pană (62 kg) era tînărul lugo
jean Tiberiu Horvath. Din păcate, 
însă, el s-a accidentat Ia această e- 
tapă, avînd acum mîna stingă în 
ghips. Ej a fost înlocuit cu un alt

tinăr, Ion Păun (Dinamo Buc.). De
sigur, cea mai surprinzătoare selec
ție este aceea a juniorului Adrian 
Popa (Sport Club Bacău) care va 
concura Ia cat semiușoară (68 kg), 
în locul binecunoscutului luptător, 
fostul campion mondial Simion Po
pescu. întrebat de ce acesta nu a 
fost inclus în echipă, antrenorul 
Ion Comeanu a subliniat că Po-, 
pescu nu s-a adaptat încă stilului 
foarte dinamic impus de ultimele 
modificări ale regulamentului in
ternațional. Din aceleași conside-

I
I

I
I
I

rente a fost înlocuit și Ion Enache ■ 
la cat ușoară (74 kg) cu alt junior | 
băcăuan, Victor Prențu. După mai *

I

CĂLĂREȚII ROMĂNI, 

LA PRIMELE CONCURSURI

INTERNAȚIONALE
al
21

Lotul reprezentativ de călărie 
tării noastre va participa între 
și 23 aprilie la concurul internatio
nal de la Bratislava. Vor face de
plasarea Dumitru Velea, Aurelian 
Stoica, Anghel Donescu și Mihai 
Aluneanu, însoțiți de antrenorul 
Gheorghe Antohi. După concursul 
de ia Bratislava., călăreții români 
se vor deplasa la Kiskunhalas 
(Ungaria) pentru a lua startul în 
cadrul tradiționalului concurs, in
ternațional. ce se va desfășura în
tre 30 aprilie și 2 mai.

mulți ani de absență a fost selec
ționat din nou tn echipa națională 
Ion Gabor (Steaua) care va partici
pa la cat. semimijlocie (82 kg). Pen
tru categoriile mari s-a acordat cre
dit luptătorilor care au evoluat și 
ia C M. t mijlocie (90 kg) — Nicolae 
Neguț (Steaua), semigrea (100 kz) 
— Nicolae Martinescu (Dinamo 
Buc.) și grea ( + 100 kg) — Victor 
Dolipschi (Dinamo). în sfîrișt, la 
greco-romane sînt și trei rezerve i 
Dumitru 
Ia cat.
(Steaua) 
(Metalu)

Echipa 
proape aceeași care a participat și 
la campionatele mondiale. Au fost 
tnlocuiți doar luptătorii de la două 
categorii i muscă și mijlocie. Iată, 
de altfel, formația completă (în or
dinea categoriilor) i Ion Arapu 
(Steaua), Emil Butu (Nicolina lași), 
Nicolae Dumitru (Tomistex Con
stanța), Petre Coman (Steaua), Pe
tre Poalelungi (Dunărea), Ludovic 
Ambruș (Mureșul Tg. Mureș), Vasile 
lorga (Progresul Brăila), Ion Dumi
tru (Steaua), Enache Patiaite 
(Steaua) și Ștefan Stîngu (Steaua). 
Rezerve i I. Vangheliei (Tomistex), 
pentru sernimuscă, Emilian Cristian 
(Dinamo Brașov) semiușoară, Ste- 
lian Morcov (Dinamo Buc.) mijlocie 
și Ștefan Enache (Nicolina) la semi
grea.

Marin (Dunărea Galati) 
cocoș. Marian Ciutan 

la pană și Eugen Hupcâ 
Buc.), la semiușoară.
de lupte libere este a-

NOI CONFRUNTĂRI ALE PENTATLONIȘTIIOR
• Intre 

desfășura 
concurs c. .
care vor participa, printre altele, 
echipele reprezentative ale Franței. 
Bulgariei. Ungariei, 
Țara noastră va fi 
tul de tineret, din 
Alexandru Naghi.

> 22 și 26 aprilie se va 
la Erevan un puternic 

de pentatlon modern La

Italiei, U.R.S.S. 
prezentă cu lo- 
care fac parte 
Sorin Olariu,

I
I
I
I
I
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Gheorghe Rolik, Sebastian Cosmes- 
cu, antrenor Ion Bîrloiu.

• Reprezentativa de seniori (Du
mitru Spîrlea, Marian Cosmescu, 
Albert Covaci. Constantin Călina ; 
antrenor Gheorghe Tomluc) va lua
startul. între 28 aprilie și 4 mai, ■ 
la un concurs Internațional găzdu- | 
it de orașul Heindenheim (R. F a" 
Germaniei). «

I
I

Jaroslav Holik (stingă) ji Jan Klapac (dreapta) iși manifestă bucuria pentru golul înscris de Machac (1—0), 
in timp ce portarul V. Tretiak privește dezamăgit spre arbitrul elvețian Ehrensperger care consemnează reușita 
echipei cehoslovace. Fază din meciul Cehoslovacia — U.R.S.S. (3—3) disputat miercuri seară.

Telefoto t A. P. — Agerpres

(Franța) ®—1, 6—1 î Szflke, Barany 
(Ungaria) — Iovanovlci, Spear (Iu
goslavia) 6—4, 3—6, 6—3.

în proba de simplu, tenismanul 
maghiar S. Barany l-a eliminat cu 
7—5, 6—2 pe englezul G. Battrick, 
iar cehoslovacul Fr. Pala a dispus 
cu 6—2, 6—4 de francezul P- Do
minguez. în alte partide i Orantes 
(Spania) — Pattison (S.U.A.) 7—5, 
6-—2 ; Gimeno (Spania) — Ramirez 
(Mexic) 6—3, 6—1 ; Connors (S.U.A) 
— Crealy (Australia) 5—7, 7—5, 6—3; 
Elschenbroich (R.F.G.) — Phillips 
Moore (Australia) 6—4, 6—1.

COMPORTARE
REMARCABILA

A SĂRITORILOR
ROMANI In FRANȚA

în cadrul campionatelor interna
ționale ale Franței, disputate, la 
Rennes, săritorii români au obținut 
din nou rezultate valoroase, ocu- 
pînd locuri fruntașe și întrecînd 
concurenți bine creditați pe plan in
ternațional din Spania, Austria, 
Cehoslovacia și Franța. în această 
companie, din care nu au lipsit 
campionul olimpic, italianul Klaus 
Dibiasi și francezul Jaques Des- 
couwer (locul IV la ultimele între
ceri continentale), campionul ro
mân Ion Ganea s-a clasat pe locul 
IV la trambulină, cu 470,20 p. Acest 
punctaj depășește cu mult norma 
de participare olimpică (440 p).

Și Ecaterina Duniitriu a reușit să 
obțină, cu această ocazie, norma 
pentru Munchen. Cucerind locul II 
la platformă — de asemenea o 
performanță remarcabilă — cu 
371,70 p, ea depășește cifra-test 
pentru J.O. (290 p).

ratat ci-

25— «
15—20
12—40
10—15 mal importante 

tn linie dreaptă
• Etape tot 

decizii, intrarea 
cupelor naționale, manșe a doua 
semifinalelor cupelor continentale, 
suflul sferturilor de finală ale cam
pionatului european care »e etate 
tot mai mult — lată peisajul acestor

rile tn lumea fotbalului de pe con
tinentul nostru • Novak programea
ză mereu repetiții In vederea intră
rii cu motoarele în plin In prelimi
nariile *74. Cea mai recentă repetiție, 
slmbăta trecută la Brno, cu Austria, 
în finalul meciului, atacul cehoslovac

CIOCALTEA A 
CÎȘTIGAT LA 
KRISTINSSON

în 
de

BELGRAD 13 (Agerpres). — 
cadrul turneului zonal de șah 
la Vrnjacka Banja s-au disputat 
partidele întrerupte în rundele an
terioare.
Ciocâltea a ciștigat partida cu is- 
landezul Kristinsson (runda a 4-a). 
Rukavina a obținut două remize cu 
Smejkal și Hartston. Acesta din 
urmă a ciștigat la Sursok. iar Ador- 
jan l-a învins pe Boboțov. Alte re 
zultate : Adorjan — Psibil 0—1 ; 
Sursok — Holer 0—1 ; Psibil — 
Malich remiză.

După șase runde, în clasament 
conduce Rukavina (Iugoslavia) cu 
4‘". p. Smejkal (Cehoslovacia). Ma
lich (R. D. Germană), Hatston (An
glia) — 4 p. Boboțov (Bulgaria), 
Adorjan (Ungaria), Psibil (Cehoslo
vacia) — 3 p, Ciocâltea (Româ
nia), Bukici (Iugoslavia) — 3 p. etc.

Maestrul român Victor

ROMÂNIA — R.D GERMANĂ 3-1,
IN PRIMA ETAPA A OLIMPIADEI

DE ȘAH A NEVAZĂTORILOR
BELGRAD 13 (Agerpres). In lo

calitatea iugoslavă Medulin au în
ceput întrecerile turneului final al 
Olimpiadei de șah a nevăzătorilor, 
în prima rundă, echipa României 
a întâlnit formația R. D. Germane 
pe care a Invins-o cu 3—1 puncte. 
Aite rezultate : U.R.S.S.—Ungaria 
3—1; Anglia — S.U.A. 2- 3—V/,; 
Iugoslavia — Spania 2—2.

Rezultate înregistrate în turneul 
de consolare: Bulgaria — Glanda 
Pi/2—ji;,; r. F. a Germaniei — Ce
hoslovacia 2‘Zz—t'/,; Polonia — Ir
landa 21/,—l>/t.

„MARELE PREMIU

AL ORAȘULUI SOFIA"
LA BASCHET (M)

SOFIA 13 (Agerpres). — ..u în
ceput întrecerile tradiționalului tur
neu internațional masculin de bas
chet „Marele premiu - al orașului 
Sofia".

în cel mai echilibrat meci al zi
lei. Praga a învins cu scorul de 
84—78 (43—38) formația orașului 
Havana. în cel de-al doilea joc. din 
cadrul grupei A, s-au întîlniț se
lecționata de tineret a orașului So
fia și reprezentativa Varșoviei. Vic
toria a revenit tn mod surprinză
tor, cu scorul de 80—77 (38—35). 
tinerilor baschetbaliști bulgari.

Rezultate înregistrate în grupa 
B : Berlin — Budapesta 61—53 

130—28); Sofia—Amsterdam 89—69 
(37—34).

• ULTIMELE ȘTIRI • ULTIMELE REZULTATE»ULTIMELE ȘTIRI

MECI INTERNATIONAL 
DE BASCHET LA IAȘI

PREGATIRILE PENTRU MECIUL SPASSKI — FISCHER, SISTATE ?

ȘTIRI • REZULTATE
UN MECI AMICAL LA SOCI

Peste 20 909 de spectatori au urmării 
la Soci înttnirea amicală de fotbal din
tre selecționatei» olimpice ale U.R.S.S. 
și R.F. a Germaniei Fotbaliștii sovietici 
au obținut victoria cu scorul de 2—0 
(9—0) prin golurile marcate de Nodia șl 
Dorofeiev.

sterdam r. F.C. den Haag. în cea de-a 
doua Mmlftna'l, F.C. den Haag a 
rtns cu F—0 formația Wagenlngen. Fi
nala se va desfășura la 11 mai pe sta- 
dixriil clubului „Feyenoord" din Rot
terdam.

IN PRELIMINARIILE U.E.F.A.

in-

CAMPIONATE.
»-at Cs-

ÎB cătate
Manchester

• In eamptonatul ertglez
putat două meciuri răfență 
cu următoarele rezultate : ----
City — Manchester United S_1; Chetsea
— Wolverhampton 1—9. In fruntea “i»- 
samentului se aC4 Derby cu S4 p.. ur
mată de Manchester City ca 54 p 61 
Leeds cu 53 p. Terry Cooper, fundașul 
stingă al echipe; Leeds și al națicna:- 
engleze a devenit indisponibil pentru o 
perioadă de cel puțin 3 luni, fa cursul 
meciului Leeds — Stocke. Cooper s:-a 
fracturat un .picior.
• tn campionatul francez pe pri

mul loc se află echipa Marseille eu 44 
p. urmată de Nlmes — S3 p. și Soccaux 
39 p In etapa de miercuri au fost Înre
gistrate următoarele rezultate tehnice: 
Marseille — Nantes 2—0 : Angers — Bas
na 2—0: Lille — Nice 3—3: S.G Paris
— Metz 3—1: Lyon _ Angoulerce 2—0: 
Rennes — Nimes 0—2 ; Saint Etienr.e
— Bordeaux 2—0; Nancy _ Red Star 
1—1; Monaco — Reims 1—1; Sochaux
— Ajaccio 2—1.

...ȘI CURE
Kdln s-a call teat pen- 
„Cupel R.F. a Germa-

• Echipa F.C.
tru semifinalele _ .
niel". tnvingtod tn meci retur cu 5—1 
echipa Bayem Munchen. deținătoarea 
trofeului. In primul joc cfșttgase cu 
3—0 echipa din Munchen. tn semifinale. 
F.C Koln va Intilni formația Schalke 
04.

• Finala „Cupei Olandei" se va disputa 
bl acest an Intre formațiile Ajax Am-

• Ls Porrentruy. !ntr-un joc prdimi- 
r_a,- cor.dnd pentru turneul de juruprl 
„UXJ.A.". echipa Elveție a Învins se- 
lecti-otiata Bevg-.e cu 9-î (9—1). învingă
tori tj prim ti joc cu 1—9 fctbalițtil bel- 
ren: s-au calificat pentru turneu) fatal 
datorită unui golaveraj mai bun (au m- 
serts puncte în deplasare).

era alcătuit din Ternenyi (Nitra), 
Klement (Ostrava) și Petras (Inter), 
jucători din echipele plutonului co
daș al clasamentului. Victorie meri
tată a gazdelor, dar unanim jude
cată ca neconvingătoare. • Dilemă, , 
mare dilemă pentru tînărul centru 
atacant al lui Lierse, Denul. 
trece la sfîrșitul sezonului la 
«lard Liege. Care, dacă nu va pierde 
duminică în fața actualei formații a 
lui Denul, nu va mai lua titlul și... 
Denul nu va juca în „Cupa campio
nilor europeni". Belgia întreagă aș
teaptă proba de fidelitate a lui De
nul față de coechipieri și de „exe
cutare" a viitorilor colegi de forma
ție. • Nodia, cu siguranță că îl cu
noașteți (este goigeterul campionatu
lui sovietic, de multe ori selecționat 
in reprezentativă) a ratat un penalty 
foarte prețios pentru echipa lui, Di
namo Tbilisi. Dacă transforma lovi
tura de pedeapsă de care a benefi
ciat echipa lui tn min. 89 al partidei 
cu Karpati Lvov, jucătorii gruzini

El va
Stan-

ar fi Intrat pentru a șasea oară în 
finala „Cupei U.R.S.S.". Dar, pentru 
întîia oară în cariera lui, Nodia n-a 
marcat din 11 metri... • în 20 de mi
nute, atit cît a jucat serios, Benfica 
a învins In campionat pe _ Atletico. 
Jordao, Artur Jorge, Eusebio, Nene 
au. marcat patru goluri în aceste 
1 200 de secunde, unul mai frumos 
ca altul. După care s-au odihnit 
pentru... semifinala cu Ajax. a Doi 
portari luptind cu ambiția „foștilor 
coechipieri" i Betancort — acum la 
Las Palmas — a ținut „în șah" pe 
Real pînă In minutul 82, Ia Madrid, 
în opt minute, vechii lui colegi de 
echipă, Pirri și Amancio, l-au în
vins de două ori. Pe „Stadio Comu
nale" din Florența, Albertosi a fost 
mai norocos: „violeții" Florentinei, 
cu care a jucat ani în șir, n-au pu
tut să-1 bată niciodată; în schimb, 
Riva, cu uri gol. în,. maniera Iui, a 
dus pe Cagliari (care duminică joa
că acasă) la un punct de Juventus !...

ef.i. —

UJPESTI DOZSA ELIMINATĂ DIN CUPA
BUDAPESTA, 13 (prin telefon). D:pâ 

desfâșurarea semifinalelor -Cupei Un
gariei* se cunosc cele două formații 
care-șl vor disputa finala la stirșirol 
torul lume. Din capul locului o surpriză: 
una dintre finaliste este mai puțin cu
noscuta formație Tatabanya, perfor
mera semifinalelor, care a eliminat pe 
renumita. Ujpesti Dozsa 1 Cealaltă fi
nalistă este Ferencvaros. a cărei cali
ficare nu a fost lipsită de emoții. For
mația lui Albert a ciștigat la capătul 
unei lupte dramatice, cu 3—2. după ce 
Videoton a condus cu 2—9. Golurile e- 
chipei budapestane au fost Înscrise de 
Ku. Balint, iar punctul victorios a fost 
semnat de Albert. Ce s-a întlmplat cu 
Ujpesti Dozsa In celălalt med 2 La Ta- 
tabanya. oaspeții au deschis scorul prin 
Bene, dar nu a trecut mult șl gazdele 
au egalat, iar după pauză au Înscris 
punctul victorios. (Tatabanya ctștigâ 
deci cu 2—1).

Prin urmare o finală mai puțin aș
teptată : Ferencvaros — Tatabanya.
Toți Iubitorii fotbalului din Ungaria au 
mizat pe o finală Intre Ujpesti Dozsa 
— Ferencvaros. Dar ea nu va mal area

loc In „Cupă". In schimb, cele două e- 
chipe se intilnesc simbătă tn cadrul 
campionatului într-un duel cu o mare 
tradiție. Din 1905 și pînă astăzi, cele 
două formații s-au intîlnit de 129 de 
ori ! Ferencvaros a ciștigat de 61 ori 
tn timp ce Ujpesti Dozsa a Ieșit de 34 
de on victorioasă. Celelalte 34 de în- 
tilniri s-au terminat la egalitate. Deși 
bilanțul este net favorabil echipei Fe
rencvaros. in ultimii ani disputa din
tre cele două formații a fost cu mult 
mal echilibrată.Ujpesti Dozsa — 19 vic
torii, Ferencvaros — 21 victorii. Iată

UNGARIEI
formații care vor fi aliniate 7cele două -------- ----------  — __ ----------

UJPESTI DOZSA : Szentmihaly — Ka- 
poszta, Maurer, Nosko, P. ' 
nai m, Gordcs. Fazekas,
II, Zambo. FERENCVAROS : Voros, — 
Vepi, Pancsics. Balint, Megyessi, I. Ju- 
hasz, Kii, Szoke, Branikovits, Albert, 
Mucha. După cum se vede în cele două 
echipe evoluează majoritatea internațio
nalilor maghiari, motiv pentru care 
derbyul suscită un interes și mai mare.

Gabor LANTOS 
„Nepsport" — Budapesta

Juhasz, Du- 
Bene, Dunaî

SCHRANZ IȘI FACE BAGAJELE...

IAȘI, 13 (prin telefon, de la cores
pondentul nostru Valeria Diaconescul. 
Echipa de baschet Universitatea din 
localitate a susținut joi scare un med 
tn compania studentelor poloneze de 
Ia M.K.S.Z.S. bublyTl. Jocul a fost fru
mos, cu multe faze spectaculoase fi 
echilibrat. Abia spre sfîrșit gazdele 
s-au distanțat, medul tnchelndu-se cu 
victora acestora! 59—49 (36—22). S-a-J 
remarcat : 
Apostol și 
verși ta tea.
Czopek de

Organizatorii din Belgrad al medului 
de șah dintre Boris Spasski șl Robert ' 
Fiseher au comunicat că vor Întrerupe 
pregătirile necesare disputării totîlni- 
ril, întrucît federația americană nu este 
dispusă să depună garanția de 35 000 de 
dolari.

După cum se știe, organizatorii au 
cerut o garanție de 79 090 de dolari 
celor doi partlcipanți, însă numai 
derația sovietică s-a declarat de acord 
să avanseze această sumă, cea ameri
cană motlvîndu-șl refuzul prin faptul 
că nu dispune de fondurile necesare.

fe-

Georgeta Guralnlue. Otilia 
Silvia Aproloale de la Unl- 
Anna Plebanek și Ana 
la oaspete.

SPRE UN ACORD IN
Este posibil: totuși, ca tenlsmenll pro

fesioniști să fie prezenți la turneele 
„open“ de la Wimbledon și Forest Hills. 
Problema va fi din nou discutată eu 
prilejul apropiatei reuniuni a federa
ției Internaționale de tenis iF.i.L.r.),

LUMEA TENISULUI
care se întrunește ta aceste zile la 
Copenhaga. Cu acest prilej, va tl stu
diat un proiect elaborat de Lamar 
Hunt — conducătorul grupării profe
sioniste W.C.T — împreună cu membri 
marcanțl al federației americane de 
specialitate.

Cei care l-au prtmit cu flori 
pe Karl Schranz, In piețele Vie- 
nei. cînd asul schiului austriac 
se reîntorcea de la Sapporo cu 
capul plecat, eliminat de la 
Olimpiada Albă, se pot pregăti 
acum să-și conducă idolul Ia 
aeroport, pentru o despărțire de 
lungă durată. Schranz — care 
a renunțat, desigur, să mai as
pire la amatorism — traversea
ză Oceanul tl așteaptă in S.U.A 
o carieră de profesionist decla
rat. Mai întii. o serie de scurt- 
metraje televizate făcind tam- 
tamul obișnuit In jurul marii 
vedete. Apoi contract cu firma 
„Head.", fruntașă intre fabricile 
americane de schiuri.

Totul a fost aranjat de un om 
versat în asemenea treburi, a- 
vocatul Mark McCormack din 
Cleveland. Același care a pus 
pe picioare cariera profesionis
tă a unui alt as al schiului, fai
mosul Jean-Claude Killy. Și a- 
celași căruia li datorează reu
șita in afacerile lor „sportive", 
campioni ca tenismanul Rod La
ver, automobilistul Jackie Ste- 
rvart, sau asul golfului trans
oceanic Arnold Palmer. Acest 
McCormack, abil minuitor de 
contracte și semnături, garantea
ză cîștiguri fabuloase clienților 
săi, contra unui comision tot 
atit de gras (minimum SO’/o din 
ciștigul net).

Evident, despărțirea de Aus
tria va crea anumite dificul
tăți pentru Karl Schranz, ca 
și pentru toți aceia care au stat 
in nemijlocită legătură cu ac
tivitatea sa sportivă sau pseudo- 
sportivă. în primul rînd, fostul 
său patron, fabricantul.de schi
uri Kneissl, unde versatilul 
Karli" era angajat. Este de-a 

dreptul surprinzător că austrie
cii vor fi puși în fața situației 
de a ceda capul lor de afiș pu
blicitar tocmai concurenței cele 
mai de temut, industria ameri
cană de se,hi ii'i.

Schranz nu lasă in încurcă
tură, acasă, numai pe fabrican
ții de materiale sportive, care 
au știut să profite atit de bine 
de numele său. Oamenii din fo
rurile de specialitate, 
amator, au de suferit, 
nuare. de pe urma 
explodate la Sapporo, 
și-au dat demisia pînă 
H. Klee, președintele 
austriece de scht, ca 
Hopplicher, directorul 
echipei naționale. Se 
acum la Toni Sailer, care ar 
prelua conducerea tehnică a lo
tului. cu condiția ca multiplele 
sale afaceri — film, hoteluri etc 
— să-i dea posibilitatea să facă 
și aceasta.

Dar trista „moștenire" pe care 
Karl Schranz o lasă celor din pa
trie, ține mai ales de aspectul 
moral al problemei Discreditarea 
cauzată mișcării sportive aus
triece, prin declararea sa ca 
singurul participant la J.O de 
iarnă neeligibil (n-b. i călcind 
principiile articolului 26), con
tinuă să apese asupra conști
inței acelora care l-au trimis la 
Sapporo, chiar dacă sînt acum 
demisionați.

Au curs tone de cerneală a- 
«upra „cazului Schranz". ano- 
logeți sau acuzatori intrecindu-se 
în a-și etala argumentele cu lux 
de comentarii. Poate că s-a e- 
xagerat de o parte și de alta. 
Adevărul nu poate fi negat„ 
însă: Karl Schranz, schior și 
om de afaceri, nu-și avea locul 
printre participanții unei între
ceri olimpice.

Neclar rămîne un singur lu
cru. Cum se poate face ca din- 
tr-un eșec șl 
izvorască noi 
și aureolă de 
numai cei ce 
activitatea sportivă In țările ca
pitalului ar putea să o explice

cu profil 
in conți- 
„bombei"
Se știe, 

acum dr 
federației 
și Franz 
tehnic al 
apelează

o dezonoare, să 
profituri bănești 
vedetă... Aceasta, 
pun pe picioare

Radu VOIA

ALBERT (în stingă fotografiei) a avut o contribuție decisivă la calificarea 
lui Ferencvaros în finala „Cupei Ungariei".

TELEX. • TELEX • TELEX 9 TELEX
Proba de slalom special feminin din 
cadrul campionatelor unionale de schi 
alpin de la Kirovsk a fost cîștigată de 
Zvetlana Isakova, urmată de Nadejda 
Jalzova în concursul de sărituri de la 
trambulină (70 m), pe primul loc s-a 
clasat Vladimir Telicev cu 227,4 p, ur
mat de Koba Takadze 227,2 d,■
tnttlnirea de natație dintre echipele de 
Juniori ale U.R.S.S. și R.D. Germane, 
desfășurată la Erfurt, s-a încheiat cu 
scorul de 175_ 169 puncte în favoarea
oaspeților. în cursul meciului au fost 
stabilite 18 noi recorduri de Juniori ale 
celor două țări.
•
Echipa de hochei pe iarbă a Franței iși 
continuă pregătirile în vederea turneului 
olimpic de la Munchen. Jucătorii fran
cezi vor participa între 29 aprilie și 1 
mai la un turneu internațional care va 
avea loc la Touquet alături de selecțio
natele Angliei, Seoției și Belgiei. Echipa 
franceză va evolua apoi la competițiile 
internaționale programate la Vittel 
(12—13 mai) șl Santander (15—16 mai), 
după care va, întîlni reprezentativele 
Angliei și Spaniei.■
Cunoscutul tenis mari american Cliff 
Blchey a semnat contractul de jucător 
profesionist cu grupul „World Tennis" 
patronat de Lamar Hunt. El urmează 
să-și facă debutul în cadrul concursului 
profesionist care va începe săptămina 
viitoare la Charlotte (Carolina de sud).

Tradițional» cursă ciclistă internațională 
Gând — Wevelgem, desfășurată de-a 
lungul a 24S km. a revenit la această 
ediție belgianului Roger Swerts, crono
metrat în 5 h 50,0. Pe locurile următoare 
s-au clasat Felice Glmondi (Italia) și 
Eddy Mercky (Belgia), cronometrați in 
același timp cu învingătorul.■
La Borger s-a disputat meciul triunghiu
lar de gimnastică dintre echipele Nor
vegiei. Olandei și Danemarcei. Gimnaștii 
norvegieni s-au clasat pe primul loc

cu 464,15- puncte. Locurile următoare au 
fost ocupate de Olanda — 454,75 p. și 
Danemarca — 438.10 p. In clasamentul 
generai individual primul loc a fost 
ocupat de olandezul Cor Smulders. cu 
109,35 D.■
Cea de-a doua etapă a Turului ciclist 
al Marocului, disputată Pe ruta Earache
— Rabat (154 km) a fost ciștigată de 
cehoslovacul Jaromir Fridrich cronome
trat cu timpul de 3 h 47:02. tn clasa
mentul general conduce sovieticul 
Suklov■
Australianul Rod Laver și americanul 
Charles Pasarell s-au calificat pentru 
sferturile de finală ale probei de simplu 
din cadrul turneului internațional de 
tenis (rezervat jucătorilor profesioniști) 
de la Quebec. Primul l-a eliminat în 
două seturi cu 6—3, 6—3 pe americanul 
Tom Leonard, tar cel de-al doilea a dis
pus cu 6—3, 6—1, de australianul Terry 
Addison, tn proba de dublu, perechea 
Nikola Pilid (Iugoslavia), Jeff Borowiak 
(S.U.A.) a întrecut cu 6—7, 6—4. 6—4
cuplul Ismail el Shafel (Republica 
Arabă Egipt) — Brian Fairlie (Noua 
Zeelandă).■
Selecționata secundă de rugby a Fran
ței va întîlni la 22 aprilie la Colmar 
echipa națională a Cehoslovaciei. Din 
rindul selecționatei franceze fac parte 
printre alții Genevols. Fouroux, Moly, 
Peron, Gregorio. Cavalli etc.■
în primul tur al turneului internațional 
feminin de tenis de la St. Petersburg 
(Florida), campioana americană Billle 
Jean King a învins-o cu 6—3, 6—3 pe 
jucătoarea australiană Wendy Gilchrist, 
Iar Kerry Melville (Australia) a dispus 
cu 6—3, 7—6 de Vick Berner (Canada). 
Alte rezultate : Nancy Richey (S O'.A.)
— Lany Kllgls (Indonezia) 6—1 6—1:
Judy Dalton (Australia) — Lita Lien 
(Indonezia) 6—3 6—1: Chris ?vert 
(S.U.A.) - Pam Austin (S.U.A.) 5—9,
6—0; Karen Krantzcke (Australia) — 
Madeleine Tegel (Suedia) 6—0. 6—1.
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