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ANDRUȚA CEAUSESCU
Luni, 17 aprilie, locuitorii comu

nei Scornicești din județul Olt, și 
alături de ei, mii de săteni din co
munele apropiate Poboru, Potcoa
va, Tătulești, Spineni, Optași-Mă- 
gura, Priseaca, Valea Mare, din 
alte comune ale județelor înveci
nate Argeș, Dolj, Vîlcea, au con
dus pe ultimul său drum pe Andruța 
Ceaușescu, tatăl secretarului gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

La funeralii participă tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți membri ai fa
miliei, precum și tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer cu soția, Emil 
Bodnaraș, Virgil Trofin cu soția, 
Constantin Pîrvulescu, vechi mi
litant al mișcării muncitorești din 
țara noastră, prieteni și cunoscuți 
ai defunctului.

Au fost depuse coroane și jerbe 
de flori din partea familiei, 
partea familiilor 
membrilor supleanți 
Executiv al C.C. al 
și din partea unor 
Plăți.

După serviciul religios oficiat de 
episcopul Rîmnicului și Argeșului, 
Iosif Gazton și un sobor de preoți 
din comuna natală și din alte

din 
membrilor și 
ai Comitetului 
P.C.R., precum 
prieteni apro-

comune învecinate. începe mitin
gul de doliu.

Au luat cuvîntul Constantin Ma- 
teescu. preotul comunei Scornicești, 
Gheorghe Popescu. învățător pen
sionar, Nicolae Marinescu, vechi 
prieten al defunctului, Ion Nițu- 
lescu, pimarul comunei care au 
adus un ultim omagiu celui care a 
fost Andruța Ceaușescu, născut și 
crescut pe pămîntul Scorniceștilor, 
omul care a dat societății întreaga 
sa putere de muncă, pe propriii săi 
copii în frunte cu primul cetățean 
al Patriei și cel mai vrednic fiu al 
poporului nostru.

După mitingul de doliu, sicriul 
cu corpul neînsuflețit al lui 
Andruța Ceaușescu, este purtat pe 
brațe de membrii familiei și așe
zat, după obiceiul locului, pe un 
car mortuar, tras de patru boi. 
Carul, cu sicriul înconjurat de flori, 
pornește spre Cimitirul comunal 
unde a avut loc înhumarea.

In fruntea cortegiului se află 
portretul îndoliat al defunctului, 
coroanele și jerbele de flori. 
De-a lungul șoselei comunale pe 
care o străbate cortegiul funerar 
în drum spre cimitir se aflau mii 
și mii de cetățeni care au ținut să 
aducă un ultim și vibrant omagiu 
celui dispărut.
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UN COMPETITOR INEDIT, LA PROGRESUL 
ION ȚIRIAC !

Spectatorilor după-amiezii de ieri, 
de la Progresul, li s-a oferit un su
pliment neprevăzut și cu totul 
inedit. Pe unul din terenurile de 
zgură roșie și-a făcut apariția și Ion 
Țiriac, revenit de peste hotare și 
avînd lăsate în urmă cîteva zile de 
odihnă la munte. El își face pregă
tirea pentru turneul de la Roma, 
de săptămîna viitoare, cu care pri
lej își va face reintrarea — alături 
de Ilie Năstase — în circuitul Ma
relui Premiu-F.I.L.T.

„Țiri" a făcut un laborios pro
gram de acomodare, în compania 
căpitanului echipei noastre pentru 
„Cupa Davis", prof. Ștefan Georges
cu. Serii de voleuri, de pe stînga 
și de pe dreapta, urmate apoi de 
cîteva schimburi de mingi cu un al 
doilea adversar, tînărui D. Hărădău. 
La încheierea antrenamentului, i-am 
solicitat lui Ion Țiriac cîteva pă
reri despre turneul abia încheiat în

capitala iberică. Iată spicuiri 
cele comentate, 
linii albe al terenului nr. 3 :

„Splendida victorie a lui Ilie Năs- 
tase, la Madrid, demonstrează încă 
o dată marea sa putere de adaptare 
la condițiile deosebite de joc — 
spune Țiriac. S-a jucat pe terenuri 
tari, cu mingi care zburau foarte 
sus. Năstase a știut să le stăpinească 
mai bine... Interesant este că Jan 
Kodes protestase la iiiceput pentru 
faptul că Năstase a fost plasat cap de 
serie nr. 2, după Smith și înaintea 
sa. Iată că, in semifinală, adevărul 
a fost verificat, prin confruntare di
rectă. Eu am ieșit din concurs, in
tr-un moment în care mă simțeam 
obosit și lipsit de poftă de joc. A- 
cum, sînt 
încredere 
urmează 
Nisa".

din
pe „culoarul" cu

refăcut total. Aștept cu 
turneul de Ia Roma, care 
imediat după cel de la

Rd. V.

i o 
_ r ____ _ 8 tenis-

meni aflați în atenția forului nostru 
de specialitate, in vederea apropia
telor manifestări internaționale, iau 
parte la un turneu de selecție, pe 
terenurile de la P-ogresul. Concursul 
nu este eliminatoriu, fiecare jucînd 
cu fiecare, astfel că partidele cu ca
racter decisiv se succed in serie ne
întreruptă.

Chiar din reuniunea inaugurală, 
n-au lipsit surprizele. Astfel, Sever 
Mureșan (care nu strălucise in săptă- 
mîna precedentă) a reușit perfor
manța de a-1 învinge pe Viorel Mar- 
cu. i Mii dintre favoriți, după o luptă 
foarte strînsă în setul doi și un al 
treilea ciștigat la zero : 4—6, 9—7, 
6—0.

Neaștep’ată a fost evoluția scoru
lui in partida dintre Petre Mărimi- 
reanu și tiriărul Morel Sotiriu. Pri
mul a obținut decizia doar intr-un 
al treilea set, primind o replică foar
te dîrză. Scor : 7—o, 1—6. □—3 pen
tru Mărmureanu.

Cu o victoria prețioasă și-a făcut 
reintrarea Sever Dron, revenit din 
Franța. El a dispus de Ion Sântei, 
după o luptă frumoasă, presărată cu 
faze de intens efort, la scorul de 6—2, 
4-6, 6—1.

Un singur meci a fost scutit de 
„suspense", Toma Ovici (reintrat in 
mină) fiind superior lui Dumitru Hă- 
rădău de la prima la ultima minge : 
6—2, 6—1.

Azi. ir. parcul sportiv Progresul 
(str. dr. Staicovici), este programată 
a doua „rundă* a întrecerii, cuprin- 
zind intiinirile : Mărmureanu — Mu
reșan, Hărâdâu — Sotiriu. Marcu — 
Dron. Ovici — Sântei. Jocurile in- 
cep ia ora 14,30.

Mihăilă a rezolvat, deseori in extremis, cum proce- 
tentativa de șut a lui Pirvu Aspect din intilnirea 

Foto : V. BAGEAC

tn rolul său de libero, in zona apărării imediate, 
deasă și in instantaneul de față, blocind curajos 
Universitatea Craiova — _U“ Cluj

72 DE ORE INTRE 0 ETAPA SI> ALTA A DIVIZIEI A DE FOTBAL

PITESTIUL SUB ADIEREA
DERBYULUI NĂSCUT LA... IAȘI
• Complicații, oricind posibile, in zona de altitudine a clasamentului

factorul determinant al eclipsei trioului bucurețtean
la un moment

vrea să moară...

IN CAPITALĂ
Alături de întregul nostru popor, 

tineretul sportiv al țării întîmpină 
ziua de 1 Mai cu entuziasmul său 
caracteristic, dornic de a obține re
zultate mereu mai bune în activi
tatea cotidiană, în care se integrea
ză tot mai puternic. în cadrul ma
nifestărilor dedicate 
tății internaționale 
muncii" și „Zilei

„Zilei solidari- 
a oamenilor 

tineretului din 
România", acțiunile sportive își gă
sesc un prețios și meritat loc. tn 
intreaga țară se vor desfășura com
petiții sportive dedicate acestor 
zile cu semnificații deosebite, în
treceri atrăgătoare, care vor oferi 
oamenilor muncii, celor ce iubesc 
natura și sportul, momente de 
plină satisfacție și recreare

de-

★

sura intr-o sală cu 14 000 de
locuri • Luptătorii polonezi
se vor număra printre protago'

25 de țări

• Confruntările se vor desfă-

• Provincia,
Atît de liniștitul, 

dat, campionat nu 
chiar în totală platitudine. Etapa lui
de alaltăieri reprezintă o primă
„răzvrătire" și are urmări specta
culoase. împrejurarea nu poate de- 
cit să ne bucure, chiar dacă ea pro
voacă îngrijorări unor echipe lipsi
te de griji pină mai ieri, asigurate 
oarecum că, pînă la meciul nr. 30, 
nu li se mai poate întîmpla nimic 
supărător. Două ni se par ele
mentele care merită să fie discutate, 
in urma rezultatelor de duminică...

• posibila reactualizare a luptei 
pentru titlu, prin apariția echipei 
din PITEȘTI la numai trei lungimi 
de U.TA., chiar în momentul cioc
nirii directe, de miercuri. Grupare 
de poziții care poate prezenta și 
complicații suplimentare, fiindcă si 
UNIVERSITATEA CLUJ și A.S.A. 
TG. MUREȘ si STEAGUL ROȘU 
și SPORT CLUB BACAU au posi
bilitatea să apară în avanscenă.

• unde este adevărul in această 
așa de discutată chestiune a duelu
lui Provincie—București, acut adusă 
la ordinea zilei de continuarea de
gringoladei reprezentantelor Capita
lei, mai exact spus, a două dintre 
ele, și după etapa a XXI-a?

U.T.A„ care n-a înregistrat vreun 
colaps, nici ca rezultate și nici in 
comportare, se vede pusă în fața 
unei „probe de foc" de elemente 
din afara sferei sale de influență: 
reușita elevilor lui Halagian la Iași 
și coincidența programării, care aduce 
partida sa cu 
tean într-un 
întîlnirea de 
Trivalei în 
al sezonului 
vești venite 
geș confirmă 
tre, în momentul cînd 
Diviziei A stabilea formația de a- 
colo în urma liderului autoritar și în
delungat din orașul de pe Mureș.

i unsprezecele piteș- 
moment ce transformă 

pe stadionul din Dealul 
primul veritabil derby 
de primăvară. Primele 
din orașul de pe Ar- 

presupunerile noas- 
clasamentul

CROSUL TINERETULUI"
niști • Au confirmat pină 
acum participarea sportivi din

Săptămîna viitoare, de luni și 
pînă duminică — cu o pauză de 
o zi — se vor desfășura la Kato
wice, în Polonia, campionatele eu
ropene de lupte (libere și greco-ro- 
mane) ale seniorilor. Pentru prima 
dată competiția continentală are 
loc după doi ani și pentru a doua 
oară o ediție este găzduită de a- 
ceeași țară la ambele stiluri (ulti
ma ediție a avut loc în 1970, la 
Berlin). Dincolo de aceste amănun
te, trebuie să subliniem că de astă 
dată luptătorii care vor participa la 
campionatele europene au o misiu
ne extrem de dificilă, pentru că 
întrecerile continentale prilejuiesc 
ultima verificare dinaintea Olim
piadei (în anul olimpic, conform 
unei nu prea vechi hotărîri a Fe
derației internaționale de lupte, nu 
se organizează campionate mon
diale).

După cum relatează agențiile de 
presă, federația poloneză de specia
litate a făcut intense preparative 
pentru a asigura competiției cele 
mai bune condiții de desfășurare. 
In acest sens a fost ales orașul 
Katowice, care dispune de o mare 
sală de sport, cu o capacitate de 
14 000 de locuri. Se anticipează că 
La galele de seară aproape toate 
locuirile vor fi ocupate. De altfel, 
luptătorii polonezi se vor afla ta 
disputa pentru medalii la multe

Ion Arapu (Steaua), candidat la categoria 48 kg in echipa olimpică de 
lupte libere, executind un spectaculos rebur

categorii, atît la libere cît și la 
greco-romane. La europenele de la 
Berlin, doi dintre sportivii polo
nezi au cucerit medalii de argint 
la greco-romane și alți trei s-au 
clasat pe locurile 4—6, iar 
bere, doi au ocupat locul 4 
tegoriile lor. In clasamentul 
cial pe națiuni, Polonia a ocupat

la li
la ca- 
neoft-

Costin CHIRIAC

(Continuare tn pag. a t-a)
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0 întrecere sportivă de masă
CU LARGI REZONANTE

A devenit o tradiție ca primăvara 
să se organizeze „Crosul tineretului" 
— competiție cu caracter de masă, 
deschisă tinerilor (elevi, stuJenți, 
muncitori din industrie, lucrători a- 
gricoli, militari) de pe întreg cu
prinsul țării.

Mijloc eficient pentru dezvoltarea 
și călirea organismului, pentru în
tărirea sănătății, crosul constituie tot
odată o întrecere sportivă mult a- 
greată de tineri, care pot face prin 
intermediul ei primii pași pe calea 
performanței. Cu atît mai mult o în
trecere de anvergura „Crosului tine
retului" — care se desfășoară în e- 
tape succesive, pînă la finala pe 
țară — poate oferi cadrul de afir
mare a unor veritabile talente pen
tru activitatea atletică, așa cum este 
cazul gălățencei Fița Rafira și al 
bucureșteanului Gh. Ghipu, foști 
laureați ai acestei competiții și care 
s-au impus ulterior pe plan națio
nal și internațional, prima fiind se-

TRĂGĂTORII ROMÂNI PARTICIPĂ LA BALCANIADA
DE LA

la
_____ ____________ _______  __ ____  cu 
glonț. Primul lot de trăgători român!
x plecat la Atena, iar cel de al doilea

Intre 23 $i 2« aprilie va avea loc 
Atena Balcaniada de tir la arme

a plecat la Atena, iar cel de al 
urmează! să plece ta ziua de 21.

Țara noastră va fl reprezentată la în
trecerile balcanice (la toate probele de 
pușcă și pistoale) de către următorii

ATENA
țlntași : St. Caban, I. Olăreseu, N. Ro
taru, P. Șandor, Gh. Vasilescu, V. Ata- 
naslu, D. Iuga, M. Roșea, Ion Trlpșa 
(aceștia se află de luni la Atena), 
I. Pieptea, G. Maghiar, M. Teodor, Edda 
Bala, Ana Goreti, Mariana Feodot li 
Ioana Soare. Antrenor : Paul Goreti.
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lecțlonată în lotul olimpic, iar cel 
de-al doilea devenind campion bal
canic.

în această primăvară are loc cea 
de a 5-a ediție a „Crosului tinere
tului" care, așa cum ne indică da
tele culese din diferite județe, se 

bună primire și 
După încheierea, 

următoare, a etapei pi o- 
de masă — cu întreceri viu 
in cadrul asociațiilor sper- 
întreprinderi și instituții, 
și universități, de la sate, 

unitățile militare — 
pînă la 2 mai, și 
In ziua de 7 mai, 

la Brăila, se va desfășura finala pe 
țară, care este dedicată Semicente
narului U.T.C. și va fi organizată în 
comun de C.C. al U.T.C. și Consiliul 
Central al U.G.S.R., cu sprijinul Con
siliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport, al U.A.S.R. și al u- 
nor ministere (M.E.I., M.A.I., M.F.A.).

Comisia centrală de organizare a 
actualei ediții a „Crosului tinere
tului" s-a întrunit zilel^ trecute, 
sub președinția tov. Iosif Walter, 
secretar al C.C. al U.T.C., pentru a 
dezbate și pune la punct toate a- 
mănuntele legate de buna desfășu
rare a etapelor județene și a fi
nalei de la Brăila. Cu același pri
lej a fost audiată informarea fă
cută de către tov. Mihai Simion, 
secretar al Comitetului județean 
Brăila al U.T.C., privitor la pregă
tirile ce se efectuează în orașul de 
pe malul Dunării pentru găzduirea 
în cele mai bune condițiuni a aces
tei manifestări sportive de amploa
re, care va fi — totodată — o mare 
sărbătoare a tinereții.

In numerele următoare ale Haru
lui vom reveni cu relatări și amă
nunte despre desfășurarea fazelor fi
nale ale „Crosului tineretului".

Cererile de bilete vor depăși cifra 
anunțată, ele vor ajunge la yO 000 
pentru cele 20 000 de locuri ale sta
dionului. Cunoscînd maniera com
batantelor, așteptăm un joc deschis 
pentru că, acasă. F.C. Argeș nu are 
interesul „formulei libero", iar 
U.T.A. nu știe ce-i această variantă 
în sensul ei pur, fiindcă Petescu face 
un joc pe jumătate defensiv, prin 
pendularea sa in fața propriei linii 
de fundași. Piteștiul tot speră să-1 
vadă în monomul violet pe Dobrin 
și speranța aceasta nu se limitează 
la zona capitalei Argeșului, deoarece 
de intrarea și de buna comportare 
a jucătorului nr. 1 al viceliderului 
depinde mult și limpezirea unor sem
ne de întrebare privind echipa na
țională.

Contăm pe o atmosferă sportivă, 
contăm pe corectitudinea jucăto
rilor și ne mai trebuie și o zi nună 
a arbitrului Otto Anderco, care, iată, 
are ocazia să ne demonstreze că 
eșecul său într-un alt derby, Dina
mo—Steaua, din toamnă, a repre
zentat o întîmplare. După cum sîn- 
tem siguri că clubul din Pitești, care 
a trecut atîtea probe ale maturității 
sale organizatorice, va face tot ce 
este de cuviință, pentru ca derbyul 
de mîine să se desfășoare în cît mai 
bune condițiuni. Cu ochii la ad
versarul din față și cu urechea ce 
se întîmp'.ă în Dealul Trivalei, Uni
versitatea Cluj, Sport Club Bacău, 
Steagul roșu și A S.A. Tg. Mureș 
(veritabilele eutsidere „le actualu
lui clasament și gazde mîine), sînt 
gata să profite de orice inexactitate 
produsă în locurile... de deasupra 
lor. Apele campionatului, atît de

Eftimie 1ONESCU

Vom începe azi cu prezentarea, 
scurt, a programului sportiv pe 
re-1 va găzdui Capitala în zilele de 
1 și 2 Mai^

„Capul de afiș" îl va constitui 
turneul internațional de fotbal fe
minin. o întrecere inedită la noi. 
Sub culorile a patru selecționate — 
două din București și cîte una din 
Budapesta și Belgrad — va evolua 
tot ce are fotbalul mai bun în rîn- 
durile sportivilor din cele trei ca
pitale. Meciurile lor (patru Ia nu
măr) vor fi găzduite de stadionul 
Dinamo, de altfel, gazda întregului 
program sportiv.

Dar pe agenda fiecărei zile, în 
cadrul unui program ce va dura 
mai bine de trei ore, spectatorii 
vor avea posibilitatea să se întîl- 
nească cu sportivi de frunte și să 
le admire măiestria în discipline 
ce nu mai necesită sublinieri deo
sebite pentru spectacolul pe care-1 
pot oferi. E vorba de demonstra
țiile de călărie și antrenantele 
probe de ciclism, de amețitoarele 
curse ale motocicliștilor, ce se vor 
angaja, sub puterea zecilor de cai 
ai motoarelor, calapultindu-se de 
pe trambulinele elastice, de probele 
de atletism și de salturile spectacu
loase ale judokanilor. Publicul îi 
va vedea și admira din nou pe cei 
mai buni sportivi ai cluburilor 
Dinamo, Steaua, Metalul, Olimpia, 
Voința, Rapid, C.A.U., Centrul de 
călărie București, Constructorul, 
Flacăra roșie, Politehnica, I.E.F.S. 
Vor mai fi invitați motocicliști 
dintr-o secție cu tradiție în acest 
sport — Poiana Cîmpina.

Toate întrecerile și demonstra
țiile de care am vorbit se vor pe
trece în incinta frumosului stadion 
din șoseaua Ștefan cel Mare, în 
zilele de 1 și 2 Mai, dimineața.

Apoi, după-amiaza, în decorul 
natural ah împrejurimilor Capitalei, 
pe estradele de la Mogoșoaia, Buda, 
Băneasa, Andronache, Herăstrău, 
Pustnicul, sau de la Teatrul de va
ră „23 August" și Parcul Libertății, 
în cadrul programelor cultural- 
sportive vor figura demonstrații de 
gimnastică, box, lupte, judo și scri
mă. ,

Vom mai aminti în aceste rîn- 
duri de competițiile oficiale ce au 
loc în cadrul orașului București, de 
cupele școlarilor, consacrate zilelor 
de 1 și 2 Mai, la handbal, volei și 
baschet, întreceri care au angrenat 
la startul lor aproape 300 de echi
pe, pentru a întregi acest grandios 
program sportiv pe care tineretul 
Capitalei îl dedică apropiatelor săr
bători.

pe 
car

PROGRESE MAI SUBSTANȚIALE
J

bucură de aceeași 
largă participare, 
în zilele 
priu-zise 
disputate 
tive din 
din școli 
precum și' în 
se va consuma, p 
etapa județeană. Ii

(Continuare în pag. a 3-a) Constantin ALEXE

„CENTURA DE AUR" LA BOX

Ora startului în prima ediție a 
campionatelor internaționale de box 
ale României, dotate cu „Centura 
de aur", se apropie cu repeziciune. 
Mîine, la orele 14, pe ringul insta
lat la patinoarul artificial „23 Au
gust", va răsuna primul sunet de 
gong. La federația de specialitate 
se desăvîrșesc ultimele amănunte 
legate de organizare. Primirea de
legațiilor străine, programarea ce
lor mai buni arbitri români și de 
peste hotare ce vor oficia în ring 
— sînt problemele de ultimă oră.

La aeroportul internațional Oto- 
peni este o permanență asigurată 
de reprezentanți ai F.R. Box, care 
se ocupă de protocolul sosirilor. 
Primii sportivi care au aterizat la 
București au fost boxerii din 
U.R.S.S. care vor evolua la patru 
categorii de greutate, după cum 
urmează : Boris Zarcktuiev

Iuri Kolîcev (54), Anatoli Kamniev 
(63,500), Valeri Pacetuhin (+81). Du
pă cum se vede, forul de speciali
tate din Uniunea Sovietică a fost 
nevoit, în ultimul moment, să re
ducă numărul pugiliștilor ce au fă
cut deplasarea la București, deoa
rece ceilalți pugiliști — anunțați 
inițial — au de susținut examene 
sau au suferit accidentări.

Luni după-amiază au aterizat 
(venind de la Praga) și reprezen
tanții Cubei. Delegația sportivilor 
din Marea Caraibilor este alcătuită 
din 16 boxeri deosebit de valoroși, 
unii dintre ei medaliați olimpici 
și campioni ai Jocurilor Panameri
cane.

Marți sînt 
boxului din 
Germană, Polonia, Ungaria, Bulga
ria și Franța.

Jocurilor Panameri-

așteptați mesagerii 
Cehoslovacia, R. D.

Recent, într-o ședință comună a 
Biroului Comitetului județean Va
slui al P.C.R. și Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popular jude
țean a fost analizată activitatea 
desfășurată de factorii locali în 
vederea dezvoltării mișcării spor
tive de masă și de performanță și 
asigurării bazei sale materiale.

Analiza a marcat, indiscutabil, 
începutul unei noi etape de dez
voltare a mișcării sportive din ju
deț. Adoptarea în acest sens a 
unei Hotărîri de către Biroul Co
mitetului județean și a unei De
cizii de către Comitetul executiv 
al Consiliului popular vor avea, 
desigur, urmări binefăcătoare a- 
supra mișcării sportive vasluiene.

O „HARTA" CARE SE 
COMPLETEAZĂ MEREU...

tate, cu timpul, prin înscrierea to 
contururile ei a numeroase reali
zări — ni se pare modalitatea cea 
mai elocventă, așa cum spunea u- 
nul dintre vorbitori, de înfățișare

dezvoltarea activității sportive de 
performanță, precum și asigura
rea bazei materiale necesare — iată 
cele trei direcții în care s-a dez
voltat mișcarea sportivă vasluiana

- Pe marginea analizei efectuate în ședința comună 
a Biroului Comitetului județean al P. C. R.

și Consiliului popular județean

și ce este acum 
Referindu-ne la

Imaginea unei hărți — la început 
cu multe spații albe, dar sempțț-

a ceea ce a fost 
sportul vasluian, 
ceea ce a fost (avem în vedere pe
rioada de acum 10—15 ani), nu 
putem aminti lucruri deosebite. 
Prezentul, în schimb, oferă prilejul 
unui bilanț demn de luat in con
siderație. Lărgirea ariei de cuprin
dere a maselor în practicarea e- 
KejcJțiitoF fizice fi a

Pentru realizarea obiectivelor pro
puse au desfășurat o activitate am
plă activiștii salariați ai C.J.E.FJS., 
instructorii și antrenorii voluntari, 
precum și organele și organizațiile 
locale cu atribuții în domeniul e- 
ducației fizice și sportului. Comisi
ile pe ramuri de sport (6), con
siliul municipal, cel orășenesc, a- 
sociațiile sportive (206) — toți a-

cești factori și-au orientat, de ase
menea, activitatea către acele spor
turi care ofereau condiții optime 
de practicare.

O atenție deosebită a fost acor
dată sportului în școli. în aceste 
instituții, comparativ cu anii tre- 
cuți, au fost organizate mai multe 
excursii, crosuri, campionate pe 
diferite discipline. Activitatea com- 
petițională a preocupat în mai 
mare măsură conducerile școlilor, 
și — lucru demn de remarcat — 
in școlile cu internate se practică 
acum cu regularitate gimnastica de 
înviorare, iar gimnastica 
generalizat în școlile de 
dele.

Activitatea sportivă de 
nici pe departe la nivelul cerințe
lor și al posibilităților, a marcat

Ion GAVRILESCU

(Continuare In pag. a 2-a)

zilnică s-a 
toate gra-

masă, deși

Primii oaspefi ai turnai international de box, delegația sportivilor din Uniunea Sovietica



Primul din ce 
două turnee 

decisive ale cam 
oionatului mascu- 
divizia A, s-a în- 
cu o situație pu-

lin de handbal, 
cheiat, la Iași, 
țin obișnuită, prefigurîndu-se deja 
formația campioană (Steaua), 
rămînînd încă multe și mari sem
ne de întrebare asupra celei de a 
doua echipe care va retrograda 
(Politehnica Galați este iremedia
bil pierdută).

Vom sublinia întîi curba ascen
dentă a evoluțiilor din acest turneu, 
cu totul neașteptată, ținînd cont de 
oboseala, tensiunea și starea de 
nervozitate a tuturor jucătorilor.

Primul și cel mai așteptat meci, 
hotărîtor pentru stabilirea ocu
pantei locului 9, a fost cel din
tre Politehnica Timișoara și Di
namo Brașov. După cum se știe, 
victoria a revenit brașovenilor — 
și încă destul de comod — deși 
timișorenii porneau favoriti. Care 
este explicația ? 
lor nu mai are 
odinioară, jocul 
exclusivitate pe 
gur om — Gunesch 
ce restul jucătorilor se pripesc în 
atac, apărîndu-se defectuos, mai 
ales pe extreme. Dinamo Brașov, 
în schimb, devine, pe zi ce trece.

dar

Echipa studenți- 
omogenitatea de 

ei se bazează în 
forțele unui sin- 

în vreme

Post-scriptum la turneul masculin de la lași 
PATRU ECHIPE (DIN ZECEI) CANDIDEAZĂ LA RETROGRADARE 

un team tot mai matur, 
cepție unitară de joc, 
un handbal mai puțin spectaculos, 
dar foarte eficient.

Un alt meci determinant pentru 
configurația clasamentului, a opus 
echipei S. C. Bacău formația Tro- 
tușul (scor final i 14—15, la pa
uză i 7—5). Meciul a avut o desfă
șurare dramatică, băcăuanii pier- 
zînd cele două puncte, care le erau 
atît de necesare. în ultimele mi
nute ale partidei, după ce condu
seseră pînă în' min. 45 ! E drept, 
Trotușul a marcat o senzațională 
revenire în ultimul sfert de oră, 
cînd Bădău, Odae și Paraschiv au 
jucat impecabil. Referindu-ne la 
acest rezultat vom sublinia din 
nou nervozitatea excesivă a băcă
uanilor și revenirea lor la tactica 
de „anti-joc", deși văzuseră foarte 
bine, cu o zi înainte, că numai 
jocul în viteză îi poate duce la 
victorie.

In fine, ultima surpriză a tur
neului, înfrîngerea echipei Dinamo 
București de către Universitatea 
București a venit să confirme am-

cu o con - 
practicînd

bițiile elevilor antrenorului Eugen 
Trofin, reliefînd, totodată, fragi
litatea formației dinamoviste care 
vădește mari lacune în jocul de 
la 9 metri, unde doar Licu și Papp 
fac eforturi mai vizibile.

Acestea au fost, în mare, noută
țile, satisfacțiile și- decepțiile pe 
cane le-a adus turneul de la Iași. 
Lupta pentru locul 9 este încă des
chisă, trei echipe (S. C. Bacău, Po
litehnica Timișoara și Dinamo 
Brașov) candidînd cu șanse apro
ximativ egale la această poziție. 
Cine va retrograda în «de din 
urmă ?

Horia ALEXANDRESCU
I

CLASAMENTUL
1. STEAUA
t. Dinamo Buc.
3. Univ. Buc.
<. Univ. Cluj
5. Trotușul
6. Indep. Sibiu
7. Dinamo Brașov
t. S.C. Bacău
9. Poli. Timișoara

10. Poli. Galați

1 513—332 43
5 «7—310 W
6 333—311
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doar pe locul al 
totuși, unii con- 

, __________•- ■' ! in
practicarea acestui sport), tînărul Ale
xandru Baciu (15 ani) de la Crișul Ora
dea a fost vedeta reuniunii de du
minică a concursului republican de 
primăvară al seniorilor, iar perfor
manța Iul (primul săritor român care 
execută triplu salt și jumătate în e- 
cher, de la 16 m) vine să întăreas
că părerea formată în ultimii ani că, 
de la venirea în ~

Deși s-a clasat 
treilea (întreclnd, . . 
curenți cu mai multă vechime

încă o surpriză in divizia B: 
VOINȚA ÎNVINSA DE IGEX
Campionatele divizionare B de 

handbal au continuat cu etapa a 
III-a returului. Una din surprize
le aceste etape a fost consemnată 
la București, unde formația IGEX 
(candidată la retrogradare) a în
vins pe Voința București, a treia 
clasată în seria I feminină.

FEMININ, seria 
INȚA BUCUREȘTI 
Intrând pe teren 
victorie, jucătoarele de la Voința 
au pierdut un meci în care au 
condus majoritatea timpului. Ad
versarele lor în schimb, au cuce
rit două puncte deosebit de pre
țioase în lupta pentru evitarea 
retrogradării. în prima repriză, 
după un început pomițător, hand
balistele de la IGEX cedează ini
țiativa permițînd elevelor antre
norului Fleșariu să acumuleze la 
pauză un avantaj de două goluri. 
Partea a doua a partidei se des
fășoară, pînă spre jumătatea sa, 
în aceeași notă, dar finalul ne re
zervă surpriza. Avînd în Matei și 
Rusu două jucătoare în bună for
mă IGEX a reușit să egaleze și 
cu două minute înainte de final 
eă se detașeze la 11—9. ,
celor mai multe puncte: 
(l), Rusu (3) și Iordan (2), 
tiv, Popa (8).

CONSTRUCTORUL 
REȘTI — PROGRESUL 
REȘTI 9—13 (3—8). Partida a fost 
echilibrată doar în primele minute 
ale jocului. în rest lidera seriei, 
Progresul, a dominat și doar mo
mentele de relaxare ale jucătoa
relor sale și ratarea unor aruncări 
de la 7 m au făcut ca scorul să 
nu fie mai mare. Principalele rea
lizatoare : Catarig (2), Bivolaru (3) 
și M. Constantinescu (2) pentru 
Progresul, V. Constantinescu (4) 
și Cîrjaliu (3) pentru Constructo
rul. (Dumitru NEGREA)

Spartac Ploiești — Universita
tea Iași 11—6 (4—2), Politehnica 
Galați — Chimia Buzău 6—6 (5—3). 
Seria a II-a: Constructorul Timi
șoara — Sparta Mediaș 17—11
(8—4), C.S.M. Sibiu — Universita
tea II Timișoara 11—8 (5—3). Jiul 
Petroșani — Voința Oradea 12—10 

Dermagant Tg. Mureș — 
Mare 9—11

I î IGEX—VO
II—10 (5—7). 

prea sigure de

Autoarele
Matei

respec-

BUCU- 
BUCU-

(8—4),
Constructorul Baia 
(5—6), Voința Sighișoara — Textila 
Sebeș 8—7 (4—6).

MASCULIN, seria I: Comerțul 
Constanța — Voința București 
10—14 (4—5). Agronomia Iași — 
A.S.A. Tg. Mureș 17—16 (8—11),
Tractorul Brașov — Rafinăria Te- 
leâjen 18—10 (7—7), Chimia Fă
găraș — Chimia Tr. Măgurele 6—0 
(neprezentare), Institutul Pedago
gic Bacău — Relonul Săvinești 
16—14 (9—6). Seria a II-a : Texti
la Cisnădie — Știința Petroșani 
15—16 (9—11), Timișul Lugoj — 
Banatul Timișoara 14—10 (7—3),
Minaur Baia Mare — Metalul 
Copșa Mică 28—11 (18—7). Știința 
Lovrin — A.S.A. Sibiu 19—14 
(9—6). Gloria Arad —• C.S.M. Re
șița 17—17 (10—8).

Iată un aspect concludent asupra neatenției cu care se apără Politehnica 
Timișoara. „Păcăliți" de blocajul făcut de Gațu, studenții nu mai pot 
evita șutul năpraznic al lui Gruia. Foto : TH. MACARSCHI

Oradea a antre
norului Aurel Breja, acest oraș a 
devenit un puternic centru al să
ritorilor din țara noastră. După So
rana Prelipceanu, ajunsă după pu
țini ani la o valoare internațională, 
iată că un alt talent orădean bate la 
porțile consacrării, demonstrînd că, 
deși lipsit de o bază materială co
respunzătoare. un sport se poate 
dezvolta, dacă în centrul respectiv 
există un antrenor priceput, har
nic, inimos și dacă, la rindul său, 
acesta este sprijinit de forurile 
sportive locale (CJ.E.F.S. și mem
brii voluntari ai comisiei județene). 
Am subliniat toate 
tru a evidenția 
depusă la Oradea, 
relief;

acestea atît pen- 
munca rodnică 
cit și pentru a 

reliefa, prin contrast, stagnarea a- 
cestei discipline la Cluj, unde bazi
nul modern oferă condiții optime, 
dar absența unui antrenor calificat 
determină menținerea în anonimat a

unui centru care, prin tradiția lui 
In natație, ar fi putut realiza mult 
mai mult.

Referitor la disputa propriu-zisă, 
vom menționa cu bucurie că, la fete, 
rivalitatea dintre Melania Decuseară, 
Sorana Prelipceanu și Ecaterina Du- 
mitriu își pune o amprentă favora
bilă asupra valorii salturilor exe
cutate, chiar și cînd este vorba de 
săriturile cele mai dificile, cu coe
ficienți ridicați. Un rezultat con
cret l-am avut cu puțină vreme în 
urmă cînd, în concursul de la 
Rennes unde reprezentantele țării 
noastre au ocupat locuri fruntașe, 
într-o companie selectă. La băieți, 
în schîmb, Ion Ganea are drept 
stimulent doar propria sa ambiție, 
adversarii săi din țară avînd o _ va
loare mult inferioară. E _ 
aceasta este situația, dar 
ca într-un viitor cît mai 
să vedem și alți săritori 
la nivel internațional. 
Fabich, Vasile Nedelcu și, 
cent, Alexandru Bagiu promit. Dar, 
speranțele ce ni le dau trebuie rea
lizate cît mai grabnic, astfel ca, 
poate chiar anul viitor, să-l cedem 
pe Ganea concurînd în compania u- 
nor tineri care să-l solicite mai mult 
decît acum. Valoarea acestei ra
muri sportive — săriturile în apă — 
nu ar avea decît de cîștigăt.

D. STANCULESCU

Deocamdată, 
așteptăm 
apropiat 
evoluînd 
Gerhard 
mai re-

SPORTIVII DIN REȘIȚA DIN NOU PE PRIMUL

REȘIȚA lî (prn telefon). în ba
zinul acoperit (25 m) din locali
tate s-au încheiat întrecerile con
cursului republican de înot rezer
vat copiilor din categoria A și ju
niorilor mici. Dihtre performan
țele înregistrate se desprind noile 
recorduri personale realizate de .4- 
drian Honat (2:22.2) ți Karin Pa- 
rutsch (2:38,6) în proba de 
spate. Rezultate tehnice:

COPII A — 200 m spate 
Aldea 2:30.0 (r.p.), Gropșan 
200 m spate (i): Karin P

200 m

O.
 ____ - - - 2:31,7; 

_  ----- ... Parutsch 
2:38.6 (r.pj, Mariana Giurcă 2:46.7, 
Edit Fuel 2:48.5: 200 m delfin (b): 
A. Ursa 2:37.7. P. Draga 2:42,9, C. 
Răducanu 2:45,5; 200 m delfin Cf): 
Minola Vasiliade 2:58,6, Aurica

(b):

PLAN

(f): Eu- 
Cătălina 
liber (b):

MARIAN STAMATE
A împlinit 26 de ani în ziua de 

7 aprilie. A îneeput sâ Joace volei 
la 13 ani în echipa profesorului 
Norbert Waldinger. la Școala spor
tivă nr. 2 din București, în care 
era utilizat și ca trăgător și ca 
ridicător. Cu această formație a 
cucerit titlul național la juniori. 
In 1964 se legitimează la Progre
sul, echipă în cadrul căreia joa
că’ în diviziile A și B, Din 1966 
face parte din formația Steaua. 
Din 1967 pînă în 1971, a cucerit 
de cinci ori tricoul de campion. 
Este maestru al sportului din 
1970. în loturile naționale a fost 
chemat în mai multe rînduri, 
însă titular în reprezentativa de 
seniori a devenit anul trecut. Cea 
mai bună performanță a sa cu 
echipa națională : medalia de 
bronz la campionatul european 
din 1971, în Italia. Este coordo
nator de joc atît la formația de 
club, Steaua, cît și la echipa 
națională. Are 1.86 m înălțime și 
70 kg.

ciclism
Competiția inau

gurală a sezonu
lui nostru interna
țional de ciclism, 

s-a desfășurat la un„Cupa Steaua", 
nivel tehnic satisfăcător. O atestă 
mediile orare, superioare, din pri
mele două etape : 40,500 km în e- 
tapa București — Oltenița — Bucu
rești. realizată în condiții atmosfe
rice nefavorabile — vînt puternic, 
și 42.120 km, în etapa București — 
Giurgiu — București, medie orară 
obținută In ciuda unei ploi toren
țiale care a căzut 
trecerii.

La dinamizarea 
vită in ansamblul 
ție de pr.m ordin 
bună seamă, cidișt 
și o parte dintre 
ambiționați (din 
mult succes) să răspund 
lor curajoase ale oaspe

Este cunoscut faptul 
ria, în toate cele trei 
-Cupei Steaua* și firește 
mentul final a revenit 
tului bulgar Martin Martinov. Este 
o performanță pe care <4 TVT S J 
niat-o 
facem 
cursei 
te de 
ce succese internaționale, ci una 
obișnuită, a unui sportiv care lup
tă să se afirme. De altfel. Marti
nov a participat împreună cu alți 
cinci echipieri (prezenți cu toții 
în „Cupa Steaua") la ultima ed:;:e 
a „Turului Algeriei*, iar acolo 
comportarea lui, ca și a colegilor, 
a fost modestă. în clasamentul 
general pe echipe, reprezentativa 
Bulgariei a ocupat abia locul 8.

Dar sâ vedem și ce se întimplă 
în prezent cu cicliștii români. Con
tinuă ei oare și acum. în ceasul 
al 12-lea, să-și menajeze forțele

București, medie ora

spre

cotnpetiției. pri- 
ei, o contnbu* 

ăQ’js-o oe 
bulgan. ca

sportivii români, 
păcate fără prea 

âv. * 1LÂXU* 
r.

fără a arăta însă — so 
acum — că performerul 
noastre nu prezintă o car- 
vizită aureolată de cine știe 

succese internaționale, ci

COMPORTARE MODESTA A SPORTIVILOR 
„CUPA STEAUA* 
cei 10 alergători ai ei). De ce 
s-au bătut cicliștii români, in

teresați. la sprint T Au arătat 
mult In etapele precedente, 
în a treia au fost extenuați ? 
Scfronie ocupă în clasamentul 
neral individual abia locul 5 (pri-

FRUNTAȘI 
competiție de la în- 
viitoare ? Desigur 
să nu fie care ca- 
mult decît atît cit

IN
tre 
nu

Stern 3:02,1; 800 m liber 
aenia Crist eseu 10:40,2, 
Pănulescu 11:13,5) 1500 m
l.Sveț 19:31,8 (r.p.), A. Jurj 20:01,8, 

Al. Noapteș 20:17,1;
JUNIORI II — 200 m spate (f): 

Lavinia Donea 2:39,0, Irina Ra- 
tușni 2:51,1; 200 m spate (b): A. 
Horvat 2:22,2 (r.p.), C. Mandache 
2:25,4 (r.p.), C. Coațu 2:29,3; 200 m 
delfin (îl: Dagmar Hluzin 2:56,0, 
Ioana Sporea 2:57,1; 200 m delfin 
(b): V. ~ ' ------—- - -
tunescu____, ,
Stanciu 11:02,3, El. 
1500 m 
18:03,9. A. Barany 
ciun 19:46,6.

Clasament general pe echipe i 
1. Șc. Sp. Reșița 316 p, 2. Petrolul 
207 p, 3. Dinamo 169 p.

Maestrul fentei și ai pasei de
rutante, dirijorul echipei noas
tre naționale, Marian Stamate, 
este acum unul dintre cei mai 
cunoscuți ridicători, la fel’ de 
cunoscut ca japonezul NekOda, 
bulgarul Karov sau cehoslova
cul Koudelka. Echipele puterni
ce din Europa îl știu și se tem 
de el : „Cînd Stamate e în ver
vă, ne spunea cunoscutul antre
nor bulgar Dimitar Ghigov, e- 
chipa României poate învinge 
Pe oricine îi stă în față. Rafi
namentul execuției sale, faptul 
că își poate pune coechipierii în

situație de atac ideală, uneori 
din poziții incredibile, săritura 
înșelătoare pentru apărările ad
verse la fileu — sînt atu-uri 
prețioase". O caracterizare ce 
ar face cinste oricărui voleiba
list și care ni se pare suficien
tă pentru creionarea personali
tății acestui jucător. Este, de 
altfel, și motivul pentru care 
Stamate nu este pus în umbră 
de trăgătorii echipei, așa cum 
se întîmplă îndeobște cu ridi
cătorii.

Zvolenschi
2:44,1; 800

liber (b):

2:37.7, T. Fur- 
m liber (f): G.
Ivescu 11:25,2; 
D. Wettetneck 
19:04,4, S. Cră-

coresp. județeanD. GLÂVAN

FINALA CAMPIONATULUI

Astăzi, începe la Iași finala cam
pionatului republican de șah pe e- 
chipe mixte, grupa A. La această 
competiție, una dintre tele mai im-

NOȘTRI
pentru marea 
ceputul lunii 
că nu. Atunci 
pabili de mai
au arătat în cadrul celor trei eta
pe ale -Cupei Stec.ua" ? Privim 
clasamentul pe puncte, al ulti-

— ciftiod- 
intrecerii

Arpert dts desfășurarea .Cupei Steaua’ Martin Martinov (xj 
torul competiției — s-a situat permanent pe primul plan al

Duminică 
disputat penulti
ma etapă, în ca
drul competiției 

„Criteriului Primăverii", rezervată 
echipelor masculine de volei. în se
ria I bucureșteană, I.E.F.S. se dove
dește a fi o echipă constantă, care ia 

în serios orice partidă. Studenții 
nu mai pot pierde, așadar, locul 
I în clasament In seria a II-a, 
remarcăm victoria Rapidului, a-

„CRITERIUL PRIMĂVERII"
supra Viitorului Bacău, pe tere
nul acesteia din urmă. Iată rezul
tatele înregistrate duminică > se
ria I: Steaua — Dinamo 3—0 
(3,0,0,), I.E.F.S. — Progresul 3—0 
(4,3,4) ; seria a II-a î Viitorul Ba
cău—Rapid 1—3 (—11, —12, 7, —8), 
Politehnica Galați — Unirea Tr. 
Brăila 3—0 (15, 3, 1); seria a IlI-a i 
Univ. Craiova — Tractorul Brașov 
3—1 (—13, 9, 12, 11). Politehnica 
Timișoara — „U“ Cluj 1—3.

me-, etape, desfășurată pe circuit 
în ioboc-Tei. Aici, primul loc este 
deținut de un alt reprezentant al 
Bulgariei și anume de D. Stefanov. 
Dintre cicliștii noștri, vizați să ia 
startul în -Cursa Păcii" în acest 
clasament nu figurează decît C. 
Ciccan. Sofronie. Selejan și Andro- 
nache. coiegii de 
Ciocan, n-au 
car un punct (Bulgaria și-a în- 
scris în acest clasament șapte din-

echipă ai lui 
acumulat nici mă-

MIȘCAREA SPORTIVA VASLUIANA

mele patru locuri fiind 
Martinov, Stefanov, C. 
M. Virgil).

Comportarea mai mult decît 
modestă a cicliștilor care se pre
gătesc pentru „Cursa Păcii" trebuie 
să constituie un serios semnal de 
alarmă pentru antrenorii respec
tivi. Frații Suciu, cu care s-ar 
completa echipa pentru .Cursa 
Păcii", sînt deocamdată bolnavi și 
deci indisponibili, iar ceilalți patru 
se prezintă... după 
tat. Așteptăm cu 
trecerile cicliste de 
minică din cadrul 
Poate de astă dată
care ne-am pus toate speranțele 
pentru marea întrecere din luna 
mai să ne dezică temerile...

G. ȘTEFĂNESCU

ocupate de 
Grigore Și

cum am ară- 
nerăbdare în- 
sîmbătă și du- 
„Cupei F.R.C.". 

alergătorii în

(Urmare din pag. I)

un reviriment mai cu seamă în 
1971. Este remarcabil faptul, de 
exemplu, că la Fabrica de rulmenți 
din Bîrlad. atletismul, voleiul, hand
balul, fotbalul. înotul și tirul sînt 
practicate de foarte mulți membri 
ai asociației sportive, iar la Fa
brica de confecții din Vaslui gim
nastica în producție a devenit un 
lucru obișnuit.

Sportul de performanță se con
turează din ce în ce mai mult 
ca o prezență solidă între hotarele 
județului Vaslui. In confruntările 
republicane sînt prezente 2 echipe 
de rugby (una de divizia A și alta 
de divizia B), 2 echipe de fotbal 
de divizia C. 5 echipe în divizia 
școlarilor și juniorilor la handbal, 
volei, baschet și fotbal.

ACTIUNILE DE MASĂ — ÎNCĂ 
DEFICITARE

oină, trinta, aruncarea greutății și 
chiar călâria — sporturi tradițio
nale in mediul rural al județului 
— să fie repuse în 
li se cuvin.

Tovarășul Călăiță 
cretar cu problemele 
rism și pregătire militară ale Co
mitetului județean Vaslui al U.T.C.. 
a relevat în cuvîntul său unele 
succese obținute de asociațiile spor
tive sătești în extinderea acțiuni
lor sportive de masă. Astfel, s-a 
subliniat faptul că în toate comu
nele există asociații sportive, că. 
de asemenea, există asociații spor
tive în toate școlile — dar în prea 
puține dintre acestea se desfășoară 
o activitate corespunzătoare. Pentru 
intensificarea acțiunilor, pentru di
versificarea lor, vorbitorul a ex
pus intențiile Comitetului județean 
U.T.C. în domeniul sportului.

drepturile ce

Merchea, se- 
de sport, tu-

A ÎNCEPUT TURUL
în divizia B s-a disputat prima 

etapă din cadrul turului IV (ulti
mul). Iată citeva din rezultatele 
(nregistrale : FEMININ : Univer
sitatea Iași — Orizontul Bacău 
3—0. Politehnica Galați — Flacăra 
roșie Buc. 3—1. Voința Oradea — 
Medicina Tg. Mureș 2—3, Dt-ape- 
lul roșu Sibiu — Știința Tîrgo- 
viște 3—1, Universitatea Craiova

IV IN DIVIZIA B

I Oe azi, In sala 
Floreasca

CAMPIONATUL NAȚIONAL

— Voința Brașov 3—0 Spartac 
Buc. — I.T.B. 0—3, A.S.E. Buc. — 
Viitorul Buc. 1—3, Voința Sina
ia — Corvinul Deva 0—3, Univer
sitatea Buc. — Voința Constanța 
3—0, Confecția Buc. — Progresul 
Buc. 0—3 ; MASCULIN i C.F.R. 
Cluj — Explorări B. Mare 0—3, 
Voința Arad — Corvinul Hune
doara 3—2, Politehnica Brașov — 
Silvania Șimleul Silvaniei 3—1. 
Alumina Oradea — Industria sîr- 
mei C. Turzii 1—3, Farul Constan
ța — Electra Buc. 0—3, Petrolul 
Ploiești — Vagonul Ploiești 3—0, 
Politehnica II Timișoara — Elec- 
troputere Craiova 3—1, Medicina 
Buc. — Voința Buc. 3—1.

REPUBLICAN PE ECHIPE

portante în calendarul șahist intern, 
iau parte 10 echipe: deținătoarea ti
tlului, Constructorul (București), E- 
l.ectronica (București), Petrolul (Plo
iești), C.S.M. Cluj, Medicina (Timi
șoara), Medicina (Iași), Politehnica 
(București), I.P.G.G. (București), 
I.T.B. (București) și Mureșul (Tg. 
Mureș).

Concursul se anunță deosebit de 
interesant, din formațiile acestor e- 
chipe făcînd parte majoritatea jucă
torilor fruntași ai țării: maeștrii in
ternaționali Th. Ghitescu (Construc
torul), D. Drimer (Politehnica). C. 
Radovici (Petrolul), maeștrii sportului 
C, Botez, P. Voitulescu, Tr. Stanciu 
(Constructorul), Em. Reicher, V. 
Georgescu, O. Pușcașu (Electronica), 
C. Partoș (Petrolul), dr. R. Alexan- 
drescu (Medicina Timișoara), V. 
Vaisman (Medicina Iași)» M. Breazu 
(CSM Cluj), P. Seimeanu, V. Ursea- 
nu (I.P.G.G.), E. Ungureanu (Mure
șul), M. Pavlov (ITB) etc. Lip
sesc marele maestru Florin Gheor
ghiu, care participă la un mare tur
neu internațional în Anglia și cam
pionul național Victor Ciocîltea care 
ia parte la turneul zonal pentru cam
pionatul mondial, la Vrnjacka Banja.

Concursul este foarte tare și 
la fete, unde participă cele mai 
bune jucăotare. Alexandra Nicoiau 
și Margareta Teodorescu (Construc
torul), Elisabeta Polihronlade și Ro- 
dica Reicher (Electronica), Gertrude 
Baumstark și Suzana Makai (Medi
cina Timișoara), Maria Pogorevici (Pe
trolul), Margareta Perevoznic (Me
dicina Iași).

Conform regulamentului, se a- 
cordă 3 titluri: pe echipe mixte, pe 
echipe masculine și pe echipe femi
nine. Ultimele două clasate (etro- 
gradează și vor juca anul viitor în 
grupa B.

Informarea prezentată de Consi
liul județean pentru educație fi
zică și sport Vaslui a marcat și 
deficiențele (cu destule omisiuni, 
însă) din activitatea sportivă de 
masă. Avînd în vedere importanța 
acestui capitol al educației fizice 
si sportului, ni s-a părut întru to
tul justificată punctarea, de către 
vorbitori, a sarcinilor rămase ne
îndeplinite din activitatea sporti
vă destinată maselor. Așa cum re
marca tovarășul Dumitru Bran, șe
ful secției propagandă a Comite
tului județean Vaslui al P.C.R.. s-a 
renunțat nejustificat la ^duminicile 
cultural-sportive care, într-o vre
me nu prea îndepărtată. începu
seră să aibă din ce în ce mai 
mulți adepți, mai cu seamă în 
localitățile rurale ale județului. De 
altfel, neglijarea activităților spor
tive de masă la sate și comune 
trebuie consemnată ca un semnal 
de alarmă. De multă vreme nu 
se mai întreprinde nimic pentru ca

„O TARA CARE ARE OAMENI 
VIGUROSI ÎNAINTEAZĂ MAI 

REPEDE PE DRUMUL 
CIVILIZAȚIEI"

Ședința de analiză a activității 
sportive a fost condusă de tova
rășul Gheorghe Tănase. membru al 
C.C. al P.C.R.. prim-secretar al Co
mitetului județean Vaslui al P.C.R., 
președintele Consiliului popular ju
dețean. Luind cuvîntul in încheie
rea dezbaterilor, tovarășul prim- 
secretar a scos în evidență utilita
tea analizei, precizînd că este de 
așteptat, din partea tuturor factori
lor răspunzători, o activitate din 
ce în ce mai susținută pentru ca 
mișcarea sportivă din județul Va
slui să se ridice la nivelul celei 
din întreaga țară, la nivelul ăvîn- 
tului pe care l-au înregistrat econo
mia, industria și celelalte ramuri 
ale activității județului. „Este cert 
— a subliniat tovarășul Gh. Tă
nase — că educația fizică și spor-

tul contribuie la îndeplinirea în 
mai bune condiții a sarcinilor eco
nomice șj politice. O țară care are 
oameni riguroși înaintează mai re
pede Pe drumul civilizației".

Primul-secretar al Comitetului 
județean de partid a cerut mobili
zarea tuturor eforturilor, a soli
citat intervenția organizațiilor de 
partid care să analizeze și să dea 
îndrumări pentru îmbunătățirea 
activității sportive. „Membrii de 
partid trimiși să conducă și să în
drume mișcarea sportivă, la orice 
nivel ar fi ea — a arătat vorbito
rul — au obligația să se achite co
respunzător de această sarcină ce 
le-a fost încredințată".

Referindu-se la educarea spor
tivilor, tovarășul Gheorghe Tănase 
a relevat necesitatea ca această 
acțiune să fie permanentă, să fie 
mai eficient împletită activitatea 
productivă cu aceea de pe terenu
rile și din sălile de sport. Sporti- 

vorbitotul — 
efectiv în co
producție, în 
astfel ca ac- 
pe stadioane 
a celei din

vul —■ a subliniat 
trebuie să muncească 
operativa agricolă de 
fabrică sau în uzină, 
tivltatea pe teren și 
să fie o prelungire 
producție. Tînărul să simtă că face 
sport pentru a apăra culorile aso
ciației din întreprinderea unde își 
desfășoară efectiv munca sa pro
ductivă.

îndoială,

AL ȘCOLILOR GENERALE
începind de azi, sala Floreasca din 

București găzduiește o importantă 
competiție de gmhastică: campio
natul național al elevilor și eleve
lor din școlile generale. întrecerea 
tinerilor gimnaști și gimnaste se a- 
nunță deosebit de Interesantă. Prin
tre echipele participante se numără: 
Liceul nr. 2 Brașov, Liceul nr. 4 
Timișoara, Liceul de Gimnastică 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Liceul nr. 
35 București, la fete, Liceul tir. 2 
Brașov, Liceul nr. 4 Timișoara, Șc. 
gen. nr. 4 Focșani, Școlile generale 
nr. 75 și 175 din București. Marți are 
loc concursul fetelor, iar miercuri 
al băieților.

(Urmare 
din pag. 1)

locul 6 înaintea țării noastre (lo
cul 8) la greco-romane și locul 7, 
după România (6>. la libere. La 
campionatele mondiale de anul tre
cut, * “ ' “
alte
■una
s-au
șase 
du-i 
cele 
din 
de mii de suporteri și, de bună 
seamă, se vor strădui să-i răsplă
tească prin cît mai multe victorii.

Organizatorii vor asigura cele 
mai moderne instalații de cronome
traj, punctaj, semnalizare etc. în 
urma achizițiilor pe care le-au fă
cut de la cunoscuta firmă elveția
nă „Omega".

luptătorii polonezi au cucerit 
medalii — două de argint și 
de bronz (la ambele stiluri) și 
clasat pe locuri fruntașe la 
categorii, Poloniei revenin- 
locul 6 la greco-romane Pe 
trei saltele din sala de sport 
Katowice, ei vor fi încurajați

CAMPIONATELE EUROPENE
Tot pentru buna desfășurare a 

confruntărilor au fost solicitați «io 
de arbitri oaspeți și 30 din Po
lonia.

Pînă ieri au confirmat partici
parea luptători din 25 de țării 
Austria, Anglia, Albania, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Cipru, Danemarca, 
Elveția, Franța, Finlanda, R.D. Ger
mană, R.F. a Germaniei, Grecia, 
Italia, Iugoslavia, Luxemburg, Nor
vegia, Portugalia, Polonia, Româ
nia, Spania, Suedia, Turcia, Uniu
nea Sovieticei și Ungaria.

Pe adresa organizatorilor au so
sit pînă duminică înscrieri din 
partea unui număr de 100 de zia
riști, comentatori de radio și tele
viziune.

Toate loturile țărilor participante 
vor ajunge la Katowicce pînă sîm- 
bâtâ seara, cînd va avea loc șe
dința tehnică. Echipa României 
și-a anunțat sosirea pentru dimi
neața de sîmbătă.

IN AȘTEPTARE* C. M. DE POPICE DE IA SPLIT

ARBITRUL INTERNAȚIONAL ST. PETER (Iugoslavia) 
\E VORBEȘTE DESPRE ORGANIZARE, 
SANSflt ECHIPELOR Șl... BOWLING

Oaspetele nostru de azi. tehni
cianul iugoslav Stjepan Peter, care 
a funcționat ca arbitru principal 
la dubla întîlnire dintre reprezen
tativele de popice ale României și 
Ungariei, va fi una dintre gazdele 
noastre la campionatele mondiale, 
programate între 27 mai și 4 iu
nie la Split, Cum Stjepan Peter 
este o cunoștință veche de-a noas
tră, am folosit prilejul șederii sale 
la Mangalia pentru a discuta des
pre marea competiție în vederea 
căreia se fac în aceste zile in
tense pregătiri.

— Ce noutăți ne aduceți (din o- 
rașul „mondialelor" ?

— Două noi hoteluri se află în 
etapa de finisare, ele urmind a fi 
date la „cheie" la ora „mondiale
lor". întrecerile vor avea loc în
tr-o sală modernă, cu o capacitate 
de 3000 de locuri, avind piste mo
bile ce vor fi retnrnate in preajma 
startului. O tabelă electronică de 
marcaj va reda situația existentă 
Pe cele 6 piste. După toate proba
bilitățile, jocurile vor fi transmise 
de posturile noastre de radio și 
televiziune și apoi retransmise 
prin rețelele Interviziunii și Euro- 
viziunii. Pînă în prezent, la ac
tuala ediție a competiției s-au în
scris 14 țări, printre care și o par
ticipară inedită: Spania. Comisia 
de organizare a C.M., în fruntea 
căreia se află ing. Stipe Pleic, a 
alcătuit un program interesant pen
tru ziua de odihnă, care credem 
că va satisface gusturile oaspeți
lor noștri.

— Nu ne-ați spus nimic despre 
atribuțiunile dv. în timpul jocuri
lor mondiale ?

— Fac parte din comisia tehni
că, care a și efectuat tragerile Ia 
sorți referitoare Ia intrarea echi
pelor și perechilor pe piste. în to
tal, peste 60 de oficiali se vor o- 
cupa de huna desfășurare a între
cerilor

— Ați avut ocazia să vedeți la 
lucru, în mai multe rînduri, echi

pele feminine și masculine ale 
României. Ce impresie v-au lăsat 
jucătoarele și jucătorii noștri la 
ultima dv. întîlnire cu ei ?

— Mult schimbată în bine mi s-a 
părut echipa de băieți, care, pe 
lingă vechile mele cunoștințe, cu
prinde și cîțiva tineri dotați. Fe
tele au rămas aceleași valoroase 
jucătoare, care de ani de zile de
țin supremația în arena mondială.

— Un pronostic în așteptarea 
confruntărilor de ia Split ?

— Cu plăcere. Cred că selecțio
nata dv. feminină va avea o ad
versară de temut în reprezentati
va R. D. Germane, pe care am 
avut posibilitatea să o arbitrez re
cent la Viena. E o echipă puterni
că și tînără, dornică să recucereas
că titlul de la românce. La băieți, 
pentru medalia de aur candidează 
R. D. Germană, Cehoslovacia, R. F 
a Germaniei. Cum echipele tării 
mele beneficiază de suportul moral 
al publicului, cred că cele două se
lecționate ale Iugoslaviei pornesc și 
ele ca favorite. Printre protagoniș
tii probelor individuale sînt sigur 
că vor figura: tripla campioană 
mondială Cornelia Petrușca, Elena 
Trandafir, Petre Purje, Ion Mico- 
roiu și vicecampionii mondiali Ia 
perechi Ilie Băiaș și Iosif Tismă- 
naru, toți aceștia confirmînd aș
teptările mele în disputele cu spor
tivii maghiari.

— Cum v-ați simțit în zilele pe
trecute în România ?

— Ca între prieteni. Am stat mai 
mult Ia Mangalia Nord. Litoralul 
românesc este magnific. Printre 
construcțiile care m-au impresionat 
se numără și arenele de bowling 
de la Mamaia, Ovidiu si Neptun, 
amenajate după ultimele cerințe. 
Din proprie inițiativă ani luat le
gătura cu conducătorii activității 
de bowling din județul Constanța, 
pentru o intilnire cu echipe din Iu
goslavia. E o plăcere să joci pe 
arenele de pe litoralul dv.

Tr. 1OANIȚESCU

★
analiza făcută în 
a Biroului Comi- 
al P.C.R. și Con- 
județean reprezin

Fără 
ședința comună 
tetului 
siliulul , .
tă un ajutor prețios pentru stabi
lirea direcțiilor și măsurilor prin 
care educația fizică și sportul să 
poată înregistra foarte curînd mari 
și importante succese în județul 
Vaslui. Rămîne acum ca factorii 
de resort să muncească cu toată 
pasiunea și priceperea pentrv a 
traduce în viață aceste obiective 
majore ale mișcării sportive jude
țene.

județean 
popular

PRACTICAU GIMNASTICA IGIENICĂ 
Șl DE ÎNTREȚINERE IA UNA DIN SĂLILE:
• Sala C.M.B.-E.F.S. — Calea Victorie: nr. 52, etaj I (vizavi de Tele

foane), telefon 16 25 97.
• Clubul sportiv Dinamo — Șos. Ștofor eel Mare nr. 9, tei. 12 5217.
• As. sportivă Sănătatea — Str. Buzoțti nr. 16-Î8, telefon 15 52 49.
• As. sportivă Locomotiva — Bd. Gării de Nord (Poarta S a M.T.T.C.), 

telefon 1715 49.
• I.E.A.B.S. — Bd. Muneii nr. 41-43, Complexul .23 August*, telefon 

21 20 05.

«

Stec.ua


Duminică, de la ora 16,30, 
pe stadionul „23 August"

SflfCJIONATA OLIMPICĂ 
A ROMÂNIEI - PERU

Duminică 23 aprilie, de la ora 
16,30, va avea loc pe stadionul „23 
August" întîlnirea amicală de fot
bal dintre selecționata olimpică a 
României și reprezentativa Peru
lui. Vom reveni cu amănunte.

ÎN DIVIZIA C - ETAPA A XVII-a

MULTE MECIURI ÎNCHEIATE LA EGALITATE

Miine, de la ora 16,30, 
pe stadionul „23 August" 

RAPID - 
UNIVERSITATEA CRAIOVA
Meciul Rapid — Universitatea 

Craiova, din etapa a XXII-a a cam
pionatului Diviziei A, se va dispu
ta mîine pc stadionul „23 August'1 
din Capitală, cu începere de la 
ora 16,30. Partida dintre echipele 
de tineret-rezerve va avea loc pe 
stadionul Ciulești, de la ora 10,30.

CAMPIONATUL ECHIPELOR 
DE TiNERET-REZERVE

1. „U" Cluj 21 14 4 3 44—18 32
2. Petrolul 21 12 6 3 42—20 30
3. Dinatno 21 12 4 5 42—18 28
4. Rapid 21 9 6 6 38—25 24
5. „U“ Craiova 21 9 6 6 24—16 24
6. U.T.A. 21 10 4 7 31—26 24
7. Steaua 21 10 3 8 42—23 23
8. Crișul 21 10 3 8 25—27 23
9. F.C. Argeș 21 7 7 7 25—28 21

10. Steagul r. 21 7 4 10 30—30 18
11. Farul 21 6 6 9 20—25 18
12. Jiul 21 6 5 10 20—37 17
13. C.F.R. Cluj 21 5 6 10 18—42 16
14. ASA. Tg. M. 21 6 3 12 23—42 15
15 Politch. Iași 21 4 5 12 20—39 13
16. S.C. Bacău 21 4 2 15 15—43 10

ÎN ACIASTĂ SÂPIÂMÎNĂ, 
PE MICUL ECRAN

ASTAZI, ora 10.55: HOCHEI
— U.R.S.S. — Finlanda (repriza 
a III-a, înregistrare de la Pra
ga). MIINE, ora 16.30: FOTBAL
— Rapid—„U“ Craiova (transmi
sie directă de la stadionul „23 
August11); JOI 20 APRILIE, ora 
22.40: HOCHEI U.R.S.S—Ceho
slovacia (reprizele a Xl-a. și. a 
III-a, înregistrare de la Praga); 
VINERI 23 APRILIE, ora 11.40
— HOCHEI — Suedia—Finlan
da (repriza a III-a, înregistrare 
de la Praga); SÎMBAtA 22 A- 
PRILIE ora 22,45: HOCHEI — 
U.R.S.S.—Suedia (meci integral
— înregistrare de la Praga) ; 
DUMINICA 23 APRILIE, ora 14
— BOX —: finalele turneului 
internațional „Centura de aur“ 
(înregistrare de la patinoarul 
„23 August11); ora 16.25: FOT
BAL — România (selecționata 
olimpică) — Peru.

pe feminine par
ticipante la divizia A și-au înche
iat disputa turului secund, urmînd 
ca, de vineri, să debuteze în pri
mul turneu al ultimului tur. Etapa 
a XVIII-a a produs o modificare 
esențială : cedînd la Satu Mare, in 
fața formației Sănătatea, Politeh
nica București a trecut pe locul trei 
în clasament, fiind precedată acum 
de Rapid și I.E.F.S. în zona retro
gradării, lucrurile parcă s-au mai 
limpezit, în sensul că mai sînt a- 
menințate... doar patru team-uri : 
A.S.A. Cluj, Voința Brașov, Con
structorul București și Universita
tea Iași, iar Sănătatea și Univer
sitatea Timișoara scăpînd, pentru 
moment, de pericolul diviziei B. 
La băieți, nimic nou. Dinamo și 
Steaua continuă cursa pentru titlu, 
Universitatea Timișoara, Politehni
ca București și Universitatea Cluj 
luptă în continuare pentru locuri
le 3—4 (care aduc calificarea în 
turneul final), iar în zona retro
gradării patru echipe (Mureșul Tg. 
Mureș, Politehnica Galați, Voința 
București și Politehnica Cluj) se 
pregătesc de sprintul final.

SURPRIZA DE LA SATU MARE

Desigur, înfrîngerea campioanei 
feminine a țării, Politehnica Bucu
rești, în fața echipei Sănătatea 
Satu Mare constituie una dintre 
cele mai mari surprize ale actualei 
ediții a diviziei A, iar explicațiile 
sînt așteptate, sîntem convinși, cu 
mult interes de cei ce urmăresc 
desfășurarea competiției. în acest 
scop, am solicitat părerea căpitanei

• Pe stadionul 
Tineretului din Ca
pitală s-a desfășu
rat etapa a treia 

a diviziei Centrului Universitar Bucu
rești. Cîștigătorii : MASCULIN — 
100 m : Em. Săvoiu (I.P.G.G.) 11,3; 
400 m : I. Meszaroș (Poli) 54,3 ; 1 500 
m : I. Ferecatu (A.S.E.) 4:26,7 ; triplu" 
salt : I. Ghimpeșanu (Poli) 14,30 m i 
înălțime i R. Jurma (Poli) 1,80 m ; 
greutate și disc: V. Burciu (A.S.E.) 
«,40 m și respectiv. 37,80 m. FEMI
NIN — 100 m : R. Minovici (I.M.F.) 
13,6 ; 800 m : I. Stanca (U) 2:47,5 ; 
lungime : R. Colașca (Construcții)
4,72 m.

o Pe circuitul din str. Maior Co- 
ravu a avut loc un concurs de marș.

ECOURI: DOUĂ MOMENTE (MULT DISCUTATE)
DIN ETAPA A XXI-a

GH. POPOVICI A GREȘIT,
DAR VINOVATUL PRINCIPAL

ESTE TUȘIERUL EMIL MARTIN
Este de datoria noastră să reve

nim cu Unele lămuriri asupra fa
zei „cu pricina11 consumată în min. 
93 al meciului de la Petroșani, fază 
din care gazdele au înscris in mod 
neregulamentar unicul gol al parti
dei. Din capul locului trebuie să 
arătăm că, după opinia noastră, 
vinovat principal de vicierea re
zultatului, îl considerăm pe tușie- 
rul Emil Martin, cel care se afla 
în acel moment la înălțimea ulti
mului apărător al brașovenilor, a- 
dică exact în locui de Unde putea 
să vadă foarte clar poziția de ofsaid 
în care se găsea Mulțescu în clipa 
în care Naidin a centrat mingea 
de pe partea stingă a terenului. 
Cum Emil Martin n-a ridicat fa
nionul, arbitrul de centru a lăsat 
jocul să continue și, bineînțeles, a 
acordat golul. Gheorghe Popovici 
are circumstanțe atenuante și anu
me acelea legate de faptul că el se 
afla cu circa 10 m în urma lui 
Mulțescu, perpendicular pe . axa 
centrală a terenului, de unde nu 
și-a putut da seama perfect de po
ziția „afară din joc11, în care se a- 
fla atacantul de la Jiul. După meci, 
Gh. Popovici căuta să ne lămureas
că că în traiectoria ei mingea ar 
fi fost atinsă de Ghergheli și apoi 
ar fi ajuns la Mulțescu. Afirmația 
nu corespunde adevărului, întrucit 
pe tot parcursul ei — de la trans
mitere pînă la preluare — mingea 
nu a fost atinsă de nimeni și a a- 
juns prin aer direct la Mulțescu,

spateleaflat cu circa 1 metru în 
fundașilor centrali adverși.

O chestiune de care, însă, 
vinovat Gh. Popovici se referă la 
faptul că golul a fost înscris după 
ce se scurseseră și cele două minu
te cu care a fost prelungită parti
da. Cum în cele 92 de minute 
înaintașii Jiului n-au fost în stare 
să-l învingă pe A'damache, sîntem 
siguri că nimeni n-ar fi avut nimic 
de obiectat dacă arbitrul Gh. Po
povici ar fi fluierat corect și regu
lamentar sfîrșitul meciului, exact 
după scurgerea celor 92 de minute. 
Așa însă...

se face

Gheorghe NERTEA

ARBITRUL NU ESTE 
AL 12-lea JUCĂTOR

al partidei de laUltimul minut
Cluj. Scorul rămăsese alb. O minge 
oarecare (ca atîtea altele în aceas
tă partidă) poposește în 
portarului Vidac. Acesta, animat de 
cele mai bune intenții (nu vroia să 
tragă de timp),- nu găsește însă, o

mîinile

SERIA I
Minerul Gura Humorului — Chimia 

Suoeava 0—0
Constructorul Iași — I.T.A. Pașcani 

0—2 (0—1)
Fulgerul Dorohoi — Victoria Roman 

1—0 (0—0)
Unirea Iași — Nioolina Iași 1—0 (0—0)
Victoria P.T.T.R. Botoșani _ Avintul 

Frasin 1—4 (1—1)
Minobradui Vatra Dcmei — A S.A. 

Cimpulung 1—1 (0—0)
Foresta Fălticeni — Textila Botoșani 

0—0

Carpați Sinaia — Olimpia Rm. Sărat 
1—1 (1—0)

Șoimii Buzău — Victoria Florești l—0 
(0-0) ,

Aurora Urzlcenl — Azotul Slooozla 
1—1 (1—1), s-a jucat la București.

Chimia Or. Victoria — Unirea Alba 
Iulia 4—1 (2—0)

A.S.A. Sibiu — Independenta Sibiu 
0—5 (0—0)

Minaur Zlatna — Textila Sebeș 4—0 
(0—0)

Vitrometan Medias — Metalul Copșa 
Mică 1—0 (1—0)

(Corespondenți: D. Bolohan. V. Diaeo- 
nescu, I. Mandache, D. Valeriu, T. Vn- 
gureanu. P. Spac).

1. Chimia Suceava 17 11 5 1 29— 4 27
2. ITA Pașcani 17 11 3 3 42—14 25
3. Min. G. Humorului 17 10 3 4 39—12 23
4. Victoria Roman 17 10 2 3 36—17 22
5. ASA Cimpulung 17 8 6 3 28—17 22
6. Avintul Frasin 17 10 1 5 22—13 21
7. Unirea Iași 17 7 3 7 23—29 17
8. Foresta Fălticeni 17 6 4 7 15—18 16
9. Textila Botoșani 17 5 5 7 12—16 15

10. Nicolina Iași 17 6 3 8 26—31 15
11. -Fulgerul Dorohoi 17 4 3 10 11—22 11
IX Mlnobradul V. D. 17 4 2 11 19—40 ;o
13. Victoria Botoșani 17 4 1 12 10—42 9
14. Constr. Iași 17 0 5 12 8—42 5

Etapa viitoare (23 aprilie) : Textila
Botoșani — Fulgerul Dorohoi, Nicoiina 
Iași — Foresta Fălticeni, Mlnobradul 
Vatra Dome! — Victoria P.T.T.R. Bo
toșani, Victoria Roman — Constructorul 
Iași. I.T.A. Pașcani — Minerul Gura 
Humorului. A.S.A. Cimpulung — Unirea 
Iași. Avintul Frasin — Chimia Suceava.

SERIA A Il-a
Trotușul Gh. Gheorghiu Dej — Rul

mentul Blrlad 2—0 (1—0)
Petrolul M oi n ești — Automobilul Foc

șani 1—1 (0—1)
Gloria Tecuci — Letea Bacău 2—2 

(1-2)
Luceafărul Focșani 

0—0
Textila Buhuși — 

5-1 (2—0)
Oituz Tg. Osia — 

(2-0)
Danubiana Roman 

nești 0—2 (6—«)

_  Viitorul Vaslui

Cimentul Bicaz

U.R.A. Tecuci 2—0 

_ Minerul Comă-

Gorun. P. Hara- 
Vieru. Al. Avei și

(Corespondenți : C. Vîrjoghie, I. Tă- 
năsescti. M. Dumitru, V. Zbârcea, V. 
Feldman. D. Marin și I. Matei).

1. Gloria Buzău 17 9 7 1 27- 6 25
2. Carpați Sinaia 17 9 4 4 28—18 22
3. Prahova Ploiești 17 5 11 1 25—17 21
4. Șoimii Buzău 17 7 6 4 23—15 20
5. IR A Cimpina 17 7 3 5 20—10 19
6. Azotul Slobozia 17 6 7 4 23—21 19
7. Olimpia Rm. Sărat 17 6 4 7 18—21 16
8. Caraimanui Bușteni 17 5 6 6 20—23 1>>
9. Petr. Boldești 17 4 7 6 20—21 15

10. Chimia Buzău 17 4 6 7 13—26 14
11. Aurora Urzieeni 17 5 4 8 19—37 14
12. Victoria Florești 17 3 7 7 22—25 13
13. Petrolul Bercii 17 3 6 8 17—25 12
14. Viitorul Slănic 17 5 2 10 15—30 12

Etapa viitoare : Caraimanui Bușteni — 
Aurora Urzîceni. Carpefi Sinaia — Vic
toria Floreșii. Azotul Slobozia — Șoi
mii Buzău. Petrului Berea — Prahova 
Ploiești Chimia Buzău — I.R.A. Cîm- 
pina. Petrolistul Boldești — Viitorul Slă
nic, Olimpia Rm. Sărat — Gloria Bu
zău.

(Corespondenți : A. Gunther, M. Mun- 
teanu, Gh. Topîrceanu. Gh. Matei, I« 
llie. N. Băi șan și A. Zanca).

1. Independenta Sibiu 17 12 1 4 44—12 25
2. U.P.A. Sibiu 17 9 2 6 29—25 20
3. Metalul C Mică 17 9 2 6 24—20 20
4. Chimia Victoria' 17 8 2 7 22—23 18
5. Victoriai Călan 17 7 3 7 29—20 17
6. C.F.R. Simeria 17 8 1 8 31—25 17
7. Minerul. Teliuc 17 6 5 6 20—23 17
8. Minaur Zlatna 17 7 2 8 24—18 16
9. Unirea Alba Iulia 17 1 7 2 8 15—22 16

10. C.F.R. ;Sighișoara 17 5 5 7 18—25 15
11. Vitrometan Mediaș 17 6 3 3 23—32 15
12. Constr. Hunedoara 17 5 5 7 13-25 15
13. Textila Sebeș 17 6 2 9 19—36 14
14. A.S.A. Sibiu 17 5 3 9 25—30 13

Etapa viitoare : C.F.R. Sighișoara — 
Chimia oraș Victoria, Victoria Călan — 
A.S.A. Sibiu, Vitrometan Mediaș — Mi
naur Zlatna, Textila Sebeș — U.P.A. 
Sibiu, Constructorul Hunedoara — Uni
rea Alba Iulia. independența Sibiu — 
Metalul Copșa Mîcă, Minerul Teliuc — 
C.F.R. Simeria.

SERIA A Vi a
Comerțul Alexandria — Flacăra Mo

ren? 0—3 (0—1)
Dacia Pitești — Rapid Piatra Olt 3—0 

d- 0)
Muscelul Cimpulung — Petrolul Tir- 

goviște 2—0 (1—0)
Metalul Mija — Oltul Rm. Vilcea 3—0 

(1-0)
Sporting Roșiorii de Vede — Unirea 

Drăgășani 1—1 (1—1)
Oltul Slatina — Petrolul Videle 1—0 

(1—0)
Chimia Tr Măgurele — Lotrul Brezui 

3—0 (1—0)

SERIA A X-a
Recolta Salonta — Someșul Satu- 

Mare 2—0 (1—0).
Minerul Cavnic — Victoria Cărei 1—1 

(0-0).
Constructorul Baia Mare — Topitorul 

Ba:a Mare 1—1 (1—1).
Voința Cărei — Bihoreana Marghita 

2-2 (1-1).
Gloria Baia Mare — Bradul Vișeu 

l—l (0—0).
Unirea Zalău — C.I.L. Sighetul Mar- 

mației l—0 (0—0).
Minerul Baia Sprie — Măgura Șimieul 

Sil vani ei 2—1 (2—1).

rezolvare pe măsură, aruneînd ba
lonul, la 20 de metri de buturile 
sale, exact în picioarele mijlocașu
lui advers, Cojocaru ! Un moment 
de stupoare generală, feroviarul își 
revine primul, dar iși aruncă ba
lonul prea înainte, înalt, în ca
reul advers. Manevră care-1 avan
tajează pe fundașul arădean Birău, 
ajuns în duel aerian cu clujeanul, 
tn disputa directă pentru minge, cel 
care își păstrează echilibrul este ju
cătorul textilist, ei 
(fair) calitățile fizice, fără 
in vreun Iei, să provoace 
adversarului.

(Corespondenți: G. 
bagiu, V. Mfmoliu. I. 
M. Chiriac)

1. Petrolul Moinești 17 8 7 2 28—16 23
2. Minerul Comâneștl 17 9 4 4 24—14 22
3. Rulmentul Btriad 17 9 4 4 24—14 22
4. Textila Buhuși 17 9 1 7 32—18 19
5. Viitorul Vaslui 17 7 4 6 19—24 18
6. Danubiana Roman 17 8 1 8 32—?4 17
7. Automobilul Focșani 17 8 1 8 32—32 17
8. Cimentul Bicaz 17 7 3 7 23—31 17
9. Oituz Tg. Ocna 17 6 4 7 23—22 16

10. URA Tecuci 17 7 2 8 21—26 16
11. Letea Bacău 17 7 1 9 30—27 15
12. Trotușul Gh. Gh.-Dej

17 6 2 9 21—33 14
11 Luceafărul Focșani 17 4 4 9 23—29 12
14. Gloria Tecuci 17 i a a 8—30 10

Etapa viitoare : Oituz Tg. Ocna — 
Textila Buhuși. U.R.A. Tecuci — Rul
mentul Birlad. Trotușul Gh. Ghcorghiu- 
Dej — Danubiana Roman, Cimentul Bi
caz — Petroiul Moinești, Viitorul Vas
lui — Automobilul Focșani. Minerul Co- 
mănești — Letea Bacău, Luceafărul foc
șani — Gloria Tecuci.

(Corespondenți : M. Bi/.on, Al. Mo- 
mete, P. Mateoiu, C. Cosma T. Neijules-
eu. C. Ghițescu și D. Gruia).

1. Flacăra Morehi 17 11 3 3 39—15 25
2. Oltul Slatina 17 10 5 2 27—11 25
3. Chimia Tr. Mag. 17 9 5 3 26- 7 23
4. Dacia Pitești 17 8 4 5 31—18 20
5. Comerțul Alex. 17 8 3 6 18—22 19
6. Petrolul Tirgoviște 17 8 2 7 26—21 13
7. Unirea Drăgășani 17 6 4 7 26—26 16
8. Metalul Mija 17 7 1 9 21—21 L5
9. Lotrul Brezoi 17 6 3 8 19—32 15

10. Petrolul Videle 17 3 8 6 14—17 14
11. Oltul Rm. Vilcea 17 5 4 8 18—23 14
12. Sporting Roșiori 17 4 5 8 14—34 13
13. Rapid P. Olt 17 3 5 9 15—29 11
14 Muscelul C-lung 17 2 6 9 11—21 10

Etapa viitoare : Petrolul Tîrgoviște
— Sporting Roșiori de Vede. Oltul Rm. 
Vilcta — Muscexul Cimpuiung Muscel, 
Lotrul Brezoi — Oltul Slatina. Petrolul 
Videle — Dacia Pitești. Rapid Piatra 
Olt — Metalul Mija. Flacăra Moreni — 
Chjmia Tr. Măgurele. Unirea Dragâ- 
șani — Comerțul Alexandria.

(Corespondenți : Gh. CotrAu, Z. De- 
brețeni, S. Vasile, Tr. Silaghi, î. Mari-
nescu, M. Bonțoiu și Al. Domn ța).

1. Victoria Cărei 17 12 2 3 44—14 26
2. Unirea Zâîău 17 8 7 2 22—10 23
3. Minerul Baia S*prie 17 8 5 4 25— 8 21
4. Bihoreana .Marghita 17 8 3 6 25—23 19
5. Bradul Vișeu 17 7 5 5 21—20 19
6. Topitorul Baia M. 17 8 2 7 22—25 18
7. Recolta Salonta 17 8 2 7 26—31 18
8. Minerul Cavnic 17 6 5 6 28—19 17
9. C.I.L. Sighet 17 7 2 8 18—23 16

10. Someșul Satu Mare 17 7 1 9 22—23 15
11. Voința Cărei 17 6 3 8 18—26 15
12. Gloria Baia Mare 17 4 4 9 12—24 12
13. Constt. Bala Mare 17 3 6 8 18—34 12
14. Măgura Și m leu 17 3 1 13 11—30 7

Etapa viitoare : Minerul Baia Sprie
— Gloria Baia Mare, Măgura Simleul 
Silvaniei — Recolta Salonta, Someșul 
Satu Mare — Voința Cărei. C.I.L. Si- 
ghetul Marmației — Constructorul Baia 
Mare, Victoria Cărei — Unirea Zalău, 
Bihoreana Marghita — Bradul Vișeu, 
Topitorul Baia Mare — Minerul Cavnic.folosindu-și 

a căuta, 
căderea

SERIA A Vila

Evident că în asemenea 
arbitrul C. Ghemigean nu 
dicta penalty (cerut cu vehemență 
de public și de Unii jucători clu
jeni), pentru că ar fi dat posibili
tatea neregulamentară, chiar 
titnele secunde ale jocului, 
decidă un învingător.

Publicul yoia. probabil, să 
zexe arbitrul (care nu este al____
jucător !) ceea ce nu reușise echipa 
sa favorită.

condiții, 
putea

in ul-
sâ se

reali-
12-lea

Pool SLĂVESCU

PITEȘHUL SUB ADIEREA
DERBYULUI NASCUÎ EA... IA$I

(l/rmare din pag l)

înșelătoare, au devenit, în numai 90 
de minute, dintr-o oglindă liniștită, 
pline de valuri. Asta numai la su
prafață, este drept: pentru că jos, 
la fund, C.F.R. Cluj și Crișul tre-

„TÎNĂRA FORMAȚIE DIN SATU MARE
— declară Ileana Gugiu

maestra 
imediat

spor- 
după

echipei bucureștene, 
tului Ileana Gugiu, 
sosirea ei în Capitală.

„Tînăra formație 
a jucat excelent 
prima explicație a 
ne-a mărturisit cu 
ducătoarea de joc 
„Villanyi, Milialic 
evoluat ca niște baschetbaliste in
ternaționale, surprinzîndu-nc atit 
Prin viteza și eficacitatea contra
atacurilor, cit și prin buna organi
zare a acțiunilor poziționale. în 
ceea ce ne privește, ne-am compor
tat slab, plătind tribut pentru de
lăsarea manifestată, în ultima vre
me, la antrenamente. Sint convin
să, insă, că acest duș rece ne va fi 
foarte util in lupta ce o dăm pen
tru păstrarea titlului 
hațiopale11.

Celor declarate de 
le mai putem adăuga 
de arbitrul Elemer Sârossy pe foaia 
oficială : „Joc de bună factură teh
nică, public sportiv, comportare 
corectă din partea ambelor echipe 
și a antrenorilor. Victorie meritată 
a tinerelor sătmărence". în sfîrșit, 
cercetînd foaia de arbitraj am con
statat că Sănătatea a condus cu 
21—8 și 23—10 în min. 8, apoi în
trecerea s-a echilibrat, scorul alter- 
nînd, dar fiind, totuși, mai multă 
vreme favorabil gazdelor. Politeh
nica a condus ultima dată în min. 
34 (64—63), după care, lipsită de 
aportul Gabrielei Ciocan (5 greșeli 
personale în min. 35), a fost în
trecută clar. Punctele au fost în
scrise de Villanyi 22, Anderco 17, 
Mihalik 16, Doboși 11, Kercso 6, 
Pop 4 pentru Sănătatea, respectiv 
Ciocan 18, Pruncu 15, Taflan 15, 
Gugiu 11, Demetrescu 6, Topor 4.

Mare 
este

din Satu
și aceasta 
succesului ci“, 
franchețe con- 
a Politehnicii, 

și Anderco au

de campioane

Ileana Gugiu. 
notația făcută

CONCURSURI... REZULTATE
Rezultate : 20 km seniori : L. Caraio- 
sifoglu (Dinamo) lh 33:24,0, V. llie 
(Dinamo) lh 37:46,0, S. Odobasian 
(Dinamo) lh 40:05,0 ; 3 km juniori III 
V. Dragu (Viitorul) 16:37,0, M. Șo- 
felea (Progresul) 16:39,0, Gh. Nedelcu 
(Viitorul) 20:24,6.

• Alte rezultate din „Cupa 1 Mai“, 
desfășurată pe stadionul Republicii : 
MASCULIN — 5 000 m : Ad. Sîrbu 
(C.A.U.) 15:26,4; 110 mg: V. Teașcă 
(C.A.U.) 15,3 ; lungime ; C. Ionescu
(Dinamo) 6,80 m ; triplusalt: Șt. 
Lengyel (C.A.U.) 14,58 m ; suliță : 
L. Popescu (C.A.U.) 57,18 m. FEMI
NIN — 200 m : II. Krausz (C.A.U.) 
25,6 ; 400 m : L. Șelaru (C.A.U.) 58,4 ; 
800 m : CI. Iacob (Progresul) 2:16,4 ; 
100 mg; M. Miloșoiu (C.A.U.) 15,1.

C. M. MUREȘ AN U

O

căpltana

LA

A JUCAT EXCELENT"
echipei Politehnica
CE ATÎTEA ABSENȚEDE

POLITEHNICA GALAȚI ?

puțină vreme în urmă, jucă- 
Milea, Tudosie și Niculescu

Cu 
torii 
(fiecare în virstă de 19 ani), în loc 
să participe la antrenamentul echi
pei Politehnica Galați, au „nime
rit11 la restaurantele Miorița și Ga
lați pentru a-și îneca în alcool a- 
marul poziției precare ocupate în 
clasament. Astfel, ei au uitat că 
sînt așteptați la antrenamente. Du
pă cum ne informează corespon
dentul nostru T. Siriopol, conduce
rea tehnică a echipei a decis ime
diat neintroducerea lor în formație. 
Dar aceste acte de indisciplină nu 
sînt singulare la Politehnica Galați 
(și se pare că ele au contribuit sub
stanțial la declinul total al echipei, 
ocupantă a penultimului loc în cla
sament), luctu de care ar trebui 
să țină seama conducerea clubului 
a cărei muncă educativă cu bas- 
chetbaliștii nu se dovedește la înăl
țime.

NOUL ANTRENOR AL POLITEH
NICII BUCUREȘTI

După cum s-a constatat sîmbătă, 
la meciul cu Voința București, 
noul antrenor al formației mascu
line Politehnica București este fostul 
internațional prof. Cornel Călugă- 
reanu, care o înlocuiește pe prof. 
Stela Rusu. (D. St.)

PROGRAMUL TURNEULUI

FEMININ DIN CAPITALĂ
Primul turneu al ultimului tur al 

diviziei feminine A de baschet se 
va desfășura vineri, sîmbătă și du
minică, în sala Dinamo din Capi
tală, după următorul program :

Vineri, de la ora 9 : Universita
tea Iași — A.S.A. Cluj, Universita
tea Timișoara — I.E.F.S. ; de la ora 
17 : Sănătatea Satu Mare — Rapid, 
Constructorul București — Voința 
Brașov, Crișul Oradea — Politeh
nica București.

Sîmbătă, de la ora 9 : I.E.F.S. — 
Constructorul, Crișul—Rapid; de la 
ora 17 : Universitatea Iași — Sănă
tatea, A.S.A. — Voința, Politehnica
— Universitatea Timișoara.

Duminică, de Ia ora 9 : Univer
sitatea Timișoara — Rapid, Crișul
— Universitatea Iași, Voința — 
I.E.F.S., Constructorul — Politeh
nica, Sănătatea — A.S.A.

SERIA A III-a
Marina Mangalia — Dunărea Tulcea 

9—1 (0—0)
Oțelul Galati — Electrica Constanța 

î—0 (1—0)
I.M.U. Medgidia —. Portul Brăila 2—1 

(2-1)
Delta Tulcea — Granitul Bâbadag 3—0 

(1-0)
S.N. Constanța — Cimentul Medgidia 

2—2 (1—1)
Viitorul Brăila — Constructorul Ga

lați 1—1 (1—0)
Ancora Galați — Unirea Tricolor Brăila 

0—2 (0—9)

(Corespondenți : 7. 
fănescu, R. Avram, 
rescu. D. Cristache șl

Pandurii Tg. Jiu — Metalul Tr. Seve
rin 1—0 (0—0)

Minerul Rovinarl — Metalul Topleț 
2—1 (0—1)

Răsăritul Caracal — Steagul roșu Ple- 
nița 0—2 (0—0)

Minerul Lupeni — Dunărea calafat 
5—0 (3—0)

Meva Tr. Severin — Minerul Motru 
1-0 (1-0)

Progresul Strehaia — Progresul Cora
bia 1—9 (0—0)

(Corespondenți : X. Chlvulescu, V. 
Diculescu. M. Botoi. I. Cotescu, M. Foc- 
șan și Gh. Dobreanu).

1. Metalul Tr Severin 16 10 3, 3 37—14 23
2. Minerul Lupeni 16 8 6 2 33—17 22
3. Știința Petroșani 15 9 3 3 32—12 21
4. Dunărea Calafat 1G 8 3 5 34—25 19
5. Pandurii Tg. Jiu 15 6 5 4 20—B) 17
6. Răsăritul Caracal 16 5 6 5 20—22 16
7. Steagul r. Plenița 16 6 3 7 19—17 15
8. Minerul Motru 15 5 3 3 19—17 15
9. Meva Tr severin 16 5 4 7 13—17 14

10. Prog; Cotabia 16 5 4 7 21—31 14
11. Metalul Topleț 15 3 4 8 20—30 10
12. Prog. Strehaia 16 4 2 10 10—30 10
13. Minerul Rovinari 16 2 4 10 16—13 8

l’tapa viitoare : steagul roșu Plenița
— Minerul Lupeni, Progresul Strehaia
— Știința Petroșani. Metalul Tr. Severin
— M6va Tt. Severin, Progresul Cora
bia — Pandurii Tg. Jiu, Metalul TOpleț
— Răsăritul Caracal, Minerul Motru — 
Minerul Rovinarl. Dunărea Calafat — 
stă.

SERIA A Xl-a
Industria sîrmei Cîmpia Turzii — Me

talul Aiud 1—0 (1—0).
Dermata Cluj — Unirea Dej o—0.
Someșul Beclean — Arieșul Cîmpia 

Turzii 2—1 (0—0).
Arieșul Turda — Tehnofrig Ciul 

4—0 (1—0).
Viitorul Tg. Mureș — Soda Ocna Mu

reș 1—o (0—0).
Chimica Tirnăvenl — C.I.L. Gherla 

2—0 (O-r-0).
Minerul Rodna — Progresul Năsâud 

0—0.

buie să mai aștepte doar minuni spie 
a ajunge la gura de oxigen care să le 
mențină in prima divizie.

Campionatul actual este discutat 
tot mai aprins sub raportul .urcla
sării reprezentantelor BucurcțtiUlui, 
de ani și ani protagoniste ale între
cerii, de către echipele provinciale. 
Opinia noastră rămîne aceea că ceea 
ce vedem reprezintă consecințele o- 
biective ale unor stări de fapt, ale 
unor realități. Intîi, raportul cantita
tiv de forțe a descrescut in defa /oa- 
rea bucureștenilor, de la 4 din 16 la 
3 din 16, ceea ce raportat la efectele 
pe toate planurile, a ir.stmnt ctta. 
Dar nu acesta ni se pare elementul 
esențial. Pentru un observator o- 
biectiv, prima ți marea explicație a 
rolului șters al echipe'or Capitalei o 
constituie comportarea evident su
perioară a formațiilor prov nciale, cu 
portstindardul lor indiscutabil, U.T A., 
ca element stimulator, și continuind 
cu F. C. Argeș. „U“ Cluj, S. C. Ba
cău, Steagul roșu — formații mature, 
de mult așteptate în prim plan — 
dar și cu această revelație a actualu
lui campionat, AS.A. Tg. Mureș care 
și-a trecut cu brio „doctoratul11 du
minică. pe stadionul Dinamo. Nu tie- 
buie să omitem, pentru deplină 
prindere a situației. împrejurarea 
echipele Bucureștiului reprezintă 
3—4 ani osatura echipei naționale 
âu fost cu regularitate prezente 
în cupele continentale. Or, fără 
judicioasă

cu
că 
de
5» 
Și 
o 

conducere a programului 
de pregătire, fără competență și pre
vedere în alcătuirea loturilor, fără se
riozitate și amDiție (elemente care în
cep să... dispară în taberele presti
gioaselor cluburi din București), nu 
poți rămîne în față; procesul de u- 
zură își spune inevitabil cuvîntul și 
își arată efectele. Nu e nici o nou
tate aceasta, au pățit-o și foarte mul
te alte „case mari- și, tot din 
exemple, știm că 
produce la simpla 
printr-un semn magic.

Pentru noi însă a pune viguroasa 
reușită a echipelor din provincie doar 
sub explicația căderii bucureștenilor 
nu reprezintă exactitatea. Clasamen
tul este starea de fapt a fotbalului 
nostru, este ilustrarea unor schim
bări reale de raporturi de forțe și. 
în consecință, vom sublinia, ca prim 
și de sine stătător fapt, frumoasa a- 
titudine de angajare a competiției, do
vedită de masivul grup fruntaș al 
Provinciei și vom spera că trioul 
bucureștean va trage învățămintele 
reale, nu pe cele de culoare, subiec
tive, pasionale, ale concluziilor cla
samentului.

elte 
revenirea nu se 
dorință și nici

Cioboată, V. șțe- 
V. Ion, N. Teodo- 

N. Niculescu).

Etapa viitoare : Granitul
Portul Brăila. *“ : _ „___
t.M.U. Medgidia. Unirea Tricolor Brfii- 
la — Viitorul Brăila, Electrica Constan
ța — ș. N. Constanta, Constructorul 
Galați — Ancora Galați. Dunărea Tul- 
cea — Delta Tulcea, Oțelul Galați — 
Marina Mangalia.

1. Delta Tulcea 17 11 3 3 30— 8 23
2. Constructorul Gl. 17 9 6 2 34— 9 24
3. I.M.U. Medgidia 17 7 9 1 32—13 23
4. Viitorul Brăila 17 8 4 5 24—23 20
5. Dunărea Tulcea 17 6 7 4 15—19 19
6. Oțeiul Galați 17 6 5 6 26—19 17
7. Electr;ca C-ța 17 7 3 7 23—26 11
8. Marina Mangâliă 17 4 7 6 16—19 15
9. Cimentul Medgidia 17 5 4 8 20—18 11

10. Granitul Babadag 17 6 2 9 20—38 14
11. Ancora Galați 17 4 5 8 13—23 13
12. Portul Brăila 17 5 3 9 22—33 13
13 S.N. Constanța 17 4 4 9 15—24 12
14. Unirea Tricolor Br. 17 3 6 8 17—35 12

Babadag
Cimentul Medgidia

(Corespondenți : p. Țonea, E. Feher- 
vari, I. Pintea, P. Lazăr, s. Albu, I. 
Durau).

1. Chimica Tirnăvenl 17 11 3 3 46—15 23
2. Ind. strm. C. Turzii 17 12 1 4 38—14 25
3. C.I.L. Gherla 17 9 5 3 30—13 23
4. Arieșul Turda 17 9 3 5 30—16 21
5. Dermata Cluj 17 8 4 5 16—10 20
6. Metalul Aiud 17 8 3 6 27—16 19
7. Viitorul Tg. Mureș 17 7 3 7 33—19 17
8. tlnirăa Dej 17 5 6 6 26—23 16
9. Soda Ocna Mureș 17 5 5 7 18—20 15

10. Arieșul C. Turzii ' 17 5 4 8 12—21 14
11. Tehno-frig Cluj 17 4 5 8 13—24 13
12. Progresul Năsâud 17 4 4 9 19—30 12
13. Minerul Rodna 17 2 6 9 15—56 10
14. Someșul Beclean 17 3 2 12 11—55 a

Etapa viitoare : Arieșul Cîmpia Tur
zii — Arieșul Turda, Metalul Aiud — 
Chimica Tîmăveni, Unirea Dej — C.I.L. 
Gherla, Progresul Nașă ud — Someșul 
Beclean. Tehnofrig Cluj — Industria 
sirmei Cîmpia Turzii, Viitorul Tg. Mu
reș — Dermata Cluj. Soda Ocna Mu
reș — Minerul Rodna.

SERIA A IV-a

SERIA A Vill a
Minerul Ghelar — Metalul Oțelu Roșu 

2—0 (2—0)
Electromotor Timișoara — Progresul 

Timișoara 2—1 (0—1)
Gloria Arad — Mureșul Deva 1—0 

(1-0)
Minerul Moldova Nouă — Vagonul 

Arad 2—0 (1—0)
Furnirul Deta — U.M. Timișoara 2—1 

(2-0)
V ictoria Caransebeș — C.F.R. Caran

sebeș 2—2 (1—0)
Minerul Bocșa — Aurul Brad 2—0 

(2—0) s-a fucat la Oravița.

SERIA A Xll-a

Unirea Tricoio- București — Autobu
zul București 0—0

Flacăra roșie București
Călărași 5—2 (2—0)

T M. București — Sirena București 
1—0 (1—0)

Victoria Lehliu — Olimpia Giurgiu 1—1 
(1-1)

Voința București — Tehnometal Bucu
rești 0—9

Dinamo Obor București — Electronica 
București 0—1 (0—0)

Laromet București — Mașini 
București 1—1 (1—1)

(Corespondenți : G. Rosner, C. 
O. Cttțu. S. Mischie. Gh. ' 
șan).

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

19. Flacăra r. Buc.
11. Sirena BUC.
12. Mașini unelte Buc.
13. Dlnamo Obor Buc.
14. Victoria Lehliu

Celuloză

unelte

Vlad,
Toader, 
C. Vi-

17
17
17
17
17 
1T 
17
17
17
17 
lî
17
17
17

2
3
4
6
6
4

11 4
9 5
9 4

10 1
9 2
5 8 .
7 3 7
5 5
4 7
7 1
3 7
4 S
5 3
2 3

29— 3 
32—11 
28—15 
25—16 
23-18 
12—13
19— 20
20— 22

26
23
22 
21
20
18
17 
15 
15
15
13 
13
13

7
6 lî—19
9 23—32
7 lî—1S
« 16—24
9 15—25
11 10—59 7

Etapa viitoare : Celuloza Călărași — 
T. M. București, Unirea Tricolor Bucu
rești — Olimpia Giurgiu, Flacăra roșie 
București — Laromet București, Elec
tronica București — Voința București. 
Sirena București — Dinamo Obor Bucu
rești, Tehnometal București — Victoria 
Lehliu, Autobuzul București — Mașini 
unelte București.

SERIA A Va
2—3I.R A. Cimpina — Petrolul Berea 

(0—0)
Prahova Ploiești — Viitorul Slănic 

(0-0)
Gloria Buzău — Chimia Buzău 

(1—6)
Caraimanui Bușteni — Petrolistul Bol

dești 1—1 (0-9)
■ - -

2—o
î—i

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI A XXII-a A DIVIZIEI A
• „U“ Cluj — Dinamo ; N. 

CURSARU, ajutat de M. Moraru 
și N. Moroianu (toți din Ploiești) ;

• Rapid — Univ. Craiova: V. 
LIGA (Galați), ajutat de T. Leca 
și T. Podaru (ambii din Brăila) ;

• Politehnica Iași — C F R. Cluj : 
C. NICULESCU, ajutat de S. Lazăr 
și G. Motorga (toți din București) ;*

• F C. Argeș — U.T.A.: O AN
DERCO (Satu Mare), ajutat de V. 
Catană (Cărei) și Z. Szilaghi (Baia 
Mare) ;

LIMONA, ajutat de M. Niță șiM. 
Hanganu (toți din București) ;

• Steagul roșu — Crișul: Z. 
SZECSEI (Tg. Mureș), ajutat tie St. 
Marian (Sighișoara) și N. Barna 
(Tîmăveni) ;

• AS. Armata Tg. Mureș — 
Steaua! M. BADULESCU, ajutat 
de I. Erdosj și A. Pop (toți din 
Oradea) ;

• Sport Club Bacău — Jiul : G.

• Farul — Petrolul : I. DRA- 
GHICI, ajutat de Gh. Vasilescu I 
și A. Văduvescu (toți din Bucu
rești).

(Corespondenți : Fi. Oprița, Sț. Mar
lon. I. Ștefan, P. simandan. N. Sorinca, 
M Mutașcu).

1. Vagonul Arad 17 9 4 4 24—17 22
2 Met. Oțelu Roșu rt 9 3 5 36—29 2]
3 Mureșul Devc 17 8 4 5 29-16 20
4. Electromotor Tim. 17 9 1 7 26—21 19
5. Aurul Brad 17 7 4 6 18—20 18
6. Progresul Tim. 17 6 5 6 25—22 17
7. U.M. Timișoara 17 7 3 7 19—17 17
8~ Min. Mold. Nouă 17 6 5 6 20—19 17
9. Minerul Ghelar 17 8 1 8 23—25 17

10. Minerul Bocșa 17 8 1 8 30—34 17
11. Gloria Arad 17 7 2 8 21—21 16
12. Furnirul Deta 17 7 2 8 17—20 16
13. C.F R. Caransebeș 17 4 4 9 24—27 12
14. Victoria C.-sebeș 17 3 3 11 16—40 9

Etapa viitoare : U. M. TifniȘoara _
Victoria Caransebeș. Vagonul Arad — 
Furnirul Deta. Mureșul Deva — Meta
lul Oțelu Roșu, Minerul Moldova Nouă 
— Minerul Bocșa, C.F.R. Caransebeș — 
Aurul Brad. Minerul Ghelar — Elec
tromotor Timișoara. Progresul Timi
șoara — Gloria Arad.

Metrom Brașov — Carpati Bașov 1—o 
(1-0).

Torpedo Zărneșt) — Viitorul Glieor- 
ghieni 4—1 (t—0).

A.S. Miercurea Ciuc — Forestierul Tg. 
Secuiesc 0—0.

Tractorul Brașov — Politehnica Bra
șov 0—0.

Carpați Covasna — Unirea Cristuru. 
Secuiesc 1—0 (1—0).

Oltul Sf. Gheorghe — Minerul Bălan 
4—0 (2—0).

Textila Odorheiul Secuiesc — Cotorom 
Codlea 4—2,. (3—0).

SERIA A IX-a
Victoria Călan — Minerul Teliuc 0—0
C.F.R. Simeria — C.F.R. Sighișoara 

3—0 (1—9)
U.P.A. Sibiu — Ctmstruotorui Hune

doara 9—2 (9—1)

(Corespondenți t F. Bogdan, C. Chi
riac, I. Farkas, G. Lorăc, Fr, Gazdag, 
Gh. Briotă și A. Pialoga).

1. Metrom Brașov 17 13 2 2 41— 7 282. Tractorul Brașov 17 11 4 2 39—10 20
3. Politehnica Brașov 17 7 8 2 22—10 22
4. Torpedo Zărnești 17 7 5 5 20—18 195. Oltul Sf. Gheorghe 17 7 5 5 26—25 19
6. Carpați C wasna 17 8 3 6 18—20 19
7. Carpați Brașov 17 7 4 6 27—21 188. Textila Odorhei 17 7 4 6 23—21 18
9. Forestierul Tg. Sec. 17 « 5 6 17—22 17

10. Viitor Gheorghieni 17 4 7 6 19—29 15
11. Minerul Bălan 17 4 7 6 10—21 15
12. Unirea Cristur 17 3 2 12 14—29 8
13. A.S. M. Cidc H 2 4 11 13—28 8
14. Colorom Codlea 17 2 2 13 10—38 6

Etapa viitoare : Unirea Cristuru Se-
cuiesc — Textila Odorheiul Secuiesc. 
Forestierul Tg Secuiesc — Metrom Bra
șov, Torpedo Zârnăști - Minerul Bă
lan, Carpați Covasna — Carpați Bra
șov. Politehnica Brașov — Viitorul 
Gheorghieni, Colorom Codlea — A. S. 
Miercurea Ciuc, Tractorul Brașov — 
Oltul Sf. Gheorghe.

PMMff MAXIME
Tragerile obișnuite Pronoexpres 

au înregistrat, in primțJe trei luni 
ale anului, remarcabile succese la 
capitolul premiilor maxime de 
100 000 lei.

tn sprijinul afirmației noastre 
stau mărturie cele 21 premii acîte 
100 000 lei înregistrate în primul 
trimestru.

Sistemul Pronoexpres a continuat 
atribuirea premiilor maxime de 
100 000 lei și în luna aprilie, ulti
mul cîștigător înscris pe această 
listă fiind participantul Matei N. 
AndrCj tiin corn. Niculești. juti. Il
fov.

în continuare, sînt de așteptat 
noi premii de valoare la Prono- 
expres.

De remarcat că, în marea lor 
majoritate, marile cîștigurl au fost 
obținute pe variante fractionate, 
demonstrînd din nou marile avan
taje ale participării pe această for
mă de joc.

Puteți pune în practică aceste a- 
vantaje, jucînd la tragerea Prono
expres de miine pe variante frac
tionate, astăzi fiind ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor.

LA PRONOEXPRES
C1ȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOEXPRES NR. 15 
DIN 12 APRILIE 1972 :

Extragerea 1: Cat. 1 : 1,25 varian
te a 100.000 lei ; Cat. 2 : 1 variantă 
5O°/o a 36.581 lei și 2 variante 2FF/0 
a 18.291 lei ; Gat. 3 : 9,25 a 7.910 lei; 
Cat. 4 ■ 42,60 a 1.717 lei ; Cat. 5 î 
149,45 a 490 lei; Cat. 6: 4.573,60 a 
40 lei.

REPORT CATEG. 1; 1.195.183 lei.

Extragerea a II-a: Cat. Aii va
riantă 10»/o a 100.000 lei ; Cat. B1 
9,20 a 11.561 lei; Cat Ci 27,50 a 
3.868 lei; Cat. D 1 1472,75 a 60 lei; 
Cat. E 93,90 a 200 lei; Cat. F; 
2.292,15 a 40 lei.

REPORT CATEG. A: 308.263 lei.

Premiile de categ. I și A, au 
fost obținute de: GALL ERZSEBET 
din Brașov șl KOVACS IRMA din 
Miercurea-Ciuc.

Rubrică redactată de LOTO» 
PRONOSPORT,
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CAMPIONATELE EUROPENE DE TENIS DE MASĂ

AGENDA
SAPTAMINII

» «

PENTRU LOCURILE V VI ROMANIA-ANGLIA

In c.m. de hochei

CEHOSLOVACIA - SUEDIA 2-0
Aseară, la Palatul sporturilor de 

iarnă dn Praga, s-a consumat un 
nou derby al campionatului mon
dial de hochei (grupa A), care a 
opus formațiile Cehoslovaciei și 
Suediei, în primul meci, victoria 
revenise cu ușurință gazdelor la 
scorul de 4—1, dar în partidă de 
ieri nordicii s-au prezentat mult

mai bine tlecît în întîlnirile ante
rioare, punînd deseori în grea difi
cultate apărarea adversă. După o 
repriză extrem de echilibrată, în 
care ambele formații au ratat mai 
multe ocazii de a deschide scorul, 
hocheiștii cehoslovaci au atacat mai 
decis poarta apărată excelent de 
Holmqvist și, la capătul unor ac-

5—1 :
5—0 ;

ROTTERDAM, 17 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special).

Campionatele europene de tenis 
de masă, găzduite de imensa sală 
Energiehâl din Rotterdam, au pro
gramat luni partide importante în 
întrecerile pe echipe.

Selecționata masculină a țării 
noastre a repurtat duminică seara 
(tîrziu, după închiderea ediției) și 
luni dimineață 'două succese facile, 
la adversari lipsiți de faimă. Ast
fel, în partida cu Finlanda, băie
ții noștri au ciștigat cu 5—1, iar 
în meciul cu Bulgaria cu 5—0. E- 
xistă posibilitatea, desigur, ca for
mația României să se apropie tot 
mai mult de grupa principalelor 
valori ale tenisului de masă con
tinental. Rezultatele tehnice :

România — Finlanda 
România — Bulgaria

Clou-ul dimineții de . luni l-a 
constituit .intîlnirea dintre forma
țiile feminine ale României și Un
gariei. Antrenoarea Ella Constan- 
tinescu a schimbat ordinea așeză
rii pe foaia de concurs pentru a 
obține o schemă favorabilă echi
pei noastre, adică pentru a avea 
la început adversarele cu care ju
cătoarele românce se acomodează 
mai bine. Totul a decurs bine pînă 
la 2—0. A fost aici un moment ex
traordinar 'de favorabil pentru 
team-ul României. Ciștigînd și la 
dublu, reprezentativa noastră ar fi 
încheiat partida cu 3—0 și și-ar fi 
creat premise pentru obținerea u- 
nui mare succes, aceasta pentru că 
în disputa pentru medalii contează 
foarte mult meciaverajul și, în ul
timă instanță, setaverajul. Dar...

Maria Alexandru și Carmen Cri
șan' au pierdut dublul, meciul 
luînd o întorsătură complet nefa
vorabilă formației noastre. în cele
lalte partide de simplu, sportivele 
maghiare și-au apropiat de aseme
nea victoria, astfel că meciul s-a 
încheiat în favoarea lor cu 
Iată o succintă cronică :

România — Ungaria 2—3 :
șan — Magoș 2—0 (19, 21), Ale
xandru — Kishazi 2—1 (—15, 14, 
16), Alexandru, Crișan — Magos, 
Lotaler 1—2 (—21, 19, —19), Cri
șan — Kishazi 0—2 (—11, —10), 
Alexandru — Magoș 1—2 (20,
—II, —11). Partida dintre Crișan și 
Magos a fost una dintre cele mai

Cri-

rapide din acest campionat. Spor
tiva noastră a încheiat victorioasă 
in citeva minute, meciul fiind nu
mai de contre, atac după atac. în 
ambele seturi 
(I 19—14, II 
a remontat și a ciștigat spectacu
los. Spre deosebire de prima in- 
tîlhire, partida dintre Alexandru și 
Kishazi a fost de așteptare. înpri 
mul set, după 15 minute, s-a apli
cat regula activizării. Kishazi con
ducea cu 16—12 și Maria Alexan
dru n-a mai putut întoarce în fa
voarea sa rezultatul. în următoa
rele două seturi, campioana noas
tră a acționat mai atent. Fie prin 
atacuri surprinzătoare (setul II), 
fie printr-o apărare cu mingi lungi 
și atacuri hotărîte (setul III), Ma
ria Alexandru s-a impus categorie 
și a ciștigat detașat. Meciul de 
dublu era, așa'dar, hotărîtor. Jucă
toarele maghiare conduc in primul 
set cu 18—11. sint însă egalate la 
19. Este rîndul sportivelor noastre 
să aibă avantaj : 21.—20. Ele nu re
zistă însă acestui final și Magoș — 
Lotaler cîștiga cu 23—21. Situația 
se îndreaptă pentru noi în setul 
doi — care revine jucătoarelor ro
mânce, dar speranța se pierde în 
setul III. Magoș a atacat decisiv, 
în timp ce Alexandru a dirijat 
mingile, iar Crișan a contrat ara
reori. Astfel s-a pierdut ocazia u- 
nei victorii categorice. în celelalte 
meciuri, Crișan — incomodată de 
jocul de apărare al lui Kishazi — 
și Alexandru — care nu se poate 
adapta .stilului lui Magoș (priză 
toc, atacuri continue) au cedat, 
succesul final fiind de partea e- 
chipei

Alte
Fete 

R. D. 
Cehoslovacia

Băieți — grupa A :
Austria 5—1 ; Suedia — R. F. a 
Germaniei 5—3 ; Suedia — Dane
marca 5—0 ; grupa B : Iugoslavia 
— Anglia 5—1 : U.R.S.S. — Franța 
5—2 ; Iugoslavia — Cehoslovacia 
5—2 ; grupa C : Polonia — Elve
ția 5—0 ; grupa D : Luxemburg — 
Scoția 5—4 ; Olanda — Luxem
burg 5—1 ; Scoția — Grecia 5—2.

Ultimele rezultate : echipe femei, 
grupa A : U.R.S.S.—România 3—0, 
Fedorova-Alexandru 2—0 (22.17).

a condus Magoș
20—19). dar Crișan

Ungariei, 
rezultate :
— grupa
Germană

A : U.R.S.S. — 
3—0 ; grupa B : 
Iugoslavia 3—1 ;

Ungaria — 
- R.

VESTI DIN»

ACOLO UNDE ZBOARA

SULIȚELE
La centrul de pregătire olimpi

că din Varșovia, printre alți oas
peți sosiți în ultima vreme se află 
și recordmanul lumii, finlandezul 
Iuorna Kinnunen, participant îm
preună cu o grupă de atleți nor
dici la antrenamente comune cu 
sportivii polonezi. El și-a expri
mat bucuria de a se putea antrena 
în Polonia, unde la centrul de pre
gătire respectiv se află întrunite 
toate condițiile pentru un antre
nament perfect al aruncătorilor de 
suliță. în afara recordmanului 
mondial, aici se mai află și cam
pionul sovietic Ianis Lusis, care 
împreună cu renumitul aruncător 
polonez Janusz Sidlo, alcătuiesc o 
grupă de forțe de prima mină.

în afara acestui „trio“ ide con- 
sacrați, la antrenamentele comune 
din capitala Poloniei participă su- 
lițași, tineri, ale căror performanțe, 
obținute pînă acum, arată o vigu
roasă creștere valorică, de natură 
a-i situa ca periculoși concurenți la 
medaliile olimpice, ce vor fi atri
buite în această vară la Miinchen,

AMINTIRI DESPRE UN MARE
IUBITOR DE SPORT

săptămînalul sportiv 
care apare la Sofia, a pu- 
serie de materiale inedite 
pasiunea pentru sport a 

conducător revoluționar

Cu prilejul celei de a 90-a ani
versări a nașterii lui Gheorghj Di
mitrov, 
„Start", 
blicat o 
privind 
■marelui 
bulgar.

Fotografii sugestive îl înfățișea
ză pe Gh. Dimitrov luînd parte, ca 
spectator, la primul meci interna
țional disputat de echipa bulgară, 
după eliberarea țării, pe stadionul 
„Iunak“. în. aprilie 1948, contra se
lecționatei. Poloniei. în dimineața 
aceleași zile, conducătorul luase 
parte la prima manifestare de 
masă a sportului bulgar, desfășu
rată la Sofia, cu participarea a 
18 000 de sportivi.

Alte clișee înfățișează pe Gh. 
Dimitrov, in iarna anului 1945, 
cu ocazia meciului de fotbal dispu
tat de. o selecționată a orașului 
Sofia împotriva echipei Torpedo- 
Moscova. Deși domnea 
tens, Dimitrov se afla 
ile de spectatori care 
meciul. într-o întreagă
teriale, marele conducător revolu
ționar și-a exprimat aprecierea des-

un ger in- 
printre mi
au urmărit 
serie de ma-

Rudnova-Crișan 2—0 (13,14), Fedo
rova, Rudnova-Aiexandru, Crișan 
2—0 (18.14) ; grupa B : Cehoslova
cia-Anglia 3—0 ; echipe bărbați, 
grupa C : Romănia-Elveția 5—0, 
Doboș-Sadetzki 2—0. Gheorghe- 
Grimm 2—0, Giurgiucă-Herri 2—1, 
Doboși-Grimm 2—0. Giurgiucă-Sa- 
detzki 2—1.

Finala feminină va opune forma
țiile Ungariei și R. F. a Germaniei, 
în timp ce echipa României va în- 
tîlni Anglia pentru locurile V—VI. 
In turneul masculin sint încă par
tide în curs de desfășurare : Sue- 
dia*Ungaria (1—1 Ia închiderea e- 
diției) și Iugoslavia-U.R.S.S. (2—2), 
așa că nu se cunosc cele două fina
liste. Pentru locurile XI—XII vor 
juca România (câștigătoarea grupei 
C) și Olanda (care conduce cu 3—1 
in meciul cu Scoția și va cîștiga 
probabil grupa D).

Constantin COMARNISCHI

fă

17—22 TENIS DE MASA. — Con
tinuă C.E. pe echipe și indivi
dual, la Rotterdam.

17—23 TENIS. — Turneul interna
tional de la Nisa (Marele Pre
miu — F.I.L.T.). Turneul de ju
niori de la Soci.

17—23 ȘAH. — Turneul zonal de 
la Vrnjacka Banja. Turneul in
ternațional de la Teeside (An
glia).

19 FOTBAL. — Semifinalele cu
pelor europene (retur); C.C.E. 
Benfica—Ajax. Celtic—Inter; Cu
pa cupelor Dinamo Moscova— 
Dynamo Berlin, Rangers—Ba
yern ; Cupa U.E.F.A. Milan— 
Tottenham, Wolverhampton— 
Ferencvaros. Meci amical: 
U.R.S.S.—Peru, la Kiev.

20 CICLISM. — Cursa Liege—3as- 
tegne—Liege.

21 FOTBAL. — Meci amical de 
juniori; R. D. Germană—Ro
mânia.

21—23 CĂLĂRIE. — C.H.I. la 
Bratislava.

21— 22 KARATE. — A 2-a ediție a 
C.M.. la Paris.

22— 23 POPICE. — Cehoslovacia— 
România, la Liberec.

23 FOTBAL — Meciuri amicale: 
R. D. Germană—România (ju
niori): Elveția—Suedia.

23 CICLISM. — Cursa „Fleche 
Wallonne**.

țiuni foarte frumoase, Nedomanskl 
și Tajchnav au reușit să înscrie 
de două ori. Formația suedeză a 
încercat în continuare să echilibre
ze situația pe tabela de marcaj, dar 
acțiunile individuale ale jucătorilor 
ei s-au oprit cu regularitate în fa
ța unei apărări decise să nu facă 
nici o concesie. Pînă la sfîrșit, me
ciul a fost la fel de disputat, dar 
nici’ una din echipe nu a mai reu
șit să marcheze.

Duminică noaptea. într-o partidă 
importantă pentru partea inferioa
ră a clasamentului, Finlanda a sur
clasat selecționata R.F. a Germa
niei cu scorul de 13—3 (4—0, 5—2, 
4—1). La ora cînd închidem ediția 
este în curs de desfășurare meciul 
U.R.S.S. — Finlanda.

DUPĂ VICTORIA DE LA MADRID

NĂSTASE L-A EGALAT PE SMITH
IN CLASAMENTUL MARELUI PREMIU F.I.L.T

Turneul internațional de tenis 
„Trofeul Melia“, încheiat la Madrid 
este amplu comentat de corespon
denții agențiilor de presă. Aceștia 
subliniază performanța jucătorului 
român Ilie Năstase. care a reușit 
să cîștige două probe : cea de sim
plu bărbați și cea de dublu. îm
preună cu americanul Stan Smith. 
„Ilie Năstase. notează comentato
rul agenției Reuter, și-a adjudecat 
primele două mari concursuri ale 
sezonului în aer liber (n.r. Monte 
Carlo și Madrid) demonstrind că la 
ora actuală este cel mai in formă 
dintre jucătorii europeni".

Prin succesul repurtat la Ma
drid. Ilie Năstase l-a egalat pe 
Stan Smith in fruntea clasamentu
lui Marelui Premiu — F.I.L.T. Cei 
doi jucători totalizează fiecare cite 
146 puncte și sint urmați în ordi

ne •ăe M. Orantes (Spania) — 95

TARILE SOCIALISTE
»

Janusz Sidlo, „veteranul" sulițașilor polonezi, iși continuă neobosit 
activitatea Foto i CAF-Varșava

pre utilitatea exercițiilor fizice, 
despre caracterul lor educativ. E- 
xemplul dat de Gh. Dimitrov a 
contribuit din plin la răspîndirea 
sportului și la succesele obținute 
ulterior pe acest tărîm în R. P. 
Bulgaria.

SCHIMBUL DE riiINE
mai mari succese 

ultima vreme de
Unul din cele 

înregistrate în 
către sportivii din R. D. Germană, 
a fost, desigur, cel de la probele 
de săniuțe ale J.O. de iarnă de la 
Sapporo, Reprezentanții acestei țări 
au obținut la cele trei categorii 
un număr de 8 medalii 
din 9 posibile.

Această performanță se 
ză în bună parte intensei propa
gande ce se face printre toate ca
tegoriile de sportivi, de a se antre
na la acest gen de competiții, care 
necesită — de altfel — o foarte 
ușoară și plăcută perioadă de ini
țiere. Bucurîndu-se de o marerăs- 
pîndire printre școlarii zonei mon
tane a țării, săniuțele au furnizat 
surpriza ivirii unor campioni o- 
limpici, chiar din rîndul acestui 
foarte tînăr contingent. Astfel ele
va Ute Riihrold a devenit campi
oană olimpică, după ce se distin
sese la probele Spartachiadei ele
vilor.

Concursurile .școlărești de săniu
țe din R. D. Germană adună la 
start elevi de toate categoriile, 
chiar și din rîndul celor mai mici. 
La ediția de anul acesta, desfășu
rată la Oberhoff, au luat parte 
156 de tineri sportivi, dintre care 
unii au dovedit o măiestrie deose
bită, anunțîndu-se — după păre
rea specialiștilor — ca viitori cam
pioni.

olimpice

datorea-

CLASAMENT

3
4
6
6

7 6

7
6
7
7

5
4
2
1
1

35—24
29—28 
15—S0
17—69

Germaniei 
Cehoslova- 
2—0. 0—0).

Finlanda — R-F. a 
13—3 (4—0, 5—2, 4—1); 
cia — Suedia 2—0 (0—0.

AZI, LA PRAGA

R.F. a Germaniei — Cehoslovacii 
și Elveția — U.R.S.S.

REZULTATE

(41—28).

tenis (rezervat 
de la Quebec

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

Tradiționala competiție intemaționalS 
masculină de baschet „Marele premiu 
al orașului Sofia" a fost cîștigată în 
acest an de echipa orașului Praga, care 
cucerește astfel pentru prima oară tro
feul. Pe locurile următoare s-au clasat 
selecționatele orașelor Havana, Sofia, 
Berlin. Sofia (tineret). Varșovia, Buda
pesta și Amsterdam. In ultima zi de În
treceri’ s-au înregistrat următoarele re
zultate : turneul pentru locurile 1—4 S 
Praga — Sofia 92—89 (după prelungiri) 1 
Havana — Berlin 62—56 (28—28); tur
neul pentru locurile 5—8 : Varșovia — 
Amsterdam 84—69 (40—39): Sofia (tine
ret) — Budapesta 85—64

puncte, A. Girr.eno (Spania) — 94 
puncte. J. Fillol (Chile) — 55 punc
te, J. Connors (S.U.A.) — 52 punc- 

~ Pala (Cehoslovacia) 
G.
P.
P.

te, Fr. 
puncte, 
puncte, 
puncte, 
puncte.

Battrick 
Proisy
Barthes

48
(Anglia) — 48

(Franța) — 47
(Franța) — 31

♦
în ultima finală ..

temațional de tenis de ia Madrid, 
la dublu mixt, perechea Winnie 
Shaw (Anglia) — Mac Donald 
(Australia) a învins cu 6—3. 6—4 
cuplul Susan Alexander (Austra
lia) — Jeffrey Simpson (Noua Ze- 
elandă).

a turneului in-

ȘAHIȘTI
IN ÎNTRECERI

BELGRAD 17 (Agerpres). — 
Marele maestru iugoslav Rukavina 
conduce detașat în turneul zonal 
de șah de la Vmjacka Banja. După 
nouă runde, el totalizează 7 punc
te, fiind urmat de englezul Har- 
tson— 51 i(l)p, Adorjen (Ungaria), 
Malich IR. D. Germană). Psibil 
(Cehoslovacia) — 5i t p. Șahistul 
român Victor Cioeâltea, care în 
runda a 9-a a remizat cu Malich, 
ocupă locul 9 cu 4 puncte și o 
partidă întreruptă.

La Medulin (Iugoslavia). Olim
piada de șah a nevăzătorilor a

Luptă dirză pentru puc in meciul Finlanda — R.F.G. (13—3), una din 
confruntările decisive pentru evitarea retrogradării. Aci, finlandezul 

Keiinonen (nr. 6) este serios contrat de adversarul său Rotkirch 
Telefoto : C.T.K.-AGERPRES

t!

S-A ÎNCHEIAT turneul de calificare

PENTRU C. £ DE BASCHET-JUNIORI
SOFIA, 17 (Agerpres). — La Has- 

koyo au luat sfîrșit întrecerile u- 
nuia din turneele de calificare

ROMANI
INTERNATIONALE

continuat cu întîlnirile din turul 5 
al turneului final : România — 
Anglia 2—0 12) ; U.R.S.S. — Spa
nia 2—0 (2) ; S.U.A. — Ungaria 
3—1 ; Iugoslavia — R. D. Germa
nă 2! 2—IVt. Echipa României a 
c.îștigat cu 2t'2—lt'» meciul cu for
mația Spaniei, din runda a 4-a. 
în clasament conduce echipa URSS 
cu 14: 2(2) p, urmată de Iugoslavia 
— 12 p. România — lObș (2) p, R. D. 
Germană — 9*/s (1) p. Spania — 
7V» (2) p. Ungaria și S.U.A. — 
7’7s p. Anglia — 6 (2) p.

La Budapesta

IRIMICIUC A TERMINAT PE LOCUL 3-4
în continuarea turneului de sa

bie pentru ..Cupa Santelli" s-a des
fășurat la Budapesta și un con
curs individual la a cărui finală 
a participat și scrimerul român 
Irimiciuc, alături de cinci- trăgători 
maghiari.

Victoria a revenit lui Attila Ko
vacs (Ungaria), urmat de compa
triotul său Tamas Kovacs. Locu-

rile 3—1 au fost ocupate, la ega
litate de victorii, de sabrerul ro
mân Dan Irimiciuc și Peter Ma
rot (Ungaria). Prezența Iui Irimi
ciuc în partea superioară a clasa
mentului, alături de trăgători co
tați printre primii 5 din lume, este 
o nouă confirmare a posibilităților 
sale.

de
ju-

pentru campionatul european 
baschet rezervat echipelor de 
niori. în ultima zi a competiției, 
selecționata României a întîlnit for
mația Siriei pe care a învins-o cu 
scorul de 78—49 (46—19). într-un 
alt joc, Ungaria a întrecut cu 
67—58 (36—29) echipa Bulgariei.

Clasament final : 1. Ungaria — 
6 puncte ; 2. Bulgaria — 5 puncte ; 
3. România — 4 puncte ; 4. Siria 
— 3 puncte.

Pentru turneul final al campio
natului s-au calificat echipele Un
gariei și Bulgariei.

Turneul internațional de 
jucătorilor profesioniști) 
s-a încheiat eu victoria mai puțin scon
tată a jucătorului american Marty Rles- 
sen. Acesta l-a învins în finală In trei 
seturi 7—5. 6—2. 7—5 pe australianul Rod 
Laver, marele favorit al conourstilui. In 
clasamentul „Marelui premiu W.C.T." 
continuă să conducă Rod Laver cu 101 
puncte, urmat de compatriotul său Ren 
Rosewăll — 81 puncte, olandezul Tom 
Okker — 62 puncte, sud-africanul 
Drysdâle — 52 puncte, americanul 
thur Ashe — 50 puiicte etc.
■
Cursa automobilistică „Memorialul 
Clark", disputată pe circuitul de la 
ckenheim și contînd pentru campionatul 
european (formula TT), s-a încheiat cu 
victoria sportivului francez Jean Pierre 
Jaussaud. învingătorul, care a concurat 
pe o mașină .,Brabham", a fost urmat 
de englezul Mike Beuttler pe „March"* 
francezul Bob Wollelc pe „March" și 
elvețianul Xavier Perrot pe „March". în 
clasamentul campionatului european 
(■formula ID conduce austriacul Nicky 
Lauda cu 15 puncte, urmat de Morgan 
(Anglia) și Jaussaud (Franța) — 9
puncte.

Cliff
Ar

Jlm
Ho-

După desfășurarea cursei cicliste inter
naționale Paris — Roubaix, în care 
victoria a revenit belgianului Roger de 
Vlaeminck, în clasamentul trofeului 
,,Super-prestlge“ — Pernoud continuă 
să conducă campionul belgian Eddy 
Merckx cu 113 puncte. Pe locul doi sa 
află Dierickx (Belgia) — 91 puncte, ur
mat de Poulidor (Franța) — 90 puncte* 
Roger de Vlaeminck (Belgia) — 65 punc
te, Leman (Belgia) — 60 puncte etc. 
Primul clasat dintre cicliștii italieni este 
Gianni Motta, care ocupă locul 7 cu 40 
puncte.

JUSTIȚIA Sl-A SPUS CUVÎNTUL!9

F. a 
și prin 
anunță

CAMPIONATELE DE FOTBAL
R. D. GERMANA (etapa a 23-a):

F. C. Union Berlin — F.C. Loko
motiv Leipzig 4—1, Vorwaerts 
Stralsund — Dinamo Dresda 0—0, 
Wismut Aue — Chemie Halle 1—1, 
F.C. Karl Zeiss Jena — F. C. Karl 
Marx Stadt 4—1, F. C. Hansa 
Rostock — F.C., Magdeburg 0—3, 
Sachsenring Zwickau — Vorwaerts 
Frankfurt 1—1. Meciul Dinamo 
Berlin — Stahl Riesa a fost ami- 
nat, deoarece dinamoviștii susțin 
miercuri returul semifinalei cu Di
namo Moscova în „Cupa cupelor**, 
în clasament conduce F. C. Mag
deburg cu 34 p, urmată de Dinamo 
Berlin (un meci mai puțin) cu 29 
p, Dinamo Dresda 28 p, F. C. Karl 
Zeiss Jena 27 p etc

CEHOSLOVACIA (etapa a 19-a): 
Sparta Praga — Banik Ostrava

1—0 ; Spartak Trnava
kla Praga 2—0 ; T. Z.
cin — Slovan Bratislava 
A. C. Nitra — Sklo Union 
0—0 ; Inter Bratislava — Zbrojov- 
ka Brno 4—0 ; T. Z. Trjinec — Lo
komotiv Kosice 3—1 ; Tatran Pre- 
șov — Slavia Praga 3—1. Clasa
ment : 1. Slovan Bratislava — 28 
puncte ; 2. V. S. S. Kosice — 28 
puncte; 3. Spartak Trnava — 28 
puncte.

IUGOSLAVIA (etapa a 23-a) : 
Dinamo 
Steaua 
O. F. K.
Vardar
— Boraț 1—0, Sarajevo — Partizan 
0—1, Hajduk — Radnicki (K) 3—2, 
Celik — Mari bor 2—0. Radnicki 
(N) — Sloboda 0—0. Clasamentul:

— Du- 
Tren- 
3—0 ; 

Teplice

Zagreb — Zeleznicear 0—2, 
Roșie — VojvPdina 2—2, 
Beograd — Velej 1—0, 

— Olimpia 1—0, Sutjeska

în preliminariile olimpice

BULGARIA - POLONIA 3-1 (01)
SOFIA 17 (prin telefon). La Sta- 

ra Zagora, în prezența a 50 000 
de spectatori, a avut loc duminică, 
meciul-tur din preliminariile olim
pice între selecționatele Bulgariei 
și Poloniei. (De notat că ambele 
au venit cu reprezentativele A). 
Meciul s-a încheiat cu victoria 
gazdelor, scor 3—1 (0—1). Acesta 
este primul joc al primei reprezen
tative bulgare găzduit de orașul 
Stara Zagora. în prima repriză, ju
cătorii bulgari au dominat, dar 
fotbaliștii polonezi au contraatacat 
foarte periculos. La unul dintre a- 
ceste contraatacuri, Lubanski a 
deschis scorul (min, 37). După pau-

zâ, dominarea reprezentativei Bul
gariei s-a accentuat și ea a reușit 
egalarea. în min. 67, din lovitură 
de la 11 metri, transformată de 
Bonev. în același minut, pentru 
proteste la decizia arbitrului, Lu- 
banski a fost eliminat de pe teren, 
în min. 80, printr-un șut dintr-un 
unghi dificil, Dermendgiev preia 
conducerea pentru echipa sa, iar în 
min. 87 Bonev stabilește scorul fi
nal la 3—1.

Meciul a fost condus de o bri
gadă de arbitri români, avindu-1 la 
centru pe V. PADUREANU, iar la 
tușă pe C. Di nul eseu și L Cim- 
peanu.

Temo HNISTOV

ÎN EUROPA
Zeleznicear 35 p, Steaua Roșie 32 p, 
Vojvodina 30 p, O.F.K. 29 p.

UNGARIA (etapa a 21-a): Csepel— 
Vasas 3—0; M.T.K.—Videoton 5—0;
Eger—Salgotarjan 
Tatabania 1—2;
tertes 2—2; Komlo—Honved
Haladas—Pecs 0—2. In derbyul 
disputat simbătă, Ferencvaros 
vins cu 2—0 pe Ujpest.

Clasament: 1. Ujpest Dozsa 
puncte; 2. Ferencvaros — 28 puncte; 
J. Salgotarjan — 28 puncte.

l-o;
1—1; Diosgyor— 
Raba Eto—Egye-

0—0; 
etapei 
a în-
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Comunicatul pu - 
blicat zilele trecute 
de federația de fot
bal din R. 
Germaniei, 
care se
scoaterea din Bun
desliga a formați
ilor Arminia Biele
feld și Rot Weiss 
Oberhausen, din pri
cina „afacerii me
ciurilor trucate", se 
pare că începe să 
pună punct tene
broasei situații care 
a . existat timp de 
citeva luni în fot
balul vest-german-

Faptele sint cu
noscute. : cuprins
probabil de... furie 
că echipa sa, Ki
ckers Offenbach, a 
retrogradat, în ciu
da „grijii" sale ca 
acest lucru să nu se 
intîmple. președin

tele clubului din 
Offenbach. Hans 
Gregorio Canellas, 
a dezvăluit, la în
ceputul toamnei tre
cute, nu numai cum 
a încercat să-și sal
veze echipa, dar și 
modul cum au scă
pat de la retrogra
dare Arminia Biele
feld și Rot 
Oberhausen, 
tul... în fața 
relor de luat
ale televiziunii vest-

i i<f

Weiss
Și to 
came- 
vederi

germane. Firește, 
profesiunea, de ere 
dință a lui Canellas 
a făcut vîlvă, fede
rația s-a aiertft. au 
început cercetările, 
s-au strîns probe, 
au fost audiați mar
tori, s-au făcut con
fruntări. Ca in fața 
unui adevărat tri
bunal. Ca verigile u- 
nui lanț, o dezvă
luire scotea după 
sine o alta. Astfel, 
s-a aflat că Armi
nia a cumpărat me
ciurile cu VfB Stut
tgart (1—0 pentru 
Arminia), cu Hertha 
B.S.C (tot 1—0) ca 
si pe cel cu Schal
ke 04 (același 1—0) 
In felul acesta, Ar
minia a rămas în 
Bundesliga. Situație 
asemănătoare și cu 
Rot Weiss Oberhau
sen.

Probele adunate 
la dosar au dus, mai 
întîi la suspendarea 
pe viață a unui nu
măr destul de mare 
de jucători (printre 
care o serie de foști 
internaționali, ca 
Manglitz, Patzke, 
Wild, Neumann etc.) 
Iar acum, iată prin
cipalele acuzate, e- 
chipele din Biele
feld și Oberhausen

excluse din campio 
nat (numai pentru 
a nu perturba bunul 
mers al eomnetitiei 
ele vor continua, pină 
la finele ediției în 
curs, să joace în 
Bundesliga, dar me
ciurile lor, atît cele 
disputate pină acum 
cit și cele viitoare, 
vor fi considerate 
ca amicale).

Sentimentul 
care îl 
azi, după ce fede
rația 
țară a făcut lumină 
într-o 
proape unica 
amploarea și impli
cațiile ei în fotba
lul mondial, este a- 
cela că — așa cum 
era normal și se 
impunea — justiția 
și-a spus cuvîntul, 
într-o afacere tipi
că mentalității mul
tor sportivi din fot
balul profesionist

Spuneam la în
ceputul acestor rîn- 
duri că sancțiunea 
„începe 
punct“ 
afaceri. Începe, pen
tru că a rămas încă 
neclarificată situația 
echipei Schalke 04...

pe
încercăm

clin această

situație a-
prin

să pună 
tenebroasei

Mircea TUDORAN
_______________________________

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE-ULTIMELE ȘTIRI
CONCURSUL DE PATINAJ 

DE LA RIGA

Proba individuală feminină din 
cadrul concursului internațional de 
patinaj artistic de la Riga a fost 
cîștigată de Marina Titovăi (URSS) 
cu 1238,3 p. Concurenta româncă 
Doina Mitricică s-a. clasat pe locul 
6 cu 1127,6 p.

15 RECORDURI MONDIALE 
ALE HALTEROFILILOR 

SOVIETICI

Campionatele unionale de haltere des
fășurate la Talin s-au încheiat cu un bi
lanț remarcabil : 15 noi recorduri mon
diale și mai multe recorduri ale URSS.

La categoria super-grea, Vasili Alek
seev a stabilit un nou record mordial 
cu performanța excepțională de 645 kg 
la totalul celor trei stiluri. De asemenea, 
Alekseev a corectat și recordul lumii 
I* stilul „aruncat" cu Î37,500 kg.

Trei noi recorduri mondiale a realizat 
David Blegert, in limitele categoriei

semi grea : 555 kg la trei stiluri : 165.500 
kg la „smuls" și ZIO Kg la „aruncat".

TOSTAO LA VASCO 
DA GAMA I

Cel mai senzațional transfer din ulti
mii ani. din fotbalul brazilian, s-a a- 
nunțat duminică la Belo Horizonte de 
către președintele clubului local Cru
zeiro — Felicio Brandi —. care a co
municat că clubul său a căzut de acord 
cu clubul Vasco da Gama din Rio de 
Janeiro pentru transferarea cunoscutu
lui internațional Tostao. Centrul ata
cant al reprezentativei a și sosit la Rio, 
fiind primit de mii și mii de suporteri 
ai noului său club.

RIVERA — DREPT DE JOC ÎN 
„CUPA U.E.F.A.".

Federația italiană a comunicat că sus
pendarea internaționalului Gianni Ri
vera (A.C. Milan) pînă la S0 iunie a.c. 
nu operează și în privința participării 
sale la competiția europeană „Cupa 
U.E.F.A.". Așa cum s-a anunțat, Ri
vera a fost suspendat deoarece a iă- 
cut declarații insultătoare la adresa 
arbitrilor italieni și a președintelui co

misiei de delegări, fostul arbitrul inter
național Campanati. Acordarea drep
tului de joc pentru „Cupa U.E.F.A." 
constituie o excepție de la modul cum 
erau aplicate suspendările fotbaliștilor 
italieni. Președintele federației, Artemio 
Franchi, a explicat că, fiind vorba de o 
culpă privind comportarea în afara com
petiției, comisia de disciplină a înțeles 
să acorde acest drept internaționalului 
de la A. C. Milan.

TURUL CICLIST AL MAROCULUI
După disputarea a 6 etape, în Turul ci

clist al Marocului, tricoul galben a fost 
preluat de sportivul belgian Erik Ser- 
let. tl urmează in clasamentul general 
individual olandezul Fedor den Hertog 
— la 1,07 sec., sovieticii Strakov — la 
1,23, Komnatov — la 3,24. Fostul lider 
al cursei francezul Jacques Esclassan 
se află pe locul 6 la 4,51 de Serlet. Etapa 
a 6-a, desfășurată pe traseul Khenifra — 
Beni Mellal, a revenit Iul Aleksei Stra- 
kov (URSS) cronometrat pe 130 km 
cu timpul de ah 55:30.
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