
ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT
In ziua de 19 aprilie a. c. a avut 

loc, la Palatul Republicii, ședința 
Consiliului de Stat prezidată de to
varășul Nicolae Ceaușescu, președin
tele Consiliului de Stat.

La ședință au participat, ca invi
tați, miniștri și alți conducători ai 
organelor centrale de stat, precum și 
președinți ai unor comisii permanente 
ale Marii Adunări Naționale.

Consiliul de Stat a adoptat decre
tul privind înființarea, organizarea si 
funcționarea Ministerului de Interne, 
ca urmare a fuzionării Consiliului 
Securității Statului ți Ministerului A- 
facerilor Interne.

Consiliul de Stat a dezbătut și a- 
doptat, de asemenea, decretele pri
vind : ratificarea Tratatului cu pri
vire la interzicerea amplasării de 
arme nucleare și alte arme de dis
trugere in masă pe fundul mărilor 
ți oceanelor și în subsolul lor, des
chis spre semnare Ia Moscova, Lon
dra și Washington la 11 februarie 
1971; ratificarea Protocolului adițio

nal la Tratatul dintre Republica 
Populară Română și Republica Popu
lară Federativă Iugoslavia privind a- 
sistența juridică, semnat Ia Belgrad, 
la 18 decembrie 1960 ; ratificarea 
Convenției pentru reprimarea captu
rării ilicite a aeronavelor încheiată 
la Haga, la 16 decembrie 1970' ac
ceptarea unor amendamente la regu
lile anexe ale Convenției internațio
nale pentru ocrotirea vieții omenești 
pe mare, încheiată la Londra ta 17 
iunie i960, la care Republica Socia
listă România a aderat prin Decretul 
nr. 773/1966 ; ratificarea Convenției 
între Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Republicii 
Populare Bulgaria privind colaborarea 
vamală, încheiată la Sofia la 24 no
iembrie 1971 și aderarea Republicii 
Socialiste România la Convenția pri
vind înființarea Organizației de cola
borare în industria de rulmenți 
(O.C.I.R.) semnată la Moscova la 25 
aprilie 1964.

Consiliul de Stat a aprobat pro
gramul privind controlul pe care îl

va efectua, prin comisiile permanente 
ale Marii Adunări Naționale, în tri
mestrul II al anului 1972.

Totodată, în vederea îmbunătățirii 
activității în domeniul justiției, Con
siliul de Stat a hotărît ca organele 
competente să efectueze un studiu 
și să prezinte propuneri cu privire la 
perfecționarea legislației penale, a 
legislației privind sancționarea con- 
travențiilor, precum și a Legislației 
referitoare Ia soluționarea obștească 
a unor abateri.

în continuare, au fost rezolvate, ri
nele cereri de grațiere, precum și 
lucrări curente.

★
în cadrul ședinței, tovarășul Con

stantin Daicoviciu, în numele mem
brilor Consiliului de Stat, a expri
mat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
sentimentele de compasiune și pro
funde condoleanțe, în legătură cu 
încetarea din viață a tovarășului 
Andruța Ceaușescu, tatăl președinte
lui Consiliului de Stat.
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ETAPA A XXII-a A DIVIZIEI A LA FOTBAL

PLENARA CONSILIULUI 
AL FRONTULUI UNITĂȚII

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, miercuri 19 aprilie a avut 
loc Plenara Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, cu ur
mătoarea ordine de zi :

1. Informare cu privire la „Con
tribuția organizațiilor componente și 
a consiliilor Frontului Unității Socia
liste la activitatea politico-educativă 
și la mobilizarea oamenilor muncii 
pentru îndeplinirea angajamentelor 
luate ea răspuns la Chemarea Con
siliului Național.

2. Informare cu privire la realiza
rea planului de relații internaționale 
în anul 1971; planul de relații inter
naționale în anul 1972.

3. Unele măsuri organizatorice.
La plenară au participat ca invi

tați reprezentanți ai unor ministere, 
organe centrale și organizații de 
masă, secretarii Consiliilor oamenilor 
muncii de naționalitate maghiară și 
germană, secretarii consiliilor jude
țene ale Frontului Unității Socialis
te, reprezentanți ai presei centrale.

Plenara a dat o înaltă apreciere ac
tivității desfășurate de către toate 
organizațiile politice de masă și ob
ștești, de întregul nostru popor, pen
tru înfăptuirea Programului Partidu
lui Comunist Român, a ideilor de o 
mare valoare teoretică și practică d;n 
expunerea prezentată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Plenara C. C. 
al P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971 pri
vind îmbunătățirea muncii politico- 
ideologice și cultural-educative, edu
carea maselor în spiritul eticii și mo
ralei socialiste, al echității, exigen
ței și responsabilității comuniste.

Plenara a apreciat rezultatele ob
ținute de oamenii muncii de la orașe 
și sate în lupta lor pentru transpu
nerea în viață a angajamentelor lua
te în cursul anului trecut, ca răs
puns la Chemarea Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste. 
Realizările obținute în înfăptuirea 
sarcinilor de p'an în industrie și a- 
gricultură, pe tărîmul învățămîntului, 
științei și culturii au ridicat în'rer.ga 
țară pe noi trepte ale progresului și 
civilizației, evidențiază forța creatoa
re inepuizabilă a maselor populare 
conduse de partid, uriașele rezerve 
existente în toate domeniile de acti
vitate, marile posibilități pe care le 
deschide punerea lor integrală în va
loare.

Plenara adresează eroicei noastre 
clase muncitoare chemarea de a-și 
mobiliza în continuare eforturile în 
lupta pentru îndeplinirea cu succes 
a obiectivelor economice și sociale 
trasate de partid, pentru înfăptuirea 
tuturor sarcinilor planului de stat pe 
anul 1972, pentru punerea bazelor 
trainice realizării planului pe amil 
1973, în scopul ridicării neîncetate a 
puterii economiei noastre naționale, 
a ’ nivelului de trai al întregului 
popor.

Consiliul Național aprobă pe de
plin activitatea internațională desfă
șurată de Frontul Unității Socialiste 
în anul 1971, care se înscrie pe co
ordonatele politicii externe promova
te cu consecvență de partidul și sta
tul nostru, de dezvoltare a relațiilor 
de prietenie și colaborare multilate
rală cu toate țările socialiste, cu 
toate statele lumii, cu popoarele care 
luptă împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismului, 
cu forțele progresiste de pretutindeni.

Plenara dă o înaltă apreciere con
tribuției prețioase a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la elaborarea și 
înfăptuirea politicii externe a Româ
niei socialiste, activității sale labo
rioase, neabătute pentru triumful no
bilelor idei ale păcii și socialismuluL

Exprimînd năzuințele întregului 
nostru popor, Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste, aprobă 
cu un sentiment de mîndrie patr.oti- 
că, rezultatele fructuoase ale vizitei 
recent efectuate de tovarășul Nicciae 
Ceaușescu în opt țări de pe continen
tul african, considerlnd că această 
vizită istorică reprezintă o nouă și 
strălucită afirmare a principiilor po
liticii externe a partidului și sfatu
lui, o contribuție remarcabilă la creș
terea prestigiului României socialis
te în lume, la întărirea solidarității 
militante, internaționaliste a poporu
lui român cu popoarele țărilor afri
cane, cu toate forțele antiimpena- 
liste.

Plenara, cheamă toate organizațiile 
componente, pe toți cetățenii țării 
să sprijine activ și să-și aducă con
tribuția la crearea Fondului de soli
daritate internațională în lumina I’c- 
tărîrii Comitetului Executiv al C. C. 
al P.C.R. și a apelului Biroului Exe
cutiv al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste ca o expre
sie a sprijinirii luptei popoarelor îm
potriva imperialismului, pentru li
bertate și progres social, independen
ță națională și pace.

In continuare au fost supuse apro
bării plenarei cererile unor organi
zații de aderare la Frontul Unității 
Socialiste. Ținînd seama de rolul ce 
îl au In viața socială a țării, de do
rința exprimată de aceste organizații 
și instituții, plenara a aprobat cere
rea de a adera Ia Frontul Unității 
Socialiste a Societății de Cruce Roșie, 
a Consiliului Național al Organiza
ției Pionierilor, a Consiliului Nați
onal pentru Educație Fizică și Sport.

Plenara a aprobat următoarele ' 
schimbări în componența Biroului E- 
xecutiv și a Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste :

Tovarășul Vasile Pctop a fost e- 
liberat din funcția de secretar al 
Consiliului Național in legătură cu 
trecerea sa în altă muncă.

Tovarășul Mihai Levente a fost e- 
liberat din calitatea de membru al 
Biroului Executiv și din funcția de 
secretar al Consiliului Național în
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legătură cu trecerea sa în altă muncă.
Tovarășii Ion Ili-escu și Iile Rădu- 

lescu au fost eliberați din calitatea 
de membri ai Biroului Executiv în 
legătură cu trecerea lor în alte 
munci.

Tovarășii Mihai Dalea și Mihai 
Gere au fost aleși membri ai Birou
lui Executiv si în funcția de secre
tari ai Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste.

Tovarășul Miu Dobrescu a fost a- 
les membru ai Biroului Executiv.

Ținînd seama de aderarea la Fron
tul Unității Socialiste a Societății 
de Cruce Roșie, a Consiliului Nați
onal al Organizației Pionierilor și a 
Consiliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport, plenara a hotărît 
ca președinții acestor organizații, to
varășii Mihai Burcă, Virgiliu Radu- 
lian și Anghel Alexe, să devină 
membri ai Consiliului Național și ai 
Biroului Executiv.

Plenara a hotărît, de asemenea, 
să devină membri ai Consiliului Na
țional tovarășii Gheorghe Cioară și 
Ferdinand Nagy.

Plenara Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste a ho
tărît să propună sesiunii Marii Adu
nări Naționale ca in viitor durata 
unei legislaturi să fie de 5 ani. pen
tru a corespunde cu perioadele la 
care au loc congresele partidului, 
astfel încît platforma Frontului U- 
nității Socialiste în alegeri să pre
zinte în fața întregului popor pro
gramul de dezvoltare economică și 
socială a țării — adoptat de congre
sul partidului — pentru următorii 5 
ani. In legătură ci aceasta. Plenara 
a stabilit să proper ă sesiunii Marii 
Adunări Naționale ca mandatul ac
tualei legislaturi să fie prelungit cu 
doi ani.

Plenara a dat mandat Biroului E- 
xecutiv al Consiliului Național să 
formeze o comisie care să studieze 
actuala legislație cu privire la ale
gerile de deputați în vederea îmbu
nătățirii acesteia si dezvoltării în 
continuare a democrației socialiste.

Plenara a hotărît convocarea Con
ferinței Naționale a Frontului Uni
tății Socialiste la începutul anului 1973.

In cadrul dezbaterilor au luat cu- 
vîntul tovarășii Gheorghe Năstase, 
Gheorghe Petrescu, Aspazia V asiliu ’ 
Ion Dumitrescu. Mihai Uborny, Bră
duț Covaliu. Ana Durlah, Eugen Je- 
beleanu și Ștefan Pascu.

Exprimînd voința organizațiilor pe 
care le reprezintă, vorbitorii și-au 
manifestat adeziunea deplină la po
litica internă și externă a partidu
lui și statului nostru, hotărîrea de 
a-și consacra întreaga putere de 
muncă îndeplinirii cu succes a aces
tei politici pusă în slujba interese
lor fundamentale ale întregii noastre 
națiuni socialiste.

In încheierea lucrărilor Plenarei a 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

ÎNVINGĂTOARE ÎN PASIONANTUL DERBY CU U.T.A., 
F.C. ARGEȘ INTRA ÎN LUPTA DIRECTA PENTRU TITLU

Olteanu pleacă pe contraatac, iar Petescu, intuind pericolul, se repliază
• • Foto : Paul ROMOȘAN

Citiți în pag. a 4-a : Rela‘ari 
despre meciurile de ieri

REZULTATE TEHNICE

Universitatea Cluj — Dinamo 2—1 (2—0)
Rapid — Universitatea Craiova 2-0 (1-0)
Politehnica — C.F.R. 2—4 (0—2)
F.C. Argeș — U.T.A. 2-1 (1-0)
Sport Club — Jiul 1—0 (0-0)
Steagul roșu — Crișul 1—0 (0-0)
A.S.A. — Steaua 1—0 (1-0)
Farul — Petrolul 1—1 (1-0)

ETAPA VIITOARE: (4 mai)

Universitatea Craiova — A.S.A. Tg. Mureș
U.T.A. — Steagul roșu
Petrolul — F.C. Argeș
Jiul — Politehnica
Rapid Steaua
Universitatea Cluj — C.F.R. Cluj
Dinamo — Farul
Crișul — Sport club

CLASAMENTUL

1. U.T.A. 22 11 7 4 40—19 29
z F.C. Argeș 22 14 0 8 36—28 28
3. „U" Cluj 22 12 3 7 33—22 27
4. A.S.A. Tg. Mure; 22 10 7 5 25—19 27
5. Steagul roșu 22 10 6 6 27—14 26
6. Sport Club Bacău 22 11 4 7 34—26 26
7. Steaua 22 8 6 8 27-19 22
8. Dinamo 22 8 5 9 29—27 21
9. Rapid 22 9 3 10 26—27 21

10. Universitatea Craiova 22 8 5 9 26—27 21
11. Jiul 22 8 5 9 19—26 21
12. Farul 22 7 6 9 20—29 20
13. Petrolul 22 7 6 9 11—26 20
14. Politehnica 22 5 8 9 24—31 18
15. C.F.R. Cluj 22 4 7 11 18—31 15
16. Crișul 22 2 6 14 9—33 10

Apele atît de liniștite — pînâ 
ieri — ale acestui campio
nat, s-au râzvrătit pe neaș

teptate, punînd în alertă cele 
două extremități ale clasamentu
lui, unde se părea că este vorba 
de socoteli definitiv tranșate. Ast
fel, lupta pentru titlu s-a redes
chis, odată cu victoria pe care 
F. C. Argeș a repurtat-o în luptă 
directă cu' liderul clasamentului, 
U.T.A. Arădenii nu mai au acum 
decît un singur punct avans și, 
deși ei vor disputa pe teren pro
priu viitoarele două înttlniri — 
cu Steagul roșu și Dinamo — 
totuși, pe chipurile lor pot fi in
tuite, acum, umbrele îngrijorării. 
Nimic nu mai e singur 1 U.T.A. 
simte lingă ea respirația argeșe
nilor, pericolul pe care Lar putea 
reprezenta aceștia, din clipa 
cînd îl vor avea în mijlocul lor 
și pe Dobrin.

La celălalt pol al clasamentului, 
furtuna a fost și mai mare. Ieri, 
înregistrînd un nou eșec pe teren 
propriu, la capătul unui meci cu 
nimic mai puțin pasionant decît 
un film de aventuri, ieșenii lui 
Mărdărescu au intrat în „hora re
trogradării", distanța dintre ei și 
C.F.R. Cluj nemaireprezentînd o 
asigurare, în condițiile jocului pe 
care îl practică în ultimul timp 
cele două echipe.

Remarcabil este și succesul ce- 
Ileilalte formații clujene, Universi

tatea, în fața unui Dinamo care, 
chiar dacă nu mai are „punchul" 
de altă dată, este, oricum, un ad
versar redutabil, prin individuali
tățile sale. De asemenea, impre
sionează forța de joc a tinerilor 
fotbaliști de la A.S.A. Tîrgu Mu
reș, care au învins și pe Steaua, 
după ce, cu citeva zile înainte, 
întrecuseră o altă prestigioasă 
reprezentantă a fotbalului bucu- 
reștean — Dinamo. Nu este — 
să recunoaștem — o performanță 
la îndemîna oricărei echipe I 
(J. B.)

GOLGETERI
13 goluri : Oblemenco (Univ. Craiova) 

— 5 din 11 m.
11 goluri : Rugiubei (Sport Club Ba

cău).
10 goluri : Kun II (U.T.A.), Neagu 

(Rapid).
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utTaT 110) DERBYUL PRIMĂVERII

Cu excelenta sa evoluție, Mircea Toni (dreapta) l-a depășit pe Orlando 
Martinez

Foto : Dragoș NEAGU

Campionatele internaționale de sărituri ale României

Campionul de juniori al Europei, 
Frank Taubert, la București

Primele meciuri ale turneului
de box „Centura de aur"
Boxeri din 8 țări : Cuba (11), R. D. 

Germană (6), Ungaria, U.R.S.S. și 
Polonia (4), Cehoslovacia (3), Franța 
(2) și Bulgaria (1) s-au alăturat celor 
43 de boxeri români, onorînd turneu] 
Internațional dotat cu „Centura de aur“, 
care a debutat aseară, într-o ambian
ță de sărbătoare populară, la pati
noarul „23 August" din Capitală. A- 
proape 3 000 de spectatori au urmă
rit primele și pasionantele confrun
tări ale unui’ turneu care se anunță 
extrem de interesant.

CAT. COCOȘ. După ce timp de o 
repriză cubanezul Orlando Martinez 
l-a dominat net pe Mircea Toni, a- 
cesta a găsit antidotul și cu lovituri 
la ficat a slăbit forțele adversarului, 
depășindu-1 categoric în ultima repri
ză. Toni b. p. (4—1) Martinez. Si ur
mătorul meci a revenit boxerului to- 
mân, Vasile Kiss, care a convins 
majoritatea judecătorilor cu lovitu
rile sale puternice de dreapta, care 
l-au trimis o dată la podea pe tînă- 
rul Iuri Ko’.îcev (U.R.S.S.), posesorul 
unui stil curat. Kiss b. p. (3—2) Ko- 
lîcev. Și Iulian Lungu și-a întrecut 
adversarul, polonezul Wladislaw Mo- 
rus, pe care l-a depășit cu contra
atacuri executate în viteză. Lungu 
b. p. (4—1) Morus.

CAT. SEMICȘOAKA. încă din pri
ma repriză era clar că polonezul A- 
leksandr Wasowicz nu va putea te
zista vehemenței cu care l-a atacat 
Antoniu Vasile tot timpul. Vasile 
b. ab. 2 Wasowicz. Și lui Costică 
Bumb i-a fost suficient același timp 
pentru a-1 determina pe cehoslova
cul Frantisek Nemecek să abin.in- 
neze lupta, Bumb b. âb, g JiCHlCCCit»

CAT. SEMIMIJLOCIE. Victor Zil- 
berman b. ab. 1 Oldrich Opalka 
(Ceh.). Emilio Correa (Cuba) b. p. 
(3—2) Gh. Ene.

CAT. MIJLOCIE. Alee Năstac b. ab. 
2 Antoni Pazdzior (Pol.). Ion Petrea

Se pare că ediția 1972 a cam 
pionatelor internaționale de sări
turi în apă se va bucura de o par
ticipare mai selectă decît orieînd. 
Cel puțin așa am constatat, ieri 
dimineață, pe aeroportul interna
țional Otopeni, unde au sosit repre
zentanții R. D. Germane — Gitta 
Leupold (16 ani), Steffen Traue 
(17 ani) și Frank Taubert (16 ani), 
conduși de antrenorul Gunther 
Tippmann. Gitta Leupold este cam
pioana de senioare și junioare la 
platformă a R. D. Germane, iar 
Steffen Traue este și el un apre
ciat platformist, dețmînd locul se
cund în campionatele juniorilor. 
Cel mai valoros concurent este 
însă, fără îndoială. Frank Taubert, 
cîștigătorul medaliei de aur la 
trambulină — Rotterdam. 1971. a 
campionatelor europene de juniori. 
Precizînd că toți trei țintesc parti
ciparea la Jocurile Olimpice de la

Munchen și că, în acest scop, cam
pionatele internaționale ale țării 
noastre constituie un test de mare 
însemnătate, ne putem da seama 
că talentații reprezentanți ai R. D. 
Germane, țară în care acest sport 
are o deosebită răspindire și care 
a obținut medalii la multe ediții 
ale Jocurilor Olimpice, vor căuta 
să-și etaleze toate calitățile, ceea 
ce nu poate fi decit în folosul 
spectacolului.

Ceilalți oaspeți sosiți ieri sînt 
săritorii bulgari Rumianova Kris- 
tova. Valentin Todorov și Stefan 
Stoianov și cei vest-germani Rein- 
linde Khill. Ute Kleemann, Ursula 
Muckel, Rainer Kleemann. Henry 
Lorenz. Stefan Korsten. Spor
tivii din Ungaria și Austria vin în 
cursul zilei de azi.

Amintim că întrecerile vor avea 
loc sîmbătă și duminică, la bazi 
nul „23 August". (D. ST)

Programul de azi
GALA DE LA ORA 14 : cat. muscă: 

Gruiescu — Cercbia, C. Pop — Za- 
rektuiev (URSS). Molnar — Hotczke 
(Ceh.), Cojan —- Douglas (Cuba); 
cat. pană : Gorea — Alvarez (Cuba), 
Amăzăroaie — Ivanciu; cat. ușoară: 
Dobrescu — Kamniev (URSS), iloduț 
_ Regueiferos (Cuba), Cuțov — Pe
tit (Franța); cat. mijlocie mică : Mo» 
canu — Werner (RDG), T. Nicolae
— Garbey (Cuba), D. Mihalcea — 
Kemmel (Ceh.).

GALA DE LA ORA 19 : cat. semi- 
ușoară : Ciochină. — Bollow (RDG), 
Mageri — Palacios (Cuba), Stanef — 
Kolev (Bulgaria) și Antonio Vasile
— Costică Bumb ; cat. semimijlocie : 
Popa — Sobczak (Polonia), Gîrda — 
Kajdi (Ung.), Prodan — Kaiser (RDG), 
și Victor Zilberman — Emilio 
Correa (Cuba) ; cat. semigrea : 
Stump — Hubert (RDG), Banu — 
Toții (Ung.),

b. ab. 3 Jugo Zimpel (R.D.G.), Ion 
Gyorffi b. p. (4—1) Alessandro Mon
toya (Cuba).

CAT. GREA. Ion Alexe și Teofilio 
Stevenson (Cuba) non-combat pentru 
dublă rănire în repr. 1, Dumitru Ze- 
linca b. ab. 2 Lajos Juhăsz (Ung.), 
Ilie Dascălu b. p. (4—1) Valeri Pace- 
tuhin (U.R.S.S.), Iancu Anghel b. ab. 1 
Hartmut Klemmșțțjn (R.p.G).

ȘI-A ONORAT PROMISIUNILE
PITEȘTI, 19 (prin telefon, de la 

trimisul nostru)
Așteptat cu un mare și legitim in

teres, derbyul acestei primăveri și-a 
onoraț întrutotul promisiunile. Re- 
ferindu-ne la cadrul partidei, este, 
poate, suficient să spunem că 
într-un stadion cu 15 000 de locuri 
au pătruns azi (n.r, ieri) peste 
25 000 de spectatori, alte citeva mii 
ascultînd meciul la porțile stadio
nului, grație tranzistoarelor și unui 
telefon fără fir, diin om în om, 
prin care se transmiteau evenimen
tele întîlnirii... Privitor la decizia 
partidei, după opinia noastră re
zultatul este just, victoria argeșeni
lor meritată. între' cele două echi
pe existînd o diferență — în joc 
— de un gol.

încercînd o caracterizare a me
ciului, vom spurue că deși întîlni- 
rea a prilejuit o dîrză și pasionan
tă luptă, am asistat, totuși, la un 
spectacol de reală frumusețe, pen
tru că lupta a avut toate atributele 
unei întreceri care place specta
torilor. Cele două echipe au prac
ticat un fotbal modern, foarte di
namic, în care țesătura precisă a 
combinațiilor s-a conjugat cu mo
mente de creație personală, de fan
tezie creatoare a unui Domide, Ro
șu sau M. Popescu, care au adus

o notă în plus de atractivitate. Mai 
decisă în fazele de atac, pe care 
le-a repetat de zeci de ori, cu o 
mare ambiție, echipa gazdă și-a 
creat mai multe situații de poartă 
decît U.T.A., care a jucat uniform 
marea majoritate a timpului (for- 
țind abia în final), cu „același pas", 
cu o disciplină tactică riguroasă 
și cu o economie precisă a efor
tului, elemente care reprezintă 
atu-uri, tiar și... minusuri atunci 
cînd v.-ei să smulgi o decizie. Pînă 
în cele din urmă, „sprinturile" re
petate ale piteștenilor au avut cîș- 
tig de cauză.

Iată, succint, filmul derbyului :

F.C. Argeș începe jocul nervos, pri
pit. U.T.A. se arată în primele mi
nute foarte calmă. Pentru liniștirea 
spiritelor ,arădenii trimit din cînd 
în cînd mingi înapoi la Vidac, Do
uă voleuri ale lui Roșu (min. 9 și 
min. 13) trec pe lingă... deschide
rea scorului. În min. 14 „cade" pri
mul gol al jocului : Olteanu ia o 
minge în apropierea centrului te
renului, înaintează pină la limita 
careului de 16 ni. și șulează Ia ră
dăcina barei, Vidac pleacă țîrziu

Marius POPESCU

DUPĂ „INTERNAȚIONALELE” DE GIMNASTICA, CU GiNDUL LA J, 0.

ACEASTĂ BINEVENITĂ NEMULȚUMIRE...
9291972
Munchen

[ 128 ce zile |

Publicul a aplaudat o lungă se
rie de succese românești la cam
pionatele internaționale de gimnas
tică dotate cu „Cupa Gh. Mocea- 
nu“: cele două titluri la individual 
compus, patru victorii ale gimnas
telor și trei ale gimnaștilor în în
trecerile pe aparate. Și dacă aceste 
aplauze s-au lăsat ca o cortină 
peste cea de a XV-a ediție a com
petiției, dincolo de ea, am regăsit 
circumspecția specialiștilor, a an
trenorilor exigenți și lucizi pentru 
care rezultatele înseamnă mai ales 
confirmare și mai puțin euforie.

„Victoria lui Dan Grecu n-a fost

Dincolo de satisfacția succeselor apare — ca un factor de progres “ 
exigența antrenorilor

o surpriză pentru noi, ci o confir
mare a previziunilor făcute", ne-a 
spus a doua zi după încheierea 
competiției prof. Iosif Hidi, unul 
din componenții colectivului care 
se ocupă de pregătirea lotului olim
pic al gimnaștilor. Din explicațiile 
cu multă bunăvoință oferite s-a 
desprins clar constatarea că evolu
ția sportivilor noștri nu a satisfă
cut decît în parte.

TENDINȚE ÎMBUCURĂTOARE

Dacă Dan Grecii a concurat în 
real progres, dovedind o remarca
bilă constanță și avînd pe par
cursul exercițiilor puține elemente 
ratate, ceilalți gimnaști înaintează 
mai lent spre nivejul de comporta

re așteptat din partea lor. Petre 
Mihaiuc are scuza de a fi reintrat 
cu o pregătire mai sumară după o 
perioadă de boală (dar i se repro
șează că nu manifestă mai multă 
grijă pentru sănătatea sa). Mircea 
Gheorghiu și Nicolae Achim încep 
să-și reintre în formă, după între
ruperi fortuite ; ultimul, chiar, s-a 
situat aproape de cel mai bun ni
vel atins anul trecut.

Promițătoare erte evoluția lui 
Constantin Petrescu și a lui Radu 
Branea, tineri recent promovați în 
lotul olimpic. Ambii desfășoară o

Sebastian BONIFACIU

(Continuare în pag, a 2-a) ■

(Continuare în pag. a 4-a)

Inelele au just aparatul în care Dan Grecu și-a dominat net adversarii, 
atit la exercițiile impuse, cit si la liber-alese

Foto i fJ. DRAGOȘ
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ATLETISMUL CLUJEAN 1ȘI REAȘAZĂ PUNCTELE DE SPRIJIN I FINALA CAMPIONATELOR UNIVERSITARE IA GIMNASTICA MODERNA

Convorbire cu Nicolae MUREȘAN, președintele C. J. E. F. S. Cluj
191»), ștafeta generațiilor pornind 
cu entuziaști înaintași ca Aurel 
Nemeș (400 m), Teofil Moraru și 
Zorilă Pop (greutate), trecînd prin 
cea a campionilor balcanici Lazăr 
Badea (ciocan), Fr. Nemeș (400 m), 
Ludovic Gali (maraton), Pompiliu 
Stoichițescu (lungime) — între cele 
două războaie mondiale — ca să a- 
jungă apoi la pleiada glorioasă a 
promoției Ion Moina — Sever Co- 
racu — Ion SLenide, precursori ai 
celor peste 20 de maeștri ai spor
tului care și-au pregătit cu migală 
performanțele de rezonanță inter
națională pe pistele Parcului spor
tiv „Babeș-Bolyai" și ale 
lui Municipal.

dențimea, între anii 1954—1956 aso
ciația sportivă studențească „Știin
ța- Cluj ciștigînd campionatul 
național pe echipe. în ultimii 5—7 
ani. insă, centrul de greutate și ate
lierul principal de formare și pre
gătire a atltților clujeni s-a 
din parcul Babeș-Bdlyai ți 
„U“, la stadionul Municipal, 
drul secțiilor de atletism 
C.SM., Școala sportivă și 
„Nicolae Bălcescu / 
gram de educație fizică).

mutat 
de la 
în ca
de la 
Liceul 

(secția cu pro-

Stadionu-

— Este vorba, deci, de 
bogățire a hărții atletice 
sau doar de • reașezare a 
telor de sprijin ?

o im- 
1ocale 
punc-

kol, Andrei Șepci și demifondistul 
I. Moldovan) sînt în lotul națio
nal.

— De ce dispune la această 
oră baza materială a atletismu
lui pe meleagurile Someșului ?

— Clujul posedă trei baze spor
tive cu amenajările și aparatura 
necesare, o sală care asigură con
diții de continuitate în procesul de 
instruire. în județ mai avem o 
pistă de atletism la Cîmpia Turzii, 
în curș de reamenajare fiind 
de la Turda, Dej și Gherla.

— Care sînt perspectivele 
mei discipline olimpice pe 
toriul județului dv ?

cele

pri- 
teri-

EDIȚIA IEȘEANĂ-0 REUȘITĂ DEPLINĂ
zile, sala spor- 
găzduit finala

— După cite știm, atletismul 
clujean a avut dintotdeauna un 
sol mănos, hrănit din belșug cu 
seva entuziasmului...

— Istoria, atletismului clujean 
este veche și bogată. La 12 octom
brie 1884 a luat ființă prima uni
tate atletică pe aceste meleaguri 
(Clubul Atletic Cluj), pentru ca la 
17 mai 1885 să se organizeze pri
mul concurs public de .atletism cu 

probe de alergări, sărituri și arun
carea greutății.

La 11 septembrie 1911, a fost 
inagurat primul stadion, pe locul 
celui actual. Firul se deapănă apoi 
prin intermediul atletismului univer
sitar („U a luat ființă în octombrie

istorie...
generația

OUmpiadei de la

— File de 
gem însă la 
lai în anul 
Miinchen 1072, la perspectivele 
atletismului clujean..

Să ajun- 
Ilenei Si-

— Stadiul actual, atins 
tismul clujean, are la bază 
activitate competițională 
rată an de an, atit sub 
sportului de masă cît și 
de performanță. Numai în anul 1971 
s-au organizat 47 de concursuri 
atletice (dintre care unele cu dura
ta de 2—3 zile) ceea ce a însemnat 
aproape o competiție pe săptămînă. 
Mult timp (de la începuturile sale 
și pînă prin 1965), pepiniera atle
tismului clujean a constituit-o stu-

de atle- 
o bogată 
desfășu- 
aspectul 
a celui

— Cred, mai curind. că e 
de o reașezare, atletismul univer
sitar — care prin tradiție și resurse 
trebuie să dea tonul — travers’nd 
incâ o perioadă de eclipsă. După 
părerea mea. fărîmițarea sportului 
studențesc în prea multe entități 
organizatorice a dus doar la creș
terea personalului administrativ, 
scăzindi, in schimb, numărul perfor- 

ultimii 10 ani, 
cetatea 
dublat,

vorba

»

k SIA4■ '!< Campionatele re
publicane de scri
mă ale juniori
lor mici, plasate 

în plină vacanță de primăvară,
ne-au deschis în mod revelator
ferestrele spre viitorul acestui 
sport. Și în ambianța dulce a ano
timpului am simțit o adiere de aer 
proaspăt pe care specialiștii aflați 
în jurul planșelor au primit-o cu 
vădită bucurie. Este promisiunea 
unui nou schimb pentru scrima 
noastră, un schimb cu cîteva ele
mente de mare perspectivă.

Exceptînd floreta masculină, ce
lelalte arme — mai ales floreta 
feminină și sabia — au atins un 
foarte bun nivel tehnic, ceea ce 
demonstrează că posedăm un ma
terial uman de calitate dar. tot
odată, că antrenorii care se con
sacră ridicării generațiilor noi de 
mușchetari au desfășurat o acti
vitate laborioasă, confirmată de re
marcabila comportare a elevilor 
lor. în fruntea acestora s-a situat 
antrenorul emerit AL Csipler, pe

ÎNTÎLNIRE INTERNAȚIONALĂ 

ÎN CAPITALĂ
Duminică, o întîlnire internațio

nală de scrimă în Capitală. Se 
vor întîlni formațiile de floretă fete 
și sabie ale cluburilor I.E.FS. si 
Zbrojnevka Brno (Cehoslovacia > 
Meciurile, care vor fi găzduite de 
sala de scrimă de la stadionul Re
publicii (de la ora 9) reprezintă re
turul celor care au avut loc, îh 
toamna trecută, la Brno.

După trei tururi 
și înaintea celui 
de al patrulea (ul
timul) care va în

cepe la sfîrșîtul acestei săptămîni, cla
samentele diviziei B se prezintă astfel :

SERIA A II-A

MASCULIN, SERIA 1
1. Politehnica Brașov 15 15 0 1222— 837 30
2. Voința Zalău 15 10 5 1089— 921 25
3. Crișul Oradea 15 9 6 903— 8.'!6 24
4. Sănătatea S. Mare 15 7 8 1032— 898 22
5. Vo-ința Tg. M. 15 4 11 1052— 042 19
6. Sănătatea Aiud 15 0 15 ■507—1451 14

1. Academia Militară 15 14
2. p.t.t. Buc.

1. Voința Tim. 15 :11 4 1108— 907 2€
2. Olimpia Sibiu 15 8 7 1078—1073 23
3. Univ. Craiova 15 0 7 959— 965 25
4. Știința Mediaș 15 7 8 1101—1117 22
5. Constr. Arad 15 7 6 1073—11W 22
6. Știința Petroșani 15 4 11 879—1026 10

SERIA A III-A
1. Farul Constanța 12 11 1 1035- 737 Î3
2. Politehnica Lași 12 S 3 954— 864 21
3. C.S.M. Iași 12 5 7 761— 786 17
4. Rapid C.F.R, Gl. 12 3 9 732—4035 15
5. A.S. Armata Bc. 12 3 9 «62— 922 15

SERIA A IV-A

3. Universitatea Buc.
4. Voința Ploiești
5. Progresul Buc.
6. Comerțul Tîrg.

FEMININ,
1. Voința Tg. M
2. Pedagogic Tg. M.
3. Rapid Deva
4. Univ. Cluj
5. Știința Sf. Gh.

SERIA A
1. Metalul Salonta
2. Univ. Craiova
3. Constr. Arad
4. Medicina Tim.
5. Voința Oradea
6. Crișul II Oradea

1 1175— 861 29
15 11 4 1085— 958 26
15 10 5 1008— 915 25 
15 6 9 940— 996 21
15 4 11 878— 951 19
15 0 15 878—1283 15
SERIA I

12 12 0 837—497 24
12 8 4 626—590 2C
12 4 8 579—669 16
12 4 8 554-S56 16
12 2 10 568—752 14
II-A
15 13 2 982—664 2»
15 9 S 761—12» M
15 7 8 710—793 22
15 6 9 641-S°3 21
15 5 10 629—723 29
15 5 10 631—961 29

CURSURI DE ARBITRI LA SATE
Din inițiativa profesorului de educați» 

fizică R. Buzoianu. din comuna Mc.-a 
Miresii, județul Brăila, s-au organizai 
cursuri de arbitri la cinci rkmur. sc>-- ■ 
tive : handbal, atletism, voiei. fotba. șț 
baschet. Lecțiile au fost urmate de •» 
do băieți și 30 de fete de Ia școala din 
localitate. 40 dintre cursant! au reușit 
să treacă cu succes examenul fir.ai. de- 
venind posesori ai brevetului de artn- 
tru-elev.

I. BALTAG, coresp.

TERENURI DE SPORT ÎN CARTIERE

în cartierul, „Mureșeni" rin municipiul 
Tg Mureș au început lucrările de ame
najare a unor terenuri de handbal Șj 
volei, destinate locuitorilor de aici. De 
asemenea, complexul clubului sportiv 
..Mureșul- îsi mărește aria cu două te
renuri de handbal, două de baschet $; 
tot atîtea de tenis de cimp. Tot aici va 
fi dată în folosință, pînă ia 30 aprige, 
o pistă de carting.

„CUPA ȘCOLARULUI" LA ȘAH

Șahul se bucură de multă popularitate 
în rindul elevilor Liceului nr. 1 d-.n Ca
racal. îndrumați cu atenție de profeso
rul de educație fizică Ion Pîrvulescu. 
multe fete și băieți au Îndrăgit acest 
joc. participînd la diverse concursuri 
republicane prin corespondență.

La ediția din acest an a „Cupei șco
larului". competiție de amploare, echipa 
Liceului nr. 1 din Caracal, compusă din 
Octavian Carzon, Dan Nicu. Ion nie și 
Marcel Pirvu. a ocuoat primul loc, cu
cerind invidiatul trofeu. Victoria este 
rodul perseverenței și priceperii celor 
patru șahiști. Șl pentru a întregi această 
satisfacție, o veste a fost dată elevului 
Octavian Carzon. că a fost selecționat 
în echipa reprezentativă a țării (?ah 
prin corespondentă) pentru meciurile 
cu Suedia și Ral'».

G, DONCIU, eeresp.

FERESTRE DESCLMSE SPRE VIITOR

care nu l-a părăsit nobila ambiție 
de a ne dovedi că la Satu Mare 
Se mai nasc campioni și care a 
plecat cu două titluri (La floretă 
fete și la spadă) spre orașul din 
nordul țării ce-și merită, indiscu
tabil, sala de scrimă aflată _
acum — în plină construcție.

Al doilea pol al scrimei noastre, 
la nivelul celor mai tinere spe
ranțe. a fost Bucureștiul, nu nu
mai pentru titlul obținut la sabie, 
eter și pentru că a furnizat un 
mare număr de finaliști la majo
ritatea probelor. Secțiile de scri
mă de la Șc. sportivă nr 1 Vi
itorul. Progresul. CPMB au pre
zentat o serie de elemente, unele 
din ele cu reale calități.

Aria geografică de pe care au 
provenit protagoniștii campionate- 
lor nu s-a limitat, din fericire, la 
aceste două centre. Clujul a dat 
pe Boul campion al floretiștilor. 
Craiova continuă tradiția la spadă, 
Brașovul ne-a oferit un sahrer 
foarte bine pregătit. Oradea și Tg. 
Mureș se mențin printre centrele 
active, in fine Careiul (prin me
ritul inimosului antrenor A. Co
vaci) a apărut in două din finalele 
acestor campionate.

Rămine un neplăcut semn de 
întrebare in tot acest context al 
constatărilor îmbucurătoare: ce se 
întimplă cu floreta masculină ? A- 
ceasta a fost singura probă in ea-e 
fiualislh au arătat carer.; 
de ordin tehnic, practăsod 
mă 
cu 
trăgători au avut dascăli pricepuți. 
Sau. poete, atenția acestora s-a 
îndrepta: prea mult spre celelalte 
arme ? (S. B.).

merilor. Dacă în 
numărul studenților din 
noastră universitară s-a 
participarea acestora La activitățile 
sportive a scăzut de la 60—65c/., la 
40—45° o ! în acest context trebuie 
apreciată și propunerea în privința 
înființării unui club atletic școlar- 
universitar în Cluj. Pe primul plan 
trebuie adusă nu forma organizato
rică (ar 
ci baza 
o sală 
acestui 
cadrele
Și, înainte de acestea, să transfor
măm competițiile școlare în între
ceri viabile

mai fi o unitate în plus...), 
sa materială (un stadion și 
destinate in exclusivitate 

club), aria de investigare, 
de antrenori și tehnicieni.

— Care este, concret, aportul 
școlii și universității la anima
rea vieți atletice clujene ?

— Atletismul școlar are 5 secții 
afiliate (trei în Cluj, cîte una la 
Turda și Dej), cu 205 sportivi le
gitimați și 14 profesori de specia
litate, 6 reprezentanți fiind în lo
turile naționale. Din cei 53 de atleți 
studenți pregătiți de 10 cadre spe
cializate la clubul „U“, doar 4 (de- 
catloniștii Vasile Bogdan, Curt So-

ÎNAINTEA „

oesîu' de rudimeatar
totul inexplicabil, căc

CLASAMENTELE LA ,.B

SERLA
1 Voința Coaataa|a
2. Pedagog^ Galați
3. Univ. n Iași
4. Sănătatea PI.

» Confecția Dorohot
SERIA

A

A
1. Voința Buc. 11 17 i i«- m «
2. Arhitectura Buc. 1* 10 • 11M— M M
3. I.E.F s. n ÎS 12 s mo »
4. Progresul Buc. 18 9 » «•— 901 Ti
5. Olimpia Buc. 11 S U MO— ws O
6. Uaiv. Buc. M 2 I< 7M—MU JB
7. Medicina Buc. ÎS 2 16 7<7—1*9 20

„S SECUNDE"
Dan Chiriac ca arbitru neutru *a 
turneul de calificare pentru Jocu
rile Olimpice de la Mmcoen. Tur
neul va avea loc în Olanda, intre 
3 și 13 mai.

• Primul turneu al turului trei 
al diviziei feminine A pragranxai 
pentru vineri, simbâtă șj duminică 
în sala Dinamo din Cap tală. va 
fi condus de urmă tarii arbitri de
legați de Colegiul central de spe
cialitate : St Palici. E. Sarcssy. 
M. Vodă. I. Krasznai. dr. Dir 
Chiriac. XL Tănâsescu. V. Borde- 
ianu, P. Marin. C. Neg-ulescu. 
S. Filoti și G. Chiraleu.

• La Școala generală nr IM a 
fost inaugurată activitatea ce 
truhii de min: baschet. condus > 
conf. univ Aristea Hrișcă, prod 
can al I LFÂ

între

— în planul de dezvoltare pe 
cinci ani și în planul de pregătire 
pe ciclul olimpic atletismul ocupă 
locul cuvenit. Cifra bugetului atle
tic pe acest an este mai mare decît 
a celorlalte discipline sportive. Di
namica activității de performanță 
tinde să plaseze atletismul clujean 
la locul pe care trebuie să-l ocupe 
ca reprezentant al unui județ ce a 
dobîndit trei ani consecutiv locul 
I in întrecerea pe țară
C.J.E.FTS; Astfel, dacă între 1960 
—1970 au existat 15 secții afiliate 
cu 565 sportivi legitimați, se pre
vede xa in actualul cincinal să fiin
țeze 19 secții cuprinzind 697 atleți. 
Dacă în deceniul trecut au fost 24 
de clujeni în loturile reprezentati
ve de juniori, tineret și seniori, 
pentru acești cinci ani se propun 
34 de atleți. Creșterea antrenorilor 
va fi de la 54 la 65 (noi nume a- 
dăugîndu-li-se lui I. Amâut, Gh. 
Biro, Gh. Kiss, M. Pâșcălău, D. 
Olteanu), iar două noi terenuri de 
atletism vor apare in județul nos
tru în acest interval de timp, unul 
dintre acestea nu peste mult timp, 
lingă Universitatea „Babeș-Bolyai". 
Olimpiada bate la ușă și speranțele 
noastre se leagă de inepuizabila 
energie și putere de muncă a Ile
nei Silai, medaliată cu argint la 
J.O. din Mexic, de talentul, ambiția 
și caltățile fizice ale tinărului de- 
catlonist Vasile 
Mîine veți auzi 
ca Hoinărescu, 
loan Gaja...

în urmă cu cîteva 
turilor din Iași a 
campionatelor republicane univer
sitare de gimnastică modernă. Be
neficiind de o organizare irepro
șabilă — asigurată de Ministerul 
Educației și Învățămîntului, in co; 
laborare cu Universitatea Iași și 
C.J.E.F.S. — competiția a constituit 
nu numai o reușită din punct de 
vedere tehnic, ci și o excelentă pro
pagandă făcută acestui sport în 
rîndul spectatorilor din localitate.

Iată o scurtă relatare a competi
ției, la care s-au aliniat peste 80 
de gimnaste reprezentînd Politeh
nica, Arhitectura și I.E.F.S; — toa
te din București, Universitatea și 
Medicina din Cluj, Politehnica Ti
mișoara, Universitatea și Politehni
ca Iași.

La categoria a Il-a, sportiva 
bucureșteancă Virginia Linteș (Po
litehnica) s-a impus cu autoritate 
în fața adversarelor ei, cucerind 
nu numai titlul la individual com
pus, ci și toate locurile întîi pe 
obiecte. Cea mai reușită evoluție a 
ei a fost la exercițiul liber ales, 
în cadrul căruia a prezentat multe 
elemente inedite, cu grad mare dt 
dificultate și deosebit de spectacu
loase, lucrate în viteză și cu pre
cizie. în acest fel eleva apreciatei 
profesoare Gineta Stoonescu cuce
rește primul său titlu de campioană 
universitară.

Următoarele două clasate — Ga
briela Zelinschi (Univ. Iași) și Ană 
Maria Szabo (Univ. Cluj) — au im
presionat și ele prin dinamica 
execuțiilor și prin calitățile fizice, 
dar carențele pe care le-au dovedit 
la mînuirea obiectelor (imprecizie, 
aruncări joase etc.) le-au handica
pat în obținerea unui punctaj mai 
mare.

La categoria I, chiar de la pri
mul schimb s-a văzut clar că lupta 
pentru titlu se va da între Carmen

Vasiliev (I.E.F.S.) și Alexandrina 
Popovici Tănase (Univ. Iași). Por
nind handicapată de la prima exe
cuție — unde a primit notă de 
consult (9,15) — studenta bucureș- 
teancă a remontat diferența, cîști- 
gînd exercițiul următor (impus cu 
minge — 9,30) și instalîndu-se, ast
fel, la conducere (adversara ei di
rectă a fost notată cu 9,10). Dez- 
nodămîntul a fost însă surprinză
tor, căci după ultimul schimb 
campioană a devenit gimnasta ie- 
șeancă (9,45 față de 9,30 obținut^ 
de reprezentanta I.E.F.S.), și cu 
toate că punctajul general a fost 
egal, clauza regulamentului (medie 
mai mare la exercițiile impuse) a 
favorizat-o pe sportiva din Iași.

Fără a diminua cu nimic din 
meritele învingătoarei — de altfel 
o sportivă cu mari resurse și posi
bilități de afirmare — considerăm 
că ar fi fost normal ca brigăzile 
de arbitraj să nu aibă în compo
nență 3 arbitre localnice și numai 
una din București !

In sfîrșit, clou-ul întrecerii a fost 
concursul ansamblurilor, în care 
Politehnica București a primit a- 
plauze la scenă deschisă pentru 
sincronizarea, spectaculozitatea și 
frumusețea execuției. O remarcă se 
cuvine și ansamblului de la Poli
tehnica Timișoara (antrenoare — 
.asist, univ. Maricica Raicu), neaș
teptat de omogen. Iată clasamen
tele finale, la individual compus:

Categ. a Il-a : 1. VIRGINIA LIN- 
TE.Ș (Politehnica București) 26,65 p 
— campioană republicană univer
sitară pe 1972 ; 2. Gabriela Zelin- 
schi (Universitatea Iași) 26,35 p ; 
3. Ana Maria Szabo (Universitatea 
Cluj) 25,50 p.

Categ. I : 1. ALEXANDRINA 
TĂNASE POPOVICI (Universitatea 
Iași) 37,05 p — campioană repu
blicană universitară pe 1972 ; 2. 
Carmen Vasiliev (I.E.F.S. Bucu-

ieșeană A. POPOVICI,Gimnasta
campioana categoriei I la actuala 

ediție a „universitarelor" 
Foto : E. HOFFER

rești) 37,05 p ; 3. Marga Dumitru 
(Politehnica București) 35,50 p.

Ansamblu : 1. POLITEHNICA 
BUCUREȘTI 19,40 p — campioană 
universitară pe 1972 ; 2. Universi
tatea Timișoara 19,00; 3. Arhitectu
ra București 18,80 p.

Horia ALEXANDRESCU

ACEASTĂ BINEVENITĂ NEMULȚUMIRE..!•••
(Urmare din pag. 1)

Bogdan. Iar mîine? 
de Eva Zorgo, An- 
Mariana Nedelcu,

Paul SLAVESCU

exemplară muncă de pregătire care 
începe să-și arate roadele. Pentru 
a-și îmbogăți experiența de con
curs li se va da prilejul să parti
cipe la cîteva competiții interna
ționale.

CURSEI PĂCII" Șl A EXAMENULUI OLIMPIC

SPORTUL NOSTRU CU PEDALE FACE INTENSE EFORTURI
Ciclismul românesc trăiește un 

moment pe cît de important, pe 
atit de dificil. Propunindu-și mi
siunea de a participa la Olimpiada 
de la Munchen. s-a simțit obligat 
să-și suprasolicite forțele. O va face 
in continuare, chiar și după ce 
selecționerii vor introduce în dele
gația României pentru J.O. și echi
pa de 100 km contratimp. O va 
face, pentru că ambițioșii noștri 
rutieri și antrenorii lor doresc imul 
dintre prin

acoperit. S-a apelat la Mircea Vir
gil, mai departe — pentru cel de al 
doilea loc — lăsind timpul să re
zolve... Aceasta în ceea ce privește 
echipa pentru ..Cursa Păcii".

Lotul olimpic n-are, nici eL 6 
situație mai bună. Dimpotrivă. 
Descompletat, completat și iar des
completat (desigur, au fost motive 
obiective. dar._), el a suportat lovi
tura cea mai grea prin accidenta

lul Vasile Teodor, liderul 
ontestat al sportului nostru cu 
ale. Pe cale de refacere, mui- 

îpion a întrerupt insă 
perioadă de timp antre-

ce pri- 
antrena-

— acum, 
consideră 
carențele

Se poate, deci, trage concluzia 
că nivelul la care s-au efectuat 
exercițiile impuse a fost satisfă
cător, în schimb la liber-alese s-au 
înregistrat greșeli destul de mari. 
Această situație creează antrenori
lor lotului obligația de a se ocupa, 
în perioada următoare, cu o grijă 
sporită de exercițiile liber-alese. 
Urmează să se completeze exerci
țiile unor gimnaste cu elemente noi, 
cu un grad înalt de dificultate, 
elemente aflate — de fapt — în pre
gătire.

Se mai are, totodată, în vedere 
necesitatea rodării gimnastelor în 
condiții de concurs, în acest scop 
urmînd să se participe la noi în
treceri, să se organizeze întîlniri 
bilaterale, concursuri de demons
trație cu public. „Mai avem, așadar, 
de muncit pînă la Olimpiadă, a 
încheiat prof. M. Simionescu. Ni
velul comportării actuale a gim
nastelor noastre nu ne satisface 
încă deoarece știm bine, cu toții, 
că el mai poate fi mult îmbunătă
țit".

Binevenită nemulțumire care își 
va arăta — sperăm — roadele în 
zilele fierbinți ale întrecerilor olim
pice de la Mtinchen !

La polul opus, în ceea 
vește conștiinciozitatea în 
mente se află N. Opreșcu 
în vizibil regres — care 
că talentul poate suplini 
în pregătirea fizică generală și în 
cea specifică.
REPERE PENTRU NOUA ETAPA

Pentru perioada ce urmează an
trenorii vor urmări, cu precădere, 
lichidarea deficiențelor înregistra
te, mai ales, în exercițiile impuse 
la eal și inele. Acest din urmă a- 
parat. de exemplu, mai pretinde 
gimnaștilor noștri două elemente 
care necesită multă forță : planșa 
înainte și roata înapoi în stînd pe 
mîini. Lc cal, în schimb, este ne
cesar să se insiste asupra execuții
lor integrale pentru dobîndirea si
guranței, a cursivității. La paralele, 
ca și la bară, atenția trebuie în
dreptată asupra sfîrșitului exerciții- 
lor in care s-au produs, încă, frec
vente ratări.

în privința exercițiilor liber-ale
se, se constată că nu toți sportivii 
și-au pus la punct exercițiile sta
bilite pentru J. O. Voiumuî de 
muncă necesitat aici va fl însă 
redus, deoarece deprinderile 
naști lor sînt formate în mare 
sură. Se impune de asemenea, 
tenție sporită pentru ritmul 
cuțiilor și ținuta gimnaștilor.

ACCENT PE „IMPUSE"
Prof. Maria Simionescu, antre

noare federală pentru gimnastica 
feminină, ne atrage atenția că s-a 
pus un accent deosebit pe exerci
țiile impuse pentru întemeiatul mo
tiv că la J. 
hotăritor în 
chipelor.

în ultima vreme, 
antrenoare s-a preocupat, totodată, 
de completarea exercițiilor liber 
alese cu elemente dificile cum ar 
fi, de exemplu, coborîrea la para
lele a lui Goreac, Grigoraș și 
Paula loan. S-au operat de aseme
nea schimbări în compoziția exer
cițiilor la sol (pentru Grigoraș, 
Coman, Sabău, Simonfi ș.a.), așa 
după cum au trebuit să se modifice 
coborîrile unor gimnaste la parale
le și bîrnă pentru asigurarea di
versificării pretinse, acum, de re
gulamentul internațional.

vor evolua în zilele următoare pes
te graniță. Astfel, vineri pleacă în 
Italia rutierii Constantin Grigore, 
Iou Cosma, Vasile Budea și Vasile 
Selejan — primii trei fac parte din 
lotul olimpic, cel de al patrulea 
fiind component al echipei pentru 
„Cursa Păcii" — pentru a parti
cipa, pînă la 2 mai, la o serie de 
curse de fond. Constantin Ciocan 
și Ștefan Suciu (in cazul cind se 
va însănătoși) vor fi — intre 28 
aprilie și 2 mai — prezenți ia În
trecerile din Berlinul occidental, in 
timp ce Alex. Sotrenie. N. Andra- 
nache și Andrei Sacin
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făcut un antrenament pe șoseaua București — Ploiești (varianta Buftea)nle naționale auteri. rutierii

mai 
gim- 
mă- 
o a- 
exe-

O. acestea au un 
stabilirea ierarhiei

colectivul

cetoși timp, ciclismul românesc 
UcăGie să Le reprezentat (bine) și 
la cea de a 25-a ediție, jubiliară, a 
jCuraei P4cu". Berlin—Praga—Var- 
wna. Becw.-oașteni că la numărul 
Otec de rutieri pe care-i anem, la 
——.s--1 ș. max redus de concu- 
rent; eu o vatoare dt de dt mai 
ri&cată. la situația materială pre
cară (pe cale de a se îmbunătăți 
iatzwftra) efortul este considera
bil. Dx această cauză există po- 
sSsdtatea unor fisuri, a unor „ac- 
ddeste*. De altfel, unele s-au și 
irtî. fcst»Iră".-.rea fraților Suda 
•ădili flrt fiton*. dar utili în a- 

tpe încurcată), creează 
e cu ereu va putea fi

De
s?

A.pe ce

Piese schimb. Scule, Montaj. Prelucrări. 
Turnătorie ș.a. Ion Grigoriu, Gh. Bratu, 
(Prelucrări). Ion Mihai. Gh. Banu, (Tur
nătorie) — iată numai cițiva dintre con- 
curenții care s-au remarcat

Mișu AVANU, coresp. județean
SALA EXISTA,

DAR ACTIVITATE SPORTIVA, NU !
Vechea sală a sporturilor Constructo

rul din Galați aparține în prezenl 
I.C.A.Z.-ului. Întreprindere in care aeti- 
viiatța sportivă este ca și in^xișlentă 
De aceea, su&erăm Consî’iului judQț°an 
al sindicatelor ca această sală să fie

namentele, n-a participat la o se
rie de competiții internaționale și, 
acum, dintr-o exigență â la „mai 
catolic decît Papa", el nu este 
prevăzut să ia startul într-o serie 
de competiții internaționale, care 
au tocmai caracterul de a pregăti 
rutierii noștri pentru marile con
fruntări.

în această situație grea, pe care 
sportivii și antrenorii o înfruntă 
cu bărbăția și curajul caracteristi
ce practicanților acestui sport 
dur, se află ciclismul nostru la ora 
începerii întrecerilor de vîrf. O 
singură adiere favorabilă : spriji
nul tot mai concret și tot mai efi
cient al Biroului C.N.E.F.S.

Ce fac în momentul de față re
prezentanții ciclismului românesc ? 
Alergătorii fruntași (o parte din
tre ei, firește), din ambele loturi

nea, dacă va primi avizul medicu
lui) vor concura în competițiile ce 
se vor desfășura în Austria. La 3 
mai, va avea loc, la Berlin, reuni
rea componenților echipei pentru 
„Cursa Păcii". Dacă frații Suciu 
vor fi opriți de medic să participe 
la curse, echipa va fi completată 
cu Mircea Virgil și cu încă un a- 
lergător nedesemnat la această oră.

Firește, de importanță majoră 
este ceea ce se întreprinde pentru 
lotul olimpic. El are asigurat un 
program („nici prea-prea, nici foar- 
te-foarte“) ce poate fi îmbunătățit 
pe parcurs. Rămîne însă de văzut 
dacă în viitoarea pregătirilor pen
tru „Cursa Păcii" va mai exista 
forță suficientă pentru a se ocupa 
cineva șl de acest lot care, fără 
discuție, are de îndeplinit cel mai 
important obiectiv al anului.

Hristache NAUM

rol
e-

de
ECHIPELOR ȘCOLII SPORTIVE 1

ÎN
Echipele de

Iii sportive 1
tuat un turneu în Polonia. Forma
ția masculină, campioană națio
nală de școlari și juniori, a întîlnit 
la Tomașowo echipa locală cu ace
lași nume, care activează în liga 
a Il-a. Gazdele au învins cu 3—1. 
In cel de al doilea joc, voleibaliștii 
bucureșteni au dispus cu, 3—0 de 
S. C. Wielun, echipă tot din liga a 
doua. Echipa de fete a dispus în 
primul joc cu 3—2 de junioarele 
din Tomașowo, cedînd însă pe al 
doilea cu 1—3.

POLONIA
băieți și fete ale Șco. 
din București au efec-

DE CE AU FOST ÎNVINSE

REPREZENTATIVELE NOASTRE ÎN R. D. GERMANĂ?

pane jecAcor- s -«Moare Gbioe-
Tt. Ccra. si Oraful GK

G:neorgit--De Se eurtne să rrer.po- 
-iot i th'MjT jr
chn prcxspâia secție a Bradul
SHn;c„ care au sâ $<* ciaseze ps
iqi loc onorat-^ Iaxâ probe
lor An4iriant’ — Mana Battle <A.-la
tul GbeorsMcBi) 91 loa CMbbohmi (Pe- 
troîul T&. Ocna): pere<fci bAraip — 
Câșuneanu și Ion Izrail (PeMM T«. 
Ocna); echipe — ATfntnl Ofiwghirni 

Cornelia STÂNESCU 
metodist la Casa de cultură

Slăr.ic Mokfova 
TROFEUL CAMPiONiLOR-ELfVl

In județul Ilfov a fneepen o inedit 
competiție rezenaiâ ixeeior de culwrĂ 
generală șl de speciaîiLSie. vor*»
de un concurs pok sportiv, dotat 
„Trofeul campionilor", in programul că
ruia figurează întreceri ••.le&sni.
oină baschet, handbal, orientare turis
tică și tenis de cimp. Reprezentatul 
celor 18 licee au foșt imp^rțiți in - 
grupe geografice. La Intreeecilp elimi
natorii au participat, pînă in prezerv 
aproape 4 de tineri și tinere sporu**. 
urmînd ca învingătorii seriilor să se ro
tii nească in turneul final, programat la 
sfirșitul lunii mai.

Pentru buna desfășurare a disputelor 
preliminare, asociațiile sportiv’*' ș--au 
amenajat terenuri simple din pămint 
zgură sau b’fum.

Ion ILIESCU, coresp.

iztiS G» j

T swrtorou coresp. județea
FE NOUA ARENA DE FONCE

de 
tiv al st 
ra. 4ata ca 
a a’»TU l-x
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CONCURSURI AMICALE 
DE PESCUIT SPORTIV

La 17 
rești un 
ret, după care a fost desemnată re
prezentativa Capitalei pentru con
cursul bilateral. Acesta s-a desfășu
rat în ziua de 18 aprilie, tot la 
București, 
al acestor 
fășura la 
iunie.

aprilie a avut loc la Bucu- 
concurs de lansetă — tine-

Cel de al doilea concurs 
reprezentative se va des- 
Cluj, la începutul lunii

Duminică, la Bragadiru. vor avea 
loc concursuri de pescuit sportiv 
staționar e— tineret și adulți — .or
ganizate de către Asociația vlnățo- 
rdor și pescarilor sportivi din sec
torul V al Capitalei.

înscrierile pe listele de participare 
se fac pînă sîmbătă. orele 13.

PREGĂTIRI pentru 
„CUPA PRIETENIEI"

Vineri și sîmbătă. la Dej. pe rîul 
Someș, va avea icc un concurs de

pescuit staționar in urma părui a vor 
fi constituite cele două echipe (A' și 
B), care vor reprezentâ Româftia 
în competiția internațională „Cupa 
prieteniei". La această manifestare 
participă echipele tuturor țărilor so
cialiste. Ediția din acest an a con
cursului va avea loc în țara noas
tră, la 25 iunie, tot pe rîul So
meș.

Reprezentativele noastre de popice, 
care se pregătesc pentru campiona
tele mondiale din Iugoslavia (Split, 
27 mai — 4 iunie) au intrat în ul
tima fază a pregătirilor, susținînd, 
în deplasare, cîteva partide interna
ționale. Primul test a avut loc la 
sfîrșlțul săptămînii trecute la Mu
cheln, în R.D. Germană, iar peste 
cîteva zile, echipele noastre vor ju
ca în Cehoslovacia, iar săptămînă 
viitoare în Iugoslavia. Un program 
pregătitor de o intensitate maximă, 
întrucît selecționatele, țărilor respec
tive se situează pe primele locuri în 
ierarhia internațională.

După cum se știe, în întîlnirile cu 
puternicele reprezentative ale R.D. 
Germane, formațiile noastre au fost 
învinse, băieții Ia un scor mai puțin 
sever (5659—5725 p d). iar fetele — 
de la care așteptam mai mult, dat 
fiind excelentul lor palmares — de 
trei ori consecutiv campioane mon
diale — au pierdut la o diferență 
mai mare : 2478—2599 p d. Aceste în- 
frîngeri nu sînt însă de natură să 
ne alarmeze, mai ales că popicarii 
noștri au jucat destul de bine La 
Miicheln și, cu mici excepții, au fost 
egali adversarilor lor, care benefi
ciau din plin cje avantaj,ele arenei 
proprii, care la popice sînt, de multe 
ori, hotărîtoare. După cum ne rela
ta L. Szocs, secretarul general al 
F.R.P., _ care i-a însoțit pe sportivii 
noștri în R.D.G., pistele arenei men
ționate prezentau unele curiozități 
care i-au handicapat pe reprezentanții 
noștri. S-a jucat _ pe piste moi, unde 
atit la „pline" cît și la deschiderile 
„izolatelor" bila trebuia lansată eu 
„șurub" mare și în forță, elemente eu

care sportivii noștri nu sînt prea o- 
bișnuiți. Gazdele au profitat de ca
racteristicile pistelor, depășindu-ne 
net și la lovituri de „nouari : 72—52 
la băieți și 26—14 la fete.

Dar nu trebuie să ignorăm nici 
deficiențele sportivilor noștri. Jucă
toarele, de exemplu, cu excepția 
zXnei Petrescu, au fost imprecise la 
„izolate", doborînd între 110 și 130 
de popice (Petrescu 144). La totalul 
„izolatelor", gazdele au fost superi
oare cu peste 100 de „bețe". Mai tre
buie adăugat și faptul că două din
tre componentele de bază ale forma
ției noastre, Crista Szocs și Elena 
Trandafir, au evoluat cu mult sub 
valoarea lor obișnuită, fiind notate 
pe foaia de arbitraj cu cele mai sla
be rezultate, 393 și, respectiv, 408 p.'d.

Reprezentativa noastră masculină 
a evoluat ceva mai bine, toți com- 
ponenții ei obținînd cifre peste 900 
p.d., iar P. Purje a fost jucătorul nr. 
2 al reuniunii, doborînd 985 de po
pice (după fostul dublu campion 
mondial, Luther cu 1000 pd din 200 
de lovituri mixte). Băieții au avut 
în general o comportare constantă, 
realizînd cifre apropiate atît In con
cursul pe echipe cit Și în turneul in
dividual, Cîteva exemple : Gh. Sil
vestru 929 pe echipe și 935 în tur
neul individual, I. Micoroiu 941—926 
și I. Băiaș 964—944.

Dubla întlhiire cu selecționatele 
R’?', Germane a oferit tehnicienilor 

concluzii intere- 
viitoare de veri
lor contribui la 
formațiilor noaș- 
C.M.

sportului popicelor 
sânte iar partidele 
ficare ale loturilor 
ultimele finisări ale 
tre participante la

T. R.
VÎNĂTORI DE COMBATERE 

A RĂPITOARELOR

Asociațiile vînătorilor și 
rilor sportivi din sectoarele 
taiei organizează duminică

pesca- 
Carh- 
vînă- 

tori colective de combatere a răpi
toarelor în pădurile Căbăl. Fetești 
Nord, Videle. Babele, Dărăști. Car- 
venia. Independența, Între-Olturi. 
Nicolae Bâleescu, Plătărești, Săpu- 
nari, Tămădău, Boiintin, Vasilați 
și Vadul Lat.

înscrierile vînătorilor pe listele 
de participare — la sediile aso
ciațiilor se fae plnă vineri o- 
rele 29.

AZI, ULTIMA ZI LA LOTO
Tragerea Loto de mîine va fi te-

--- i din Studioul 
începere de

levizată direct 
leviziune cu 
19J4L

Participanții _
pot cîștiga autoturisme la 
și numeroase premii în bani.

Vă recomandăm a juca pe bi
lele fractionate, fi formă de parti
cipare extrem de simplă și avan
tajoasă. Astăzi este ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor.

la această

de Te
la ora

tragere 
alegere

MJMERELE EXTRASE LA CONCURSUL 
P&ONOEXPRES NB. 16 DIN 19 Al’iilI.Ii;

■Fend general de nremil : 
din care 1 503 446 lei' report.

Extragerea I: 27 H 36 30 S
Fond de premii : i 860 386 lei, din care 

1 195 183 lei report -categ. 1.
Extragerea a U-a : 16 24 25 5 ÎS
Fond de premii : 935 042 lei, din care 

303 263 lei report categ. A.

Rubrică redactată de LOTO- 
rRONOSI’ORT.

2 795 438 lei,
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CE LOC OCUPĂ SPORTUL
ÎN PREOCUPĂRILE Șl ÎN BUGETUL

DE TIMP AL STUDENȚILOR?
Educația fizică șl sportul constituie un mijloc puternic de formare 

e tineretului pe laturile consolidării sănătății și a virtuților etice. In com
plexul proces al educației, sportul și educația fizică, înțelese ca perma
nențe de activitate, reprezintă componente esențiale de care invățămintul 
— ca sistem organizat — se preocupă susținui, căutind echilibrul în acti
vitățile specifice, profesionale și cele obștești

Pornind de la aceste considerente, redacția noastră și-a propus in
vestigarea modului în care se aplică și se exprimă în viața de toate zi
lele a studențimii noastre aceste cerințe de evidentă importantă socială, 
căutind răspunsuri la întrebarea : ce loc ocupă sportul în preocupările și 
bugetul de timp liber al studenților?

Astăzi — primele însemnări și opinii_

BUCUREȘTI: Mai mult de o treime din numărul 
studenfiior de la A.S.E. — pe stadioane și in sălile 

de sport. Nu este, insă, indeajuns...

Academia de Studii Economice 
din Bueurești se poate mîndri că 
este una din unitățile de învățâ- 
mînt superior cu cel mai mare nu
măr de studenți. Aproape 8 000 de 
tineri și tinere frecventează cursu
rile diferitelor facultăți, Insuștn- 
du-și în anii de studii cunoștințele 
necesare economiștilor, profesorilor 
sau specialiștilor în diferite do
menii de activitate. Dar, așa cum 
aveam să ne convingem, la A.S E., 
jn afara preocupărilor pentru o 
bună pregătire profesională, stu
denților le-au fost create, în spe
cial în ultima vreme, condiții tot 
mai bune pentru practicarea spor
tului. a mișcării și exercițiului fi
zic. Dacă în anii trecuți cadrele 
didactice de la catedra de educație 
fizică aveau motive temeinice să 
se plîngă de situația precară a 
bazei sportive, acum lucrurile se 
prezintă mult îmbunătățite, patri
moniul sportului fiind îmbogățit, 
chiar în ' 
Romană) 
satisfac 
renurile 
atribuțiile inițiale.

O recentă vizită la A.S.E. și o 
discuție cu lectorul univ.
Vasiliu (de la catedra 
fizică) ne-au relevat o 
pecte îmbucurătoare 
sportului și la cea a 
sportive de masă în special. Inter
locutorul nostru ne-a pus ia dispo
ziție datele necesare

în cinstea semicentenarului 
U.T.C. au fost organizate tn să
lile de jocuri (tov. Adrian Vasiliu 
vorbea cu multă mîndrie și satis
facție de aceste săli) competiții de 
baschet și volei, la care au parti
cipat peste 
den te. Și la 
campionate 
în vederea

prezentative pe Academie pentru 
participarea la Campionatele Uni
versitare. Astfel, au loc întreceri 
de atletism, handbal, baschet, vo
lei, fotbal, tenis de masă șah și 
gimnastică. Vorbind despre fotbal, 
trebuie amintit că pină tn prezent 
au avut loc 11 
inter-facultâți. 
nare a acestei 
și o partidă 
care s-au întilnit formațiile Calcui- 
Cibernetică cu reprezentativa stu
denților congolezi ce studiază in 
țara noastră. Rezultatul? 3—3 după 
o dispută extrem de interesantă și 
mult aplaudată de numeroasa a- 
sistență. formată din studenți și

meciuri inter-ani și 
iar ca o tncunu- 

activităti a avut loc
.internațională", in

studente la care s-au adăugat mul
te cadre didactice

Numărul studenților și studente
lor de la Academia de Studii Eco
nomice 
sportivă 
ia 2 500. 
re, dar 
drian Vasil.u. ea are toate șansele 
de a fi majorată In perioada ce 
urmează și acest lucru consti
tuie obiectivul de bază aî catedrei 
de educație fizică.

Tn afara acestor preocupări, ca
drele didactice de țpecialitate au 
avut și au în vedere și o intensă 
activitate sportivă ce se desfășoară 
în eâmrne. în acest fel. peste 1 000 
de cămmiști practică gimnastica 
de angrenare după un program 
stabilit de catedra de specialitate, 
iar pentru competițiile spontane 
la fotbal, handbal. volei și șah. 
studenții ți studentele au la dis
poziție terenuri și săli adecvate, 
unde activitatea sportivă nu 
teneș te.

Deci, după numai citeva Iu 
la începutul acestui an. AS 
poate mlndri cu o bogată < 
tate sportivă de masă. care, 
cum ne-au spus gazdele, tinde să 
capete o arr.nloare care să angre
neze toată masa de studenți. Este 
un obiectiv greu de realizat, dar 
încercările au întotdeauna șanse 
de reușită—

angrenat în activitatea 
de masă poate fi estimat 
Deci, o cifră mulțumitoa- 
așa cum aprecia tov. A-

eon-

4

incinta Academiei (Piața 
cu 3 săli de sport, care 

cerințele actuale, iar te- 
din curte și-au recăpătat

Adrian 
de educație 
serie de as
ia adresa 
activităților

500 de studenți și stu- 
celelalte ramuri se tin 
pe grupe și facultăți 
formării echipelor re-

CRAIOVA: Pentru a se afirma in sportul 
de performantă, sau numai pentru plăcerea — fi 
utilitatea — de a practica exercifiile fizice...
Centrul universitar era ovear. 

este frecventat, la cursuri de e. de 
peste 4 000 studenți. 
1 800 fete, aparținted 
cultăți.

O adevărată masă 
umană. In eare dragostea de sport 
este armonios împleti tă cu setea 
de învățătură. Toți studenții eare 
pășesc zilnic Pragul 
cursuri și sem:narii, fi cunosc foar
te bine pe profesorul C. Cenzăia- 
du, șeful catedrei de educare fi
zică a universității, pe asistentul 
universitar Cerne! Stroe, președin
tele Asociației sportive și oe pro
fesorul Ion Dobrițoiu. secretarul 
clubului. Cu tzAi trei am avut zilele 
trecute o convorb.re pe tema spor
tului în centrul universitar Crro- 
va. Reamintind cele 8 secții de 
performanță ale clubului, cu echi
pele deja cunoscute In competițiile

«finire eare 
celor 10 fa-

sălilor ce

BRAȘOV: Activitatea permanenta 
bun propagandist!

Noua universitate brașoveană 
are aproximativ 5 000 de studenți 
și cea mai mare parte dintre ei 
sint cuprinși — intr-o formă sau 
alta — ji în perimetrul activităților 
fizice. Majoritatea se simt atrași 
spre sporturile de tradiție univer
sitară, prevăzute și cu faze finale 
în campionatele studențești, cum 
sint! jocurile sportive, atletismul, 
schiul ji tirul. Acestor discipline 
prioritare, dacă terenul este pro
pice, li se adaugă și altele, dind 
posibilitatea unor concluzii sufi
cient de elocvente. De pildă, cam- 

pe
cient de elocvente. De pildă, 
pamatul universitar intern ■ 
am și facultate — a cuprins peste 
2 300 participant; crosul de toam
nă a reunit la start peste 600 stu
dent și studente ca și alte între
ceri cum au fost Cupa căminelor 
la minifotbal, Cupa anilor I etc.

Chiar in aceste zile de primă
vară, o inițiativă sportivă animă 
masa studențească brașoveană în 
patru discipline. Este vorba de 
„Cupa Gaudeamus’ organizată 
pentru orientare turistică, șah, schi 
și tenis de masă. Ierarhizarea fi
nală ține seama pe lingă valoarea 
sportivă și de un indice de parti
cipare. ceea ce constituie un sti
mulent organizatoric inter grupe 
și interfacultățt. Alte acțiuni de 
masă, asemănătoare, au fost or
ganizate și in sezonul rece care, 
in mod practic, s-a încheiat i con
curs de săniuțe la Pietrele lui So
lomon, un triatlon atletic de sală, 
cuprinzind sărituri tn lungime și 
înălțime de pe loc și împingerea 
mingii. Noi forme, cum sint cro
surile de primăvară sau triatlonul 
atletic în aer liber, organizat în 
cadrul ..Cupei Semicentenarului" 
cu participare în jurul a 2 000 per
soane, sint programate in cursul 
lunii aprilie. Formula acestei în
treceri este interesantă și novatoa- 
re, fiind un concurs prin cores
pondență pe țară, aspect învioră
tor prin punctele de referință fur
nizate și de alte centre universi
tare

Sportul de masă studențesc bra
șovean nu trăiește numai printr-un 
sistem de competiții multisportiv 
ei și prin acțiuni de atragere și 
inițiere, cum sint cursurile de tul- 
turism — cu o bază materială 
care va necesita completări — de 
schi, curs care a funcționat zilnic 
timp de 2 luni la Poiana, cu echi
pament gratuit, furnizat de Aso
ciația studenților și cu instructori 
din cadrul catedrei de educație 
fizică; în perspectivă un alt cerc 
— de tenis — este pe cale să-și

Azi, la „Tineretului"

„U‘‘ CLUJ,

Partida de divizia A dintre e- 
chipele feminine de handbal Uni

versitatea București și Universita
tea Cluj (restanță din etapa a 
VII-a a primului tur) se dispută 
astăzi, începînd de la ora 16,30, pe 
terenul de la „Tineretului11,

cel mai

înceapă activitatea încă din pri
mele zile ale lunfi aprlie.

Numărul și frecvența participă
rii la activitățile sportive depind, 
în mare măsură, de organiza-e fi 
in acest sens experiența anterioa
ră a ușurat acțiunea i se foloseau 
curent programele ud io student",

radiof.care 
organizare.

programe interne de 
pentru propagandă fi 
afișe sugestive etc.

Cu toate realizările 
domeniul sportului de wiasd, ce fi 
in cel de performantă, la secțiile 
de atletism, schi, alpinism, tir ji 
jocuri sportive, cuprinderea masei 
de studenți nu este totală și nici 
permanenta activităților fizice nu 
se află pe măsura dorințelor. O 
mare greutate a constituit-o și facă 
o mai constituie lipsa unei baze 
sportive proprii. Situația va înre
gistra, desigur, schimbări spectacu
loase prin intrarea in funcțiune a 
noii săli de sport din cadrul vii
torului sediu universitar și, fn 
continuare, a bazei sportive com
plexe pe care Universitatea Bra
șov și-o construiește la Dirste.

efective în

republxzme, L Dobrițora • ținut 
sa oreozeze că țt&±e*-a spertufix 
craaovean trebuie urează mai sus. 
râd în perspectivă vizează pro
movarea in diviza A a use: echroe 
ce judo, ln săre sbjdenu. V. Tlre.. 
Ccnsîantîn CLX. H. Stog tși pot 
vaîortfira ma. ixne lairr.r.l —, 
preoavarea In crv ra B a echipe: 
de handbal muri iha și ooele a 
-re; e-tfipe for.ia.me -tes d.rxa A. 
Sint plauri PC re-.gk de
oarece «șa otet
C. Cemăianu. In rîndurije stodei>- 
țxlor există o tsare dcxtnță de a 
face sport. Crgamarea tzner cem- 
perițfi devestrte tradițxjeaie. cum 
sint -C-opa ar.ficr întfr* la baschet. 
LancoaL fotbM. ț**» tenis de masă 
— compet ț.i organizate la acHess: 
e so pi me, pe facnfaăți și ic ierir- 
C-jitâți — întreceri CU nearia z.le- 
lor festive cum a fost recenta 
„Cupă a sanicectenarului U.TjCL“. 
dovedesc că la Craiova există mult 
teren fertil 
sportului atit 
perf orm a.-.țâ.

Președintele 
tul C. Stroe. 
că deși baza materială — terenuri 
și săli — se află Ir.că, deficitară, 
pe micuța bază sportivă din Calea 
București, unde există terenuri de 
volei, baschet și handbal bitumi
nate, activitatea este, totuși, con
tinuă și din dragostea pentru sport, 
lecțiile de educație fizică sint ți
nute pe .porțiuni de teren redus*, 
fiindcă tot timpul studenții sint 
amatori de jocuri. Evident, în a- 
ceste condiții sînt folosite și arie 
baze sportive deja existente, iar 
atunci cind acestea nu ajung, te
renurile improvizate din .Luncă* 
sint fmoăr*,:te Intre studentL

Deci. în „Cetatea Băniei*, sportul 
are o mare aderență în rindul stu- 
dențifor și studentelor, iar atunci 
cind penuria bazelor sportive va 
fi rezolvată, rezultatele înregistrate 
vor atinge un nivel care să satis
facă exigența tuturor.

□entru practicarea 
de masă, cit și de

Asociației, asisten- 
a tînut să precizeze

Raid realizat de :
Paul IOVAN, Mihai RARA 

și Ștefan GURGUI 
coresp. Județean
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MEDALII DE BRONZ

PENTRU ECHIPA ROMÂNIEI

IN OLIMPIADA DE ȘAH

A NEVAZATORILOR

campioane continentale la tenis de masa
individuale încep astăzi la RotterdamProbele

CIOCÂHEA REMIZEAZĂ
CU RIMMA

IS TURAEUl ZOSAl
trei

1X13

noile campioane ale 
surclasat adversare- 
reușit să obțină nici 
Reprezentantele Un-

^î^Tn lume
Cea de-a 4-a ediție a Olimpiadei 

de șah a ne văzătorilor «-a încheiat 
la Medulin (Iugoslavia) cu victoria 
echipei " 
puncte, 
echipei lugo 
medalia de 
mâniei — 1 _ 
următoare s-au clasat, _  _____
R D. Germană — 14V» p. Spania — 
11 p, Anglia — 10"/t p, S.UA. 9',S p. 
Ungaria — S'/r

tn ultima rundă, echips României 
a terminat la egalitate (2—2) cu e- 
chipa URSS. Alte rezultate: Anglia- 
R.D. Germană 2—2, Spania— SUA 
2: j—IV»; Iugoslavia — Ungaria 4—0.

U.RS.S., care a totalizat 21 
Medalia de argint a revenit 

loslaviet cu 20v, puncte, iar 
_j bronz selecționatei Ro- 

— 151/, puncte. Pe locuri!® 
în ordine:

lumii, Steilan 
stingaci. i-au fost 

10 minute ca să 
in favoarea sa cu

NOI RECORDURI EUROPENE 
ÎN BAZINUL DE LA HANOVRA

Starî ia prob* de 100 m spate fjJL tn bazinul din Hanovna. In prim plan, 
tur încărcarea, inotătoarea

La Haacvra, în cadrul .Turneu- 
lut ceLor 6 națiuni* La natație au 
foot stabilite ai> doua na recor
duri europene. în proba de m 
mixt, uteUloaree sovietică Nina 
Petro» a a realizat timpul de 
06A. iar ștafeta de 4x160 m mixt 
a Olandei a obținut timpuț de 
4^M Alte rezultate: MASCULIN: 
100 m bras — Pankin (U.RS^.) 
1:06.1 ; 400 m Uber — Samsonov 
(U-ELS^J 200 m liber —
Brinkley (Anglia) 1 J7^1 ; 200 m 
bras — Pankin (Ui-SS.) 2^7,46; 
100 m Eu ture — Stocklasa (RJ’.GJ 
57X ; 200 m — Cunningham (An
glia) 2:11.8 ; ștafeta 4x206 m liber 
— l’tSS. T:52j; ștafeta ixlMm 
liber — USS. 332.68. FEMININ: 
100 m liber — Edith Brigitha (O-

22 Of JUCĂTORI

Df IOISU Â ASGlIfl
.Antrenorul echipe: de fotbal > An

gliei. Alf Ramsey, • șrlartlonat 22 da 
jucători in vederea meciului cu R.E. 
a Germaniei din cfarturile de Coală 
ale campionatului european îs ier
tări. Din lot fac parte, printre albi. 
Banks, BeiL Hunter. Ct.vers, Mui- 
leey, Moore, Peters, Madeîey. Shil-

maghiară Andrea Gyarmăti
Teiefotoi A.P.-AGERPRES

landa) 59,6; 100 tn fluture —
Heike Nagel (R.F.G) 1:05,1 ; 100 
m spate — Andrea Gyarmati (Un
garia) 1 d)7,8. După 19 probe, în 
clasament conduce reprezentativa 
U.RSJS. cu 301 puncte, urmată de 
R. F. a Germaniei — 257 p și 
Olanda — 246,5 p.

cincea oară consecutiv (Malrr.3 — 
1984, Londra — 1966, Lyon — 
1968. Moscova — 1970 și Rotter
dam — 1972) Inaugurarea au fă
cut-o Bo Persson, un stingaci sub
țire ca o trestie, și atleticul Dra- 
gutin Surbek. Ultimul Insă. în ciu
da staturii masive, a demonstrat o 
mobilitate de felină, și nu i-au tre
buit mai mult de 20 de minute ca 
să-l învingă prin atacuri incisive 
pe tenacele, dar nesigurul său ad- 
rers’r. Victoria reputatului spor
tiv iugoslav avea să rămînă doar 
un foc de paie pentru echipa sa, 
deoarece în următoarele cinci par- 
:.de succesul a revenit numai ju
cătorilor suedezi.

Campionului 
Bengtsson, șj el 
suficiente numai 
încheie conturile
extrem de vivacele Milivoje Kara- 
kaj+vici. posesor al prizei toc Cu 
toate eforturi ie cepuse. Karskase- 
vici a fost mereu in derută din 
cauza tirului necruțător ia care I-a 
supus faimosui său adversar. S-au 
prezentat apoi la masă Kjel Jo
hansson « Anton Stipanetri. ulti
mul jucînd cu mina stingă Primul 
seț și cea mai mare parte din cel 
de al doilea i-au arătat pe suedez 
mai rapid, mai abil in jocul de 
contre. Se părea chiar că Johansson 
va ciștiga cu facilitate și setul se
cund. mai ales că la un moment 
dat el conducea cu 18—17. Dar Sti- 
pancic: a serva*, de două ori foarte 
tăiat Și Johansson, vădit incomo
dat. a trimis mingea in plasă. în 
continuare, citeva momente de șo
văire I-au dus pe suedez la pier
derea setuluL Q si-a revenit insă 
destul de repede și. datorită jocu
lui său ofensiv, s-a distanțai rapid. 
A urmat medul Bengtssoa — Sur 
oek. caracterizat pr-.ntr-un prim 
set de mare acuratețe tehnică și 
un spectacol eclatant Au fost serii 
continue de atacuri fulgerătoare, 
urmate de mingi pjse pe masă cu 
o adevărată virtuozitate. în vervă 
de zile mari. Bengtsson nu a lă
sat să-i scape nici o ocazie pen
tru a puncta decisiv și a-șj mate
rializa superioritatea netă. Oare
cum surprinzător a fost rezultatul 
meciului Persson — Stepancid: 
2—0 pentru suedez. Jucătorul scan
dinav și-a asigurat victoria prin 
atacuri puternice și, de această 
dată, cu multă adresă, in fața unui 
Stipandci neconvingător și ieșit 
parcă din formă. în sfirșit, ultima 
întîlnire avea să-l opună lui Jo-

hansson pe tumultuosul Karakașe- 
vici. Din nou o revărsare de ener
gie la iugoslav, dar tot fără efec
tul scontat. După un set cîștigat, 
Karakașevici s-a văzut nevoit să 
plece steagul

Dacă întrecerea masculină a du
rat aproximativ 130 de minute, cea 
care a opus formațiile feminine ale 
Ungariei și R. F. a Germaniei n-a 
ținut nici măcar o oră. Jucătoa
rele maghiare. 
Europei, și-au 
le, care nu au 
măcar un set 
gariei au cîștigat cind și cum au 
vrut, demonstrând că se află într-o 
formă deosebită. Judit Magos (pri
ză toc), beneficiind de un gabarit 
impunător, a atacat decisiv din 
toate pozițiile, punînd-o în mare 
dificultate pe Agnes Simon. Cu un 
stil total diferit de al partenerei 
sale. Beatrice Kishazi, care este o 
excelentă apărătoare, nu a ezitat 
să atace deseori cu aplomb 
ciul cu Diana Schdller, 
gind net

Rezultate tehnice : 
Suedia — Iugoslavia 

Persson — Surbek 0—2 
—16); Bengtsson — Karakașevici 
2—0 (5. 8), Johansson — Stipandci
2— 1 (18, —19, 12) ; Bengtsson —
Surbek 2—0 (16, 18). Persson — 
Stipancici 2—0 (19. 19), Johansson 
— Karakașevici 2—1 (—15, 15, 19).

C ogari a — R. F. a Germaniei
3— 0 : Magos — Simon 2—0 (19, 
7). Kishazi — Schbller 2—0 (4, 10), 
Magos. Lotale- — Wessel, Hen- 
dricksen 2—0 (21, 11).

Acum campionatele au ajuns la 
jumătatea drumului și ziua de 
pauză de miercuri a reprezentat o 
adevărată binefacere pentru con- 
curenți. Dar aceasta numai pînă 
joi (n.r. astăzi), cind competiția va 
fi reluată cu probele individuale.

încă din ziua inaugurală, pro
gramul este deosebit de încărcat ți 
întins. Maria Alexandru și Anton 
Stipandci, treci nd de turul doi 
(unde se califică direct) ar urma 
să joace o nouă partidă la 10 mi
nute după miezul nopții (!), ceea 
ce trebuie să recunoaștem nu e de 
loc reconfortant după mai bine de 
12 ore de stat în sală. Sportivii 
noștri au perspectiva de a susține 
in această zi aproximativ 15 me
ciuri. Sperăm să putem transmi
te despre ei cît mai multe vești 
bune.

în me- 
cîști-

5—1 î 
(—14,

Constantin COMARNISCH1

AZI. VA FI DECISĂ LA PRAGA
NOUA CAMPIOANA MONDIALA DE HOCHEI

Astă-seară. tribunele Paietului 
aporturilor de iarnă din Praga vor 
fi din nou neincă paloare pentru 
spectatorii dornici să asiste la der- 
byul CM. de hochei (grupa A), 
întiinirea decisivă dintre selecțio
natele Cehoslovaciei și Uniunii So- 
vietice. Acestea sint neînvinse. în 
fruntea clasamentului, despărțite 
doar de golaveraj : U-ILKS +62. 
iar Cehoslovacia —49. Dar campio
nii lumii au două șanse din trei 
de a primi și in acest an medaliile 
de aur. ei urmind să-și păstreze 
supremația Si in cazul unui nou 
scor egal (in primul meci rezulta
tul a fost 3—3).

Marți noaptea. selecționata 
Uk5S. a făcut o excelentă repe
tiție generală, surclasînd pur și 
simplu pe ultima clasată, echipa 
Elveției : 14—0 (6—0. 4—0. 4—0).

Golurile învingătorilor au fost rea
lizate de Maljev 4. Vikulov 3, Mi
hailov 3, Jakușev 2, Soloduhin și 
Sadrin.

Partida de astăzi va fi retrans
misă de 27 de posturi de televiziu
ne din Europa. S.U.A., Canada și 
Japonia. (Iubitorii sportului din 
țara noastră vor putea urmări pe 
micile ecrane înregistrarea repri
zelor a doua și a treia începtnd 
de la ora 22.40).

Ieri. în deschiderea programului. 
Suedia a Învins selecționata R. F. 
a Germaniei cu 7—1 (5—0, 1—1, 
1—0), iar la ora închiderii ediției

era în curs de desfășurare meciul 
Finlanda — Elveția.

REZULTATE
U.R.S.S. — Elveția 14—0 (6—0, 

4—0, 4—0) ; Suedia — R. F a 
Germaniei 7—1 (5—0, 1—1, 1—0)

CLASAMENT
1. U.R.S.S. « 7 1 0 73—11 ÎS
2. Cehoslovacia 8 7 1 0 61-12 13
3. Suedia 8 5 0 3 42—25 10
4. Finlanda 7 8 0 5 St—35 4
5. R.F.G. 9 10 8 17—75 8
6. Elveția 8 10 7 17—83 î

Azi, la Praga
U.R.S.S. — Cehoslovacia și

Suedia — Finlanda.

PATINOARE DIN PLASTIC se Iaceastă țară.

GHINIONUL HOȚULUI
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IHOCHEI IN MONGOLIA

Iserviciu medical de prim 
dotat cu o Silă de terapie 

a fost instalat

evidențiind larga audiență de care 
bucură hocheiul in

NU-I PENTRU CINE SE 
PREGĂTEȘTE...

Bob Hayes, 
gete sprinterilor" 
la Olimpiada de 
la Tokio (1964). 
face o carieră 
strălucită in fot
balul american. 
Peste citeva zile, 
parizienii îl vor 
putea vedea mî- 
nuind balonul o- 
val, împreună cu 
coechipierii săi, 
intr-un meci de
monstrativ, ale 
cărui încasări 
sint vărsate tn 
contul unui spi
tal din Paris la- 
tă-1 pe Bob (in 
dreapta), cu doi 
colegi de echipă, 
pozind pe funda- 

faimosului 
turn Eiffel.
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jutor, 
una de operații, ____
Palatul sporturilor din Praga, cu 
cazia Campionatului mondial de ho
chei- Primii pacienți au fast, 
un ziarist, care alunecînd pe o 
,ră șira fracturat mina, și un 
bitru. E vorba de cehoslovacul 
rinek, care desemnat a conduce o 
partidă a vrut să-și facă încălzi- 
zirea corespunzătoare, jucînd ho
chei In compania colegului său. O 
mișcare greșită și nefericitul ar
bitru și-a fracturat piciorul. Inte
resant este faptul că acestea au lost

însă,
sca- 
ar- 

Ko-

și cele mai grave cazuri de care a 
trebuit să se ocupe serviciu] medi
cal de urgentă al Campionatului.

CEI MAI UȘORI PANTOFI

O firmă vest-germană, specializa
tă în confecționarea artioolelor de 
sport, a realizat cei mai ușori pan
tofi de atletism. Ei cîntăceso 77 de 
grame, pot fi utilizați pe orice fel 
de piste, naturale sau artificiale și 
sînț lucrați din piele de rechin, su
pusă unui tratament special. Expe
riențele competiționale au dat re
zultate excelente și prima apariție 
publică a noului echipament va a- 
vea loc cu ocazia diferitelor pro
be ale Jocurilor Olimpice de ia 
Mun.chen, ..

ACORD INTRE FEDERAȚIILE DE HOCHEI 
ALE U. R. S. S. Șl CANADEI

Un experiment de mare impor
tanță pentru sport a reușit pe de
plin. acela al patinoaralm confec
ționat din plastic. Primul de acest 
fel și-a trecut co succes proceie. 
E! este instalat în erățrtol Saint 
Jean de Larouelle, din apropieie de 
Orleans și are dimensiuai <îe«rui 
de reduse, doar 200 m.

Campionul francez Patridr Per a 
a reușit pe acest mini-stadton de 
plastic toate figurile marelui 
pertoriu al patinajului artistic, 
comandîndu-1 călduros

re
re

ad: pentru 
cei ce învață patinajul, cit șt ace
lora ce se antrenează.

Patinoarul este alcătuit din piăd 
de plastic de 1 tn. pătrat Bazare, 
asamblate cu ajutorul uror jtirm’nri 
peste o platformă de berna. întreți
nerea unui asemenea patinoar este 
extrem de economică. Imec at ce 
experiența a dat roade. patiaaarefe 
de plastic au început să se râsoin» 
dească cu repeziciune in Franța. 
De noua invenție se interesează nu
meroase țări, printre care 3 t A. 
și Canada, dornice să monteze - 
terenuri de hochei.

Un eșec total a 
care a furat doi saci cu echipament 
sportiv ți două aparate fotografice I 
prio fereastra deschisă a unui auto
buz. Faptele s-au petrecut in orașul 1 
columbian Caii șl eroul lor nu era , 

‘.a prima încercare, avtnd suficientă 
reputație în lumea Interlopă locală, I 
dar prea puțină experiență. In ra
porturile cu atlețu. Autobuzul s-a 
oprit și toți pasagerii, (ln speță lo- | 
tul columbian de atletism) s-au re
pezit pe urmele tul. Ajuns din urmă, 
el a fost imobilizat.

PRAGA 19 (Agerpres), — Cu pri
lejul campionatelor mondiale, la Pra
ga au avut loc convorbiri Intre re
prezentanții federațiilor de hochei pe 
gheață din Canada și U.R.S.S. Cu 
acest prilej s-a botărît reluarea intîl- 
nirilor amicale dintre formațiile a- 
cestor țări.

Astfel, în luna septembrie, e- 
chipa U.R.S.S. va susține în- 
tîtniri la Montreal, Toronto, 
Winnipeg și Vancouver. Tot in cursul 
acestui an, selecționata Canadei va 
evolua la Moscova și în alte orașe 
din U.RKS- în aceste întîlniri, în 
echipa canadiană vor putea juca attt 
jucători amatori, cit si profesioniști. 
Partidele se vor disputa Insă, potri
vit regulamentelor in vigoare Ia ac
tualele campionate mondiale- Arbi-

tril vor fi neutri — americani în 
Canada și din diferite țări europene 
în U.R.S.S.

După acest important aeord, co
mentatorii au avansat tdeea unei po
sibile participări a Canadei Ia viitoa
rele campionate mondiale. Președin
tele Federației canadiene. Joseph 
Kryczka, a făcut unele precizări, de- 
clarînd: „Acordul nostru cu Fede
rația sovietică nu are practic nici 
o legătură cu reîntoarcerea echipei 
Canadei la campionatul mondial. Pen
tru ca noi să participăm la campionat 
va trebui ca la Congresul L.l.H.G. ce 
va avea loc in vara acestui an la 
Mamaia (România), membrii acestui 
for să fie de acord cu adoptarea unor 
modificări solicitate de federația noa
stră".

TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX
La Bagdad A aosit o selecționată de 
dls rnasâ din B.P. Chineză, care 
susține o seri® de înillnlri prietenești 
»electionate irakiene.

te- 
va 
CU

în

Turneul tradițional de 
instituit de ziarul „Zahru 
nerețea), s-a desfășurat 
succes în diferitele centre 
Mongole. Hocheiul a fost

hochei, 
Ue* <Ti- 
cu mare 
ale RJ». 
introdus 

aicî '"de către studenții afisțî ta stu
dii în U.R5.S, care la înapoierea 
în țară au propagat acest frumos 
sport în noile lor locuri de m.rncă. 
Pe primele locuri s-su elasat e.hi- 
pele clubului militar „Aldar* și 
formația „Hudulmur" (Munca) din 
Ulan-Bator. O foarte frumoasă im
presie a lăsat ți echips orașului oe 
provincie Darhan, unde activează ctți- 
va tineri, foști jucători ai clubu
lui moscovit „Spartak*.

Turneul s-a bucurat, în continua
re, de o mare afluență de p iblic,

tumea sportului prpfesiouist cu 
se dă ia iauiri de la nimic arunci 
cind este vorba de a promova o 
nouă senzație. AstfeL printre rjp- 
tători! profestoPTști francezi și-a fă
cut — reeent — apariția un m.ni- 
atM. înalt de numai 1,05 m, dar 
exat cu o foarte mare forță fizică. 
El susține meciuri împotriva uocr 
adversari cu mult mai inalți ți mai 
grei decit dinsuL dar dînd dovadă 
de multă inițiativă și dibăcie, ob
ține victorii. Nu știm care este 
doza de.„ sinceritate în aceste lupte 
dar curajul lui Stan Kovalick, tn 
vârstă de 30 de ani, devenit luptător 
in duda. deficiențelor sale, este 
demn de relevat

De altfel acest original personaj a 
mai jucat hochei, ca portar, a concu
rat tn curse cicliste și acum c’țiva 
ani, a încercat să joace chiar t&s- 
chet. Interesant este că luptătorul 
liliputan a refuzat toate ofertele 
ce i s-au făcut de a apare în ei re.

nici un fel de complexe", 
Stan, „dimpotrivă, atunci 
pe covor, adversarii mei 
le au",

PzrtfdPle desfășurate marți seara 
campionatul englez de fotbal s-au sol
da: cu următoarele rezultate : Ipswich
— Manchester City 2—1 ! Southampton
— Cheisea 2—8 I Coventry — Sheffield 
2—2. la clasament conduce Derby county 
cu 58 puncte din 40 de meciuri, urmată 
tfi, Manchester City — 55 puncte 
durii. Liverpool — 64 puncte 
caru.
■ 
Disputată la Ostrava, Intllnirea 
de i ------ ' ——
nine 
ir.châiat 
favoarea

ln cadrul unui concurs desfășurat 
Long Beach, atletul sud-afrlcap 
van Reenen a stabilit cea mai 
performantă mondială a anului în 
de aruncarea discului. Pe care a 
gaț-o cu rezultatul de 65,79 m.

la
John 
bună 
proba 
ctjts-

(41 me-
(3» me-

_ _ . amicală
baschet dintre selecționatele term

ale Cehoslovaciei și Ungariei s-a 
mat cu scorul de 86—51 (46—52) in

cea de-a 76 ediție a tradiționalului con
curs de maraton de la Boston s-a în
cheiat cu victoria atletului finlandez Olli 
Suomalainen (23 de ant). Ei a fost cro
nometrat, pe distanța de 42,185 km eu 
timpul de 2h 13:39. Pe locul secund s-a 
clasat yictor Mors (Columbia) - 2h 15:57, 
urmat de mexicanii Jacinte Sabinal — 
2h 16:10 șl Altcedo Penalosa — 2h 13:46. 
Sportivul columbian Alvaro Melja. unul 
dintre "------ ' '--------' ~ --------- ------- "
în 2h

favorițîi cursei, a ocupat locul 8 
20 «6.

gazdelor.

automobilistică Internațională 
pentru campionatul mondial al

I
I
I

„Nu am 
a declarat 
cind apar 
sinț cei ce

I
I

Cursa 
(contiod ,____________
mărcilor), de la Brands Hatch, a tost 
ciskgată de echipajul Mario Andretti 
(SUA) — Jacky Ickx (Belgia). învin
gătorii. pe o mașină „Ferrari*, au par- 
cues 1 ODD km fti 3h 26:52.2. realizir-d o 
medie orară de 160,140 km. Pe locurile 
următoare s-au clasat echipajele Tim 
Sciienken (Australia) — Ronnie Peters- 
son (Suedia) pe .Ferrari". Rolf Swm- 
melen (R.P. a Germaaiel) — Peter Rev- 
son (SUA) pe „Alta Borneo" și Vie E> 
ford (Anglia) — Andrea de Artanwh 
(Italia) pe „Alta Romeo".

Finala 
„Cupa 
aprilie 
ratele

zoneț asiatice, contlnd pentru
Darts*. se va desfășura Intre 28 
Si 1 mal la Tokio. intre selecție- 
Aus: rafiei si Japoniei.

Tlntrul atlet Helm StadmuHer («. D. 
Germanii, m virală de 13 ani, a stabilit 
cea maî buna perlormauțâ mondială în 
proba de marș pe distanța de 38 tem. 
EU a parcurs această distanța în 2b 
14:45.6.

Reprezentativa masculina de volej a 
URSS și-a început turneul In Franța, 
Jucînd ia Paris cu selecționata orașului. 
Victoria a revenit voleibaliștilor șpvle- 
tici cu scorul de 3—0 (15—13, 15—5,

16—14).
• ht ,

In prima «I . rarnealuj International da 
tents de la Charlotte (Carolina tie Nord) 
s-au înregistrat citeva mari surprize 
Astfel englezul Mark Cox l-a tn.lns cu 
4—6. fc-2. 5—3 pe australianul Rod La
ve.- iar egipteanul Ismail El Shaiej l-a 
eliminat tm S—4. «—1 pe Arthur Artie 
(SL’Ai Alte rezultate : Pilic; «- Hui- 
fels 6—3. 6—1 ; Okker — Roche 6—4, 
6—3; Richey — Pasareil 6—0, 7—6,

S.UA
:.de


UNICA VICTORIE DE IERI ÎN DEPLASARE (C.F.R. Cluj, la lași)
REDESCHIDE O DISCUȚIE CE PĂREA ÎNCHEIATĂ?

PÎNĂ LA URMĂ
A CÎȘTIGAT CEL MAI BUN
BACĂU, 19 (prin telefon, de la 

trimisul nostru)
Teoretic, întîlnirea nu se înscria, 

după părerea multora, în rîndul 
partidelor cu pretenții mari, la un 
spectacol de calitate, dată fiind 
forma neconvingătoare manifesta
tă în ultimul timp de jucătorii 
celor două echipe. Practic, pe teren

conturat în cea de 
întîlnirii, după o 
cam anostă, din care n-am reți
nut decît un neobișnuit raport de 
cornere (15—1), o mare frecvență 
de atacuri irosite la poarta lui 
Suciu, și o singură acțiune de fot
bal adevărată. Aceea din min. 27 
cînd combinația Sorin Avram —

a doua parte a 
primă repriză

stadionul „23 August"; teren foarte Bun ; timp frumos; spectatori 10 000. 
marcat : CATARGIU (min. 70). Raportul șuturilor la poartă: 19—3 (p® spa

țiul porții 9—0). Raport de cornere ; 24—1.
S. C. BACĂU : Ghiță — KISS. CATARGIU, Veil cu. Comănescu — Vătafu 

(min. 46 FLOREA), Hrițcu — MIOC, Dembrovschi, Smâuceanu s AVRAM 
(min. 64 Băluță).

JIUL : SUCIU — Georgescu, GEORGEVICI, Stocker. Tonca — M. Marian, 
Libardi — Urmeș, Mult eseu (min. 58 Dodu). Stoian. Naidin.

Arbitru : GH. LIMONA ★★★★★, ajutat la tușe, bine, de M. Hanganu și 
M. Niță (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve î Sport Club — Jiul 5—0 (2—0).

lucrurile s-au confirmat în parte, 
mai bine zis în ce privește echipa 
oaspete, greu de recunoscut într-o 
dispută pe care a onorat-o — pe 
planul luptei sportive — prea pu
țin, față de posibilitățile reale ale 
jucătorilor săi. Și dacă totuși spec
tacolul fotbalistic a fost în cele 
din urmă salvat, aceasta se dato- 
rește aproape exclusiv 
lor formației băcăuane 
conținut și pe alocuri 
loare jocului. In aceste 
victoria obținută de gazde ni se 
pare firească și meritată. Ea s-a

străduințe- 
de a da 
chiar cu- 
condiții și

-Dembrovschi s-a încheiat cu o 
splendidă lovitură din voleu, puțin 
peste poartă. Unicul gol al parti
dei, a fost înscris în min. 70 de 
fundașul central Catargiu, inspi
rat avansat pe post de înaintaș 
central, care, profitînd de una din 
numeroasele inexactități ale apă
rării Jiului, a șutat necruțător la 
vinclu, făcînd inutilă intervenția 
lui Suciu, și înclinînd în acest fel 
balanța dreptății de partea celui 
mai bun.

RAPID 2(1)

Marele paradox al meciului de 
ieri din Capitală îl constituie fap
tul că feroviarii au cîștigat prin 
două goluri norocoase (ambele fă
cute cadou de apărătorii craioveni) 
o partidă pe care au controlat-o 
copios aproape tot timpul șj in 
care, de trei ori, mingile expediate 
de atacanții bucureștenj au întîl- 
nit bara ! Decizia finală s-a contu
rat chiar din minutul 5 (cînd Sa
meș a jucat neglijent o minge sim
plă, lăsîndu-i-o lui Marin Stelian și 
acesta a expediat-o în plasă) și 
avea să devină irevocabilă cu 7 
minute înainte de sfîrșit, cînd De
seinicu l-a servit în careu pe ace
lași atacant rapidist care a înde
plinit pentru a doua oară forma
litate^ golului, aruneînd mingea cu 
boltă în poarta părăsită — în dis
perare de cauză — de Papuc. A- 
ceste goluri cu care oaspeții și-au 
gratulat gazdele, nu sînt însă — în 
fond — decît o justă reparație la 
care rapidiștii aveau dreptul față 
de superioritatea jocului lor de an
samblu șj de multe alte ocazii ra 
tate, ca

POLITEHNICA 2(0) !

MARE DECEPȚIE

PE TERENUL
telefon, de la tri-IAȘI, 19 (prin 

misul nostru).
Meci dramatic 

aflate în zona neliniștii, 
disputat la o înaltă tensiune.

între două echipe 
un joc 

cu

Stadion 23 August ; teren moaie; 
timp frumos ; spectatori aproximativ 
7 000 ; Au marcat : S. BRETAN (min. 
8), PETRESCU (min. 22 Și 87), INCZE 
IV (min. 69). DANILA (min. 72), 
~ ---- ’-------- Raportul
șuturilor la poartă : 13—12 (pe spa- 

- — Raport de cor-

O. IONESCU (min. 83).

țiul porții : 7—7) 
nere : 4—3

POLITEHNICA : Naște — Romilă 
I, Hanceriue, ALECU, Pall — SI- 
MIONAȘ, CUPERMAN — Incze IV, 
Lupulescu, Stoicescu, Marica (min. 
35 Dănilă).

C.F.R. : Gadja (min. 73 Totoia- 
(1U) - Lupu, DRAGOMIR. PENZEȘ. 
Roman — M. BRETAN, COJOCARU 
— S. Bretan. PETRESCU, O. Iones- 
cu, Țegean (min. 55 Munteanu II) ■

A arbitrat : C. NICULESCU ****, 
ajutat la linie de Gh. Motorga șl Șt. 
Lazăr, toți din București.

Trofeul Petschovschi : 5.
La tineret-rezerve : Politehnica — 

C.F.R. 2-1 (1—1).

0 apărare darnică...
Stadionul „23 August"; teren bun, timp călduros; spectatori circa 7 000. 

A marcat : M. STELIAN (min. 5 șl 83). Raportul șuturilor la poartă: 15—6 
(pe spațiul porții : 7—2): Raport de cornere : 6—3.

RAPID : Răducanu — POP, LUPESCU. Mușat, CODREA — Dinu, DUMITRU
— Petreanu (min. 65 Codreanu), M. Stelian, NEAGU, Angelescu (min. 46 
Năsturescu).

UNIVERSITATEA CRAIOVA : Papuc — Bîtlan. Deseinicu. Sameș, Velea
— STR1MBEANU. Ivan — ȚAR ALUNG A, PîrvU, Donase (rain. 60 Niță), Marcu.

Arbitru : VASILE LIGA (Galați) ★★★* ajutat la linie de Tudorel Leoa și 
Toma Podaru.

Trofeu) Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : 0—0.

bara lui Petreanu (min. 7), de 
„capul" lui Neagu, ieri într-un îm
bucurător reviriment, la care din 
nou s-a opus bara (min. 50) sau de 
șutul ca din tun al lui Codrea (min. 
72). la care Papuc a fost din nou 
salvat de transversală.

Cu toate aceste cîteva momente 
de tensiune, spectacolul, în ansam
blu, a fost sub nivelul așteptărilor, 
pentru că ambele echipe au jucat 
fără prea multă convingere, ca 
două formații fără griji, care se 
întîlnesc într-o partidă ce precede 
o apropiată vacanță competițională. 
Firește, mai interesați în rezultat

decît partenerii lor — și aceasta 
pentru că cele două puncte contau 
mult în îmbunătățirea unei situații 
în clasament care-i acuză — fero
viarii au depus mai multe străda
nii, au avut mai multe realizări 
de joc și deci victoria lor finală 
este un act de dreptate. Cît despre 
craioveni, ei au fost ieri o echipă 
palidă, care doar în primele mi
nute și, la un moment tiat, în fi
nal, înainte de a primi golul al 
doilea, ne-au amintit formația alte
ori atît de combativă în partidele 
din Capitală

Radu URZICEANU

I;
A. S. A. K1)

STEAUAL___________
0(0) MUREȘENII

I$I CONFIRMA VELEITĂȚILE
TG. MUREȘ, 19 (prin telefon, de 

la trimisul nostru)
în fața unui stadion gata să poc

nească de atîta lume, s-a jucat 
rapid și cu suficientă ambiție. 
A.S.A. și-a anunțat din start ma
rile pretenții ridicate acum după 
victoria de la București. Mureșenii 
au înscris devreme, în min. 9, prin 
Fazekaș după ce Coman (în zi 
foarte bună) a respins două „ghiu
lele" ale lui Hajnal și Naghi ex
pediate în același minut. Gazdele 
au mai fost de cîteva ori în fața 
golului care le-ar fi scutit de e- 
moții, dar fie că portarul bucureș- 
tean s-a opus (min. 11, 29, 30), fie 
că Hajnal nu s-a descurcat de la 
numai 6 metri de poartă în min. 
33. Replica bucureștenilor n-a fost 
de loc timidă, mai ales în finalul 
reprizei, dar le-a lipsit un om 
inspirat în atac, și așa cele cîteva 
ocazii au fost irosite prea ușor de 
Iordănescu 
(min. 44) 
29).

Repriza 
teze spectaculos, cu un 
acordat just la un fault 
asupra lui Mureșan, dar 
intuit traiectoria, Mureșan a exe
cutat destul de slab penaltyul și 
...scorul nu s-a modificat. E drept, 
el putea fi 
lui Fazekaș 
șuturile lui 
mai ales de

tunci Tătaru a plecat singur diri 
terenul său (deci n-a fost ofsaid, 
cum au crezut unii spectatori), însă 
n-a fost prea hotărît de izbîndă 
permițîndu-i
14 metri și

iui Solyom să iasă la 
să respingă. Finalul a-

23 August : teren bun :Stadionul _ . ...
timp frumos ; spectatori circa 18 000 
A marcat FAZEKAȘ (min. 9). Ra
portul șuturilor la poartă : 16—17 (pe 
spațiul porții : 11—2). Raport de cor
nere : 9—11.

A.S.A. : Solyom — SZOLOSI, TOTH, 
Ispir, CZAKO — Naghi. Bolony — 
Varadl. Mureșan, FAZEKAȘ, Haj
nal.

STEAUA : COMAN _ Sătmăreanu. 
SMARANDACHE, HALMAGEANU. 
Cristache — Negrea (min. 60 Năstase). 
VIGU — Pantea, Tătaru. Iordănescu. 
Vlad (min. 46 Aelenei).

A arbitrat MIRCEA BĂDULESCU 
★ „însoțit" la linie de I. Erddsi 
și A. Pop (serios certați cu legea 
ofsaidului) — toți din Oradea.

Trofeul Petschovschi : 7.
La tineret-rezerve : A.S.A. — Stea

ua 0—1 (0-0).

secundă avea

Mihai IONESCU
Mircea M. IONESCU

Tătaru 
(min.

debu- 
metri 
careu

(min. 20 și 31). 
sau ttnărul Vlad

schimbat de acțiunile 
(min. 47, 56, 78). de 

Vigu (min. 67 și 83) 
faza din min. 60. A-

să
11
în

Coman a

mai vorbim

î-

UN GOL (DIN OFSAID)
0 VICTORIE!

vea sâ ne prezinte o echipă, cea 
gazdă, mulțumită de gîndul ascen
siunii, dar care a jucat mai slab 
ca duminică și o alta Steaua, in
capabilă să forțeze o egalare care 
nu ar fi fost imposibilă (în min. 
86 Czako a salvat de pe linia por
ții). Arbitrul M. Bădulescu a con
dus fără personalitate și fără... un'* 
real ajutor din partea tușierilor.

GRISUL

nespe- 
pentru

Fundașul Pop a pătruns în careu, urmărit de Deseinicu, dar nu va ajunge balonul pe care-l va bloca portarul Papuc 
Foto 1 Dragoș NEAGU

o excepțională risipă de energie. 
Și cînd Politehnica avea nevoie de 
toate forțele sale, s-a văzut nevoită 
să-i țină pe tușă pe Costaș, lanul, 
Romilă II și Moldoveanu — toți 
indisponibili — și acest lucru avea 
să aibă urmări. S-a resimțit, mai 
ales, lipsa lui Costaș pentru că 
înlocuitorul lui, Naște, tînăr și ne-

DIN COPOU
experimentat, a fost paralizat de 
miza jocului și a primit patru go
luri parabile. în min. 8 nu a ieșit 
la timp din poartă, în min. 22 a 
părăsit buturile cînd nu trebuia, 
în min. 83 a scăpat mingea din 
mînă în plasă, în min. 87 a plon
jat defectuos, iar S. Bretan, Pe
trescu, O. lonescu și din nou Pe
trescu nu i-au iertat greșelile, mar- 
cînd golurile unei victorii 
rate. O adevărată dramă 
Naște șl Politehnica...

în prima repriză, gazdele au e- 
voluat dezordonat, la întîmplare. 
Localnicii au fost surprinși de vi
goarea și îndrăzneala, mai ales pe 
contraatac, dovedite de feroviarii 
clujeni, care au luat conducerea 
neașteptat de repede (2—0 în min. 
22), dominînd o repriză întreagă. 
După pauză însă. Politehnica apare 
mult schimbată în bine. Ieșenii sînt 
mai clari, mai ordonați în ceea ce 
întreprind, și adversarul, cu toate 
eforturile, cu toate simulările și 
tragerile de timp, e îngenunchiat 
de golurile lui Incze și Dănilă; Dar 
elanul studenților avea să ’ fie 
curmat în mod neașteptat de o 
nouă gafă a Iui Naște, după care 
degringolada localnicilor a fost 
sancționată de golul lui Petrescu. 
Victoria oaspeților este de necon
testat.

„U“ CLUJ 2(2)

DINAMO 1(0)
-

Stadionul Municipal ; timp frumos ; teren moale : spectatori — aproximativ 
27 000. Au marcat: MUREȘAN (min. 5), ANCA (min. 39) ș: Fi. DUMITRESCU 
(min. 61). Raportul șuturilor la poartă: 14—8 (pe spațiul porții : 5—2). Raport 
de cornere : 10—1.

„U“ CLUJ : Ștefan — CREȚU, Pexa. Solomon. CtMPEANU — ANCA. MURE- 
SAN — Uifăleanu. MUNTEANU. Adam. Lică (min. 76 Mihâilă).

------------- - Gaspar. G. Sandu. DINU. Cheran - DOBRAU, 
Dumitriu II, D. Popescu ~~ " *

♦ ****. ajutat Ia linie

DINAMO : Constantinescu 
Nunweiller VI — Sălceanu. 
Dumitrescu.

A arbitrat N. CURSARU
Moraru (toti din Ploiești).

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve : „U“ Cluj — Dinamo 2—0 (2 0).

(min. 78 V. Petre). FI. 

de N. Moroianu și N.

Constantin ALEXE

(Urmare din pag. I)

spre minge și este 1—01 In min. 19, 
piteștenii trec pe lîngă majorarea 
scorului, la „un-doi“-ul Radu — 
M. Popescu, aripa gazdelor șutind 
pe lîngă poartă din colțul careului 
de 6 m. Min. 32: Domide șutează 
senz.ațional de la 25 m._ mingea se 
îndreaptă spre păianjen, dar Stan 
are un reflex de zile mari și res
pinge balonul peste bară. Min. 44: 
uriașă ocazie a arădenilor. Both 
primește o minge — cadou ricoșa
tă de la Vlad, este singur la 10 m 
în fața Iui Stan, dar șutează pe 
lingă poartă !

La reluare, U.T.A. pare mai de
cisă și are un ascedent asupra ad
versarei sale pe care o domină 
vreme de aproximativ 20 de minu
te. în min. 61, arădenii reușesc 
chiar să înscrie un gol prin Petes- 
cu, dar arbitrul Anderco invalidea
ză punctul pentru atac neregula
mentar asupra portarului Stan în

momentul în care acesta se pregă
tea sâ boxeze balonul centrat spre 
jucătorul arădean. în min. 64, la 
un contraatac argeșean, șutul lui 
Jercan „îl bate" pe Vidac, dar Po- 
povici salvează de pe linia porții în 
corner. Min 67: același Jercan pă
trunde pe centru, depășește doi ad
versari, dar este oprit de al treilea, 
Lereter, și arbitrul acordă cu ușurin
ță lovitură liberă de la 16 m. Exe
cută Roșu, peste zid și mingea se 
duce deasupra capului Iui Vidac în

Stadionul „Tineretului" : teren bun ; timp frumos ; spectatori : circa 
8 000. A marcat: GHERGHELI (min. 64). Raportul șuturilor la poartă: 13—7 
(pe spațiul porții : 1—3). Raportul cornerelor : 14—1.

STEAGUL ROȘU : ADAMACHE — Ivăncescu. Jenei, Olteanu (min. 
vlovici), Cojocaru — Cadar. BALINT — Zotinca, Pescaru. Ghergheli, 
(min. 67 Drâgoi).

CRIȘUL : Catona I — P. Nicolae, LUCACI, NEȘU. Catona n — 
Cociș — Șchlopu (min. 80 Agud). Tamaș, Dărăban, COVALCIC.

A arbitrat : Z. SZECSEI (Tg. Mureș) *★★, ajutat la tușe de N. 
(Ttmăveni) șl Șt. Marian (Sighișoara).

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : Steagul roșu — Crișul 5—0 (3—0).

39 Pa- 
Papuc

Bedea.

Barna

însă aceeași reușită și în min. 39, 
cînd un splendid șut al lui 
la semiînălțime, de la peste 
l-a surprins, nepregătit.

Jocul își schimbă aspectul 
pauză, devenind echilibrat. Pe fon
dul unei vizibile dar nejustificate 
automulțumiri a gazdelor, dinamo- 
viștij ies din ce în ce mai mult la 
atac, punînd în pericol poarta lui 
Ștefan, care aproape că șomase ju
mătate din meci. In consecință, oas
peții reușesc să reducă din scor în 
min. 61 la o pasă lungă trimisă de 
Sălceanu peste toată apărarea clu
jeană. pe partea opusă, la Fl. Du
mitrescu, care, aflat singur, reia 
mingea dintr-o bucată, trimițînd-o 
în plasă. Cu spectrul egalării în 
față, studenții încearcă din nou să 
forțeze pentru a-și majora avanta
jul, dar atacurile lor nu mai au 
acum consistența și claritatea ne
cesare iar apărarea bucureșteană 
acționează mai decis și mai con
structiv, relansînd echipa pe con
traatac. Scorul va rămîne același, 
consfințind o victorie meritată.

Anca,
20 m,

după

azi ei n-au reușit să tragă decît 
un singur șut pe spațiul porții ad
verse. Ba mai mult, Crișul a avut 
cutezanța unor contraatacuri rela
tiv reușite, terminate cu trei șu
turi sănătoase (o dată Tamaș, de 
doua ori Covalcic), înăbușite în 
palmele bătătorite de atîtea isprăvi 
frumoase ale Iui Adamache.

Steagul roșu a jucat cenușiu, 
fără cheag șj fără aplomb ofensiv, 
iar declinul său colectiv s-ar putea 
datora și faptului că Pescaru a 
avut azi o zi mai ștearsă.

BRAȘOV, 19 (prin telefon, de la 
trimisul nostru)

Fortuna s-a întors cu fața spre 
echipa brașoveană, compensînd 
într-un fel înfrîngerea suferită 
duminică la Petroșani .

De data aceasta. Steagul roșu 
a obținut o victorie fără glorie, 
din poziția de ofsaid a Iui Ghergheli. 
la pasa lui Pavlovici. care a ..șters" 
cu capul mingea trimisă din lovi
tură liberă de Pescaru .Tușierul N. 
Barna nu a semnalizat și arbitrul 
de centru Szecsei (care a condus 
bine pSnă în acest moment și după 
aceea) a acordat credit deplin tuși
erul ui său.

Cam aceasta a fost drama Crișu- 
lui, o echipă care nu a demonstrat 
nici în acest joc că-și merită (deo
camdată) o poziție în primele 16 
echipe ale țării. Deși de circum
stanță. drama brașovenilor a fost 
însă mai șocantă, căci în meciul de

ficată prompt de acesta, din interio
rul careului. în evidentă vervă, a- 
tacul studenților, bine susținut de 
cei doi mijlocași și chiar de către 
fundașul Remus Cîmpeanu. pune, 
în continuare, la grea încercare de
fensiva dinamovistă din rîndurile 
căreia s-au detașat prin eforturile 
depuse Dobrău și Dinu. în min. 7, 
Munteanu îl driblează pe Cheran 
în careu și șutează fulgerător dar 
mingea se lovește de bara verticală. 
Ceva mai tîrziu, în min. ,26. Con- 
stantinescu are o intervenție sa
lutară la un șut ca din tun al ace
luiași Munteanu, acordînd corner. 
Portarul dinamovist nu va mai avea

telefon, de iaCLUJ, 19 (prin
trimisul

Acest
cutiv al--------, -
filat destul de repede, după numai 
5 minute de joc, cînd mijlocașul 
Anca (excelent de-a lungul primei 
reprize) i-a dat o pasă ideală de 
gol — printre doi adversari — cole
gului său de linie Mureșan, fructi-

nostru)
succes (al 
studenților

patrulea conse- 
clujeni) s-a pro-

Ion CUPEN

LOIIJL REPRE Zf N TA TI V
ST REUNEȘTE ASTĂZI

plasă : 2—0 I U.T.A. nu cedează lup
ta, Broșovschi trimite în min. 76 
un șut splendid din întoarcere, pe 
care Stan îl respinge în bara trans
versală. Același Broșovschi va în
scrie peste trei minute golul arăde
nilor, 
de la 
lingă 
țează 
teană 
maj bun jucător de pe teren) 
Barbu — respinge totul;

in urma unei lovituri libere 
18 m executată puternic, pe 
zid Ia colț : 2—1. U.T.A. for- 
egalarea, dar „reduta" piteș- 
— în frunte cu Olteanu (cel 

■Și

Stadionul „1 Mal”; timp frumos; teren foarte bun: spectatori aproximativ 
25 000. Au marcat: OLTEANU (min. 14). ROȘU (min. 67), respectiv Bro
șovschi (min. 79) Raportul șuturilor Ia poartă : 20—11 (pe spațiul porții : 
9—5). Raport de cornere : 4—2.

F C. ARGEȘ : STAN - Pigulea (min. 43 Ciolan), BARBU. VLAD. IVAN — 
OLTEANU. M. POPESCU — Radu. Prepurgel. ROȘU (min. 87 D. Ștelan), 
Jercan. >

U.T.A. : Vidac — Birău. LERETER. POJONL POPOVICI — Petescu, BRO
ȘOVSCHI _ DOMIDE. Axente (min. 71 Calinin), Kun II. Both.

A arbitrat OTTO ANDERCO (Satu Mare) ■****. ajutat la linie de V. Ca- 
tană (Cărei) și K. Szilaghi (Baia Mare).

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : F. C. Argeș — U.T.A. 2—0 (1—0).

i

C. FIRANESCU

FARUL

PETROLUL

CONSTANTA, 19 (prin telefon, de 
la trimisul nostru)

Miile de spectatori au vizionat 
puține faze frumoase în această 
nocturnă. în majoritatea timpului 
s-a dus o luptă acerbă pentru ba
lon. s-au comis nenumărate gre
șeli tehnice, iar acțiunile ofensive 
au fost construite cu încetinitorul. 
Constăntenii au avut mai mult 
timp inițiativa, dar au șutat rela
tiv rar și atunci imprecis la poar
tă. Ploieștenii și-au atins scopul 
propus, acela de a pleca cu un 
punct, printr-un joc bine organizat 
în apărare și; inițiind contraatacuri 
rapide. Scorul a fost stabilit în

FIECARE, CÎTE UN... AUTOGOL!
. J *

Stadionul „1 Mai"; teren bun;.timp frumos; spectatori aproximativ 10 000. 
Au marcat : CRINGAȘU (min. 18 — autogol). STOICA (min. 54 — autogol). 
Raportul șuturilor la poartă: 18—11 (pe spațiul porții : 10—1). Raport de cor- 
nere : 6—1 *

FARUL • ȘTEFANESCU — Mareș. ANTONESCU, Stoica. Nistor — Oprea, 
(min. 75 Turcu). I. CONSTANTINESCU — Tănase, Tufan (min. 67 Goleac), 
CprFTROLlS.°-SUMIHAI IONESCU- — N. lonescu. Bădin (min. 15 Mănăstire), 
mTeJiUT, , Ciuplta1 - Cringașu, IUHASZ _ DINCUTA. Grozea, Moldovan,

^A ^arbitrat : I. DRAGHICI ★

A. Văduvescu (toți din București).
Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve : Farul — Petrolul

urma a două autogoluri. în min. 
18 Tănase, din careu, a șutat pu
ternic și Cringașu-a deviat balonul 
în poartă; în min.. 54, Dincuță. a

ajutat la linie de Gh. Vasilescu I și

0-0.

executat o 
circa 25 m. 
lui Stoica și a intrat în poartă.

Pompiliu VINTILA

lovitură liberă de la 
mingea a lovit' piciorul

MECIURI SPECTACULOASE
ÎN „SELECȚIA" TENISMENILOR
încă două zile de dîrze întreceri 

au apropiat „turneul celor 8“ de 
fazele sale decisive. Actualmente, 
doi jucători se află la egalitate în 
fruntea clasamentului, avînd cîte 
două victorii : Petre Mărmureanu 
și Toma Ovici. Primul a dispus în 
cîte două seturi de adversarii săi : 
6—3, 6—3 cu Mureșan și 6—3, 6—2 
cu Hărădău. Așa cum joacă acum, 
Mărmureanu pare să poată fi greu 
deposedat de poziția sa de lider.

Evident, adversarul său principal 
se conturează a fi Ovici (cei doi se 
întîlnesc în partidă directă sîmbă- 
tă). Acesta, după ce a cîștigat un 
meci — cu emoții, răsturnări de 
scor și întrerupere de o zi — în 
fața unui Sântei care nu-și găsește 
cadența (6—2, 14—16, 6—1). a reu
șit ieri să-și ia o mult dorită revan
șă la Viorel Marcu, de care a dis
pus cu 6—3, 6—4. Și în această ul
timă partidă, răsturnările de scor 
n-au lipsit, Marcu conducînd în 
primul set cu 3—0 și 4—3...

Un meci foarte dîrz și l-au dispu
tat S. Mureșan și S. Dron, în care 
al doilea set s-a prelungit mult, 
fără să poată opri pînă la urmă 
victoria lui Mureșan : 6—1, 11—13, 
6—1. Cel mai frumos spectacol l-a

oferit însă tînărul stelist Viorel 
Sotiriu, care l-a întrecut fără drept 
de apel pe I. Sântei: 6—1, 6—0 ! 
Rodul, credem, al unui joc relaxat, 
urmărind calitatea și nu numai 
punctele.

In alte două partide, s-au înre
gistrat rezultatele : Dron—Marcu 
7—5, 6—2 ; Sotiriu—Hărădău 6—3, 
7—5.

înaintea celei de a treia runde, 
conduc Mărmureanu și Ovici cu 
cîte 2 victorii, urmați de Dron, Mu
reșan și Sotiriu — !’. v, Hărădău, 
Marcu și Sântei — 0 v.

Azi, la Progresul, de la ora 14,30 
vom urmări întîlnirile: Ovici— 
Mureșan, Marcu—Sotiriu, Mărmu
reanu—Dron și Sântei—Hărădău.

★
Iată și un clasament restant din 

precedentul concurs — „Criteriul 
de primăvară" — la junioare (17 
—18 ani) : 1. Mariana Hadgiu (Di
namo), 2. Mihaela Dimitriu (Stea
ua), 3. Simona Nunweiller (Progre
sul), 4. Maria Denov (U.T.A.). Or
dinea primelor trei clasate a fost 
stabilită, la egalitate de victorii — 
cîte două — și setaveraj egal, pe 
baza ghemaverajului.

Rd. V.

în campionatul masculin de handbal

UNIVERSITATEA CLUJ ÎNVINGE 
PE DINAMO BUCUREȘTI!

STEAUA— virtuala campioană a țării
IAȘI, 19 (prin telefon, de la 

trimisul nostru)
Ultimul turneu al campionatului 

masculin de handbal, Divizia A, 
a început în moderna și frumoasa 
sală a sporturilor din localitate, 
programînd partide ale căror re
zultate erau deosebit de importante 
în lupta pentru evitarea retrogra
dării. Dincolo, însă de acest aspect 
spectaculos, dar deloc eficient în 
creșterea valorică a handbalului 
nostru, etapa consumată azi (ieri- 
n.r.) ne-a furnizat o mare surpri
ză: victoria* echipei „U“ Cluj în 
fața lui Dinamo București I4 capă
tul unui meci în care studenții au 
condus de la cap la cap, adversarii 
lor evoluînd neașteptat de slab ! 
O surpriză de proporții Și mai 
mere, era cît pe-aci să fie furni
zată și de echipa Trotușul. care a 
ținut în șah. pînă în min. 34, for
mația campioană Steaua ! Este de

subliniat, totuși, că victoria obți
nută în. această etapă de handbaliș- 
tii.de la Steaua (14—13), le asigură 
acestora tricourile de campioni cu 
două runde înaintea terminării 
campionatului.

Dintre celelalte meciuri este de 
remarcat victoria realizată de Po
litehnica Timișoara, ca și jocul bun 
practicat de Universitatea Bucu
rești.

REZULTATE TEHNICE
POLITEHNICA TIMIȘOARA — 

INDEPENDENȚA SIBIU 11—10 
(7—3).

STEAUA — TROTUȘUL 14—13 
(8—9) !

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
— S.C. BACAU 21—15 (10—6)

UNIVERSITATEA CLUJ — DI
NAMO BUCUREȘTI 24—21 (13— 
11)

POLITEHNICA GALAȚI — DI
NAMO BRAȘOV 19—17 (11—9).

Călin ANTONESCU

• Pescaru introdus in lot
Ieri, la amiază, a avut loc la se

diul F.R Fotbal o conferință de pre
să cu prilejul căreia a fost anunțată 
oficial componența lotului reprezen
tativ pentru meciul cu Ungaria, de 
la 29 aprilie.

El cuprinde pe următorii 18 jucă
tori :

Portari : Răducanu (Rapid). Ada
mache (Steagul roșu):

Fundași : Sătmăreanu 
Lupescu (Rapid). Dinu 
Deleanu 
(Steaua)

(Steaua). 
(Dinamo;. 

Hălmăgeanu(Dinamo).
N. lonescu (Petrolul);

Mijlocași : Dumitru (Rapid). Nun* 
weiller (Dinamo). Anca („U“ Cluj) 

înaintași : Lucescu (Dinamo). Dem
brovschi (S.C. Bacău). Iordănescu 
(Steaua). Domide (U.T.A.). Pescaru 
(Steagul roșu). Fl. Dumitrescu (Di
namo). Uifăleanu (,.U“ Cluj)

Remarcăm, ca element inedit, in
troducerea brașoveanului Pescaru 
în schimb, nu mai figurează Dobrin 
care se resimte încă de pe urma 
unui traumatism.

Lotul se reunește astăzi cînd va 
efectua deplasarea Ia Poiana Brașov 
Pentru duminică ora 11, este prevă
zut un ioc de verificare, la Brașov 
cu Steagul roșu.

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE"ULTIMELE ȘTIRI

TALERIȘTI ROMÂNI — LA 
„MARELE PREMIU 

AL MOSCOVEI"

Ieri la prinz au plecat spre capitala 
sovietică șase taleriștl, români, care sîm- 
bătă si duminică vor participa la com
petiția internațională de talere aruncate 
din șanț și turn, dotată cu „Marele pre
miu al Moscovei”. Au făcut deplasarea 
G. Pintilie, L. Cojocaru (sheet). G. Flo- 
rescu, I. Dumitrescu Șt. Popoviei ș! A. 
Marinescu (șanț). Cu excepția ultimului, 
ceilalți țmtași eu arma de vinătoare sînt 
componenți ai lotului olimpic român de 
talere Conducătorul șl antrenorul dele
gației este prof. I. Lovinescu.

U.R.S.S. — PERU 2—0 (2—0) 
ÎN MECI AMICAL DE FOTBAL

In partida amicală disputată ieri la 
Kiev, reprezentativa de fotbal a Uniu
nii Sovietice a dispus de aceea a Perului 
cu scorul de 2—0 (2—0), prin golurile 
marcate de Banlșevski (min. 14) șl Kon
kov (min. 18).

FL GHEORGHIU A DEBUTAT 
CU O VICTORIE LA THORNABY

In prima rundă a concursului inter
național de șah de la Thomaby (An
glia), marele maestru român Fl. Gheor
ghiu. jucind cu piesele negre, l-a învins 
Pe Triugov (Bulgaria). Alte rezultate: 
Larsen (Danemarca) — Lubojevici (Iu
goslavia) 1—0; Bilek (Ungaria) — Parma

(Iugoslavia) remiză; Gligorici (Iugosla
via) — Kasfferty (Anglia) 1—0; Anders
son (Suedia) — Hecht (R.F.G.) remiză; 
Sax (Ungaria) — Wade (Anglia) 0—1.

ECHIPA LICEULUI 4 
TIMISOARA — CAMPIOANĂ 
ȘCOLARĂ LA GIMNASTICA — 

MASCULIN

In cea de a doua zi a: finalei campio
natelor școlare de gimnastică au avut 
loc, în sala Foreasca. întrecerile băieți

lor. La fel de spectaculoase ca și cele 
ale fetelor, disputele au evidențiat va
loarea foarte ridicată a gimnaștilor de 
la Liceul 4 Timișoara, Liceul B.P. Haș- 
deu. Buzău și Liceul 2 Brașov, care au 
și ocupat, în această ordine, primele 
trei locuri în clasamentul pe echipe, rată 
punctajele înregistrate : Pe echipe: 1. 
Lie. 4 Timișoara 165.60 — campioană re
publicană școlară pe 1972; 2. Lie. B.P. 
Hașdeu Buzău 164,30; 3. Lie. 2 Brasov 
161,30; INDIVIDUAL COMPUS : 1. Titus 
Popoviei (Lie. 4 Tim.) 18,60 — campion 
republican școlar pe 1972 ; 2. Marius 
Stoica (Lie. Buzău) 18,50; 3. Emil Po
pescu (Lie. 2 Brașov) 18,45.

SEMIFINALELE CUPELOR EURO PENE LA FOTBAL

Ieri,, în a doua manșă a semifinalelor competifiilor continentale, s-au 
înregistrat următoarele rezultate :

C. C. E.

Benfica — Ajax (în tur, 0—1) 0—0
Celtic — internazionale (în tur, 0—0) 0—0 după prelungiri;

4—5 după penaltyuri 
„Cupa cupelor"

Glasgow Rangers — Bayern Munchen (în tur, 1—1) 2—0 (2—0)

„Cupa U.E.F.A."

A. C. Milan — Tottenham (în tur, 1—2)
Wolverhampton — Ferencvaros (în tur, 2—2)

1-1 (0-1)
2—1 (2—0)

Echipele subliniate s-au calificat pentru finalele marilor competiții con
tinentale.
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