
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, VNITI-VĂ !

ZIAR AII.CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

DAN CRISTEA Șl GH. VULPE
CONCUREAZĂ iN U.R.S.S.

Vineri dimineața, în cea de a doua 
zi a lucrărilor sesiunii Marii A- 
dunări Naționale, a continuat dez
baterea celorlalte proiecte de legi 
înscrise Pe ordinea de zi a actualei 
sesiuni.

Deputății și invitații prezenți sub 
cupola Marii Adunări Naționale au 
întîmpinat cu îndelungi aplauze pe 
conducătorii partidului și statului, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Virgil Tro- 
fin, Iile Verdeț, Maxim Berghianu, 
Gheorghe Cioară. Florian Dănăla- 
che, Constantin Drăgan, Janos Fa- 
zekas. Dumitru Popescu. Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile 
Vîlcu.

în sală, alături de deputați, se 
aflau numeroși invitați — condu
cători de instituții centrale și or
ganizații obștești, activiști de par
tid si de stat, personalități ale vie
ții economice, științifice și cultu
rale, ziariști. Erau prezenți. de a- 
semenea, șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați în tara noastră.

Lucrările sînt deschise 
dintele Marii Adunări 
tovarășul Ștefan Voitec.

La începutul ședinței 
neață, deputatul Mihai
cretar al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, a pre
zentat expunerea la proiectul de 
lege privind organizarea și func
ționarea controlului obștesc, inițiat 
de Frontul Unității Socialiste. îm
preună cu un număr mare de de- 
putați ai Marii Adunări Naționale, 
în continuare, deputatul Dumitru 
Balalia, președintele Comisiei pen
tru consiliile populare și adminis
trația de stat, a prezentat raportul 
comisiilor permanente ale M.A.N., 
care au examinat acest proiect de 
lege.

La dezbaterea generală au luat 
cuvîntul deputății loachim Moga, 
prim-secretar al Comitetului jude-

pre-
ședintele consiliului popular jude
țean. Elena Grigoriu, președinta 
Comitetului județean Ilfov al fe
meilor, Ion Alexandru, președintele 
Consiliului județean Prahova al 
sindicatelor, și Aurel Cristea, prim- 
secretar al Comitetului municipal

de preșe- 
Naționale,

de dimi-
Gere. se-

țean Hunedoara al P.C.R.,

Sibiu al P.C.R.. primarul munici
piului.

Proiectul de lege a fost discutat 
apoi pe articole. Marea Adunare 
Națională a adoptat prin vot secret 
cu bile Legea privind organizarea 
și funcționarea controlului obștesc. 
Textul legii, al cărui proiect a 
fost publicat în presă și supus dis
cuției publice, va apărea in Bu
letinul oficial.

Trecîndu-se la următorul punct 
de pe ordinea de zi. deputatul Ion 
Stănescu, ministrul de interne, a 
prezentat expunerea la proiectul 
de lege privind cazierul judiciar, 
iar deputatul Mihail Gheimegea- 
nu, vicepreședinte al Comisiei ju
ridice, a expus raportul comisiei 
La proiectul de lege.

După discutarea pe articole. Ma
rea Adunare Națională a adoptat, 
cu unele amendamente propuse de 
deputați, prin vot secret cu bile. 
Legea privind cazierul judiciar, 
care va fi publicată în Buletinul ofi
cial.

La 
de zi, 
ționale 
toarele 
unor
M.A.N. : eliberarea din 
pentru probleme de apărare a to
varășului Vasile Patilineț, fiind nu
mit ministru, și alegerea tovarășu
lui Vasile Potop; eliberarea din 
Comisia economico-financiară a to
varășului Dumitru Petrescu, ales 
membru al Consiliului de Stat și 
alegerea tovarășului loan Ciucu ; 
eliberarea din Comisia pentru să
nătate, muncă și asigurări sociale 
a tovarășilor loan Coteț și Petre 
Ionescu, numiți ambasadori, și ale
gerea tovarășilor Mihai Burcă și 
Dumitru Simulescu. Propunerile au 
fost aprobate prin votul deschis al 
deputaților.

La amiază, lucrările ședinței s-au 
încheiat.

Președintele Marii Adiinări Na
ționale, tovarășul Ștefan Voitec, a 
anunțat că reluarea lucrărilor actu
alei sesiuni în ședință plenară va fi 
comunicată din timp. Comisiile per
manente ale Marii Adunări-' Națio
nale își vor continua lucrările po
trivit competenței lor.

ultimul punct al ordinai 
Biroul Marii Adunări N’a- 
a propus deputaților urmă- 
modificărî în componenta 

comisii permanente ale 
Comisia

(Agerpres)

Schiori) Dan Cristea și Gheor- 
ghe Vulpe sa afla în U.R.S.S. 
unde vor participa la doua con
cursuri internaționale. <s*“- 
vitali și sportivi din 
Polonia, Cehoslovacia, 
Franța Italia. Austria, 
năm că aceste întreceri 
desfășura în stațiunea 
Terskol, aflată pe muntele 
brus, la 5 000 m altitudine.

Sînt in-
Bulgaria, 

R.D.G-, 
Mențio- 
se vor 

montană
El
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Turneul internațional de box „Centura de aur // SPORT, AGREMENT, MIȘCARE
GABRIEL POMETCU Șl ANTONIU VASILE

ÎNVINGĂTORI ÎNAINTE DE LIMITA

X
De la primele sdum 

buri de lovituri f. 
cerul Trioulaire 
ascuns in mânuși. 
rezisiind asaltului 
Gabriel Pometcu.

ne
tei

DEZVOLTAREA $1 FOLOSIREA BAZEI MATERIALE

Problemele sportului tulcean, in discuția Secretariatului Comitetului județean de partid
aprilie. Orașul reproduce

redusă

I

Tulcea.
la scară redusă — dar de-â drep
tul impresionantă pentru cel care 
n-a mai fost de mult pe aceste 
meleaguri — imaginea imensului 
șantier de muncă de Pe întregul 
cuprins al țării noastre, cu văi și 
ape, cu orașe și sate ce-și schim
bă mereu înfățișarea.

Oamenii Tulcei par nemulțumiți 
de ceea ce au făcut ieri, de ceea 
ce fac astăzi și vor să facă și 
mai mult. Puține sînt străzile care 
își trăiesc viața lor obișnuită. Tul
cea de mîine răsare din praf, din 
moloz, din betonierele pe care le 
întîlnești la tot pasul, din tra
versele grele de fier care închid 
multe drumuri, dar deschid altele...

în acest context, sportul tulcean 
nu putea rămîne o activitate mi
noră, o prezență abia simțită. El 
nu putea decît să urmeze același 
drum ascendent. Și l-a urmat. în 
ultimii ani s-au făcut pași mai 
Jjnari decît în două decenii, în pri
mul rînd în direcția asigurării ba
zei materiale de care are nevoie 
atît sportul de performanță, cît și 
cel al marilor mase, din întreprin
deri, din școli, de la sate. Nu mai 
departe decît în 1968, din acest 
punct de vedere situația era pre
cară. în județ nu exista încă nici 
o sală de sport, nu se putea vorbi 
de nici o bază nautică, atletismul 
nu avea nicăieri o scenă a lui pe 
care să se poată desfășura, iar 
stadioanele, chiar cele aflate în

centrul atenției, cele destinate me
ciurilor de fotbal, aveau un carac
ter de improvizație. Dar, cum -spu
neam, aceste aspecte au rămas de 
domeniul amintirilor. Am văzut 
stadionul din Tulcea, la construcția 
căruia, cit mai repede și cu cit 
mai puține cheltuieli, a contribuit 
cu drag aproape întreaga suflare 
tulceană, nu de puține ori venind, 
cum se spune, cu mincarea în 
traistă. Dar cît de mare este sa
tisfacția lor, astăzi ! Prin ampla
samentul lui, prin instalațiile cu 
care a fost dotat, stadionul este o

adevărată bijuterie, după care ar 
putea rîvni multe orașe din țară. 
(Poate că și unele stadioane bucu- 
reștene ar avea areptul să fie invi
dioase !). Nu vrem să poposim în 
domeniul cifrelor, acestea potrivin- 
du-se mai bine în cadrul unei pre
zentări mai ample a activității 
sportive de pe aceste meleaguri, 
pe care cititorii o vor găsi, nu 
peste multă vreme. In coloanele

Jack BERARIU

(Continuare in pag. a 2-a)

Patinoarul ,J-3 August* a găz
duit ieri meciurile din cadrul
semifinalelor turneului internațio
nal de box datat cu „Centura de 
aur-. In reuniunea de la orele 14 
si-au disputat întîietatea pentru 
un loc în programul finalelor pu- 
giliștii de la categoriile 
pană, ușoară, mijlocie mică, 
cie și grea.

CAT. MUSCA. în meciul 
gural al semifinalelor au 
treptele ringului Constantin

DUMINICĂ
FINALELE

muscă, 
mijlo-

inau- 
urcat 
Gru-

ds du- 
ora 10, 
calego- 

Ștefan 
(Cuba), 
Anton 
Vasils

Pentru partidele finele 
minică dimineața, de la 
s-au calificat, in ordinea 
viilor următorii pugiliști : 
Boboc — Giulio Rivera 
Constantin Gruiescu —
Cojan, Toni Mircea —
Kiss, Gabriel Pometcu — Octa
vian Amăzăroaie, Antoniu Vasi- 
le — Orlando Paiacios (Cuba), 
Calistrat Cutov — Comei Hoduț, 
Janoș Kajdi (Ung) — Jurgen- 
Hans Kaiser (R.D.G.J. Ștefan Flo- 
rea — Orlando Garbey (Cuba), 
Alee Năstac — ion Gyorffi, Gil
berto Carrillo (Cuba) — Horst 
Stump, Hie Dascălu — Dumitru 
Zelinca.

MIINE, PE STADIONUL „23 AUGUST", DE LA ORA 16,30

SELECȚIONATA OLIMPICĂ Ă ROMÂNIEI PERU,
0 PARTIDA DE MARE INTERES

Cu șase zile înaintea importan
tului meci de la Budapesta, cu na
ționala Ungariei, un alt joc inte
resant pentru public și pentru fot
balul nostru. Olimpicii vor întîlni, 
mî'ne, reprezentativa Perului, și

chiar dacă jocul este amical, el 
are cota sa de interes bine defini
tă de valoarea adversarului și de 
obiectivele echipei noastre. Meciul 
de mîine este un joc amical, dar 
de prestigiu, pentru că la ora ac-

tuală naționala Perului reprezintă 
UN NUME BINE COTAT în fot
balul lumii. Evoluția sa la ultimul 
campionat mondial, tehnicitatea și 
viteza jucătorilor săi — elemente 
arhicunoscute din auzite, dar și 
din cele văzute, de majoritatea 
dintre noi pe micul ecran în timpul 
„EI Mundialului” — fiind argu
mentele cele mai puternice ale ad
versarului de mîine. Și chiar dacă 
actuala garnitură a Perului numă
ră numai șase oameni din reușita 
„expediție mexicană-1 (Cubilias, 
Chumpitaz, Soții, Mifflin, Salinas 
și Reyes — jucători de certă va
loare internațională), teamul sud- 
american nu și-a pierdut străluci
rea și personalitatea, elanul „nou-

Mircea M. IONESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

STEAUA - PENTRU A 7-a OARA
CAMPIOANĂ A ȚĂRII

LA HANDBAL MASCULIN
Ieri seară. în noua sală a 

jicheiat ediția 1971—1972 a 
de handbal, Divizia A.

sporturilor din Iași, s-a 
campionatului masculin

La capătul acestei disputate întreceri, cu multe 
meciuri echilibrate și rezultate surprinzătoare, titlul 
de campioană a țării a revenit — mai clar ca nicio
dată — tot echipei Steaua București.

în fotografie, formația campioană a țării : în pi
cioare. de la stînga ia dreapta : Sorin Drăgăniță, 
Gabriel Kicsid, Theodor Coasă, Werner Stockl, Ște
fan Birtalan, Gheorghe Gruia (căpitanul echipei) și 
Cristian Gațu; jos: Gheorghe Goran. Mihai Mari
nescu, Gheorghe Dincă, Ștefan Orbau, Ion Popescu și 
Cristian Dieter. Din fotografie lipsesc antrenorii 
C. Oțelea și O. Telman, precum șl portarul Gh. 
Munteanu,

Foto : Theo MACARSCHI

Apropierea zilei de 1 Mai, tradiționala sărbă
toare internațională a tuturor celor ce mun
cesc, declanșează în întreaga țară energii spo
rite pentru îndeplinirea și depășirea planurilor 
de producție, generează succese însemnate în 
marele efort constructiv al poporului nostru.

Potrivit recomandărilor ședinței Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., de a se organiza cu 
prilejul lui 1 Mai ample programe artistice, 
culturale și sportive, organele și organizațiile 
noastre au alcătuit planurile manifestărilor, 
avind drept scop să asigure maselor de cetățeni 
activități de agrement care să facă zilele de 
odihnă cit mai plăcute, cît mai atrăgătoare.

Publicăm, in rindurile de mai

CLUJ : Stadionul municipal
— centrul sportiv al zilelor de

1 și 2 Mai

jos, noi amănunte din țară ;

REȘIȚA : Variat program com 
petifional și demonstrativ

iescu și Boris Zarektuev (U R.S.S.). 
După o primă repriză echilibrată, 
Gruiescu a luat conducerea luptei 
și cu lovituri surprinzătoare de la 
distantă a oprit de fiecare dată 
ofensiva adversarului. S:mțindu-se 
depășit. Zarektuev a atacat dez
lănțuit în ultimul rund, dar l-a 
găsit mereu bine pregătit pe boxe
rul român. Gruiescu b.p. (3—2) Za
rektuev. Res:mțindu-se în urma 
efortului extraordinar depus în 
ziua precedentă. Anton Cojan l-a 
depășit mai puțin convingător de- 
cit ne așteptam pe Francisc Mol- 

stat 
b.p.

nar. Totuși, victoria sa n-a 
sub semnul întrebării. Cojan 
(4—1) Molnar.

CAT. PANA. Doar 2 minute 
fost necesare luj Gabriel Pometcu 
pentru a-1 scoate din luptă pe fran
cezul Daniel Trioulaire. Un croșeu 
expediat de român în ficat l-a tri
mis pe Trioulaire la podea pentru 
8 -secunde.--Curajos, freneezu! a re-

i-au

Paul IOVAN 
Mihai TRANCA

(Continuare în pag. a 4-a)

In cadrul programului cullural- 
sportiv. organizat pe Stad;onul Mu
nicipal cu prilejul zilei d” 1 Mai, 
sportul clujean va fi bogat repre
zentat nu numai de către consa- 
crații arenei, dar și de tinerii care 
aspiră abia acum la lauri. Astfel, 
după două reprize de gimnastică, 
susținute de purtători ai cravatelor 
roșii și un program' de piramide, 
executat de studențj ai Facultății 
de educație fizică, gimnaști de la 
C.SM„ Politehnica. Școala sporti
vă. Liceele N. Bălcescu și Nr. 11 
(ambele cu program de educație 
fizică) își vor demonstra precizia 
și siguranța in cadrul unei suite 
de sărituri și exerciții acrobatice. 
Programul conține și un punct-di- 
vertisment: meciul de fotbal femi
nin dintre . _ __  ,
țelanuL în pauză sînt programate 
ștafete de atletism, pentru băieți 
și fete.

echipele Record și Por-

AZI, LA

Nș. D.

Toate întrecerile sportive oficia
le Pe care sportivii reșițeni le vor 
susține • înaintea zilei- de 1 Mai, 
vor fi dedicate acestei sărbători, 
în plus, pe data de 30 aprilie se 
inaugurează ediția 1972 a campio
natului județean de handbal. în 
ziua de 1 
.Reșița și 
vor avea 
lor de la 
ransebeș.
tradițional. în aceeași zi va începe 
turneul Centrului de copii și ju
niori al C.S.M., la fotbal, iar la 
Șura Ortacilor — loc de agrement 
foarte drag reșițenilor. aflat lingă 
barajul Secu — vor avea loc 
monstrații ale pugilis’ilor de 
C.S.M. și Școala sportivă, ale 
dokanilor din cele două centre 
sițene 
C.S M) 
sportive.
tractive
de 2 maj pe stadionul Valea Do- 
manului.

Mai.- atleții de la C.S.M. 
Școala sportivă Reșița ' 

drept oaspeți Pe colegii 
Școala sportivă din Ca- 
intr-un concurs devenit

de- 
la 

ju- 
re- 

si(Tinărul Metalurgist 
și ale gimnaști lor Școlii 
Concursuri deosebit dea- 

se vor desfășura în ziua

Divizia A la atletism

BUCUREȘTI, PITEȘTI Șl CLUJ,

PRIMELE ÎNTRECERL
începind de 

ale țării încep 
ționale și faza 
tism (concursul republican). In Capi
tală, echipa Dinarrio pornește tavoii- 
tă in fața Rapidului și a selecționa
tei timișorene (este interesant dc ur
mărit duelul dintre sprinterii timi
șoreni și cei dinamoviști), :a >i for
mația Steaua, în „triunghiularul" de 
la Pitești, cu Metalul București și se
lecționata Argeș. Merită să fie urmă
rită cu atenție cursa de 800 >n a bă-

astăzi, pe 8 stadioane 
întrecerile diviziei na- 
interjudețeană !-j at>e-

icților și aruncarea discului femei feu 
Lia Manoliu, Olimpia Cataramă și 
Carmen Ionescu). In sfîrșit, 'a Cluj, 
reprezentativa C.A.U. nu poate pierde 
în fața atleților din județele Cluj și 
Brașov deși, în întrecerile feminine, 
bucureștencele vor întîmpina o re
zistență dîrză din partea localnicelor.

In concursul interjudețean — zonele 
I și II — alte 18 formații vor e ro.ua 
la Rm. Vîlcea, Constanța, Ba a Ma>e, 
Satu Mare, Reșița și București.

FRANK TAUBERT

Ieri, antrenament la platformă. Sare Melania Decuseară, asistată de 
Sorana Prelipceanu (stingă) și Ecaterina Dumitriu

Foto i Ton MIHAICA

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE SĂRITURI ÎN APĂ ALE ROMÂNIEI

DUELUL ION GANEA
CAPUL DE AFIȘ AL REUNIUNII DE AZI

săritori de laTimp de două zile, 
trambulină în apă. reprezentind șase 
țări — Austria, Bulgaria, R.D. Germa
nă, R.F. a Germaniei, Ungaria și Ro
mânia — își dispută, la modernul ba
zin ..23 August- din Capitală, titlvule 
de campioni internaționali ii Roinâ- 

- niei. Competiția prilejuiește întreceri 
interesante între concurenți de certă 
valoare a acestei spectaculoase ra
muri a natației, printre protagoniști 
aflîndu-se nume prestigioase ca, de 
pildă, Frank Taubert (R.D.G.), cam
pion de juniori al Europei. De alt
fel, trebuie menționată satisfacția 
oaspeților de a lua parte la cam
pionatele internaționale ale României, 
care au reunit întotdeauna concurenți 
cu renume și, în același timp, s-au 
bucurat de o excelentă organiza.-e. în 
acest sens, declarația conductorului 
delegației R.F. a Germaniei, K 
Jăger, este semnificativă:

„Mă aflu pentru a treia oară 
țara dumneavoastră și pe baza 
perienței competițiilor anterioare, 
convins că și aceasta va avea un 
plin succes. Ținînd seama 
Iorile înscrise în concurs, 
vingerea 
deosebit de 
cred că din 
vedea aici 
candidați Ia

<le 
am 
întreceri 
totodată, 
ce-i voi 

viitorii

că voi asista la 
interesante și, 
rîndul celor 
se vor ridica 
titlurile olimpice și eu

ropene. Nu ar fi pentru prima dată" 
în așteptarea disputelor, partici- 

panții s-au antrenat intens: oaspeții 
— în scopul unei cît mai grabnice 
acomodări cu bazinul, reprezentanții 
României — pentru ultimele retușuri

ale salturilor ce le vor executa. Azi, 
în prima zi a campionatelor inter
naționale, va fi interesantă intiete- 
rea băieților la trambulină în cadrul 
căreia Frank Taubert va supoita 
presingul unor adversari valoroși, 
printre care și campionul țării noas-

tre Ion Ganea. La fete, Gitta Leu- 
pold (R.D.G.) este prima lîvorUă, 
dar și ea va. avea de înfruntat con
curența unor săritoare, dornice de a- 
firmare, printre care și reprezen
tantele Românei, Melania Dectiseară 
și Ecaterina Dumitru.

»

1MBUNATATIREA Șl REGLEMENTAREA SISIIMOIUI DE TRANSEERARi,
CORESPUNZĂTOR

In anul 1967, răspunzind unor ne
cesități obiective ale perioadei res
pective, a fost elaborat regulamentul 
genera] de transferări, aflat în vigoa
re și în prezent Aplicarea prevederi
lor acestui regulament a contribuit 
în mare măsură la stabilizarea și re
glementarea unitară a trecerii sporti
vilor dintr-o unitate sportivă — aso
ciație sau club — în alta. Se poale, 
de asemenea, aprecia că în acest mod 
au fost eliminate posibilitățile de in
terpretare și aplicare eronată a con
dițiilor de transferare, că s-a făcut 
ordine într-un domeniu important 
pentru buna desfășurare a activității 
sportive de performanță din țara 
noastră. Din aceste motive putem 
considera că aplicarea regulamentu
lui de transferări, în forma sa actua
lă, a corespuns etapei parcurse, regle- 
mentlnd în bune condiții trecerea 
sportivilor prin verigile firești ale 
activității sportive pe care o desfă
șoară tineretul în diferite etape — 
școală, facultate, producție, stagiu 
militar,

ETAPEI ACTUALE Dl DEZVOLTARE A MIȘCĂRII SPORTIVE
Analizînd, însă, viabilitatea și efi

ciența actualului regulament de trans
ferări în raport direct cu stadiul de 
dezvoltare a activității competiționa- 
le, precum și cu faptul că în această 
perioadă de aproape 5 ani, federațiile 
de specialitate și consiliile județene 
pentru educație fizică și sport au 
cîștigat o reală experiență și perso
nalitate, consolidîndu-se și îndepli- 
nindu-și atribuțiile de organisme de 
conducere în domeniul respectiv, re
zultă ca o necesitate îmbunătățirea 
actualului sistem de transferări.

Sînt, de asemenea, și alți factori 
care justifică și impun o reglemen
tare a acestui sistem, corespunzător 
etapei actuale de dezvoltare generală 
a mișcării sportive. In perioada la 
care ne referim, paralel cu eforturile 
și preocupările pentru întărirea or
ganizatorică ți materială a cluburilor 
existente, s-a desfășurat acțiunea de 
înființare a noi cluburi sportive, nu
mărul total al acestor unități de per
formanță creșcînd de la 67 In 1967, la

84 cîte funcționează in prezent. Au fost, 
de asemenea, înființate noi unități 
sportive ale elevilor, cu o bogită acti
vitate competițională. în același timp, 
preocupările susținute pentru îmbu
nătățirea muncii cu copiii și juniorii 
au determinat obținerea unor succese 
remarcabile și intensificarea activită
ții competiționale a acestora.

Analiza aplicării actualului regula
ment, în contextul amintit, pune în 
lumină unele neajunsuri ale acestuia. 
Este vorba, printre altele, de faptul 
că aplicarea acestui regulament a dus 
— tocmai din motivele arătate — la 
o uniformizare excesivă, neținînd 
seama de specificul și particularități
le fiecărei ramuri de sport în parte, 
de creșterea preocupărilor și aportu
lui județelor în dezvoltarea sportu
lui de performanță, a activității com
petiționale In general, de interesul 
manifestat — după apariția Le
gii Sportului — de către or
ganele și organizațiile de stat și

obștești cu atribuții în domeniul edu
cației fizice și sportului. In aceeași 
ordine de idei, trebuie făcută și sub
linierea că în ultimii 4- 5 ani a cres
cut considerabil numărul sportivilor 
legitimați, al echipelor participante 
la competițiile oficiale de diferite ca
tegorii și — implicit - volumul și 
calitatea întrecerilor sportive.

Experiența muncii practice, evalua
rea și ’aprecierea condițiilor în care 
se desfășoară în prezent activitatea 
competițională — avîndu-se, de ase
menea, în vedere perspectivele de 
creștere în continuare a acestei acti
vități — reliefează necesitatea ca re
glementările privind transferarea 
sportivilor să fie puse în acord de
plin cu cerințele actuale. In acest 
scop, consultînd numeroase cadre și 
organe sportive, Comitetul Executiv 
al Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport a hotărtt ca

(Continuare in pag. a 3 a)
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APĂRAREA AGRESIVĂ, SUB TOATE FORMELE,

A DOMINAT TURNEUL MASCULIN DE LA SOFIA

- - • ' ' - -

La invitația federației de baschet 
din Bulgaria, am participat la tra
diționala competiție „Marele pre
miu al orașului Sofia11 care a în
trunit, ca de obicei, echipe valo
roase : Cehoslovacia, Cujia,_ Bulga
ria, Polonia, 
mană și Olanda, 
însă, sub 
respective.

Cu acest 
turisesc că 
nivelul ridicat de pregătire la care 
s-au prezentat toate participantele, 
dovedindu-se, o dată în plus, că o- 
biectivele mari (în cazul de față 
calificarea pentru Jocurile Olimpi
ce, la care candidează șase din cele 
opt formații) obligă la antrenamen
te corespunzătoare j Meciurile au 
fost de o valoare ’tehnică ridicată 
și foarte spectaculoase. Fiecare par
tidă a purtat amprenta combativi
tății excesive, mergîndu-se 
pină la durități 
nesportivitate).

Ungaria, R. D. Ger- 
toate evoluînd, 

denumirea capitalelor

prilej, trebuie să măr- 
am fost impresionat de

chiar
(dar fără acte de

Tactic, toate echipele, fără ex
cepție, au folosit formele de apă
rare agresivă, de la presing tem
porar la presing continuu (Havana 
și Sofia I). Reprezentativa orașu
lui Praga, câștigătoarea turneului, 
a surprins prin utilizarea perma
nentă a presingului temporar și, 
mai cu seamă, prin schimbările 
frecvente ale modalității de apă
rare în cursul aceluiași joc. Văzînd 
vitalitatea cu care sînt folosite a- 
ceste forme de apărare, mă între
bam cînd vor accepta și echipele 
noastre necesitatea învățării și fo
losirii agresivității în defensivă ? 
în orice caz, în alte țări s-a în
țeles acest lucru și presingul s-a 
dovedit accesibil oricărui jucător, 
tînăr sau vîrstnic, de statură me
die sau gigant de peste 2 m.

In ceea ce privește atacul, unele 
echipe au arătat că 
și aplica mai multe 
număr mai mic sau

'•G
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DERBY-UL „U" CLUJ — STEAUA ÎNCHEIE TURUL II AL
masculine participante 
A încheie al doilea tur

Echipele 
la Divizia 
printr-o etapă interesantă, care cu
prinde meciuri de mare interes. La 
Cluj, partida Universitatea-Steaua 
reprezintă reeditarea unui tradițio
nal derby, iar la București, Poli
tehnica și Universitatea Timișoara 
susțin o întîlnire cu urmări directe 
asupra situației deținătoarei locu
lui III, la care candidează ambele 
team-uri, în sfîrșit, la Tg. Mureș, 
Mureșul încearcă să cucerească în 
dauna Politehnicii Cluj două punc
te necesare ca aerul în lupta pe 
care o dă pentru evitarea retrogra
dării.

Programul etapei a XXIT-a (în
tre paranteze, rezultatele din tur) :

se pot învăța 
sisteme cu un 
mai mare de

DIVIZIEI A
Cluj-Steaua (78—97), 
Bucu rești -U ni verși ta-

Universitatea 
Politehnica 
tea Timișoara (85—80), Mureșul Tg. 
Mureș-Poiitehnica Cluj 
ICHF-Politehnica Galați 
Rapid-Voința București 
IEFS-Dinamo (69—83).

Ordinea echipelor în clasament: 
1. Dinamo 40 p. 2. Steaua 40 p, 3. 
„U“ Timișoara 35 p. 4. Politehnica 
Buc. 34 p, □. „U“ Cluj 34 p. 6. Ra
pid 32 p, 7. ICHF 30 p. 8. IEFS 28 
p, 9. Politehnica Cluj 27 p, 10. Vo
ința București 26 p, II. Politehnica 
Galați 26 p. 12. Mureșul 25 p.

(69—85), 
(69—70), 
(67—66),

combinații, atît pe parcursul unui 
meci, cît și al întregului turneu. 
Cehoslovacii au excelat în folosi
rea a trei sisteme dq atac, cu nu
meroase și eficace combinații 
atunci cînd contraatacul nu le reu
șea. BaschetbaJiștii cubanezi s-au 
evidențiat din nou prin calitățile 
și pregătirea fizică și prin recupe
rările spectaculoase. O surpriză a 
cons»tituit-o selecționata Berlinului, 
care s-a ridicat Ia valoarea com
petiției prin readucerea 
plan a disciplinei de joc. 
dent că sportivii din R.D. 
doresc să reintre printre 
baschetului european.

în ceea ce privește arbitrajele, 
ele s-au străduit să dea o notă de 
cursivitate întrecerilor, lăsînd des
tul de liberă lupta pentru minge, 
manieră mult diferită de cea folo
sită de arbitrii români în dispu
tele diviziei A.

Selecționata Bucureștiului a ab
sentat de la acest turneu (ca și de 
la cei desfășurat la începutul lunii 
aprilie la Kosice), înregistrind, ast
fel, un minus de 10 meciuri tari 
ia lupta pentru progres a jucători
lor fruntași. Un handicap greu re
cuperabil, datorat antrenorilor de 
club (excepție a făcut Dan Nicu- 
lescu, de la Dinamo) care, atunci 
cînd s-a pus problema pregătirii 
pentru aceste competiții internațio
nale, au făcut obstrucții (ca și în 
alte ocazii, de altfel), obligindu-ne, 
prin atitudinea lor, să renunțăm 
la înscrierea echipei Bucureștiului 
la turneele de la Kosice și de la 
Sofia

ALEXANDRU POPESCU 
antrenor federal

pe prim 
Este evi- 
Germană 
fruntașii Start în proba de 800 de metri fete

IN SECTORUL 2 AL CAPITALEI

H

Joi după*amiazâ, mai mult de 
800 de tineri s-au adunat la baza 
sportivă Fundeni, pentru a-și dis
puta titlurile de campioni pe sec
torul 2 la „Crosul tineretului". Tre 
buie menționat, mai întîi, succesul 
de participare din fazele pe aso
ciații școlare sau sindicale, în ca
drul cărora au luat startul peste 
7 000 de participanți. S-au eviden
țiat în această acțiune Școala pro
fesională Electronica (prof. Victor 
Bianu și Lucia Zeteș), Liceul in
dustrial de poligrafie (prof. Man- 
oara Zolia) și asociațiile sindicale 
Calculatorul (președinte — Gh. Du
mitrescu), Vinalcool (președinte — 
Grigore Curelea), F.E.A (președin
te — Marin Nicolescu), Stela (pre
ședinte Mihai Teodorescu).

Această manifestare sportivă de

»
amploare a fost dedicată zilelor de 
1 și 2 Mai. Ea a constituit, în ace
lași timp, și o deschidere oficială 
a activității sportive de masă pe 
baza Fundeni, construită, în prin
cipal, prin munca patriotică a ti
nerilor. Astfel, faza pe sector a 
„Crosului Tineretului" a constituit 
o primă satisfacție a celor care 
iubesc sportul din această parte a 
Capitalei. Un prim • succes care n- 
nunță și altele pe măsură. (Rd. T.).

Iată și cîștigătorii: FETE, 15—16 
ani (600 m): Agnes Fischer (Lie. 
10); junioare, 17—19 ani (S00 m): 
Aurora Gorotcov (Lie. D. Cante- 
mir) ; senioare, peste 19 ani 
(800 m): Ecaterina Zănea (Lie. ind. 
poli, c-ții).
1 000 m): 
poli, c-tii) ; 
(1 500 m): 
seniori, peste 19 ani (2 000 m): Gh 
Constantin (F-ca. Elem. Autom.).

am 
ind. 
ani 

(I.I.R.U.C.);

BĂIEȚI, 15—16 
Gh. Dacău (Lie.

juniori, 17—19 
G. Fronie

Nr. 7034
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LOTUL PENTRU MECIUL
CU MAROCUL

DERBYUL ETAPEI A XlX-a, VOINȚA ODORHEI-UMVERSIT ATEA TIMIȘOARA

Bucu- 
„Tine-

ÎNCEPE TURUL III ÎN CAMPIONATUL FEMININ, DIVIZIA A

D. N

LA SEMNALELE ZIARULUI

C.P.B.
C.P.B.
Dina- 
3—2, 

I

CUPA ROMÂNIEI
De curînd, pe terenul de sport 

al asociației Combinatului poli
grafic București s-a disputat pri
ma parte a fazei pe Capitală a 
„Cupei României" Ia oină. La în
treceri au participat 7 echipe îm
părțite în două serii, după cum 
urmează : seria I — C P.B. I, Glo
ria, Universitatea II Si Dinamo II: 
seria a Il-a : — Dinamo I, Uni
versitatea I și C.P.B. II, urmind 
ca primele două clasate din fie
care serie să participe in zilele de 
22 și 23 aprilie (pe stadionul Di
namo) la etapa finală a fazei bucu- 
rețtene.

Iată cîteva dintre rezultatele în
registrate în jocurile desfășurate la 
sfîrșitul săptăminii trecute :
I — Universitatea II 18—9.
II — Universitatea I 6—13, 
mo II — Universitatea II 
Universitatea I — Dinamo 
12—18 Universitatea II — Gloria 
5—12. S-au calificat din prima se
rie C.P.B. I șj Gloria, iar din se
ria a Il-a Dinamo I și Universita
tea I.

Tntr-unul din numerele trecute 
ale ziarului nostru erau criticate 
unele lipsuri în activitatea sporti
vă din orașul Isaccea (jud. Tulcea). 
Comitetul Executiv al Consiliului 
popular orășenesc ne-a răspuns la 
critică, arătîndu-ne măsurile pre- 

« conizate a fi luate în vederea îm
bunătățirii acestei activități și, în 
special, pentru asigurarea, după 
posibilitățile existente, a bazei ma
teriale proprii.

„Pentru remedierea acesiei situa
ții — se arată în adresa orimită — 
ne propunem să organizăm o serie 
de acțiuni obștești, manifestări cul- 
tural-distractive pentru asigurarea 
dezvoltării bazei materiale a acti
vității sportive locale".

în ultimul timp, după cum reiese 
din adresă, la Isaccea a fost înfiin
țată o secție de haltere, care pentru 
început are peste 20 de membri, tar 
In eurind, cu ajutorul 
județean al 
va crea un

Consiliului 
sindicatelor Tulcea, se 
centru de caiac-canoe.

★
avem ambiții, dacă

1“ — a fost titlul
„Degeaba 

n-avem condiții 
unui materia] apărut la rubrica „E- 
pistolele săptăminii". în care se a- 
răta situația precară a sportului din 
Rubla — Valea Rîmnicului (județul

Astăzi și mîîne se dispută — la 
București, Tg. Mureș și Odorhei 
— etapa a XlX-a (prima a turului 
III) a campionatului feminin de 
handbal, divizia A. Meciuri intere
sante marchează trecerea în ultima 
treime a campionatului, dintre ele 
desprinzîndu-se — ca un veritabil 
derby — intilnirea de la Odorhei, 
unde — cu siguranță — liderului 
i se va opune o dîrză rezistență. 
Sperăm că F.R.H. a delegat cu
pluri de arbitri care să asigure, 
din toate punctele de vedere, o nor 
mală desfășurare a meciurilor.

Iată programul etapei :
SIMBATA : Universitatea 

rești — Rapid (ora 17, teren 
retului");

DUMINICA: Mureșul Tg. 
•— Universitatea Cluj ;
Odorhei — r* ’ 
ra ; I.E.F.S. - 
16.30, teren I 
Rulmentul Brașov 
Dinamo).

Rugbyștii selecționabili pentru me
ciul cu echipa Marocului din cadrul 
„Cupei națiunilor FI.R.A." (Bucu
rești. 30 aprilie) au susținut un nou 
meci de verificare pe stadionul 
Constructorul din Capitală.

La capătul acestui test antreno
rul federal, prof. Al. Teofiloviei și 
cei doi antrenori ai lotului, ing. 
Radu Demian și Teodor Răditlcscu 
ne-au precizat numele celor 23 
sportivi care au fost aleși:

• FUNDAȘI: ~ ~
• ARIPI: ~ '
ghelea si 
gomirescu,

NU

de
Durbac și Bucos;

Suciu, Constantin, Bur- 
Rășcanu: CENTRI: Dra- 
Nica Pavlovici, Marica

Mureș 
Voința 

Universitatea Timișoa 
— Textila Buhuși (ora 
Dinamo); Confecția — 

(ora 17.30. teren

Buzău) ; lipsă totală de activitate, 
terenul de sport desființat s-a.

Evident, relatarea cazului n-a ră
mas fără ecoul cuvenit ConLtetul 
județean Buzău al U.T.C. a trimis 
un activist Ia fața locului, care a 
constatat justețea celor relatate tn 
ziar : cele două-trei echipe care 
existau in trecut s-au autodizolvat 
terenul a fost arat de către C.AJ». 
fără să se pună la dispoziție un alt 
loc unde să se amenajeze o nouă 
bază sportivă. Nimeni din comună 
— Consiliul popular, C.A.P„ orga
nizația de tineret — nu se mai 
ocupa de problema sportului.

După cum se relatează în adresa 
primită și semnată de tov. Gbeor- 
ghe Voicu. președintele consiliului 
tineret-muncitoresc al Comitetului 
județean Buzău al UT.C„ care s-a 
deplasat la fața locului, organele 
locale — Consiliul popular. C.A.P 
și organizația U.T.C. — au luat 
o serie de măsuri practice pentru 
revitalîzarea sportului din comma 
Astfel, organizația U.T.C. a dez
bătut problema educației fizice Și 
sportului intr-o ședință, a react; v;- 
zat conducerea asociației și va mo
biliza tineretul din comună pen
tru amenajarea unui nou teren de 
sport.

L nul dintre numeroasele momente 
in care campioana — Universitatea 
București — a făcut eforturi dis
perate în apărare pentru a păstra 
jragăul aranz de un punct in me

ciul cu Universitatea Cluj
Foto: S. BAKCSI

1. TIMIȘOARA 17 18 • 1 »4—lbl 322. •U* București 17 14 1 211—179
X I.ILF.S. ÎS n 8 S 2^4—181 Z2
4. TextiJa 18 s 2 8 193—213 18

Mureșul ’ 18 7 2 9 193—283 IC
C. Rulmentul 18 7 9 9 228—353 1C

Voința 18 7 1 10 171—291 15
Rapid 18 5 3 19 182—192 13

5. Confecția 18 3 3 12 153—279 9
1.. .U- Cluj 18 3 2 13 193—248 8

MllNE SE DESCHIDE
SEZOHIR NAUTIC IN CAPITALĂ

Miine, pe lacul Herăstrău, tublîo- 
torii sporturilor nauLce vor putea 
urmări două atrăgătoare întreceri la 
care și-au anunțat participarea nu
meroși sportiv; bucureșteni. ptartul în 
aceste reuniuni va marca începutul 
unui bogat sezon competlțional c3 cul
minează cu Jocurile Olimpice.

,CVPA c.s.s
Canotorii din Capitală își vor dis

puta miine Tntiietateș — (nwpind 
de la ora 8— în tradiționalul con
curs „Cupa C.S.S.-. întrecerea, or
ganizată de Clubul sportiv școlar, 
consume o avanpremieră a cam
pionatului republican de fond ce se 
va desfășura la începutul lunii mai, 
pe Bega.

DEZVOLTAREA SI FOLOSIREA BAZEI MATERIALE
(Urmare din pag. 1)

dioase !). Nu vrem să poposim în 
noastre. Dar, nu putem, totuși, să 
nu notăm cele trei stadioane con
struite în orașele Tulcea. Baba- 
dag și Măcin, cele patru săli (pen
tru antrenamente) de la Tulcea si 
Babadag, cele șase baze nautice 
de la Tulcea, Sulina. Chilia Ve
che și JirighioL cele trei arene 
pentru volei, baschet și handbal 
amenajate la Tulcea (cu instala
ție de nocturnă) și la Babadag, pe 
lingă puzderia de baze sportive 
mai puțin pretențioase dar deose
bit de utile care împînzesc acum 
județul, orașele si satele lui.

în locul oricărei enumerări, este 
mai bine. însă, să reproducem cu- 
vintele-sinteză pe care primul se
cretar al Comitetului județean de 
partid, tov. Teodor Coman, le-a 
rostit în cadrul recentei ședințe a 
secretariatului Comitetului județean 
de partid, în care a fost analizat 
modul cum este folosită baza ma
terială, cum i se asigură o eficiență 
cît mai mare, atît pentru spor
tul de performanță, cît și pentru 
ce’ de masă t

— A”etn acum la Babadag sila 
Măcin instalații sportive Pe care 
nu mai departe decît cu patru ani 
în urmă, nu le avea nici Tulcea

Dar, construcția de baze sportive 
nu constituie un scop în sine, ci 
un mijloc de dezvoltare a activi
tății sportive, de angrenare a cît 
mai multor oameni ai muncii a 
întregului tineret, în această acti
vitate dătătoare de forțe fizice și 
morale.

Cei care au luat cuvântul cu pri 
lejul acestei ședințe deosebit de 
importante pentru dezvoltarea ac
tivității sportive în această parte 
a țării — tov. Ion Gneorghe, se
cretar al Comitetului județean de 
partid. Dumitru Apostol, vicepre
ședinte al U.J.C.M. Tulcea, loan 
Olaru, președintele C J.E.FJS., Popa 
lovită, șeful secției organizare și 
control a C.N.E.F.S — au aprofun
dat problema folosirii la maximum 
a bazei materiale, a întreținerii 
ei. a dezvoltării unor sporturi ce 
ar putea fi practicate cu succes : 
fotbalul, boxul, dar mai ales caia
cul și canoea. parcă anume create 
pentru oamenii Deltei, cu mușchii 
lor de oțel.

Din păcate, bazele sportive nu 
sînt folosite întotdeauna la întrea
ga lor capacitate. Un exemplu con
cludent in această privință îl ofe
ră bazele sportive din incinta șco
lilor, care, în afara orelor de edu
cație fizică, rămîn pustii. Și rezul
tatele — negative — se fac simțite 
mal tîrziu, atunci cînd mulți tineri 
intră în facultăți sau în armată, cu 
o foarte slabă pregătire fizică. Mai 
există și o altă problemă, aceea a 
bazelor sportive care apar, trăiesc 
o viață cît se poate de scurtă și 
apoi dispar, fiindcă nu există un 
act de proprietate asupra lor. Și 
este vorba de zeci de baze sim
ple care au o astfel de istorie, deși 
pentru amenajarea lor s-au chel
tuit bani și eforturi. Alte terenuri 
și instalații sportive sînt lăsate în 
voia soartei, se degradează și mun
ca trebuie reluată de la început. 
Dar, parcă, entuziasmul nu mai e

același. ȘL probabil că ceea ce se 
intimplă 1a Tulcea, se întîmplă și 
Pe alte meleaguri, astfel că sem
nalul de alarmă ce s-a tras in 
ședința secretariatului Comitetului 
județean de partid Tulcea ar pu
tea avea ecouri mai prelungi..

Evident, se cere mai multă grijă 
pentru întreținerea bazelor sporti
ve, a materialelor și echipamentu
lui. Consiliip popular județean și-a 
propus să sprijine această acțiune, 
prin afectarea unor sume prove
nite din contribuțiile bănești ale 
populației. Ele vor fi folosite pen
tru împrejmuirea bazelor sportive, 
pentru înfrumusețarea lor, in ge
neral. Aveam, pe de altă parte, să 
aflăm că NU EXISTA NICI O 
SCHIȚA DE SISTEMATIZARE, PE 
CARE SA NU FIGUREZE UN LOC 
DESTINAT ACTIVITĂȚII SPOR
TIVE ! Una dintre cele mai im
portante realizări în această direc
ție va fi Sala sporturilor, a cărei 
construcție va începe încă tn acest 
an, discuțiile continuînd doar în 
legătură cu locul unde urmează să 
fie amplasată.

Este semnificativ, de asemenea, 
faptul că privirile nu sînt îndrep
tate numai asupra localităților mai 
mari din județ. N-au fost uitate 
nici satele, nici comunele. Și iată 
că în cursul acestui trimestru, toa
te comitetele executive comunale 
vor analiza activitatea sportivă din 
raza lor urmind să stabilească mă
suri concrete pentru dezvoltarea 
bazei materiale în acest cincinal.

Bucurîndu-se din plin de spriji
nul Comitetului Județean de par
tid, activitatea sportivă a oameni-

• „După cite știu s-au tras 
la sorți cele două excursii pen 
tru Jocurile Olimpice de la 
Miînchen, oferite de Almanahul 
Sportul 1972. Cum putem afla 
numele cîștigătorilor ?“ (ZAHA- 
RIA CONSTANTIN, str. V I 
Lenin - Neamț ; CURCAN LICA. 
bd. Tomis 125 - Constanța). Pu 
teți găsi numele căutate în zia
rul nostru din 10 martie a.c 
(pagina I). Cu regret, însă, vă 
putem spune că nu sînt numele 
dv.

• „în satul Bod există o echi
pă de handbal — fete — for
mată numai din elevele școli: 
generale din sat. Deși media de 
vîrstă a formației este doar 14,5 
ani, ea are renume în județ. 
Știați de ea ?“ (VICTOR SECA 
REANU, str. Viitorului 14 scara 
C. oraș Săcele). Mai ales dacă 
ne spuneți că handbalul este 
foarte iubit în această comună 
promitem o vizită și, bineînțe
les, un material mai amplu.

• „M-am abonat la ziarul 
Sportul în ziua de 2 martie a.c. 
pe nouă luni (Chitanța — Seria 
V nr. 241724), dar pînă acum 
nu am primit încă 
a trecut 
din luna 
CU, str. 
rești 4). 
după ce 
duri Ia Oficiul P.T.T.R. al sec
torului 4 să... vă vină și ziarul.

• „Mi-a plăcut pagina 
spectivă privind județul 
ghita și m-a impresionat 
ales faptul că elevii din 
au făcut în această iarnă

Sînt

pînă 
ziarul. Și 

mai mult de jumătate 
aprilie" (DAN LERES- 
Alba Iulia 25, Bucu- 
Curios ! Sperăm că 

vor fi citite aceste rin-

re tro- 
Har- 
mai 

județ 
multe 

unLA
Mari-
GRA-

ȘiDESCHIDERE: Nicolescu 
nescu; « MIJLOCAȘI
MADA: Bărgăunaș și Țața: LINIA A 
III-A: Constantin Florin, AtanaJu, 
Tătucu, Fugigi și Al. Pop: 9 LINIA 
A II-A: M. lonescu, Dărăban și Pcs- 
tolache; 0 LINIA I: Baciu, Dinu și 
Precul. Trăgători: Popovici și Oite- 
lecan.

Selecționabilii vor participa la o 
nouă verificare, ultima, miercuri 26 
aprilie, după care antrenorii coordo
natori ai pregătirilor vor fixa și 
XV-le pentru meciul cu reprezentativa 
Marocului.

Motrescu; e MIJLOCAȘI 
și LA

DUMINICA, IN DIVIZIA A

MAI PUTIN DE TREI DERBY-uri!
nu mai puțin de 5 echipe

doar de trei
Faptul că _ .

(eșalonate pe o distanță 
puncte), aspiră la locul I. face ca etapa 
a 17-a a campionatului diviziei A de 
rugby, programată duminică, să rețină 
în mod deosebit atenția. Adăugați la 
aceasta și cele trei veritabile derby-uri, 
toate în tară, care fără îndoială vor 
spori gradul de inteies al întrecerii.

Prin prisma rezultatelor înregistrate în 
etapa precedentă, eel mai așteptat meci 
pare sâ aibă loc la Constanța, unde Fa
rul (locul 8) primește replica liderului. 
Știința Petroșani. înfringerea rugbyști
lor constăteni. duminică, acasă, de 
către C. S. M. Sibiu. dă speran
țe studenților din valea Jiului in
tr-un rezultat favorabil. în a- 
ceastă privință antrenorul Teodor Ra
dulescu ne-a dat să înțelegem că nu 
este dispus să piardă, aetim, cînd șan
sele de a-și apropria titlul îi surid 
maț mult decit altă dată. De notat că 
Știința Petroșani a acumulat in prezent 
40 de puncte, deși are un joc mai puțin 
decit „U” Timișoara, aflată pe locul se
cund cu același punctaj. în tur. XV-’.e 
iui T. Răduiescu a ciștigat destul de 
ușor, cu 10—4.

Un meci care se anunță la fe! de echi
librat este cel de la Sibiu, dintre C.S.M. 
— locul 7 — performera etapei prece-

dente șl campioana țârii. Steaua, aflată 
in prezent pe locul 3. Sibianii, greu de 
Întrecut pe teren propriu, au fâeut 
preparative speciale pentru acest rneei. 
Prof. Nicolae Boboc, antrenorul echipei 
nădăjduiește să obțină un rezultat mal 
strins decît cel din toamna de la Bucu
rești (7—12). Să nu se uite de asemenea 
că In tur rugbyștii sibieni au condus 
după prima repriză (4—3).

tn fine, la Iași „Poli” (locul 9), șocată 
oarecum do infrfngerea la scor în fața 
rugbyștilor militari, va forța o reabili
tare în partida cu colegii de la .,U“ Ti
mișoara, situați pe locul 2 în clasament. 
Misiune dificilă, desigur. în fața unui 
team decis să nu piardă contactul cu 
liderul. Antrenorul timișorenilor, Mitică 
Antonescu, ne-a declarat că va menține 
formația din partida cu Grivița Roșie și 
speră intr-un rezultat favorabil (în tur : 
25—18 pentru „U“).

tn celelalte partide ale etapei, gazdele 
și organizatorii pornesc initial favoriți : 
Grivița Roșie (3) în dauna Rulmentului 
Btrlad fti) _ în tur rugbyștii bucureșteni 
au fost învingători cu 10—3 — Dinamo
(4) in fața Sportului studențesc (10) — 
In tur 7—0 pentru dinameviști — ca Și 
Agronomia Cluj (12) în partida cu Glo
ria (11) — în tur 7—3 pentru Gloria.

patinoare naturale, 
exemplu". (ELENA NEDELEA. 
Liceul teoretic „D. "
nu", com. Bolin finul din Vale). 
Nouă ne-a plăcut mai ales fap
tul eă sesizați aportul pe care 
îl pot aduce elevii la crearea de 
baze și că doriți să-i imitați pe 
cei din Harghita.

• „Pentru prima dată la Tîr- 
goviște s-a organizat „Marșu’ 
poștașilor dîmbovițeni". Pe un 
traseu de 10 km s-au întrecu' 
83 de concurenți și a învins Ion 
Dănciulescu. (NICOLAE SOTIR 
Tîrgoviște). Frumos. Dacă aces' 
concurs va avea și urmări pozi
tive în ceea ce privește rapidi
tatea cu care ajung scrisorile Ir 
destinatari — va fi și mai bine

• „Posed o colecție a revistei 
..Fotbal", începînd cu nr. 74 din 
26 oct. 1967 și vreau s-o donez 
cui are nevoie de ea". (GH. MI
TE ACHE, str. Caraiunan nr. 19 
Caracal). V-am satisfăcut 
rința. Fiind vorba de o 
„la zi“, credem că veți 
matori.

© „Doresc să cunosc 
boberului Ion Panțuru. 
puteți pune la dispoziție ?“ (M. 
RADULESCU, Pitești). Cu multă 
plăcere. Scrieți sportivului nos
tru fruntaș pe adresa „Clubul 
schi-bob-Sinaia“.

• „Este posibil ca un indi
vid să practice automobilismul, 
fiindcă știe să conducă, dar fără 
să aibă carnet de conducere ?“ 
(TITUS FLORIN, Complexul 
studențesc T. Vladimirescu, 
Iași). Nu se poate vorbi de auto
mobilism, c.i sport, fără să ai 
carnet de conducere !

Bolintinea-

do- 
colecție 
găsi a

adresa
Mi-o

M. Fr.

/

ClCllSn —1 Un nou test pentru rutieri ș

0X CURSA DE FOND „CUPA F. R. CICLISM11 DOMINĂ PENULTIMA

MECIUL I.E.F.S. PENICILINA

ETAPĂ A CAMPIONATULUI FEMININ
AEați în viitoarea pregătirii pen

tru marile întreceri internaționale 
ale sezonului, rutierii români se 
prezintă sîmbătă și duminică la un 
nou test : tradiționala întrecere de 
fond „CUPA F. R. CICLISM". Ci
cliștii fruntași din Capitală și din 
țară — inclusiv membrii loturilor 
naționale — vor parcurge SÎM- 
BATA ETAPA 'I, București _  A-
lexandria — București, 140 km 
(start la ora 14.30 de ia km 15), iar 
DUMINICA ETAPA A Il-a, circuit 
Ia Toboc-Tei. 25 de ture (100 km), 
startul fiind fixat pentru ora 10. 
Fără îndoială, competiția va con
stitui un nou prilej de afirmare 
a alergătorilor susceptibili de a fi 
selecționați în echipele naționale.

în continuarea programului com- 
petițional, marți și miercuri se va 
disputa la Brașov — în organizarea 
asociației sportive CIBO — o nouă 
cursă de fond. Programul ei pre
vede : 100 km pe șoseaua Brașov- 
Hărman (în 3 turc) — marți (start

10) și circuit in Poiana Bra- 
miercuri (start la ora 11).
de fapt, ultimele competi- 

fond înaintea plecării rutie

la ora 
șov —

Sînt, 
ții de 
rilor fruntași la marile competiții. 
După Iotul restrîns care s-a depla
sat ieri în Italia, alte delegații de 
rutieri voi’ pleca în Berlinul occi
dental și Austria. Apoi, la 3 mai : 
start în cea de a 25-a ediție 
„Cursei Păcii

Deși incompletă, 
penultima a , 
nu este lipsiră 
trivă.

Trei din cele 4 meciuri sînt pro
gramate în Capitală. In centrul a- 
tenției se situează, fără îndoială, 
intilnirea de duminică dintre 
I.E.F.S. și PENICILINA IAȘI (sala 
Ciulești, ora 11,39). Partida are o 
importanță deosebită pentru ambele 
echipe. Studentele, pentru a-și păs
tra în continuare locul 4, au ne
voie, indiscutabil, de victorie, ca de 
altfel și ieșencele; dacă mai doresc 
(și credem acest lucru) să se men-

etapa a XXI-a, 
ak campionatului feminin, 
■*1 de interes. Dimpo-

țină în lupta pentru primul lec.
RAPIDUL are o misiune ma’ fa

cilă în partida cu CONSTRUC
TORUL ARAD (sîmbătă, sala Ciu
lești, ora 16,00). In continuare, se 
va disputa meciul MEDICINA — 
C.P.B., avînd drept favorită 
ția medicinistelor. Cea de 
partidă : UNIVERSITATEA 
ȘOARA—C.S.M. SIBIU.

Inrma-
a patra

11MI-

LA STARTUL CURSEI DE VITEZA IN

• în sala Progresul, de Ia 
au loc ultimele meciuri din 
„Criteriului Primăverii": DINAMO— 
I.E.F.S,, STEAUA—PROGRESUL.

o-a 'ff, 
cadrul

lor muncii de Pe aceste meleaguri 
are toate perspectivele de a căpă
ta noi dimensiuni. De pe acum, 
privind înapoi, iubitorii sportului 
din județul Tulcea au motive de 
mîndrie. De la un singur tulcean 
care a adus acasă un tricou 
campion național, s-a ajuns la 
fra de 17 campioni naționali, 
această creștere concludentă 
realizat pe parcursul ultimilor 
tru ani. De altfel, numărul spor
tivilor legitimați, al celor angajați 
pe drumul performanței, a sporit 
și el substanțial, trecînd de la 700 
la 2 000. în Deltă, pescarii așteap
tă cu nerăbdare orele de sport. Și, 
fiindcă tot graiul cifrelor este cel 
mai convingător, vom menționa că, 
în anul 1971, județul Tulcea a ocu
pat un loc „în față", al șaptelea, 
în ierarhia celor 23 de județe a- 
flate în întrecere în cadrul grupei 
a Il-a. Onorabil apare și locul pe 
care Tulcea l-a obținut în clasa
mentul pe întreaga țară : 
40 de județe.

Dar, pentru ca succesele 
și mai mari, trebuie luptat 
consolidarea bazei materiale 
tru maxima ei folosire. Acest lu
cru nu este însă suficient.

— Concomitent cu această pre
ocupare, care nu trebuie să

Prima competiție oficială, care mar
chează startul noului sezon al spartului 
auto, se va disputa duminică pe serpen
tinele drumului Brașov — Poiana, Este 
vorba de prima cursă de viteză în coastă 
din cele patru prezente în calendar in 
cadrul campionatului național respectiv. 
Organizată de filiala A.C.R, Brașov șl 
clubul Universitatea Brașov, cursa de la 
Poiana promite să fie anul acesta o ma
nifestație de amploare, pe listele de în
scriere figurînd 100 de alergători și 8 
echipe. Cifrele reprezintă un record și 
dovedesc că reintegrarea automobilismu
lui printre sporturi are ca prim efect 
organizarea unor echipe pe care le do
rim permanente și cît mai temeinic sus
ținute. De altfel, de la startul acestei 
intreeerl inaugurale a sezonului auto nu 
vor lipsi plloții fruntași din București, 
Cluj și Brașov, cărora li se vor alătura 
o serie de tineri. In privința mașinilor, 
notăm că în aiara celor 6—7 Renault 8 
Gordini șl o Dacia 1100 S. vor fi prezente 
la cursă și două Dacia 1300, pregătite 
special, una la Pitești de către uzină Și 
alta la Dacia Service din București de 
către Marin Dumitrescu. Este interesant 
dP urmărit evoluția lor In comparație

A APĂRUT NUMĂRUL 8
AL REVISTEI ILUSTRATE

23 din

să fie 
pentru 
și pen-

slă- 
bească nici o clipă '— a spus tov. 
Teodor Coman, primul secretar al 
Comitetului județean de partid, în 
care toți văd un adevărat părinte 
al sportului tulcean este nece
sară O intensificare a propagandei 
pentru sport, demonstrîndu-se vir
tuțile acestei activități, rolul ei in 
făurirea unui cetățean cu înalte 
calități fizice și morale, un cetă
țean sănătos, puternic, capabil să 
facă față sarcinilor pe care i le 
pune în față viața, construcția so
cialistă.

NUMEROȘI AUTOMOBILIȘTI

COASTĂ DE LA POIANA BRAȘOV
cu R—8 Gordini, mașini speciale de 
curse, pînă acum mereu în frunte la 
întrecerile noastre.

Ca de obicei, mașinile participante vor 
fi împărțite în clase, după capacitate, 
astfel : CI 1 pînă la 70<j cmc, Ci 2 de 
Ia 700 ia 1000 cmc CI 3 de la 1000 la 
1150 cmc, Ci 4 de la 1150 la 1300 cmc și 
CI 5 peste 1300 cmc.

Astăzi după-amiază, începînd de la 
ora 14 alergătorii vor participa la antre
namentul oficial, cursa fiind programată 
pentru mîine între orele 9—13, fiecare 
concurent urmînd să efectueze două ur
cări cronometrate din care cea mai 
bună va fi reținută pentru clasament.

Spicuim din cuprins :
FOTBAL : • Pe Nepstadion, .tricolorii' atacă un record de peste 

patru decenii — comentariu în preajma meciului cu reprezentativa 
Ungariei • De vină sînt iluziile... • Va fi Petreanu o extremă 
de temut ?

BOX: • Cadeții boxului nostru așteaptă nerăbdători Campiona
tele europene • Ultima repriză — continuarea povestirii despre fostul 
campion mondial Sonny Liston.

ATLETISM: • Reportaj olimpic; 4 discobole pentru... 3 pașa
poarte muncheneze.

GIMNASTICA : • Cu gîndul la J.O. — fotoreportaj de la cam
pionatele internaționale ale României.

TENIS : • llie Năstase și-a început seria 72 • Petre Mărmureanu 
despre Cupa Davis 1972...

NATAȚIE : • „Oricînd aș ceda 10 crauliste pentru o înotătoare 
ca Anca Groza I' — declară fostul recordman mondial Alex Jany.

HALTERE : • Dialog despre sportul celor puternici — în preajma 
Campionatului european de la Constanța.

Rubricile „Viața sportivă", „Sport magazin", precum și alte foto
reportaje completează acest interesant număr al revistei ilustrate 
„SPORT".

Miine dimineață. In Parcul Dinamo 

UN INTERESANT PROGRAM 
CULTURAL-SPORTIV 

înființarea clubului cultural, pre
cum și alte acțiuni din ultima vreme 
au veniț să sublinieze preocuparea 
clubului Dinamo pentru organizarea 
unei cit mai bogate activități cultu
rale și artistice pentru membrii clu
bului, pentru susținătorii iui, ca Și 
pentru restul cetățenilor.

O asemenea acțiune este cea care 
Șe Va desfășura duminică dimineața, 
începînd de Ia ora 9, pe bazele ‘lin 
Parcul Dinamo. " 
bogat program 
muite elemente 
fi : un concert 
strațil de judo 
cu eiini de serviciu, meci feminin 
de fotbal, jocul de rugby Dinamo — 
Sportul Studențesc etc.

Este vorba de un 
cultural-sportiv, eu 

de atracție, cum ar 
de fanfară, demon- 

și de oină, exerciții

CONFERINȚĂ
Centrul de cercetări științifice al 

C.N.E.F.S., Consiliul municipal 
pentru educație fizică și sport și 
I.E.F.S., în colaborare cu Universi- 
tatea populară București, anurtă 
conferința: „Modelul de pregătire 
în jocurile sportive (fotbal)". Ex
punerea va fi făcută — luni 24 a- 
prilie 1972, orele 12,30, în sala Dal
les — de către prof, univ. Icn 
Șiclovan, șeful catedrei de teo
rie și metodica educației fizice și 
sportului a I.E.F.S.
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SÎMBATĂ
ATLETISM : Stadionul Republicii, 

de la ora 16 : Meciuri in cadrul di
viziei A.

BASCHET : Sala Dinamo, de la 
ora 9 : I.E.F.S. — Constructorul 
(f.A), Crișul — Rapid (f.A). de la 
ora 17 : Universitatea Iași — Sănă
tatea (f.A), A.S.A. — Voința (f.A), 
Politehnica — Universitatea Timișoa
ra (f.A). Sala Giulești, ’ de la ora
18.30 : I.E.F.S. — Dinamo (m.A), Ra
pid — Voința Buc. (m.A); teren Pro
gresul, de la ora 16 : Progresul — 
I.E.F.S. II (f.B), P.T.T. — Comerțul 
Tîrgoviște (m.B): teren Floreasca, de 
la ora 17 : Academia Militară — Pro
gresul Buc. (m.B). Arhitectura — 
Universitatea Buc. (f.B); teren Vo
ința. ora 16.30: Voința — Olimpia 
Buc. (f.B).

BOX : Patinoarul „23 August”, de 
la orele 13 : Finalele campionatelor 
de juniori ale Municipiului București.

CICLISM : ora 14.3o șos. Alexandria 
(km. 15) : Start în prima etapă a 
„Cupei F.R.C.“.

NATATIE : Bazinul 23 August, de 
la ora 10 și de la ora 17 : Campiona
tele internaționale de sărituri ale Ro
mâniei.

RUGBY : Teren Tineretului, ora
16.30 : Arhitectura — Constructorul 
(Divizia B)

volei : Sala Giulești. ora 10 : Ka- 
pid — Constructorul Arad (f.A). Me
dicina' — C.P.B. (f.A); sala Progresul, 
de la ora 17 : Dinamo — I.E.F.S. și 
Steaua — Progresul (m) — partide 
în „Criteriul Primăverii4*, teren Spar- 
tac, ora 16.30 : Spartac — A.S.E. (f. 
B); teren Flacăra roșie, ora 16.30 : 
Flacăra roșie — Universitatea Oue. 
(tB).

DUMINICA
ATLETISM : Stadionul Republicii, 

de la ora 12 : Meci din cadrul divi
ziei A.

BASCHET : Sala Dinamo. de la 
o-a 9 ; Universitatea Timișoara — 
Rapid (f.A). Crișul — Universitatea 
lași (f.A), Voința — I.E.F.S. (f.A). 
Constructorul — Politehnica (f.A), 
Sănătatea - A.S.A. (f.A); Sala Giu
lești. de la ora 9 : Politehnica — 
Universitatea Timișoara (m), I.C.H.F.
— Politehnica Galați (m.A).

BOX : Patinoarul „23 August", de 
la orele 10 : Finalele turneului inter
national „Centura de aur'4.

CAIAC-CANOE : Lacul Herăstrău, 
de la ora 9 : „Cupa C.N.U.“.

CANOTAJ : Lacul Herăstrău, de la 
ora 8 : „Cupa C.S.S.“.

CICLISM : ora 10. traseul din To- 
boc-Tei : Etapa a Il-a (circuit) din 
„Cupa F.R.C.44,

FOTBAL : Stadionul „23 August", 
ora 16 30 : Selecționata olimpică a 
României — Peru; stadionul Poli
tehnica. ora 16.30 : Sportul studen
țesc — Ceahlăul P. Neamț (Divizia 
B): Terenul Constructorul, ora 11 : 
Unirea Tricolor — Olimpia Giurgiu 
(Divizia C); Teren Flacăra roșie, ora 
11 : Flacăra roșie — Laromet (Di
vizia C): terenul Electronica, ora 11: 
Electronica — Voința (Divizia C) : te
renul Sirena, ora 11: Sirena — Dina
mo Obor (Divizia C) : terenul Laro
met. ora 11 : Tehnometal — Victoria 
Lehliu (Divizia C); terenul Autobu
zul. ora 11 : Autobuzul — Mașini u- 
nelte (Divizia C)

FOTBAL FEMININ : Teren Con
structorul. ora 9.30 : Unirea Tricolor
— Venus, teren Flacăra roșie ora 
9 30 ; Carmen _ Dacia, teren Elec
tronica ora 9.30 : Traviata — Tine
rețea ; teren Autobuzul, ora 9.30 : 
Dinamo — Miorița, teren Sirena, ora 
9 30 : Juventus — Minerva; teren La
romet. ora 9.30 : Bâneasa — Lucea
fărul; teren Giulești. ora 9.15: Rapid
— Speranța; teren Dinamo, ora 10-30 
Doina — Voința.

NATAȚIE : Bazinul „23 August4, de, 
la ora 10 și de la ora 17: Campiona
tele internaționale de sărituri ale 
României.

RUGBY : teren Dinamo, ora 9 30 : 
Dinamo — Sportul studențesc (Divi
zia A): teren Parcul Copilului oia 
9.30: Grivița Roșie — Rulmentul Bîr- 
lad (Divizia A) : teren Aeronautica : 
ora 10 : Aeronautica — Vulcan (Divi
zia B).

VOLEI : Sala Giulești. ora 11.30 : 
I.E.F.S. — Penicilina Iași (f A): te
ren Farma, ora 10 : Electra — Voința 
(m.B). teren Sănătatea, de la ora 9: 
Locomotiva — Farul Constanța și 
Aurora — Medicina (m.B): teren „23 
August", ora 10 : Viitorul — Univer
sitatea Iași (f.B).

SELECȚIONATA OLIMPICĂ A ROMÂNIEI - PERU,
0 PARTIDĂ DE MARE INTERES

(Urmare din pag. 1)

lui val“ (Munante — o extremă 
foarte iute; Rojas — un 
central de 20 de ani, cu un larg

ROMÂNIA

atacant

în fond, aceasta este și marea me
nire a importantului test cu echipa 
Perului.

Mîine nu va fi un meci cu miză, 
noi vom miza pe un joc bun.dar

GHiTA
POP SMARANDACHE

PESCARU
PANTEA TATARU
Jocul începe la ora 16,30 pe stadionul 
de o brigadă de arbitri din Grecia : N. ZLATANOS, la 
la linie de G. KARATSOPICI si C. LEVOYANIS.

8AILETTI ROJAS MUNANTE
MIFFLIN CUBIILAS QUESADA

MANZO VELASQUEZ CHUMPtTAZ TRIGUEROS
URIBE

VLAD
VIGU 

KUN I!
,23 August" și

POPOVICI

JERCAN 
fi condusva

centru, ajutat

PERU

IERI, LA POIANA BRAȘOV

PRIMUL ANTRENAMENT
AL TRICOLORILOR

• NEÂGU, introdus in lot • Astăzi dimineață un nou antrenament
• Mîine, la Brașov meci de verificare cu Steagul roșu

CINSTEA DE A
Parcă niciodată la noi, de-a lungul 

existenței acestui îndrăgit sport care 
este fotbalul, nu s-a întîmplat ca 6 
loturi naționale să-și desfășoare si
multan pregătirile pentru diferite 
competiții oficiale, ce urmează să 
consume în acest sezon extrem 
bogat în evenimente sportive.

Să Ie reamintim : • Lotul A 
început „numărătoarea inversă"

se 
de

PRONOSTICUL NOSTRU LA CONCURSUL
PRONOSPORT DIN 23 APRILIE

I. Politeh. Galați — Progr. Buc.
II. Dunărea Giurgiu _ F.C. Galați x

III. S.N. Oltenița — Met Buc. 1
IV. CFR Arad — CFR Timișoara 1.x

V. Minerul Anina — CSM Sibiu 1
VI. Atalanta — Roma x

VII. Cagliari — Varese 1
VIII. Catanzaro — Bologna l»x

IX. Fiorentina — Mantova 1
X. Juventus _  Internazionale l,x«2

XI. Lanerossj — Sampdoria
XII. Milan — Torino 1

XIII. Napoli — Verona 1

registru tehnic; Velasquez — ma
rele talent al lotului la cei 21 de 
ani ai săi ; Quesada — tin 
caș inepuizabil) compensînd dispa
riția „bătrînilor*. Meciul de mîi
ne reprezintă și o partidă de pal
mares, el fiind al treilea dintre 
două reprezentative din România 
și Peru (3—1 pentru România în 
1930 la Montevideo și 1—1 la Lima, 
în iarna lui ’70), și, fără îndoială, 
va fi tratat cu atenția și seriozi
tatea necesare de către 
noștri.

Această partidă mai 
și startul în „numărătoarea inversă" 
a echipei noastre olimpice. Pentru 
că băieții lui Ola și Constantin au 
intrat în 
numărul zilelor pînă la 
— data 
nemarca, 
la consolidarea unei echipe puter
nice în toate compartimentele sale. 
Desigur, prima condiție a echipei 
noastre olimpice este atacul, el 
fiind chemat să înscrie, în numele 
calificării, două goluri mai 
decît echipa daneză. Din 
punct de vedere, vom aștepta 
zări sueprioare din partea 
de înaintași condusă de 
dar și a celei mediane, i 
„tunarul" Vigu este chemat 
facă și datoria de puncher, 
după ultimele „investigații darreze“ 
ale antrenorului Ola rezultă că șt 
defensiva va trebui tratată cu foar
te multă seriozitate. In virtutea a- 
cestor imperative, „ll“-Ie care 
va contura după jocul de mîine și 
cel de duminica viitoare, cu Voj- 
vodina Novi Sad,' trebuie sâ refacă 
omogenitatea dobîndită în turneul 
marocan, dar dizolvată de acciden
tări (lanul, Rugiubei, Gyorfi), pro 
movări (Domide și Pescaru chemați 
la Iotul A ; brașoveanul va juca 
mîine în echipa olimpică și apoi 
va trece în grupul lui Angelo Ni- 
culescu) și de soluții de ultimă oră 
(Smarandache, Pcpovici, Pîrvu, 
Marcu).

Dar, în primul rînd, în partida 
de mîine cu puternica reprezenta
tivă a Perului echipa noastră olim
pică trebuie să demonstreze măsura 
unui joc ofensiv, un joc echilibrat, 
așa cum nu a făcut-o în meciul 
cu selecționata universitară din 
deschiderea partidei România — 
Franța, dar cum e absolut necesar 
să o facă la 21 mai la București

mijlo-

olimpicii

înseamnă

ultima lună, „de asalt", 
‘21 mai 

revanșei decisive cu Da
la București — obligînd

mult 
acest 
reali- 
îiniel 

Tătara 
care 
să-și 
Dar,

în

SC

DUPĂ 22 DE ETAPE

CIFRELE VORBESC• ••

în care olimpicii noștri sâ demon
streze unitatea de acțiune, cu pro
nunțat caracter ofensiv, atît de ne
cesară pentru calificarea în turneul 
final de la Mfinchen.

Așa după cum am mai anunțat, 
caravana tricolorilor a plecat din 
București joi după-amiază. cu desti
nația Poiana Brașov, poposind după 
cîteva ore de drum în frumoasa 
stațiune turistică din inima Postă
varului, locul obișnuit de pregă
tire a atîtor importante examene 
internaționale.

Aici — la puțin timp după so
sire și după insalarea la hotelul 
„Bradul" — prof. Angelo Nicu- 
lescu a făcut un nou apel al se- 
lecționabiliior, la care au răspuns 
prezent — din cei 18 candidați 
pentru meciul cu Ungaria — ur
mătorii 17 jucători: Răducanu și 
Adamache — portari; Sătmăreanu.

I.upescu, 
leanu și
Dumitru, 

Domide -
Dembrovschi.

și Florian Dumitrescu 
Așadar, o noutate de 
față de efectiv.il anunțat 

anume, renunțarea, deocamda- 
la Uifăleanu și revenirea în 

cărui formă

Dinu, Hălmăgeanu, 
N. lonescu
Nunweiller,

- mijlocași; 
Neagu,

De-
— /undași: 

Anca și
l.ucescu, 

lordănescu
— atacanți. 
ultimă oră

inițial.

• Cu ce'.e 19 goluri ’nsc-ise 
etapa a XXII-â (același număr 
goluri a fost consemnat și 
etapa a VII-a a turului), totalul 
în campionatul primej divizii a 
juns la 404.

• In această etapă a fost acor
dată o singură lovitură de la 11 m, 
dar a fost ratată de Mureșan (A S A,) 
Este a 37-a lovitură de la U m dic
tată de la începutul campionatului.

• Cei opt arbitri care au condus 
partidele acestei etape au primit 32 
de stele, cel mai puțin de la înce- 
ceputul campionatului (aceeași cifră 
a fost înregistrată și în etapele a 
Vl-a și a Xl-a): doi au primit 5 
stele, 4 cîte 4 stele, iar M. Bădu-

Z. Szecsei, fiecare cîteîn lescu și
de stele.
în • fn

lor marcat i
prezent 
goluri.

partida Farul—Petrolul s-au 
două autogoluri.
au fost înscrise

3

Fină în
15 auto-

• La partidele acestei etape au 
asistat 112 000 de spectatori. Cei rnai 
mulți — 27 000 — au urmărit tntjl- 
nirea „U“ Cluj—Dinamo (cifra re
prezintă un record de spectator! pe 
stadionul din Cluj). Iată cum arată 
clasamentul orașelor, pe baza me
diei de spectatori — cifra aproxi
mativă — după 22 de etape: ‘ ~
IOVA 20 909, 2 Pitești 14 454, 
rești 14 367, 4. Tg. ”
5. Bacău 9 500 etc.

Mureș'
1. CRA-
3. Bucu-

12 545,

FAZEKAȘ (tricou alb), in fotografia noastră în dispută pentru balon cu 
fundașul spaniol TONINO, este cel mai sigur titular al atacului repre
zentativei Ungariei pentru partida de la 29 aprilie cu selecționata 

țării noastre

LOTUL UNGARIEI

Și 
fă, 
lot a lui Neagu, 
ascendentă în ultimele jocuri ofi
ciale permită încercarea unor noi 
soluții în alcătuirea liniei ofen
sive.

Cel de-al 
lotului — i 
fi integrat în lot duminică 
după meciul 
lui, în care acesta 
în cadrul căruia ii 
mărită forma.

fn cursul zilei i 
fapt prima zi a 
zervată pregătirilor, pînă 
carea spre Budapesta — 
mul a cuprins activități 
acomodării și adaptării 
la noul regim de lucru. Dimineața, 

. după prelucrarea planului inte
gral de acțiune în vederea me
ciului cu Ungaria, jucătorii au 
participat la o scurtă ședință, în 
care Ii s-au prezentat cîteva din
tre principalele constatări privind 
comportarea lor in meciul cu 
Franța. După-amiază. s-a 
știrat 
mun, 
zare 
nute.

In
este 
antrenament, de intensitate medie, 
pe terenul din Poiana, iar după- 
amiază o plimbare prin împreju
rimile stațiunii și activități cultu- 
raț-distractive. Mîine, lotul 
borî în Brașov, unde va 
cu începere de la orele 
stadionul Tineretului, un 
verificare in compania 
narei A, Steagul roșu, partenerul 
obișnuit de întrecere al naționa
lei noastre
importante confruntări internațio
nale. (M. I.)

a

I 18-lea component al 
Pescaru — urmează a 

seara, 
cu naționala Peru- 

va evolua si 
va putea fi ur-

de ieri — de 
săptămînii re

ia ple- 
progra- 

specifice 
treptate

in meciul
desfâ-

și primul antrenament co- 
cu caracter de 

și o durată de
individuali-
90 de mi-

de astăzi
nou

programul zilei 
prevăzut, dimineață, un

va co- 
susține,
II. pe 
joc de 
divizio-

înaintea celor mai

a 
în 

vederea dublei confruntări cu națio
nala Ungariei (29 aprilie și 14 mai) ; 
• Lotul olimpic este chemat mîine să 
treacă un extrem de dificil test în 
compania selecționatei Peru, în ve
derea confruntării din luna mai de 
la București cu echipa similară a 
Danemarcei, în vederea calificării în 
turneul final al Jocurilor Olimpice 
de la Miinchen ; o Lotul dc tineret 
se pregătește în vederea unui obiec
tiv ceva mai îndepărtat — Jocurile 
Balcanice ; • Lotul universitar, al
cătuit în principal din jucătorii divi
zionarelor din Iași, Cluj și Craiova, 
este reunit în vederea campionafu- 
lui studențesc european ce va avea 
loc în această vară în România ; • 
Lotul de juniori I intră în faza fina
lă a pregătirilor pentru turneul fi
nal U.E.F.A., ce se va desfășura luna 
viitoare în Spania, și în sfîrșit, O 
Lotul de juniori ll se antrenează 
pentru a prelua ștafeta .juniorilor 
mari în vederea confruntărilor 
U.E.F.A. din 1973.

Se înțelege că pregătirile au în
ceput mai de mult, încă din iarnă 
și că fiecare lot în parte reprezintă 
fie o continuare a acțiunilor din 
1971, așa cum este cazul lotului A 
și al celui olimpic, fie rezultatul u- 
nor restructurări mai de fond, firesc 
determinate de depășirile de vîrstă, 
cum este cazul echipei de tineret și 
al celei .de juniori, unde îngrădirile 
de vîrstă sînt riguros legiferate în 
regulamentele competițiilor respecti
ve. Dar, indiferent de valoarea și 
particularitățile care diferențiază a- 
ceste loturi, independent de impor
tanța obiectivelor ce stau în fața lor, 
ele (ca verigi ale aceluiași lanț în 
care generațiile de vîrstă și de va
loare se succed armonios) se găsesc 
reunite în ceea ce se numește E- 
CHIPA NAȚIONALA, fapt care, ce) 
puțin sub aspectul responsabilităților, 
îi unește pe toți acești componenți.

Desigur, nimeni nu pune, cel pu
țin în prezent, . semnul egalității în
tre Cornel Dinu și Mulțescu din e- 
chipa de tineret. Dar atît pentru 
sportivii consacrați și adulați de ma
rele public, cît și pentru cei care se 
află 
de
ILE
ne, 
dei , _
resc. De aceea, cu atît mai neplăcute 
și surprinzătoare au apărut unele e- 
voluții la ultimele verificări ale lo
turilor olimpic si tineret, cînd unii 
jucători nu și-au înțeles 
răspunderea ce le revine 
rea ce li s-a făcut de 
lecționați, privind formai jocurile de 
verificare și jucînd cu gîndul la tre
nul de seară...

Din păcate, asemenea atitudini cu 
iz de superficialitate au avut nu 
numai jucătorii mai noi ca Sima, 
Pirvu, HajnaL Sioicescu. ci chiar și 
jucători consacrați ca Vigu, care, e- 
nervat de unele’nereușite, a refuzat (la 
pauza jocului cu selecționata univer
sitară) să mai iasă pe teren. La rîn
dul lui, Smarandache, care auzise 
ceva despre o eventuală selecție a 
lui la lotul olimpic, s-a prezentat la 
lotul de tineret în vederea jocului 
de la Le Havre cu o alură de „sal
vator"...

mai aproape sau mai departe 
pragul consacrării, OBLIGAȚI- 
SINT ACELEAȘI. Ba, am spu- 
cu cit urci spre vîrful pirami- 
valorilor, cu atît exigențele spo-

menirea și 
prin onua- 
a fi se

Este evident că majoritatea acestor 
acte de superficialitate își au origi
nea în infaturarea timpurie, ce cu
prinde, din păcate încă destul de 
mulți jucători de îndată ce se văd 
lăudați în presă, adulați de public 
și chemați la lot. Tot atît de evident 
este și faptul că asemenea manifes
tări găsesc teren cu atît mai fertil 
cu cît fondul educațional este mai 
șubred. Nu rareori s-a întîmplat ca 
unii tineri investiți cu onoarea de 
a purta tricoul tricolor, „amețiți de 
glorie", să-și modifice compartamen- 
tul după întoarcerea la club. Deo
dată, antrenorul nu mai este pe mă
sura talentului său, clubul este prea 
strimt pentru imensa și prețioasa sa 
personalitate, iar colegi! de echipă... 
niște diletanți care-1 împiedică să-și 
etaleze înaltele virtuți.

Este clar că asemenea cazuri nu 
pot fi prevenite sau tratate decît 
printr-o strînsă colaborare între an
trenorii federali și cei de la cluburi 
(așa cum se procedează la lotul A) 
operînd cu aceeași unitate de mă
sură a exigenței și tactului pedago
gic, împletind la nevoie măsurile 
educative cu cele disciplinare. Orice 
evaziune de la obligații, fie Ia lot 
fie la club, nu va avea decît efecte 
negative asupra evoluției tînărulul 
care se pregătește să intre în viață 
și să parcurgă treptele superioare ale 
performanței. .

A fi selecționat într-o echipă na
țională este un act dc mare cinste 
care te ridică hi fața colectivității 
Este relativ greu să fii selecționat 
intr-un lot, dar este infinit mai greu 
să te menții cu cinste, demnitate șî 
în respectul celor din

Sportul românesc a 
numeroase asemenea 
sportivi, care crescuți v. —
anii puterii solicaliste, dau culoare 
bogatei istorii a sportului românesc. 
Să ne referim numai la fotbal și vom 
conchide că figurile unor sportivi 
ca Voinescu, Alexandru Ene, Pets- 
chovschi și alții, vor rămîne totdea
una in stima iubitorilor acestui 
sport. In schimb, cine mai poate 
vorbi astăzi, despre unii sportivi, 
supradotați cu talent, dar care rt-au 
înțeles, cu tot ajutorul acordat, une
le obligații elementare ale sportivu
lui de performanță 
Varga, Todor și alții 
prematur).

Orice eschivare de la obligațiile ce 
decurg din selecționare nu iartă, iar 
cocleala mediocrității se așterne ine
vitabil și necruțător chiar șl pe cel 
mai strălucit talent. Infaturarea nu 
face „casă bună”' cu performanța. 
Marii sportivi, marile personalități 
ale sportului mondial ,au fost îna
inte de toate MARI CARACTERE, 
intre trăsăturile cărora n-a lipsit 
aproape niciodată MODESTIA, care 
cu cit ești mal sus pe treapta va
lorii cu atît te onorează mai mult. 
A fi pătruns de convingerea că ni
ciodată nu știi destul și că mereu 
mai ai ceva de învățat, este o con
diție sine qua non a progresului _ 
man în orice domeniu de activitate.

Iată numai cîteva subiecte de re
flecție pentru cei chemați să apere 
culorile sportive ale țării și care, 
dacă vor să progreseze, să se reali
zeze, nu trebuie să uite niciodată 
că talentul singur nu reprezintă un 
permis dc liberă circulație prin via
ță, inclusiv prin sport.

MUNCA, PASIUNEA, MODESTIA 
și SERIOZITATEA sînt primele con
diții ale reușitei, atunci cînd ești 
investit Cu răspunderea pe care o 
incumbă selecționarea.

jurul tău.
avut și 
exempl e 

și educați
are 
de 
în

(vezi cazurile 
care s-au ratat

u-

ION BALAȘ

VA FI ANUNȚAT LUNI
© Astăzi și mîine, jocuri în campionat
• Geczi indisponibil pentru meciul de ia 29 aprilie
• Mare cerere de bilete pentru întîlnirea cu selecționata României 

mina rapoartele delegaților fede
rali la toate meciurile 
nat Lotul anunțat cu 
în urmă și cuprinzînd 
reprezintă o decizie 
Luni 
vor reuni la Budapesta de unde 
vor 
tea unde vor efectua pregătirile 
pentru întîlnirea cu 
României.

Selecționerul maghiar, Rudolf 
Illovszky, este încă în dilemă în 
privința alcătuirii echipei pentru 
jocul cu România. Așteaptă dispu
tarea etapei de campionat, de as
tăzi și mîine. după care va de
cide: ~
Dozsa va fi scheletul reprezenta
tivei? în poartă va fi, mai mult 
ca sigur, Rothermel fntrucît Geczi 
continuă să fie indisponibil; el 
n-a apărat nici în meciul cu Wol
verhampton. Cele două formații 
din Budapesta — Ferencvaros și 
Ușpesti Dozsa — care vor da fără 
discuție cei mai mulți jucători 
lotului, au de susținut 
destul de grele azi în etapă: cu 
Raba ETO la Gyor și, respectiv, 
cu EgyetCrtes la Budapesta.

în ziarul „Nepsport" de joi a a- 
părut un interviu cu directorul a- 
genției centrale de bilete la ma
nifestările sportive în care se re
lata interesul mare manifestat la 
Budapesta pentru meciul cu re- 
prezenatlva României. „Cu peste 10 
zile înainte de meci — se spune 
în interviul citat — se constată 
o cerere foarte mare de bilete 
cum n-a mai fost decît cu mult 
timp în urmă, înaintea jocului cu 
Cehoslovacia. Din zeci de locali
tăți am primit cereri mari pe care 
cu greu le putem satisface. Cu si
guranță că în preziua meciului 
Nepstadionul va avea casele în
chise".

Lotul definitiv 
nicat decît luni dimineața, după 
ce selecționerul Illovszky va exa-

Ferencvaros sau Ujpesti

de campio- 
cîteva zile 
15 jucători 
provizorie, 

la amiază, selecționabilii se

pleca Ia Esztergom, localita-

selecționata

NISZKACS
redactor la „Nepsporl" Budapesta

LASZLO

meciuri

nu va fi comu-

IN OBIECTIV, DIVIZIA C
A

4 ELIMINĂRI, 3 AVERTISMENTE, 2 PENALTYURI INTR-UN SINGUR JOC!
O nouă etapă, a patra a returului, s-a 

disputat în divizia C. Indiscutabil. " 
a fost cea a meciurilor nule : nu 
puțin de U -- „ __ '
egalitate '" " " " "
prezintă

SERIA 
la Gura ----- . _ ............ .. . .
trează incredibila medie de goluri pri
mite : cite unul la patru etape și... un 
sfert (în total 4 în 17 meciuri) !

SERIA a It-a. Trotuțul Gh. Gheorghitt- 
Dej (cu doar 8 puncte realizate în tur) 
obține a treia victorie în patru etape 
(2—0 cu fostul lider. Rulmentul Bîrlad), 
iar în frunte trece, din nou. Petrolul

ea
„ _________  _____ .... mai

26 de partide s-au terminat la 
(din 83 disputate), ceea ce re- 
peste 36%.

1. Chimia Suceava (un nou 0—9, 
Humorului, cu Minerul) păs-

Moinești (d.oar t—1 cu Automobilul). A 
mai apărut însă un concurent : Minerul 
Comănești (2—0, tn deplasare, cu Danu
biana Roman).

SERIA a (Il-a. Conduce, fără să stră
lucească. Delta Tulcea. Duminică, la 
Constanța, am putut asista la o fază 
rară. Portarul echipei S.N. Constanța 
(Toma) a primit avertisment de la ar
bitrul meciului pentru schimb de injurii 
„de ia distanță" cu galeria locală, după 
ce primise al doilea gol (S.N.C. — ci
mentul Medgidia 2—2).

SERIA a iV-a. electronica, despre 
care se spune că „neînțelegeri Interne" 
o vor împiedica să se prezinte la bara-

(ELE PATRU SELECȚIONATE ALE DIVIZIEI (
PENTRU TRIALUL TINERETULUI”

„Trialul tineretului" pentru alcătui
rea formației care va participa ia 
Balcaniada din august de la Izmir se 
apropie pe faza finală. Miercuri ÎS a- 
prilie de la ora 15, pe stadionul Pro
gresul din Capitală vor avea loc două 
jocuri ale celor patru selecționate din 
Divizia C alcătuite după alte triaturi 
preliminare. Cele patru selecționate 
au următoarea alcătuire:

Selecționata seriilor I, II, UI (an
trenori I. Zaharia, — I.M.U. Medgidia 
ți I. Cotruț — Chimia Suceava): Aii, 
Garancea (Electrica Constanța), Su- 
ciu (I.T.A. Pașcani), Nicolov, OatU, 
Ponescu (Oțelul Galați), Tîrșe, Păun, 
Brael (I.M.U. Medgidia), Andrei, Co- 
rondea, Gidoiu, Frunză (Marina Man
galia), Hij (Cimentul Medgidia) 
Căldăruș (Chimia Suceava).

Selecționata seriilor IV, V, VI (an-
Și

trenori S. Taciuc — Electronica, V. 
lllujdea — Flacăra Moroni și l’. ll>a- 
gomir — Gloria Buzău): Cîmpu ț.Șci- 
mii Buzău), lonescu, Nicul-ie 'Elec
tronica Obor), Coșcaru (T.M.B.), N:ca 
(Flacăra roșie), ,Tu fan (Unirea Trico
lor București), Ungureanu, Hie, Pe
trescu, Constantin (Flacără Mnreni), 
I. Niculae, Radu (Tehnometal), Nan, 
Negoescu, Stan (Gloria Buzău), Ciu- 
pitu, Suțu (Dinamo Obor), Barbu și 
Enache (Muscelul Cîmpuhing).

Selecționata seriilor VII, VIU, IX 
(antrenori R. Dușan — Vagonul Arad 
și I. Raetscher -- Independența Si
biu): Dinu (U.P.A. Sibiu), IMrleă, 
Stanică (Metalul Copșa Mică), Mincu- 
ța, Floare, Dopp (Independența Sibiu), 
Mitran (C.F.R. Simeria), Stanciu, 
Ceaușua (Mureșul Deva), Huzu, Col- 
cea (Aurul Brad), Ilie (Textila Sebeș),

(VagonulStoica, Corpaș și Breban 
Arad).

Selecționata seriilor X,
XIII (antrenori N. Pîrvuleț ___
Gherla, A. Micloș — Minerul llaia 
Sprie și V. Grosaru — Mețrmn Bia- 
șov): Frank, Helvei (Victoria Oarei), 
Duha, Tiță (C.DL. Gherla), Zuliari 
(C.I.L. Sighctul Marmației), locdacbe, 
Ghinea (Minerul Baia Sprie), Nicoară 
(Unirea Dej), Varga (Minerul Cavnlc), 
Nistor (Constructorul Baia Mare), 
Sejimeși, Anghel, Paraschiv țMe- 
trom Brașov), Coca (Industria sîrmei 
Cîmpia Turzii) și Staicu (Tractorul 
Brașov).

Toți acești jucători sînt convocați 
la sediu) federației marți 25 aprilie, 
la orele 12.

jul pentru Divizia B (I), își continuă 
cursa. Jumătate din oartidele Seriei s-au 
terminat la egalitate. Meciul eel mat 
aprins a fost Insă Flacăra roșie — Ce
luloza Călărași (3—2). Arbitrul M. Popa 
(Brăila) a scăpat la un moment dat 
frinele din mină, a dat trei avertismente, 
apoi, în mln. .81, la scorul de 2—2 (oas
peții au egalat din 11 m), l-a eliminat 
pe portarul gazdelor, Lalclu. Două mi
nute mal tîrzlu era eliminat Mărgării 
(tot de la FI, roșie), tar după înscrie
rea ultimului gol (11 m pentru gaz.de, 
min. 87) a venit rîndul „perechii" Lazăr 
(Flacăra) — Nlchlfor (Celuloza). Trebuie 
să recunoaștem, patru eliminări (3 din 
echipa gazdă), două penaltyuri și trei 
avertismente într-un singur meci, nu se 
vad în fiecare zi !

SERIA a Vl-a: „Pentru ața public spec
tator — Jos pălăria" _ a exclamat con
ducătorul jocului Comerțul Alexandria — 
Flacăra Moreni (0—3), bueureșteanu! 
Gli. timona. Exemplară sportivitate, a- 
plauze scenă deschisă pentru ambele 
echipe, obiectivitate, deși gazdele au 
fost învinse, șl încă net i“. Se mal poate 
și așa...

SERIA a X-a : Independența Sibiu 
(3—0 cu A.S.A. Sibiu) tși, continuă — are 
acum 5 puncte avans — „marșul trium
fal" Independenta (44 de goluri înscrise) 
are al doilea atac din întreaga divizii*, 
ca eficacitate, (după Chimica Timăveni 
— seria a x-a — eu 46).

seria a Xîl-a. Etapa derbyurllor bra
șovene. Peste 3 000 de spectatori la me
ciul Politehnica — Tractorul 0—0. Me- 
trom (i—o eu Carpați), în rindurlle că
reia activează Gane. Furnică, Selymesi 
III și tv, n-a scăpat ocazia, șl a mai 
luat un punct avans față de fostul lider, 
Tractorul.

Dumitru GRAUR

LOTO-PRONOSPORT
PREMIILE TRAGERII SPECIALE
LOTO A PRIMĂVERII DIN 11 A-

PRILIE 1972

ÎMUmillltl Șl REGLEMENTAREA SISTEMULUI DE TRANSFERĂRI
(Urmare din pag. I)

transferarea sportivilor să se facă în 
viitor pe baza regulamentelor proprii 
ale federațiilor sportive, în funcție 
de'diferențierile pe care acestea le 
prezintă în structura și în activitatea 
lor. Regulamentele proprii ale fede
rațiilor urmează să fie întocmite în 
spiritul normelor elaborate de Consi
liul Național pentru Educație Fizică 
și Sport, norme prin care se urmă
rește renunțarea la uniformizarea ab
solută a prevederilor și regulilor de 
transferare, creșterea responsabilități
lor si atribuțiilor federațiilor de spe
cialitate, ca și a consiliilor județene 
pentru educație fizică și sport, care, 
în acest fel, pot desfășura o mai bu
nă și mai eficientă politică de dirija
re ă valorilor sportive din raza jude
țului respectiv.

In stabilirea normelor pe baza că
rora federațiile urmează să-și elabo
reze propriile regulamente de trans
ferări, esențiale au fost interesele ge
nerale ale mișcării sportive naționale, 
dimensiunile crescute ale dezvoltării 
actuale a activității competiționale pe 
toate nivelele.

Printre îmbunătățirile aduse se în
scriu : posibilitatea federațiilor de a 
opta pentru una sau două perioade 
de transferare, lărgirea competenței 
comisiilor pe ramură de sport din 
cadrul C.J.E.F.S., acordarea dreptului 
C.J.E.F.S. de întărire a echipelor de 
performanță prin transferarea fără 
dezlegare a sportivilor (dar cu con- 
simțămînul acestora) din raza județu
lui, precizarea că dacă în timpul pe

rioadei de carantină un sportiv pri
mește dezlegare de la asociația (clu
bul) la care a activat, obține d^ptul 
de a participa imediat în competiții
le interne, efectuarea transferării 
sportivilor pe termen limitat (deta
șare), de minimum un an, transfera
rea sportivilor care frecventează șco
lile de specializare postliceală, profe
sională etc., prin asimilare cu regimul 
studenților. O serie de alte îmbunătă
țiri vizează domeniul transferării ele
vilor. Astfel, elevii liceelor cu pro
gram de educație fizică și cei din 
școlile sportive nu se pot transfera 
cu carantină ț elevii aparținînd uni
tăților sportive școlare, care depășesc 
vîrstă junioratului, se pot transfera 
imediat la orice asociație (club), cu 
drept de participare în activitatea 
competițională.

In acest fel, se creează condiții îm-

bunătățite pentru a asigura stabilita
tea sportivilor în asociații și cluburi, 
realizind climatul propice unei munci 
temeinice de educație și instruire 
sportivă, de cultivare a atașamentului 
pentru clubul, localitatea și județul 
respectiv. In același timp, se poate 
realiza cu mai bună eficiență promo
varea sportivilor, potrivit valorii și 
talentului lor, în scopul valorificării 
superioare a muncii unităților sporti
ve pentru activitatea de mare perfor
manță. Prin aplicarea normelor și a 
prevederilor regulamentelor proprii 
de transferări ale federațiilor spor
tive vor fi, de asemenea, sprijinite 
efectiv, toate județele țării în rezol
varea directă a acestei probleme pe 
teritoriul respectiv, pentru dezvolta
rea continuă a ramurilor sportive, 
pentru cultivarea talentelor de pe în
treg cuprinsul patriei.

NORME 
privind transicrarca (trecerea) sportivilor 
de la o asociație sportivă (cluo) la alta

1. Sportivii au dreptul să se trans
fere dintr-o asociație sportivă (club), 
în alta, respectînd prevederile regu
lamentului de transferări al federa
ției.

Pentru faptul că solicită să se 
transfere, sportivii nu pot fi sus-

pendați de asociațiile sportive (clu
buri).

2. Transferarea sportivilor de Ia 
o asociație sportivă (club) la alta se 
poate face în perioada (ele) stabili
tă (e) de federație.

Prin perioadă de transferări se

înțelege intervalul de timp în care 
sportivii pot depune actele prevă
zute în regulamentul federației.

Federațiile pot stabili una sau 
două perioade de transferări pe an 
(din care una va fi plasată între 
două campionate) și le vor comuni
ca odată cu publicarea calendarului 
intern.

Durata unei perioade de transfe
rări va fi de minimum 15 zile și 
maximum 30 zile.

3. Efectuarea transferării sportivi
lor în funcție de categoria de clasi
ficare sportivă a acestora este de 
competența federațiilor și a comisii
lor pe ramură de sport din cadrul 
C.J.E.F.S. sau C.M.E.F.S. București.

4. Actele necesare pentru transfe
rare sînt următoarele i

— cererea de transferare a spor
tivului, cu avizul scris al asociației 
sportive (clubului) la care dorește 
să activeze i

— acordul scris (dezlegarea) de 
la asociația sportivă (clubul) unde a 
activat;

— carnetul de legitimare.
5. Se vor efectua transferări pe 

termen limitat (detașare) de mini
mum un an, cu acordul asociațiilor 
sportive (cluburilor) și consimță- 
mîntul scris al sportivului,

6. Se vor efectua transferări în 
perioadele stabilite de federații și 
fără acordul scris al asociației spor

tive (clubului) de la care pleacă 
sportivul, dar cu drept de partici
pare în competițiile interne oficiale 
după o perioadă de carantină stabi
lită de fiecare federație și care nu 
va putea fi mai mică de un an.

Elevii școlilor generale cu pro
gram de educație fizică, elevii licee
lor cu program de educație fizică 
și elevii școlilor sportive nu se pot 
transfera cu carantină.

7. Pentru rezolvarea unor proble
me sportive de interes județean, 
C.J.E.F.S. sau C.M.E.F.S. București 
pot aproba efectuarea unor transfe
rări de sportivi în cadrul județului 
sau municipiului București, fără 
dezlegare, o singură dată pe an, 
numai în perioada de transferări 
dintre două campionate.

8. Se vor efectua transferări și în 
afara perioadelor stabilite de fede
rații, fără dezlegare de la asociația 
sportivă (clubul) din care fac parte, 
pentru sportivii aflați în următoa
rele situații i

— elevii din unitățile sportive 
școlare care au depășit limita de 
vîrstă prevăzută de regulamentele 
competițiilor de juniori i

— elevii sau studenții care intră 
în anul I sau absolvă o unitate de 
invățămînt;

— cînd au împlinit vîrstă pentru 
satisfacerea stagiului militar și sînt 
încorporați, sau cînd au terminat 
stagiul militar.

Federațiile pe ramură de sport 
vor putea stabili în regulamentul 
propriu de transferări unele restric
ții cu privire la transferarea spor
tivilor prevăzuți maț sus, în funcție

de categoria de clasificare sporti
vă a acestora.,

9. Sportivul care înainte de’ a de
veni student a fost legitimat cel 
puțin trei ani consecutiv la o aso
ciație sportivă (club) din aceeași 
localitate cu clubul sportiv studen
țesc la care dorește să se transfere, 
trebuie sâ obțină și acordul scris 
(dezlegarea) de la asociația sportivă 
(clubul) Unde a fost legitimat.

10. Sportivii echipelor retrograda
te din diviziile A și B nu se pot 
transfera fără dezlegare și nici cu 
carantină timp de un an de la data 
terminării campionatului.

11. Transferarea jucătorilor de 
fotbal la echipe de aceeași catego
rie competițională se poate efectua 
numai cu dezlegare.

In cazul în care nu obțin dezle
garea, jucătorii pot fi transferați 
cu carantină.

Transferarea jucătorilor de fotbal 
la echipe care activează în categorii 
competiționale diferite se va face 
pe baza prevederilor regulamentu
lui de, transferări al F.R. Fotbal.

12. Transferările efectuate cu res
pectarea prezentelor norme dau 
sportivilor drept de participare în 
competiții imediat de la data apro
bării transferului, cu excepția ce
lor care se transferă cu carantină.

★
Pe baza prezentelor norme, pînă 

la data de 30 mai a.c., fiecare fede
rație își va întocmi propriul regu
lament de transferări, în funcție de 
specificul ramurii de sport, pe care-1 
va supune spre aprobare Biroului 
C-N.E.F.S.

OBIȘNUITE :
Extragerea I : Categoria 1 : 2 variante 

10% a cite 34.207 lei fiecare: 2): 3,10 a 
cîte 27.101 lei: 3) : 7,80 a alte 10.771 lei; 
4): 31,50 a cite 2.667 lei: 5): 07,30 a cite 
862 lei; 6): 213,75 a cite 393 lei.

Extragerea a Il-a : Categoria A : 1,20 
variante a cîte 73.373 lei flecare; B : 8,95 
a cite 9.333 lei; C : 15,90 a cite 5.533 lei; 
D : 11.15 a cîte 7.897 lei; E : 49,35 a cîte 
1.766 lei: F : 61,70 a cite 1427 lei.

Ambele extrageri : Categoria Z : 1.322,50 
a cile 100 lei.

SUPLIMENTARE
Categoria G : 4,5 variante (autoturisme 

SKODA S 100 a 53.090 lei); H : 1» variante 
(excursii în URSS șl FINLANDA a 6.000 
lei; I : 31.00 variante a 2.500 lei; J: 75,45 
variante a l.OOo lei: K : 103,9 variante 
a 500 lei

SPECIALE
Categoria N : 1.6 variante (autoturisme 

DACIA 1100 sau SKODA S too plus dife
rența tn numerar) ; O : 13.1 variante 
(excursii in URSS și FINLANDA a 6.000 
lei): P: 13,4 variante a 4.000 lei; R : 
22,35 variante a l.OOo lei; S : 39,9 variante 
a 500 lei; T : 3.232,95 variante a 60 lei- 
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA

LOTO DIN 21 APRILIE 1972
FOND GENERAL DE CIȘTIGURI : 

1.211.073 lei
EXTRAGEREA I : 68 66 30 54 56 <2 

24 50 74
Fond de ciștlgurl : 570.018 lei.
EXTRAGEREA a Il-a : 72 58 62 81 17 

35 23
Fond de etștiguri : 641.053 lei.

CtȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN
14 APRILIE 1972

EXTRAGEREA I : Categoria 1 : 2.63 
variante a 33 850 iei ; cat. 2 : 5,10 a 17 589 
lei ; cat. 3 : 18,53 a 4 836 lei ; cat. 4 : 19,70 
a 4 553 lei; cat. 5: 151 a 394 lei ; cat. 
6 : 258,05 a 343 lei.

EXTRAGEREA a II-a : Categoria A : 
1 variantă 25% a 75 528 lei ; cat. B : 
3,73 a 20 141 lei ; cat. C : 9.83 a 7 668 lei; 
cat. D: 22,43 a 3 364 lei; cat. E: 43,25 
a 1 669 lei : cat F : 48,15 a 1 569 lei ; 
cat. Z : 1 577.25 a 100 lei.

Ciștigul de 73 323 lei jucat 23% de la 
categoria A a fost obținut de FARCAS 
IO AN din Cluj.

Rubrică redactată de LQTO-PBONO-; 
SPORT,

efectiv.il
gaz.de


MARIA ALEXANDRU ȘI CARMEN CRISAN
IN SEMIFINALELE C.E. DE TENIS DE MASA

Maria Alexandru și* in semifinala probei individuale
ROTTERDAM, 21 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special)
Ediția a VIII-a a campionatelor 

europene de tenis de masă se 
apropie de sfirșit. In ultimele două 
zile jocurile 
plin la toate 
dividuale.

La s:Tnplu 
xandru le-a 
iugoslava Korpa și pe Louka (Gre
cia). în schimb. Carmen Crișan, 
după ce a învins-o pe austriaca 
Smekal, a pierdut în turul urmă
tor la Stephan (R. D. Germană). 
A fost un meci de atacuri și con
traatacuri, în care jucătc>area 
germană a știut să finalizeze mai 
bine. Românca a acționat de la 
egal cu adversara sa pînă la mij
locul seturilor, apoi a manifestat 
uneori semne de neliniște, alteori 
a jucat prea reținut. în setul al 
iV-lea. Crișan a condus cu 20—18, 
dar cîteva momente de deconec
tare au dus-o la eșec.

Cealaltă jucătoare a noastră, 
Eleonora Vlaicov a cîștigat deta
șat meciul de debut. în fața sue
dezei 
unele 
după

La

s-au desfășurat din 
cele cinci probe in-

femei. Maria Ale- 
eliminat pe rînd pe

Johansson, deși a trecut prin 
clipe de dificultate imediat 

pierderea setului III.
simplu bărbați, Giurgiucă 

s-a comportat lamentabil cu so
vieticul Fursov. Nu discutăm fap
tul că a fost eliminat. La Giurgiucă 
ne-a deranjat modul lipsit de con
vingere cu care și-a apărat șan
sele. Teodor Gheorghe a fost mai 
degajat în meciul cu Petersson, 
pe care și l-a adjudecat. In turul 
următor, însă, în fața polonezului 
■Fraczik, Gheorghe a folosit lovi
turi prea moi și nu a căutat să 
se impună prin atacuri mai vigu
roase.

O evoluție satisfăcătoare a avut 
Doboși în partida Iui cu Dedersen 
(Danemarca). El a făcut un joc 
combinativ cu numeroase înche
ieri decisive, victoria lui fiind ca
tegorică.

Deosebit de spectaculoase au fost

dintre întrecerile de dublu 
Păcat doar că la capătul 
asemenea întilniri Carmen 
și Teodor Gheorghe au ra

te. Ei au 
maghiară

multe 
mixt, 
unor 
Crișan 
tat calificarea mai depai
fost învinși -de perechea 
Kishazi — Borze:. Cuplul român a 
reușit serii de mingi frumoase, 
dar s-a limitat in general la un 
joc prea simplist. Gheorghe a uti
lizat aproape în exclusivitate nu
mai topspinurile. iar Crișan lovi
turile scurte, astfel că. adversarii, 
deși au recurs. în cea mai mare 
parte a timpplui. la defensivă, au 
reușit sâ se impună.

Maria Alexandru ți Anton Sti
pancici, considerați printre favo- 
riții competiției, au avut de înde
plinit o simplă formalitate în 
ru; doi, victoria lor în fața cu
plului luxemburghez Dc«n — Schei- 
bel, neputind fi pusă la îndoială 
nici un moment

REZULTATE : Simplu bărbați — 
turul I : Vikstrom — Rozas 3—2 : 
Gomoskov — Velikov 3—0 ; Gheor
ghe — Petersen (Danemarca) 3—9 
(18. 10. 12); Doboș: — Taylor (An
glia) 3—1 (19. —20. 8. 14» : turul 
II : Turai — Fțnsov 3—0 : Fraczik 
(Polonia) — Gheorghe 3—1 (17.
—14. 20. 18); Jonyer — Strokatov 
3—1. Simplu femei, turul II: Lo
taler — 
Bergeret 
Pogosova 
Novoryta 
dersson 3—0

Simon
3—0 ;

3—0 :
'r__ .

11-

Resier. Korpa 3—O: 
Schinder — Anderson. 
3—2 : Alexandru, Crișan 
thwes. Howard 3—1 (18.
201. Dublu mixt, turul III : Kishazi, 
Borzei (Ungaria)

(30. —14.
u
(Luxemburg) 3—0

— Cr.san. Gheor- 
—16. 13. 12): 

Stipancici — Dom, 
(18. 12,

TELEX

Schoier
Bern- 

— Or-' 
Persson

titurului stadion olimpic dm Montreal

Schoier. 
Radberg
— Ma- 

17. —20,

SCRISOARE DIN MONTREAL

Au început pregătirile pentru J.O. '76

Rezultate înregistrate în etapa a 24-a a 
campionatului iugoslav de fotbal : OFK 
Belgrad — Borac Banja Luka 1—1: Sa
rajevo — Vojvodina Novi Sad 1—1: Cf- 
lik Zenika — Partizan Belgrad 0—0;
Sloboda Tuzla — Maribor 1—1 : Dinamo 
Zagreb — Olimpia Ljubljana 3—0; Steaua 
Roșie Belgrad — Velez Mostar 1—0; Var- 
dar Skoplje — Sutjeska 1—0; Radnickl 
Niș — Radnicki Kraguevac 0—0; Hajduc 
Split — Zelezniciar Sarajevo ' ' ’
sament: 1. Zelezniciar 36 
Roșie 34 p; 3. Vojvodina
68
Gimnastul maghiar Imre 
clasat pe locul I, cu 109.75 p. 
cursul internațional de la Budapesta. Pe 
locui doi, finlandezul’ Nissinen — 108,75 
p. iar concurentul român Dan Grecu a 
ocupat locul patru cu 10G.45 p.
13
La Tel Aviv se desfășoară. în cadrul 
competiției de tenis „Cupa Davis“. întîl- 
nirea dintre echipele Iranului și Israe
lului. Scorul este de 2—1 în favoarea 
oaspeților. După ce au cîștigat primele 
două partide de simplu, iranienii au 
pierdut la dublu, cuplul Wertheimer. 
Stabholz cîștigînd cu 6—2. 6—3. 2—5. 6—? 
în fata perechii Akbari. Nemati

Meciurile retur ale sferturilor de finală 
ale „Cupei Franței“ la fotbal s-au în
cheiat cu următoarele rezultate: Marsi
lia — Nisa 1—0 (în tur 1—1); Nancv — 
Reims 0—0 (în tur 0—2) ; Bastia — / 
non l—o (în tur 1—C) : Red Star
— Lens 0—0 (in tur 0—1). Pentru ! 
finalele competiției s-au calificat 
silia. Reims. Bastia și Lens.

La Augsburg (R.F. a Germanici) 
desfășurat intîlnirea triunghiulară 
gimnastică dintre selecționatele femini
ne ale Bulgariei. Elveției si R.F. a Ger
maniei Victoria a revenit gazdelor cu 
353.95 p. urmate de formațiile Bulgariei
— 348.80 p și Elveției — 346.95 p. La 
individual compus, pe primul loc s-a 
clasat gimnasta vest-germană Utta 
Schorn cu 72.50 p. urmată de compa
trioata Sa Jutta Oltersdorf — 72.45 
Daeti Fritschî (Elveția) _ 72.35 p 
Maia Blagoeva (Bulgaria) — 71.55 p.

Campionatul de fotbal inter-cluburi 
Americii de Nord, Americii Centrale 
Caraibilor n fost cîștigat la actuala edi
ție de echipa „Cruz Azul“ din Ciudad 
de Mexico, tn finală, echipa mexicană 
a întrecut cu scorul de 5—1 (2—1) for
mația Alajuelense din Costa Rica.

în turul doi al turneului internațional 
feminin de tenis de la Tucson (Arizona)„ 
jucătoarea franceză Francoise Durr a 
învins-o cu 6—3. 6—0, pe americana 
Mona Schallau, iar Rosemary Casals 
(SUA) a dispus cu 6—0. 6—3 de compa- 
«rioata sa Pam Teeguarden. Alte rezul
tate : Karen Krantzcke (Australia) — 
Wendy Appleby (SUA) 6—2. 6—o: Janet 
Newberry (SUA) — Barbara Doutw 
(SUAi 6—2. 4—6.w
La. Mannheim s-a disputat 
amicală de fotbal dintre selecționatele 
de tineret ale R.F. a Germaniei și O- 
landei. Tinerii fotbaliști vest-germani au 
terminat învingători cu scorul de 3—2 
(1—1).

1—1. Cla- 
p; 2. .Steaua 
31 p.

Molnar s-a
în con-

. 2 ■> 
wAlexandi 

Scheibe] 
in

Simplu
— Beieznai 3—: 
bard 3—1.
lowski 3—2 (!).
3—1. -Lieck — Schurteek 3—1. Secre
tin — Sarkoian 3—O. Borzei — Do- 
boși 3—I (19. — 16. 12. 17); simplu 
femei, turul III : Fedorova — Maih- 
sves 7—0, Wetzel (R.F.G.) — Vlaicov 
3—C (12. 16. 2U). Kishazi — Calinska 
3—0 : optimi de finală : Rudnova
— Stepban 3—0. Grosova — Lotaller
3—1. Magos — Hammersiey 3—I. 
Alexandru — Gedraitite (UJLS.S.l 
3—l (—Si. 11. 10. 10). Vostova —
Hose*tadt 3—0. Schoier — Radbe^g 
3—2. Fedorova — Resier 3—0. K;s- 
hazi — Wetzel 3—0; dublu femei, 
sferturi de finală : Ruăroxa. Fe
dorova — Calinska. Novoryta 
3—O. — Hamrr.ersley. Kishazi —
\osiova, Kariikova 3—l. Magos. 
Lîtalier - Schoier. Simon 3—1. 
Alexandro. Crișan — Hovestadt. 
Steph-a 3—1 19. —1?. 20. 17). Dublu
bărbați, optimi de finală : Jonier.
Roszas — Persson. Berc hard 3—1. 
Bengtson. Johansson — Kunz. Ko!a- 
rovici 3—1 ; dublu mixt, optimi de 
finală : Rudnova. Gcmoskov — Ho- 
vestadt. Kolarovici 3—0, Radberg. 
Persson — Bergeret. Secretin 3—1. 
Resier. Schurbek — Kishazi. Borzei 
3—1. Vostova. Orlowski — Fedorova. 
Strokatoi 3—1. Pogosova. Sarkoian
— Schoier. Schoier 3—1. tlrxandru. 
Stipancici — Hejma. Leiss 3—i '12. 
9. 13)

Ultima oră: în sferturi de fina
lă. Maria Alexandru — Magos 
3—2 (15. —23, 14. —13. 17). jucă
toarea româncă calificindu-se astfel 
in semifinale.

turbați. „16*-hni:
Stipancici

Wan de Walle 
Neale —

Avlg- Paris 
semi-Mar-

s-a 
da

p. șt
șirurile, stadionul olimpic, a fost 
concepută de arhitectul francez Ro
ger Taiilibert. cel ce a creat și 
noua variantă a stadionului pari
zian Parc des Princes.

Stadionul olimpic din 
care va putea primi pină 
de spectatori, va avea — 
du-se de la construcțiile 
J. O. de la Munchen — un acope
riș de forma unei parașute, care 
va putea fi. după dorință sau după 
condițiile atmosferice, închisă sau 
deschisă. Amenajarea sa va dura 
mai puțin de 20 de minute.

Tn apropierea stadionului vor ii 
construite alte baze sportive olim
pice. De pildă, velodromul acope
rit. avînd o pistă de 285.714 m și 
7 0U0 de locuri, ca și o piscină tot 
de 7 000 de locuri. în general, toate 
instalațiile vor fi 
centrului sportiv 
se vor întinde pe 
!ă de 225 ha.

Râspunzind întrebărilor ziariști
lor. Jean Drapeau a arătat că viito
rul sat olimpic va fi cuprins în 
programul de. construcții pe care 
primăria și-l fixează anual, clădi
rile construite cu acest prilej fiind 
apoi puse la dispoziția populației.

întrebat apoi asupra locurilor 
unde se vor desfășura anumite 
competiții. în special cele de yah-

ting, canotaj, caiac-canoe
Drapeau a arătat că diversele po
sibilități sînt deocamdată în studiul 
comitetului de organizare

Printre altele, s-a mai făcut pre
cizarea că noile instalații vor fi 
gata în 1975, ceea ce înseamnă că 
este exclusă organizarea. după 
cum s-a statornicit de la Tokio 
încoace, a vreunei săptămâni preo- 
iimpice. Cît despre datele exacte'de 
disputare a J.O. din 1976, s-a in
dicat că a doua jumătate a lui iulie 
ar fi cea mai propice.

Așadar, pregătirile în vederea O- 
limpiadei post-Miinchen au început 
Să sperăm că reușita va fi deplină.

algăzdu Jocurile Olimpice
de vară. Pauza, după extraordinara 
competiție din capitala Mexicului, a 
fost destul de scurta. De data asia 
va fi o premieră absolută, ele fi
ind organz-aie. după cum se știe 
de orașul canadian MomteC. Și 
cum canadienii din această parte a 
țârii d-resc mult ca totul sâ fie 
pas la punct pînă in cele ma: mici 
amănunte, pregătirile au început de 
pe acum, după cum a declarat re
cent. la o conferință de presă. 
Jean Drapeau, primarul orașului.

Mai întîi au fost prezentate zia
riștilor diferitele machete ale in
stalațiilor pentru v toacele J- O„ 
precum și aceea asupra căreia s-au 
oprit organizatorii. Pri ncpala con-

Montreal, 
la 70 000 
inspirin- 

pentru
An- 

Kor-
14):
Ma- 

Vlai-
3—1
III :

3—2:

3—0 ;
oi

3—0 : Neik.jva 
Hendriks en 

Hammersiey 
Gedraitite — 

Alexandru —
pa (Iugoslavia) 3—0 (15, 8. 
Schoier — Antonian 
thews — Karmikova 3—0 : 
cov — Johansson (Suedia) 
(14, 14, —18. 13) ; turul
Hammersiey — Hendriksen
Rudnova — Jeler 3—0 ; Lotaler — 
Neikova 3—0; Schoier — Ranghe- 
lova 3—0 ; Stephan — Crișan 3—1 
(10, —16, 7, 23); Alexandru — 
Longa 3—0 (9, 5. 10). Dublu fe
mei, turul II : Resier, Korpa — 
Bogosova, Antonian 3—2; Optimi 
de finală : Hovestadt, Stephan —

Constantin COMARNISCHI

NASTASE IN SEMIFINALE LA NISA
grupate în jurul
Maisonneuve și 

o suprafață tota-

-5.

intîlnirea
a Germaniei și O-

Turneul baschetbalistelor divizionare

i.E.F.S. A ÎNVINS ABIA ÎN PRELUNGIRI
PE UNIVERSITATEA TIMIȘOARA!

Teri dimineață a 
început, în sala 
Dinamo din Capi
tală, primul turneu 
al ultimului tur 
al diviziei femi
nine A de baschet. 
Rezultate:

I.E.F.S. — UNI
VERSITATEA TI
MIȘOARA 56-52 
(25—28). Timișoren- 
eele au vrut sâ săr
bătorească printr-o 
eomportare cît mai 
bună pe coechi
piera lor Bogdana 
Diaconescu, clptin- 
să cu titlul de maes- 
tră a sportului. 
Și ele au reușit a- 
cest lucru, Iuptind 
cu ardoare pentru 
fiecare minge, a- 
plicînd apărarea a- 
gresivă pînă spre 
sfirșitul reprizei se
cunde, cînd nu au 
mai rezistat fizic. 
Ca urmare, ele
vele prof. Ruxan- 
dra Wittman au a- 
vut inițiativa ’imp 
de 39 de minute, 
în care tabela de 
scor a indicat 
superioritatea lor. 
In final, bucureș- 
tencele au Izbutit 
să-și revină, după 
comportarea me
diocră de pină a- 
tunci, și au luat 
conducerea: 49-48. 
în ultimul minut. 
Universitatea a a-
vut prilejul să cîștige, dar a ratat trei 
(!) din cele patru aruncări libere de 
care a beneficiat. In prelungiri, 
baschetbalistele de la I.E.F.S. au 
cîștigat un meci dramatic.

Ă.S.A. CLUJ — UNIVERSITATEA 
IAȘI 53—35 (20—21). In această dis
pută, ai cărei rezultat contează foar
te mult în lupta pentru evitarea re
trogradării, cele două echipe au a- 
tacat cu prudență, folosind acțiuni 
prelungite, și au comis numeroase 
greșeli de tehnică. De precizie la ccj, 
să nu mai vorbim. Au fost aruncări 
care nu au nimerit nici măcar pa
noul!

Proaspăta maestră a sportului Boc,dana Diaconescu 
(Universitatea Timișoara) o deposedează de balon 
pe Ana Popov.
coșul

tn momentul cînd aceasta încerca 
Foto i DRAGOȘ NEAGU

din cauza ploi: 
căzut joi pe

Adrian VASILESCU
RAPID—SANATATEA SATU MARE 

63—53 (33—29). Așa cum era de aș
teptat, meciul derby al zilei a fost 
foarte disputat și echilibrau Deși au 
condus o singură dată (min. 24 : 35— 
34) sătmărepcele s-au dovedit a al
cătui o echipă foarte ambițioasă, 
care știe să se mobilizeze în parti
dele cheie. De astă dată le-am re
marcat, în mod special, pe Villany

Si Mihali. Rapidistele. beneficiare ale 
unei mai mari experiențe, s-au im
pus îndeosebi prin luciditatea dove
dita în ultimele minute ale meciului. 
Au arbitrat foarte bine. D. Chiriae 
Si I. Krasznay. (Rd. Timofte).

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI — 
VOINȚA BRAȘOV 57—55 (28—2o)
Această partidă a fost, deseori, lip
sită de virtuți tehnice. Astfel, pe pri
mul plan a trecut angajamentul fi
zic, înregistrindu-se destul de multe 
faulturi. Totuși, meciul a plăcut prin 
dirzenia luptei și prin evoluția foar
te strinsă a scorului. Au arbitrat cu 
greșeli, nesincronizat, E. Sarossy și 
M. Vodă.

POLITEHNICA BUCUREȘTI—CRI-
ȘUL ORADEA 70—40 (30—2Cs.

Programul de astăzi: de la ora
I.E.F.S.—Constructorul (70—51, 72—40). 
Crișul—Rapid (47—75, 43—67): de tai 
ora 17: Universitatea Iași—Sănătatea 
(52—48, 50—79), A5.A.-Voința (.6— 
52; 47—63), Politehnica—Universitatea 
Timișoara (93—46,), 72—63).

Aminate cu o zi 
torențiale care a 
Coasta de Azur, partidele din ca
drul turneului internațional de la 
Nisa au continuat vineri. Jucînd la 
fel de bine ca și pînă acum, cam
pionul român Ilie 
trecut cu ușurință 
(Ungaria) cu 6—3. 
rile de finală ale 
surpriză s-a înregistrat in partida 
dintre iugoslavul Bora lovanovici 
și francezul Pierre Barthes. Com- 
portîndu-se excelent. lovanovici a 
cîștigat cu 6—1. 6—2. In celelalte

Năstase l-a în- 
pe S. Baranyi 
6—2 în sfertu- 
competîției. O

două partide, rezultate scua.uie ■ 
Stan Smith (S.UuA_) — Phillips 
Moore (Austra.u. 6—L 6—3 și Jan 
Kodes Cehoslovac;;.) — Cready 
(Australia' 6—2. 1—6. 6—0.

O surpriză și in competiția fe
minină. unde Heide Orth QLF.GJ 
a intrecut-o pe Gail Chanfreau 
(Franța) cu 9—11. 7—5 6—X

C. M. DE HOCHEI

HOLfCEK 1 RfZISHI PIU U SflRSII SI tCHIPA» A

SCRIMERI ROMÂNI 
ÎN TURNEE 

INTERNATIONALE
In acest sfirșit de săptâmlnA. 

scrimerii noștri sint. din nou. pre- 
zenți în mari competiții internațio
nale. Prima garnitură de floretă 
evoluează, azi și miine. la Buda
pesta. unde se desfășoară tradițio
nala întrecere „Cupa Gaudini*. la 
care mai participă echipele Fran
ței, Italiei și Ungariei. Reprezenta
tiva țării noastre este alcătuită din: 
M. Tiu. T. Mureșan. I. Falb. St 
Haukler. Cr. Costescu și A. Ștefan.

îr.cepind de azi și pină la 26 a- 
prilie se desfășoară la Minsk im
portantul turneu internațional de 
floretă feminină pentru „Cupa 
Bielorusei*. Lotul nostru de flore- 
tîste este format din M. Virol. S. 
Ardeleana. R. Vădasa. E. Primp și 
M. Bartos.• e

CIHIISIOUCJ. L CIȘIIGU UfRBYIIl Ci MIRII
.Așadar, c.pă 23 ze a-: (Storknetm 

IM9). titlul și medaliile de a ir ce se 
curzn rampior.îlor lumh la hochei tor 
intra astă-seară din nou ir. 
sportivelor Exact ca și în
ediția treetnă. ciad după un prim 
reziiitat egal cu formația sarietiro. 
echipa antrenată de J. Pitnzr ți ar. 
Kosika a reușit o victorie (care nu 
<-a dovedit insă mficentâ ptntru 
ocuparea locului D. ce data aceasta, 
după un prun draw (3—3). h*Kfie<s- 
tii cet>o«ovaci 
un splendid 
miilor de spectatori 
latul spertarilor de 
o mare satisfacție.

înaintea acestei 
ve. Jaroslav Holik. 
eekw trei 
■Morilor

draw
au realizat joi

s. care a 
prezenp tr 
iarnă* din Praz»

seara 
oferit
.Pa

au acordat o «nare mi- 
poîlaață sistemului defensiv, comra- 
atacirxi viguros de fiecare dată cînd 
•- 5—a ivi? ocazia. Ei au folosit dese 
in^eruperi de ioc — meriiil cel 
Tiire revine portarului Holerck. care 
9 fost de-a dreptul exception'll — 
‘coțind. cum «~ar zice, .riin mir»?* 

Aceștia au 
inițiativa in marea miioritate 

au jucat cu multă cr.er- 
poarta adversă 

necruțător, dar nu a.i pu
nici cea mai mică fisură 

unei echipe decisă să-și 
toate eforturile avantajul 

cu destulă trudă.
R.F

I
I

I
I

partide decis i-
mul din autorii 

i goluri oe aur ale mvin- 
derlara: „Daci Holecek va 

rezista pină la capăt, iar n>i lom
intra din bou cu avantaj in repriza 
a treia, sint sigur că >om invnge?. 
Și chiar așa ^-au petrecut ’ucrursle. 
Ca ți in meciul precedent, jucătoi ii

s-ar
pe hocheiștii sovietici.
3V
» timpului, 
gie și forță supun ind 
la un tir 
tut găsi 
in liniile 
apere cu 
acumulat ,

Aseară : 
veția 4—1 (2—0,

Azi la Praga, ultimele partide.
U.R.S.S.—Suedia 
Finlanda.

a Germaniei
1—0. 1—1).

El-

și Cehoslovacia—

FIORIN GHEORGHIU

STEAUA-DINAM018-15 LA HANDBAL MASCULIN
IAȘI, 21 (prin telefon, de la trimi

sul nostrul. Cea de a 27-a etapă (ul
tima» a campionatului masculin ăe 
handbal, divizia A. nu a făcut alt
ceva deci: sâ cor.firme părerile spe
cialiștilor. Strana. vak>rificindu-si 
pe deplin potențialul și valoarea ju
cătorilor. ți-a înscris pentru a Vii-a 
oară numele pe lista campioanelor 
țări:, iar formațiile S. C- Bacău ți 
Politehnica Galați, cu toate efortu
rile disoerate făcute In ultimele e- 
tape. n-au putut evita locurile 9 si 
16, astfel că de anul viitor ele vor 
activa in divizia B.

STEAUA — DINAMO BUCUREȘTI 
ÎS—15 (10—10). Derbyul acestei etape 
nu a satisfăcut așteptările miilor de 
spectatori •eye’, deoarece elita hand
balului nostru masculin nu a putut 
furniza ccrfrtmtarea atft de mult aș
teptată. la un nivel ridicat. Cele două 
formații s-au angajat totr-ur. joc cu 
prea puține afinităp cu handbahil. dar 
au si' fost vădit «ttnjenite de nume
roasele erori de arbitraj, dintre care 
rea mai gravă a fost eiiminarea de 
finitivă a dinamovistulji Lien. In 

6. dictată de arbitral D. Purică. 
In aceste condiții, echipa Dinamo are. 
totuși, meritul că a știut să lupte 
și sâ piardă la o diferență onorabilă 
in vreme ce formația campioană a 
căutat sâ-și păstreze calmul și să se

rate

:mpunâ_ ceea ce. după cum o arată 
șâ scorul, a reușit Au marcat : Kic- 
sid (7). Gruia (3). Drâgăniță (2). Bir- 
talan (21. Gațu (2). Stock! și Mari- 
nescu pentru Steaua. Dan Marin (7), 
Samungi <3>. Cuman (2). Moldovan 
(2) ș; Di nea pentru Dinamo Bucu
rești .

Sub orice critică arbitrajul prestat 
de D. Purică și V. Erhan (Ploiești).

UNIVERSITATEA CLUJ — S. C. 
BACAU 21—15 (10—8). Băcăuanii au 
jucat ultima carte, dar palidele lor 
speranțe n-au putut prinde contur 
în fața impetuoasei echipe clujene, 
care ist apăra poziția a patra în 
clasamentul final Pînă la urmă vic- 
toria a revenit, categoric, studenti- 

r. care și-au dovedit valoarea, în- 
tr-un meci dominat de ei de la în
ceput și pfnă la sfirșit Principalii 
realizatori : Tudosie (8), Schobel (4) 
si Capră (3) — Universitatea, respec
tiv Botin (6) și Constantinescu (4).

INDEPENDENTA SIBIU — TRO- 
TUȘUL 20—15 (10—5). Victorie clară 
a sibienilor. Principalii realizatori » 
Speck 8) și Savu (5) — Independența, 
respectiv Badea (5) și Odac (4).

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI — 
DINAMO BRAȘOV 23—23 (14—12).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — PO
LITEHNICA GALAȚI 23—17 (9—8).

Călin ANTONESCU

A REMIZAT CU SUEDEZUL

ANDERSSON
LONDRA 21 (Agerpres). — în 

turneul internațional de șah de la 
Thornaby (Anglia), după 3 runde 
conduc Gligorici (Iugoslavia) și 
Sax (Ungaria) cu cîte 2 p. Florin 
Gheorghiu ocupă locul 5 cu l>/2 p. 
Marele maestru român a remizat 
în runda a 3-a cu suedezul Ander
sson.

Vrnjacka Banja

I 
I 
i 
!

Turneul internațional de box „Centura de auru

(Urinare din pag. I)

luat lupta, dar o altă avalanșă de 
lovituri l-a îngenunchiat și l-a 
obligat pe omul din colț să arunce 
prosopul. Pometcu b. ab. 1 Triou- 
laire. Octavian Amâzăroaie a în- 
țîlnit în cubanezul Marian Alvarez 
un adversar puternic, bun tehni
cian și cu o alonjă apreciabilă. In 
primele trei minute ale disputei, 
Amăzăroaie n-a reușit să se apro
pie de adversar, fiind oprit cu lo
vituri de la distanță. In repriza 
secundă, românul a găsit antido
tul. Cu un box în continuă mișca
re, cu multe eschive, s-a apropiat 
deseori de Alvarez, surprinzîndu-1 
cu lovituri clare la cap și corp. 
Si ultimul rund a avut același as
pect, astfel că Amăzăroaie a obți
nut verdictul judecătorilor. Amă
zăroaie b.p. (3—2) Alvarez.

CAT. UȘOARA. Cornel Hoduț și 
Gheorghe Bădoi au realizat un 
meci disputat, dar, din păcate, pre-

sărat cu multe neregularități. Deși 
a fost numărat de două ori in ul
timul rund, Hoduț a obținut victo
ria datorită avantajului realizat 
în primele 6 minute ce luptă. 
Hoduț b.p. (4—1) Bădoi. Paul Do- 
brescu, fiind rănit, a fost oprit de 
medic să boxeze și a fost nevoie 
de o nouă tragere la sorți.

CAT. MIJLOCIE MICA. Un med 
anost, între doi boxeri certați cu 
tehnica, au oferit Ștefan Florea și 
Klaus Werner (R.D.G.), terminat 
cu victoria celui care a obstruc- 
ționat mai puțin. Florea b-p. (4—1) 
Werner, Rolando Garbey (Cuba) 
cu un croșeu de stînga plasat in 
vîrful bărbiei l-a învins prin k.o 
pe Dumitru Mihalcea. Garbey 
b. k.o. I Mihalcea.

CAT. MIJLOCIE. Lupta dintre 
vicecampionul european Alee Năs- 
tac și gălățeanul Constantin Cojo
caru a stat sub semnul întrebării 
In prima repriză. In următoarele 
minute ale disputei valoarea lui

Năstac s-a confirmat. Cu cîteva 
c-.recte de dreapta precise. Ia băr
bie l-a pus pe Cojocaru In imposi
bilitatea de a mai continua lupta. 
Năstac b. ab. 2 
cind un bcx in 
Ion Gyorffi l-a 
redutabilul Ion 
de la distanță.
Petrea a manifestat semne de obo
seală fapt ce l-a invitat 
la ofensivă. Gyorffi b.p.
trea.

CAT. GREA. Intr-un

Cojocaru. Practi- 
continuă mișcare 
depășit clar pe 
Petrea cu lovituri 
In ultimul rund,

pe Gyorffi 
(5—0) Pe-

evident 
progres față de evoluțiile anterioa
re Ilie Dascălu a reușit să-l depă
șească pe experimentatul Anghel 
lancu. Dascălu b.P. (4—1) Iancu. 
Dumitru Zelinca s-a calificat 
finala categoriei fără

Reuniunea de seară 
partida dintre dublul 
pean G C."__ CC——-
Gyorgy Gedo (Ungaria) . 
nea. Meciul a început furtunos, tonul 
fiind dat de boxerul gălățean care 
nu s-a lăsat impresionat de faima

ta 
adversar, 
a început eu 

a dintre dublul capion euro- 
al CATEGORIEI SEMIMUSCA 

ți Petre Ga-

adversarului. La o ciocnire, ambii 
sportivi și-au deschis arcadele și au 
fost opriți de medic să boxeze t non- 
combaL Tn această situație, meciul 
Giulio Rivera (Cuba) — Ștefan Bo
boc se va disputa direct în tmaiă.

CAT. COCOȘ. Printr-o evoluție 
surprinzător de bună, Mircea Toni 
a realizat victoria asupra Iui Adrian 
Moraru de o manieră la care putini 
s-ar fi putut aștepta. Ca și colegii 
săi ce club, excelent pregătit de an
trenorul Petre Mihai, Toni a impri
mat luptei un ritm susținut, căruia 
Moraru nu i-a putut face - - — • 
b. p. (5—0) Moraru. Vasile 
(5—•) Iulian Lungu.

CAT. SEMIUȘOARA.

CIOCALTEA, LOCUL 8
BELGRAD 21 (Agerpres). — Cu 

o rundă înainte de terminarea tur
neului zonal de șah de la Vrnjacka 
Banja, în clasament continuă să 
conducă maestrul iugoslav Rukavi- 
na cu 8’/t P, urmat de Hardston 
(Anglia) — 8 p, Csom (Ungaria) — 
7*/ș p, Adorian (Ungaria), Psibil 
(Cehoslovacia) — 7 p, Smejkal 
(Cehoslovacia) — 6>/i p (2), Malich 
(R.D.G.) 6*/2 p (1), Ciocâltea (Româ
nia), Boboțov (Bulgaria) — 6’/? p 
etc. In runda a 12-a Ciocâltea a 
remizat cu Adorian. Pentru tur
neul interzonal se califică primii 
doi clasați.

față. Toni 
Kiss b. p.

Gheorghe 
Ciochină n-a știut să evite directele 
de drepta ale cubanezului Orlando 
Palacios și a coborit treptele ringu
lui învins. Palacios b. p. (5—0) Cio
chină. Doar un minut i-a trebuit lui 
Antonlu Vasile pentru a cîștiga prin 
k. o. medul cu Hrițco Kolev (Bul
garia). Vasile b.k.o. 1 Kolev.

CAT. SEMIMIJKOCIE. Janoș Kajdi 
(Ungaria) b. ab. 2 Jerzy Sobczak 
(Polonia). Celălalt finalist va fi JUr- 
gen-Hans Kaiser (R.D.G.), deoarece 
Victor Zllbennan, fiind accidentat, a 
fost oprit de medic să boxeze.

CAT. SEMIGREA. Gilberto Carrillo 
(Cuba) b. ab. 1 Petre Cojocaru. Horst 
Stump b. p. (5—0) Imre Toth (Ung.).

DEREK FABIAN
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DENVER REFUZĂ-
K. Andrianov, președintele Comi

tetului Olimpic al U.R.S.S. publică 
in „Sovietski Sport" o scrie de date 
interesante despre diferitele contacte 
privind viitorul olimpic, din care ex
tragem pe acelea asupra viitoarei 
desfășurări a Jocurilor de iarnă din 
1976, prevăzute a se disputa la Denver.

„Se cunosc‘greutățile pe care le-a 
at ut, încă de la început, inițiativa 
de a desfășura J.O. de iarnă ale edi
ției 1976, în orașul Denver, din sta
tul Colorado (S.U.A.). La ultima șe
dință a Comitetului executiv C.I.O., 
care s-a ținut la Tokio, am avut sur
priza de a primi o delegație a statu
lui Colorado, reprezentînd 25 mii de 
cetățeni, din toate straturile sociale. 
Ei îsi exprimau protestul lor împo
triva organizării Olimpiadei Albe la 
Denver, motivind opoziția cu lipsa 
oricăror condiții sociale în această 
regiune, argumentînd, în continuare, 
CP ,.rev°lta lor împotriva suplimen
tării impozitelor legate de organiza
rea Jocurilor, ca și cu necesitatea 
de a se da sumelor respective desti
nații mai eficiente cum ar fi de pil
dă. îmbunătățirea condițiilor învă- 
țămintului, dotării sanitare și luptei 
contra poluării atmosferei.

Tn felul acesta, pe deoparte, popu
lația Denverului refuză sâ găzduias
că Jocurile, iar pe de alta, oficialii 
organizatori insistă spre a obține 
realizarea lor. Dar, după înseși de
clarațiile respectivilor oficiali, sepa
re că planul inițial de organizare a 
J.O. de iarnă a suferit modificări 
esențiale, care îl fac aproape impo
sibil de realizat. Noua variantă si
tuează disputarea diferitelor probe 
în trot raioane diferite, situate intre

DENVER INSISTA

ele la depărtări ce variază de la 100 
la 240 de km. Cum poate fi explica
tă această schimbare ? Se pare că 
guvernul american, fără să țină sea
ma de totala nepregătire a Denveru- 
lui pentru sarcina pe care și-a asu
mat-o, abiește totuși să organizeze 
cea de a Xll-a ediție a J.O. de iarnă, 
numai pentru a da un cadru festiv 
aniversării a 200 de ani de existență 
a Statelor Unite și a 100 de ani de 
la formarea statului Colorado. De a- 
eeea, se pare că delegații americani 
la sesiunea de la Stockholm au in
format. eronat C.I.O. cu privire la 
condițiile specifice Denverului, necon
forme unei bune organizări. După 
lungi dezbateri, s-a aprobat ca Den- 
verul să continue pregătirile sale, 
în condițiile unei detaliate informări 
în scris către forul suprem olimpic.

Printre alte probleme cu care a 
luptăm în cursul celor 
Sapporo și Tokio nu se 
pericolul profesionalis- 

comercializării Jocurilor 
și acela al bagatelizării

trebuit să 
discutate la 
află numai 
mului și al 
Olimpice, ci 
importanței Olimpiadei de iarnă, prin 
eliminarea mai multor probe de schi. 
Nu putem fi de acord cu. aceasta și 
este _ cazul să insistăm ca J.O. de 
iarnă să facă parte integrantă din 
calendarul olimpic".

După prima ediție a „Cupei Europei" la schi

Publicația elvețiană 
SPORTIVE" consacră 
mentariu competiției de schi 
Europei" a cărei 
s-a desfășurat în 
cheiat.

„Cupa Mondială la schi ___
ziarul — se rezuma la un număr res- 
trîns de participant! ceea ce făcea 
aproape insolubilă problema ridicării 
de noi cadre. Promotorii Cupei Mon
diale au căutat să înlăture acest nea
juns lansînd Cupa Europei. Această 
competiție a dat, în schimb, întrece
rilor F.I.S. de categoria B mai mult 
relief, le-a sporit interesul, deoarece 
concurenții nu luptau numai pentru 
punctele necesare unei mai bune po
ziții în clasamentul F.I.S., dar și pen
tru punctele din cadrul acestui tro
feu. Concursurile au ieșit din letar
gie. Nu se mai făcea „schi cu rigla 
de calcul" — cum spunea un antre
nor francez. In absența vedetelor, 
speranțele schiului au dat dovadă 
de o îmbucurătoare combativitate 
care a■ făcut foarte interesante dis
putele ț! între schiori și între schi
oare. O serie de talente s-au eviden
țiat cu acest prilej și în primul rînd

.SEMAINE 
un amplu co- 

.,Cupa 
ediție inaugurală 

sezonul recent în-
scrie

cîștigătoarea probei feminine, spor- 
' tiva franceză Fabienne Serrat.

Cupa Europei a devenit, așadar, 
o trambulină pentru talentele schiu
lui alpin. Pe primul plan al întrece
rilor s-au situat aceste tinere ta
lente care au acumulat o experiență 
utilă. Din acest punct, de vedere, 
Cupa Europei este considerată atît 
de antrenori cît și de concurent! o 
noutate foarte judicioasă".

Comentatorul elvețian este de pă
rere că această nouă competiție a 
prezentat deficiențe numai în ceea 
ce privește sistemul de punctaj: 
„Hotărîrea de a acorda puncte pri
milor 15 clasați ca în probele F.I.S., 
în loc de primii 10, cum se proce
dează în Cupa Mondială, nu a fost 
concludentă. In cursele în care au 
abandonat sau au fost eliminați mulți 
concurenți, diferențele de timp dintre 
al 10-lea clasat și următorii cinci 
erau uneori atît de mari îneît atri
buirea punctelor devenea discuta
bilă. Cu siguranță, în viitorul sezon 
se vor acorda puncte numai primilor 
10 clasați, ca în Cupa Mondială, dar 
cu distanțe mai mici între ele.

Problema calendarului nu este nici 
ea rezolvată. Spre deosebire de Cupa 
Mondială care, în sezonul trecut a 
fost organizată în funcție de datele 
geografice și diminuînd distanțele 
deplasărilor, concurenții din Cupa 
Europei au fost nevoiți să facă ade
sea lungi _ călătorii. Pentru progra
mul ediției viitoare va trebui să se 
țină seama de acest lucru.

■ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE»ULTIMELE ȘTIRI
Partide amicale de volei

JUNIORII ROMÂNI 
VICTORIOȘI IN FAJA CELOR 

DIN R.D. GERMANA
In Sala sporturilor din Constanța s-au 

desfășurat aseară întnnlrile amicale in
ternaționale dintre formațiile de Juniori 
și junioare ale României și R. D. Ger
mane. La fete, victoria a revenit volei
balistelor românce la un scor catego
ric : 3—0, tar la băieți juniorii noștri 
au cîștigat cu 3—1.

I.E.F.S. — CONSTRUCTORUL 
ARAD 3—0 LA VOLEI (F)

Ieri, în sala Giuleștl, a avut loc parti
da restantă din divizia A feminină din
tre echipele I.E.F.S. București și Con
structorul Arad. Victoria a revenit gaz
delor eu 3—0 (5, 3, 5), arăder.ce’e nefă- 
cînd declt simplu act de prezență. Au

arbitrat, C. Florescu și CI. Nistor. 
Săndulescu).

CONCURSUL REPUBLICAN 
TIR AL STUDENȚILOR

Tncepind de azi, poligonul Tunari

DE

începtnd de azi, poligonul Tunari din 
Capitală găzduiește concursul republican 
universitar de tir — ediția, 1972 — la 
probele de armă standard fete și băieți. 
La întrecerile organizate de Ministerul 
Educației șl Invățămîntului participă 
peste 60 de țintași din șase centre uni
versitare.

MECIURI DECISIVE IN 
„SELECȚIA" TENISMENILOR

ediția, 1972

Turneul „celor 8" tenlsmeni, asplrînd 
la selecționarea în reprezentativa tării, 
se apropie de sfirșit. înaintea penultimei 
zile, conduc P. Mărmureanu și T. Ovicl 
cu cîte 3 victorii, urmați de V* Sotiriu 

și S. Mureșan 
I. Santel 0 v. 

a obținut tlnă- 
Mureșan: 6—1,

3 v, S. Dron, V. Marcu 
2 v, D. Hărădău 1 V șl 
Ieri, o frumoasă victorie 
rul Sotirlu tn fața tul

6_2 ! OviCi l-a învins pe Dron cu 7—5, 
6—0. Mărmureanu pe Sântei cu 6—2, 6—3. 
iar Marcu pe Hărădău cu 6—2, 2—6, 6—2. 
Azi, pe terenurile Progresul, programul 
începe la ora 14.30 cu partidele Marcu 
— Sântei și Dron — Sotiriu, urmate ds 
meciul-vedetă Mărmureanu — Ovicl (de
cisiv pentru primul loc) și cel dintre 
Mureșan si Hărădău.

FAVORIȚII TURNEULUI DE
TENIS DE LA ROMA

Organizatorii campionatelor Internațio
nale de tenis ale Taliei, care încep luni 
la Roma, pe terenurile din Foro Italico. 
au anunțat capii de serii în probele 
de simplu. La băieți, primi favorit! sînt 
Stan Smith (SUA) ----- —
mânia). Urmează, 
(Cehoslovacia). M. 
Metreveh (URSS) 
T. Gorman (SUĂ), 
slavia). La fete, favoritele sînt Virginia 
Wade (Anglia). Linda Tuero (SUA), Hel
ga MasthoM (RFG) șl Gall Chanfreau 
(Franța).

și Ilie Năstase (Ro- 
în ordine : J. Nodes 
Orantes (Spania). A. 
A. Glmeno (Spania), 
Z. Franulovici (Iugo-
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