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PE MARGINEA VERIFICĂRII LOTULUI DE FOTBAL POTENȚIAL FIZIC BUN.
RĂMÎNE SĂ SE DEFINITIVEZE FORMULA DE ATAC
Am apreciat, în cronica meciului 

de verificare de duminică de la 
Brașov, partida susținută de lotul 
nostru reprezentativ în compania 
Steagului roșu drept o verificare 
utilă și un antrenament reușit.

A fost, repetăm, în primul rînd o 
verificare utilă. Și cînd spunem a- 
cest lucru, avem în vedere, înainte 
de ioate, importanța unei testări cît 
mai reale a potențialului fizic al 
jucătorilor, pe de o parte; iar pe 
de altă parte, aceea a stabilirii celei 
mai bune formule de echipă, în ra
port cu posibilitățile concrete de 
realizare a unui „11“ cît mai în
chegat. cît mai echilibrat și mai 
combativ.

Azi, la Brașov 
sum III CURSA CICLIST4 

„CUPA CIBO
BRAȘOV, 24 (prin telefon, de 

la corespondentul nostru). Ru
tierii fruntași din țara noastră 
— printre care și membrii lotu
rilor ce se pregătesc pentru 
„Cursa Păcii** și J.O. — se vor 
reuni mîine (n.r. astăzi) în ora
șul de la poalele Tîmpei pentru 
a lua startul într-o nouă între
cere de verificare, 
este organizată de i 
tivă CIBO, cupa ; 
ciocolată.

Etapa de marți 
km. Plecarea se va da din fața 
Uzinei Rulmentul, iar sosirea va 
avea loc în Poiana Brașov. A- 
lergătorii vor avea de acoperit 
80 km pe șoseaua Sf. Petru — 
Hărman (prin Bod). Miercuri 
este programat un circuit în Po
iană (25 de ture x 1,6 km). Se 
alcătuiesc numai clasamente in
dividuale. Și-au mai anunțat 
participarea rutieri de la Steaua, 
Olimpia București, Metalul Plo- 
peni, Mureșul Tg. Mureș.

a

Competiția 
asociația spor- 
sa fiind din...

măsoară 80

Carol GRUIA

FILMUL SPORTIV
ROMÂNESC

VÂ EI PREZENT 
LA FESTIVALUL 
INTERNATIONAL 
DE LA REIMS

Incepînd de astăzi și pînă in ziua 
de 30 aprilie se desfășoară la Keims, 
sub patronajul domnului Jacques 
Chaban-Delmas, primul mlilstru al 
Franței, cel de al IV-lea Festival 
internațional al filmului sportiv — 
C.I.D.A.L.C. (Comitetul internațional 
de difuzare a artei șl literaturii, prin 
Intermediul cinematografului).

Va îl o interesantă întrecere Intre 
filmele, sportive 
puțin de 22 de 
America, dotată 
noare.

Filmul sportiv __________  ____ T__
ctștigat o deosebită prețuire peste 
hotare, va fi prezent la acest Festi
val ou patru producții : „DE LA 3 
LA 3 ANI" (o peliculă care arată 
Importanța exercițiului fizic la vira
te fragede). „ANUL BĂRCILOR DE 
AUR", „HANDBAL-ELEME.4 TE DE 
TEHNICA" șl „GIMNASTICA ARTIS
TICA".

realizate In nu mal 
țâri din Europa ți 
cu diplome de o- 

românesc, care țl-a

so- 
ac-

de

în 
să

față fel de fel de bună- 
urmărești o demonstra-

Și condițiile de joc, atît cele scon
tate, cit și cele mai puțin prevăzute, 
legate de starea vremii, s-au înscris 
integral în contextul unei acțiuni 
de verificare la nivelul unor exi
gențe impuse de importanța întîl- 
nirii de la 29 aprilie. în această 
idee, Steagul roșu s-a dovedit un 
adversar deosebit de activ și de 
tenace; terenul greu (alunecos și 
îmbibat cu apă) a pretins nu numai 
un efort fizic suplimentar, ci și o 
mai mare concentrare în controlul 
balonului și a realizării unor exe
cuții tehnice de calitate ; timpul de 
joc a corespuns, ca volum, unor 
solicitări mai mari decît în mod 
obișnuit, iar intensitatea acestor so
licitări a fost deliberat forțată în 
ultima repriză (cea de a treia), cînd 
lotului î-a fosț opus un adversar 
complet odihnit, formația de tineret 
a clubului brașovean.

Caracterul util al verificării, prin 
joc, a selecționabililor a reeșit și 
din faptul că antrenorul Angelo 
Niculescu s-a folosit de acest prilej 
pentru a rula întregul efectiv de 
jucători avut la dispoziție (mai. pu
țin Nunweiller VI, care urmează 
un tratament medical pentru o 
ușoară întindere). Ținînd seama și 
de un anumit decalaj în ceea cp 
privește recuperarea în timp, după 
obositoarele partide de campionat, 
utilizarea celor 16 tricolori în par 
tida cu Steagul roșu ni s-a părut și 
ea în acord cu principiile unei 
stricte individualizări în dinamica 
efortului. Astfel, un număr de șase 
jucători — Sătmăreanu. Lupescu,

Mihai 1ONESCU

(Continuare In pap. a 3-a)

DCMIDE, cel mai eficace atacant al lotului, inițiază o nouă acțiune 
ofensivă, sprijinit de NEAGU

Foto! S. BACKSY

TURNEUL INTERNAȚIONAL „CENTURA DE AUR»

PRIMA EDIȚIE: UN SUCCES 
PENTRU BOXUL ROMÂNESC

Turneul internațional de box do
tat cu „Centura de aur“ a reunit, 
timp de 5 zile, pe ringul de la pati
noarul „23 August** toată elita bo
xului românesc, precum și 35 de 
sportivi de peste hotare în rîndul 
cărora au figurat pugiliști cu fru
moase cărți de vizită, evoluția lor 
fiind urmărită de peste 20 000 de 
iubitori aj sportului cu mănuși.

Competiția și-a dovedit utilitatea 
sub aspecte foarte diferite. Exis
tența unor asemenea întreceri pu- 
gilîstice de anvergură este stimu
latoare pentru pregătirea exigentă 
a unui număr mare de boxeri ro
mâni, care altfel nu au decît un o- 
biectiv — campionatele naționale.

In acest sens, este edificatoare ex
celenta evoluția a sportivilor gălă- 
țeni ca și a altor boxeri din clubu
rile bucureștene și din provincie, 
care nu se aflau în vederile selec
ționerilor.

întrecerile au scos la iveală fap
tul că sportul cu mănuși din țara 
noastră dispune de serioase rezer
ve ce pot fi valorificate. Cine dintre 
cei ce au urmărit joi partida extra
ordinară dintre Anton Cojan și cu
banezul Rodriguez Douglas nu i-ar 
acorda boxerului gălățean credit să 
reprezinte România în orice mare 
competiție internațională? Cine 
s-ar fi așteptat ca stelistul Cornel

Hoduț să-1 depășească atîț de 
pe vicecampionul olimpic Enrique 
Regueiferos (Cuba)?

Bineînțeles, cei mai mulți dintre 
specialiștii noștri regretă (după ce 
au urmărit aceste întreceri) faptul 
că Octavian Amăzăroaie boxează Ia 
aceeași categorie (pană) cu Gabriel 
Pometcu sau că tînărul Costică 
Bumb este obligat să-1 secondeze pe 
Antoniu \ asile. Dacă mai amintim 
că Paul Dobrescu și Calistrat Cuțov 
avînd aceeași greutate nu pot face

clar

Mihai TRANCĂ

(Con'inuare în pag. a 3-a)

in întreaga țară ne 
sesc noi vești despre 
țiunile de masă pe caro 

organele și organizațiile sporti
ve le vor desfășura cu prilejul 
sărbătoririi zilei de 1 Mai.
CRAIOVA: Alegere grea pentru 

amatorii de sport
Craiovenii, îndrăgostiți

sport, vor fi în grea cumpănă 
atunci cînd își vor face, în fa
milie, programul pentru zilele 
de 30 aprilie, 1 și 2 mai. Pe 
agendă figurează numeroase 
competiții, una mai ispititoare 
decît alta : fotbal, box, volei, 
popice, tenis de masă, atletism. 
Sau, serbările cîmpenești din 
Parcul Poporului.
BACĂU : Cîntec, sport și voie 

bună
în alcătuirea programului 

sportiv pentru 1 Mai, C.J.E.F.S. 
Bacău și-a îndreptat cu precă
dere atenția către activitățile de 
masă, în care să fie atrași cît 
mai mulți cetățeni. Și bine a 
făcut! Este, desigur, foarte 
plăcut ca, tolănit pe iarbă, a-

vînd 
tăți, 
ție de box, lupte, judo sau gim
nastică. Dar, și mal bine este 
dacă omul face el însuși puțină 
mișcare mai înainte de a onora 
merindele.

Organizatorii programelor s-au 
îngrijit să ofere posibilități pen
tru aceasta. în pădurea Mărgi
neni 
unde 
bări 
sport 
urmărească demonstrațiile 
lor, dar sa-și încerce și ei pu
terile, în concursuri populare, 
ad-hoc, dotate cu premii sur
priză. De asemenea, vor func
ționa acolo centre pentru închi 
riere de material sportiv (mingi 
de fotbal, volei, handbal, seturi 
de badminton), standuri 
tractive.
PLOIEȘTI: Un veritabil 

non-stop
în după-amiaza zilei 

27 aprilie, pe stadionul 
din Ploiești, va avea loc aduna
rea populară a oamenilor mun-

și în parcul Gherăești, 
se vor desfășura mari ser- 
cîmpenești, iubitorii de 
vor putea nu numai să 

ași-

BALCANIADA DE TIR '72

dis-

program

de
Petrolul

joi

cii consacrată sărbătoririi lui 
1 Mai. Ea va fi urmată de o 
frumoasă demonstrație sportivă, 
pentru care tineri și tinere din 
asociații sportive, cluburi și 
școli se pregătesc asiduu. Un 
grup de peste 1000 de elevi și 
eleve vor susține un program 
de gimnastică, vor avea loc de
monstrații de box, judo, lupte, 
haltere, scrimă, atletism, cu oar- 
ticiparea celor mai buni sportivi 
ai orașului. La 28 mai, bazinul 
de înot al Rafinăriei Nord, va 
găzdui o întrecere amicală de 
natație între echipele Petrolul, 
Prahova, Școala sportivă și 
A.S.Z. Liublin. Sîmbătă, în de
corul pitoresc al pădurii Pău- 
lești, se va desfășura faza jude
țeană a „Crosului Tineretului1*.

în zilele de 30 aprilie, 1 
mai amploarea competițiilor 
cunoaște momente de vîrf. 
programate, printre altele, 
treceri dotate cu „Cupa 1 Mai' 
la : fotbal, handbal, tir, ciclism, 
volei, baschet, carting.

și 2 
va 

Sînt 
în-

0 FRUMOASĂ Șl NETĂ 
VICTORIE ROMÂNEASCĂ 

LA PISTOL VITEZĂ
DAN IUGA — campion balcanic

ATENA, 24 (prin telefon). Luni 
dimineața, pe poligonul național 
din apropierea capitalei Greciei 
unde se desfășoară Balcaniada de 
tir, s-a disputat cea de a doua man
șă a probei de pistol viteză, proba 
care a fost Ia discreția țintașilor 
români. Primele patru 
au revenit trăgătorilor 
care au dat între ei 
extrem de pasionantă pentru me
dalia de aur. Cei doi favoriți din 
prima zi, I. Tripșa și V. Atanasiu. 
au fost depășiți în cea de a doua 
manșă de către Dan Iuga și Marcel 
Roșea — aflați după primele 30 de 
focuri pe pozițiile 3, respectiv 5—6. 
Dan Iuga. cu un excelent 297 p în 
manșa a Il-a, a totalizat 591 p, re-

locuri 
noștri 

o luptă

zultat care s-a dovedit insuficient 
pentru ocuparea primului loc, întru- 
cît colegul său de club, M. Roșea, 
a punctat 299 p din 300 posibile, 
egalîndu-1 pe Iuga. Departajarea s-a 
făcut printr-un baraj de 3 serii la 
4 secunde. La baraj, Dan Iuga a 
fost mai precis, reușind 148 p față 
de 145 p cit obținuse Roșea și ast
fel a devenit campion balcanic. Tot 
prin baraj au fost decise și locurile 
3—4, între I. Tripșa și V. Atanasiu. 
Primul fiind mai bun a cucerit 
medalia de bronz. Deci, proba de 
pistol viteză a adus pistolarilor ro
mâni o absolută victorie balcanică, 
patru medalii, trei la individual și 
una, evident cea de aur, pe echipe.

REZULTATE — pistol viteză 60

DAN IUGA

focuri : 
294, în 
148), 2.
la baraj 143), 3. I. Tripșa 589 (295— 
294, la baraj 147), 4. V. Atanasiu 
589 p (295—294, la baraj 141), 5. 
Denev (Bulgaria) 585 p... 14. G.
Maghiar 557 p. Pe echipe : 1. RO
MANIA 2360 p (Ia un punct de re
cordul României), 2. Bulgaria 2320 p, 
3. Grecia 2317 p.

1. D Iuga 591 p (în manșa I 
manșa a Il-a 297, la baraj
M. Roșea 591 p (292—299,

TALERIȘTII ROMÂNI AU CUCERIT

rrMARELE PREMIU AL MOSCOVEI"
ȘTEFAN POPOVICI S-A CLASAT

Capitala sovietică a găzduit în a- 
ceste zile o importantă competiție 
internațională de talere, dotată cu 
„Marele premiu al Moscovei". La 
proba de talere aruncate din șanț, 
la care au concurat 
iar la individual 
mii, francezul 
români — Ștefan 
mitrescu, George 
drei Marinescu — au avut o com
portare remarcabilă, cîștigînd tro
feul pus în joc, iar la individual

cinci echipe, 
și campionul lu- 
Carrega, taleriștii 
Popovici, Ion Du-
Florescu și An-

PE LOCUL DOI
loc

din 
ar-

Șt. Popovici a ocupat valorosul 
doi, după campionul mondial.

La proba de talere aruncate 
turn, cei doi țintași români cu 
ma de vînătoare, prezenți la între
cerile de la Moscova, au avut o 
comportare mai modestă. Tînărul 
Lucian Cojocarii, după un început 
bun, a ratat cîteva focuri și s-a 
clasat pe locul 18, dar cu un re
zultat valoros, 190 t din 200 posi
bile, iar G. Pintilie a concurat bol
nav și nu a reușit decît 179 t, cla- 
sîndu-se pe locul 31.

REZULTATE : talere aruncate din 
șanț (trap): 1. M. Carrega (Franța) 
195 t, 2. Șt. Popovici (România) 
190 t, 3. I. Dumitrescu (România) 
189 t, 4. P. Veht (U.R.S.S.) 188 t, 
5. R. Flodman (Suedia) 188 t... 12. 
G. Florescu 182 t.... 17. A. Marines
cu 181 t. Pe echipe : 1. ROMANIA 
560 t, 2. U.R.S.S. 557 t, 3. R.D.G. 
534 t. Talere aruncate din turn 
(skeet) : 1. E. Petrov (U.R.S.S.) 195 
t, 2. B. Runisson (Suedia) 194 t, 3. 
V. Serov (U.R.S.S.) 193 t.

general al

(Continuare tn pag. a 2-a)
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In fafd se aștern cei 1500 metri, la capătul cărora a ieșit învingător dinamovistul Ungureanu (nr. 37)(Continuare în pag. a 2-a) Foto : Theo MACARSCHI i
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tre-

PRIMA ETAPĂ A DIVIZIEI A - SUB SEMNUL ARUNCĂRILOR
Moment din disputa fi
nală a penelor Octavian 
Amăzăroaie (dreapta) și 
Gabriel Pometcu, cîș- 
tigată cu dificultate de 

ultimul

GIMNASTELE CANADIENCE,

LA BUCUREȘTI
După cum s-a mai anuntat, e- 

chipa de gimnastică feminină a 
Canadei va evolua la finele a- 
cest.ei săptămâni în compania se
lecționatei României, în cadrul 
turneului pe care îl întreprinde în

Europa. Ieri la prinz gimnastele 
canadience au sosit la București, 
deplasînd cea mai bună formație 
pe care o pot alinia la ora ac
tuală.

PE MARGINEA PLENARELOR C.J.E.F.S

EDUCAȚIA - UN SECTDR CARE
NU ÎNGĂDUIE PAUZE SAU VACANȚE!

Primul trimestru al acestui an a 
coincis cu o acțiune deosebit de 
importantă în viața organizației 
noastre i plenarele Consiliilor ju
dețene pentru educație fizică și 

■ sport, în cadrul cărora au fost ana
lizate felul în care s-a desfășurat 
activitatea pe anul 1971, execuția 
bugetară, calendarul competițional, 
planurile de viitor.

Beneficiind de sprijinul prețios 
al organelor locale de partid și de 
stat, dezbaterile ample și respon
sabile (cu participarea unui mare 
număr de oameni, legați de activi
tatea sportivă nu numai prin obli
gații profesionale, dar și prin ata
șamentul afectiv) au adus în prim 
planul discuțiilor problematica de 
bază a educației fizice, au făcut o 
serioasă investigație critică în tre
cut, dar — în același timp — au 
prospectat larg viitorul, studiind 
condițiile și resursele nevalorificate

încă pentru ridicarea muncii spor
tive cu masele de cetățeni și a per
formanței la cote valorice mai 
înalte. Acesta este, fără îndoială 
un imperativ al vremii, pentru că 
societatea noastră înaintează 
pași repezi spre perfecționare 
toate domeniile, iar sportul
buie să se încadreze și el în acest 
ritm rapid.

Dintre numeroasele teme înscrise 
pe agendele de lucru ale adunări
lor județene am ales pentru acest 
comentariu una, aflată permanent 
în centrul atenției plenarelor i mo
dul cum se desfășoară munca de 
educație cu sportivii, pusă mai apă
sat ca oricînd după apariția docu
mentelor de partid din iulie 1971 
și a istoricei Plenare a C.C. ai 
P.C.R. din 3—5 noiembrie ale ace
luiași an.

Din materialele prezentate, din 
luările de cuvînt, din planurile de

măsuri care au fost adoptate, a 
reieșit că există o preocupare ge
nerală a organelor și organizațiilor 
noastre pentru îmbunătățirea per
manentă a activității politico-ideo- 
logice și cultural-educative cu spor
tivii, în spiritul prețioaselor indi
cații date de către tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU în docu
mentele de partid, în cuvîntările 
pe care le-a rostit cu diferite pri
lejuri.

Este remarcabil faptul că în 
multe consilii județene, cluburi, 
asociații s-au găsit metode noi de 
abordare a acestei probleme cău- 
tîndu-se mijloace atractive, efici
ente pentru a se acționa asupra 
conștiinței maselor de tineri și 
copii încredințați de către societate 
organizațiilor sportive.

Valeriu CHIOSE

MAfllll\ BECKER, ARGENTINA MENIS, LIA MAN01III,
VALENTINA CIOLTAN Șl DEZIDfflIU SIIAGHI

Simțindu-se necesitatea unei competiții interne care să asigure 
confruntări periodice între principalele unități ale perfor
manței, formula divizionară s-a impus ca un cadru adecvat. 

Și întrucit in această perioadă preolimpică, atleții fruntași se pre
gătesc in cadrul cluburilor, au fost programate primele două etape 
ale Diviziei A, debutul avînd loc sîmbătă și duminică la București, 
Pitești, Cluj, urnund ca etapa a Il-a să se desfășoare la sfirșitul 
săptămînii acesteia, la București, Brașov și Timișoara.

9 echipe s-au prezentat Ia start, învingătoarele celor trei întil- 
niri triunghiulare fiind cluburile bucureștene Dinamo, C.A.U și 
Steaua. Dacă rezultatele finale sînt cele scontate, surprinzător apare 
punctajul general minim cu care s-a desprins în ciștigător clubul 
militar in dauna Metalului și Argeșului, ca și eșecul Clujului, pe 
teren propriu, în fața Brașovului.

„Partea leului** în ceea ce privește performanța și-au luat-o 
probele de aruncări, atit la București (Marion Becker și Dezideriu 
Silaghi — la suliță. Argentina Menis — disc), cît și la Pitești (Lia 
Manolin la disc, Valentina Cioltan — greutate), ele ridicînd con
siderabil cota valorică a concursurilor.

W 1972
Munchen

• Dinamoviștii — învingători 
fără echivoc G Echipa Brașo
vului a dispus de cea a Clujului ’
• încă o atletă a îndeplinit 
norma olimpică

Chiar dacă punctajul 
triunghiularului de pe stadionul Re
publicii nu ridica vreun semn de 
întrebare în ceea ce privește echi
pa cîștigătoare — reprezentanții clu
bului Dinamo fiind superiori, în 
ansamblu, feroviarilor bucureșteni 
și atleților din județul Timiș — o 
surpriză tot s-a produs pe acest 
teritoriu al adițiuniii pentru prima 
dată Rapid cedează pe teren pro
priu în fața Timișului. Nu intenți
onăm acum să analizăm cauzele a- 
cestei surprize, dar prezența ne
semnificativă a clubului giuleștean 
la startul ediției din acest an a 
Divizie} naționale A nu poate fi 
despărțită de... absența reprezen-

tanților săi la unele probe (și nu 
este vorba aici numai de săritoa
rele în înălțime Cornelia Popescu 
și Virginia Ioan, trecute de către 
club pe „banca acuzării»), aspect 
legat, la rîndul său, de rolul și e- 
xistența reală a unei pepiniere. Ti-, 
mișul — în schimb — și-a mobili
zat intens resursele, reușind victo
ria în fața Rapidului, chiar dacă' 
aportul sprinterilor, pe care se mi
za inițial, a fost sub așteptări

Dinamo șLa adjudecat ambele 
Intîlniri fără nici un echivoc, atle-
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La încheierea campionatului masculin

CARE N-A ÎNSEMNAT PREA MULT PREGĂTIRI

Disputat după un sistem absolut 
original (numai turnee de sală) și 
avînd. în desfășurarea sa o lipsă de 
ritmicitate competițională evident 
nefolositoare formațiilor participan
te, dar impusă de obligațiile calen
darului internațional preolimpic — 
campionatul masculin al Diviziei A 
s-a încheiat precipitat, înainte de 
termen, la sfîrșitul săptămînii tre
cute, în Sala sporturilor din Iași. 
Trecem în acest fel, încă o ediție 
pe răbojul acestei întreceri, de a 
cărei importanță, credem, toată lu
mea este convinsă. Facem, însă, 
această operație numai statistic, 
deoarece din punct de vedere al 
cîștigului valoric, recent încheiatul 
campionat național nu a însemnat 
pentru 
mult...

handbalul românesc prea

Este cert și de necontestat că au 
existat condiții obiective. Despre 
ele am amintit chiar din primele 
rînduri. Dar. nu-i mai puțin ade
vărat că și eforturile făcute la ni
velul echipelor de club au atins 
valori nesatisfăcătoare, antrenorii 
în cauză mulțumindu-se. cu mici 
excepții, să-și asigure doar supra
viețuirea în divizia A, ceea ce. 
să recunoaștem, reprezintă un o- 
biectiv minor, care nu poate ge
nera calitate și nici nu are darul 
de a impulsiona progresul in acest 
sport, prin îmbunătățirea procesu
lui de instruire de la cluburi. Pe 
acest fond. lupta pentru intiietate 
a avut și de această dată aceeași 
arie mică, restrinsâ doar la două 
echipe : STEAUA și Dinamo Baeu- 
rești, victoria finală revenind pri-

SURPRIZE DE PROPORȚII ÎN DIVIZIA B
a XIII-a a campionatelor 

B de handbal a programat 
și duminică noi partide,

Etapa 
diviziei 
sîmbătâ 
încheiate cu două surprize de pro
porții : înfrîngerea formațiilor
Voința București (masculin) și 
C.S.M. Sibiu (feminin), precum și 
pierderea primelor puncte din cam
pionat de către handbaliștii de la 
Minerul Baia Mare.

Iată rezultatele :
FEMININ. Seria I : PROGRE

SUL BUCUREȘTI — I.G.E.X.
19— 11 (7—6). Meci fără probleme 
pentru elevele antrenorului Becic, 
care deși au început partida într-un 
ritm cam lent, favorabil adversa
relor lor, au știut să impună, în 
repriza secundă, un tempo rapid 
datorită căruia au obținut în final 
o victorie facilă. Principalele reali
zatoare : Pădureleanu (7) — Pro
gresul, respectiv Matei (5). D. NE
GREA.

Chimia Buzău — Voința Rădăuți
20— 12 (12—8) ; Chimia Făgăraș —
Spartac Ploiești 10—10 (4—8) ;
Univ. Iași — Constructorul Buc. 
18—18 (9—5); Voința Buc.—Poli. Ga
lați 10—9 (6—3) ; Seria a Il-a: 
Voința Oradea — Voința Sighișoa
ra 10—9 (6—5) ; Univ. II Timișoa
ra — Dermagant 14—11 (7—7) ;
Sparta Mediaș — C.S.M. 
14—10 (6—4), Constr. Baia 
— Jiul 12—6 (6—4); Textila

reia i-am remarcat pe Moraru. 
Pecher și Tase) au jucat de la egal 
la egal cu adversarii lor. condu- 
cindu-i de numeroase ori (5—l 
min. 18, 10—8 min. 36. 15—13 min. 
56 etc). Handbaliștii de la Voin’a 
au ratat nepermis de mult, din si
tuații extrem de clare și, ca ur
mare, au fost nevoiți să părăsească 
terenul învinși. Principalii 
tort : Tase (6) și Ceangău 
Știința, respectiv Anghel

- h.
Rafinăria Teleajen — Agronomia 

Iași 8—10 (2—4) ; A.S.A. Tg. Mureș
— Chimia Făgăraș 12—11 (5—7) ; 
Seria a II-a: Banatul Timișoara — 
Gloria Arad 16—13 (10—8) ; Știin
ța Petroșani — Minaur Baia Mare 
11—11 (6—4) ; Metalul Copșa Mică
— Știința Lovrin 19—11 (6—3) ; 
A.S.A. Sibiu — Timișul Lugoj 
15—12 (7—7), C.S.M. Reșița — Tex
tila Cisnădie 22—16 (9—5).

marca-
(4) —
(9) — 

o. —

mei formații, in timp ce restul pre
ocupărilor l-au polarizat In jurul 
disputei per.tru evitarea retrogra
dării. in care au fost angajate la 
un moment dat 8 din cele 10 parti
cipante. deci mai bine de 50 la su
tă din echipele prezente în com
petiție !

Din această rânză, cea 
re parte a partidelor ai 
amprenta unui joc foarte aspru in 
apărare, de cele mai multe ori de- 
păsirdu-se limitele regulamentului, 
cu atacuri lungi, economice, foarte 
prudente. i'cerrindu-se folosirea la 
maximum a momentului de pose
sie a mingi L A rezultat cum nu-i 
greu de bănuit, un stil de joc lip
sit de viteză și de varietate, cu va
lențe tehnice și tactice destul de 
minore și care, chiar dacă au exis
tai in prima parte a întrecerii, s-au 
diluat serios pe parcurs

Intr-o astfel de dispută, nu lip
sită. este drept de unele momente 
interesante, atractive, echipa STEA
UA București (antrenori Cornel 
Oțetea și Ol to Telmaa). ciștigătoa- 
rea primului loc și a medaliilor de 
campioni, are meritul de a fi ma
nifestat o regularitate în compor
tare care a ajutat-o să evite (nu în 
totalitate) surprizele^ Rivala sa. Di
namo București a capotat pe par
curs mai des si. astfeL lupta pen
tru titlu s-a încheiat încă înainte 
de ultima intilnire directă dintre 
aceste două protagoniste ale cona- 
petițieL

Iată și clasamentul final:

înaintea c. m

mal ma- 
purtat

1. STEAUA 27 24 1 2 53S— .«?< 45
2. Dinamo Buc. 27 20 2 5 471—363 42
3. București 27 17 4 6 452—J88 38
4. _U- Cluj 27 10 6 11 4F2— W1 26
5. Independența 27 12 1 14 44G—495 25
6. Trotușul 27 10 2 15 318—445 22
7. Polit. Tim. 27 8 5 14 402 -430 21
3. Dinamo Brașov 27 7 4 16 426—474 18
t. S. C. Bacău 27 5 6 16 417—485 16

10. Polit. Galați 27 4 5 18 41S—496 13

S-au întors de la Erevan compo- 
nenții lotului național de parașu
tism care, la invitația colegilor lor 
sovietici, au urmat o pregătire co
mună în vederea participării la 
viitoarele campionate mondiale. Au 
făcut deplasarea: Ilie Neaga, Ionel 
Iordănescu, Ștefan Niță. Ion Bucu- 
rescu, Florea Tudoran. Eva Balogh, 
Maria Sasu. Maria Iordănescu. Vic
toria Leonida, Doina Cherecheș. 
însoțiți de Vasile Marin medicul 
lotului și loan Roșu, antrenor fe
deral, conducătorul delegațieL Spor
tivii români au avut ocazia să se 
antreneze, alături de sportivi de 
valoare, studiind cele mai noi pro
cedee și tehnici, avînd la dispozi
ție o bogată documentare de spe
cialitate.

Continuindu-și pregătirile, pa- 
rașutiștii component! ai lotului na
țional vor efectua un stagiu de an
trenament la Ploiești, urmind ca in 
luna iunie sa se deplaseze in Re
publica Democrată Germană pen
tru a lua parte la un concurs de 
verificare înaintea plecării la cam
pionatele mondiale.

♦
Cunoscind faptul că exploatarea 

la maximum a zilelor cu condiții 
meteorologice favorabile este una 
dintre regulile de bază in practica
rea sporturilor aviatice, ne miră 
că. de la 1 martie (deschiderea anu
lui de zbor) și pină acum activi
tatea pe cimpul de zbor a fost a- 
proape inexistentă (citeva lansări 
și citeva zboruri cu planorul). Cre
dem că de acum înainte folosirea 
timpului favorabil va fi mult mai 
judicioasă, pentru a nu se ajunge 
la situația (de loc nouă) ca anul 
de zbor să nu măsoare practic de- 
cît 25 la sută din valoarea „cole
gului" său calendaristic. (D.C.)

SPORTUL STUDENȚESC PUS PE FAPTE MARI 
GRIVIȚA ROȘIE învinsă pe teren propriu I

MARION BECKER
Născută la 21 ianuarie 1950 Are înălțimea de 1.67 m 

și 64 kg greutate. Cetățeană a R. D. Germane, s-a căsătorit 
în 1969 cu timișoreanul Siegfried Becker, asistent univer
sitar la Facultatea de educație fizică din cadrul Universi
tății Timișoara care i-a devenit, totodată, antrenor și pro
fesor, intrucît Marion Becker este studentă in anul 1 la 
această facultate. Ău o fetiță — Almut — născută in iulie 
1970 Cea mai bună performanță anterioară : 57.62, stabilită 
la Balcaniada de la Zagreb din anul trecut, care a pla
sat-o pe locul XII in ierarhia mondială a probei.

De pe locul XII în ierarhia mondială a pro
bei la sfîrșitul anului trecut, pe primul loc acum, 
intr-o febrilă perioadă preolimcică — iată un 
salt senzațional al foarte tinerei și talentatei 
sulitase timișorene Marion Becker, autoare a unui 
nou record național (61.42 m), stabilit in cadrul 
intilnirii Dianamo—Rapid—Timiș din prima etapă 
a Diviziei A. Ea Iși înscrie astfel numele pe 
lista recordurilor In locul unei a'te reprezentante 
de elită a probei, campioana olimpică Mihaela 
Peneș Duelul, celor doua atlete se anunță pa
sionant și generator de speranțe pentru repre
zentarea României la Jocurile Olimp.ee de Ia 
Munchen, în această probă, la care în ultimele 
ediții am fost pe podiumul medaiiaților .

Marion Becker practică atletismul din anul 
1964, cînd a debutat ca... pentatlonistă In anul 
următor, sulița a cucerit-o temeinic, fapt de
monstrat și de dinamica performanțelor : anul

1965—39,82 m ; 1966 — 45,46 m ; 1967 — 49 26 m; 
1968 — 49,54 m ; 1969 — 51,62 m ; 
1970 — 50,02 m ; 1971 — 57,62 m și 1972 — 61,42 
m (nou record naționai, cea mai buna perfor
manță mondială a anului ș: a șasea <lin istoria 
probei). De remarcat că un regres s-a manifestat 
doar îri anul 1970, atunci cînd Marion a devenit 
mamă, performanțele ulterioare compensîndu-1, 
însă, din plin,

După cum ne-a declarat antrenorul și soțul 
tinerei atlete Siegfried Becker, obiectivul ceioi- 
60 m fiind atins, constanța unor asemenea re
zultate îi noate aduce sportivei un loc de prim 
ordin la Olimpiada de la Munchen. Și de ce nu 
ne-am gîndi la doborîrea celui mai vechi record 
mondial feminin existent, cei 62,40 m stabiliți de 
Elena Gorceakova în 1964 ?

— p. sl. —

(Urmare 
din pag. 1)

Sibiu 
Mare 
Sebeș 

— Constructorul Timișoara 6—9 
(3—3).

MASCULIN. Seria I: VOINȚA 
BUC. — ȘTIINȚA BACAU 14—15 
<8—7) ! Cine și-ar fi închipuit că 
liderul seriei I va pierde pe teren 
propriu ? Și totuși ceea ce părea 
incredibil s-a realizat căci studen
ții (beneficiind de o garnitură ex
trem de puternică, din rîndul că-

• DINAMO — SPORTUL STU
DENȚESC 9—12 (0—6). — Studenții 
bucureșteni au produs duminică, 
în divizia A, o mare surpriză. „Sur
priza" este însă numai pentru ne
avizați, deoarece acei care urmă
resc activitatea la zi din lumea ba
lonului oval știu, de pildă, că Spor
tul este o echipă în mare progres, 
căreia îi trebuie doar un timp de 
sudare a valorosului său colectiv, 
iar pe de altă parte că Dinamo 
este un team în scădere de ritm. 
Așa stînd lucrurile, faptul că stu
denții rugbyști i-au învins pe dina-

apare aproape... normal, 
învingătorilor au fost rea- 
Crăciunescu (2 lovituri de

au

moviști 
Punctele 
lizate de 
pedeapsă, în repriza întîia) și de 
Drăguîescu (încercare) și Fugigi (o 
transformare). Pentru Dinamo
realizat: Roman (o încercare), Ni- 
colescu (o lovitură de picior căzută) 
și Nica (transformare). Au jucat 
formațiile :

SPORTUL : Crăciunescu — Istu- 
dor (Piștalu), Hariton, Ilie, Ianusie- 
vici — Călărașu, ROIBAȘU —• FU
GIGI, Atanasiu, PIȘTALU (Iorgu-

ALERGĂTORI ÎN UMBRĂ
Am arătat în cronica de Iert că 

aproape 10 000 de spectatori, avizi 
după reuniuni sportive palpitante, 
au urmărit întrecerile primei etape 
a campionatului național de moto
cros, desfășurate — în organizarea 
corespunzătoare a asociației Loco
motiva Ploiești — pe un traseu ales 
în apropierea orașului Vălenii de 
Munte. Numerosul public a fost 
răsplătit din plin de frumusețea 
curselor, în care majoritatea aler 
gătorilor și-au disputat cu ardoare 
întîietatea.

Amintind că motocrosistul nr. 1 
al țării noastre, cîmpineanul Ștefan 
Chițu a cules aplauze la scenă des
chisă. atît pentru atractivele lui 
loopinguri de pe „cocoașele" tra
seului, cît și pentru ritmul îndrăcit 
în care a dominat, de la un cap la 
altul, cele două manșe ale seniori
lor, ne vom abate de la regulă în 
rîndurile care urmează, trecînd pes
te numele celorlalți favoriți ai 
cursei, de obicei des consemnate în 
cronicile de motocros. De data a- 
ceasta, ne vom opri asupra unor 
concurenți care se văd mai puțin 
în aceste cronici, dar care fac efor
turi remarcabile pentru a ieși în 
evidență, fiind însă, de cele mai

A început campionatul de motocros

Specializat în cursele de viteză, ferotiarul ploieștean Florian Ștefan 
participă pe o mașină intrată in uzură și la intrecerile pe teren acci
dentat. Iată-l remediind o defecțiune apărută in timpul concursului. 
multe ori. victimele unor defecțiuni 
tehnice ale mașinilor. Este vorba 
de motocrosiștij care au în dotare 
mașini uzate și care sînt nevnițj să 
depună un pius de muncă la între
ținerea și pregătirea motocicletei 
pentru concurs. Astfel. Florin Davi- 
descu. Dumitru Motișan, Constantin 
Goran, Traian Moașa. Florian Ștefan 
(ca să amintim numai cîțiva dintre

INIMA DE CICLIST
Admirabile sînt eforturile fe

derației noastre de ciclism. Mă
rirea numărului întrecerilor in
terne și diversificarea lor, con
tractarea 
avantajos 
competiții peste hotare, 
carea de o completa (treptat) 
inventarul 
duce, in mod sigur, la un pro
gres real chiar dacă ritmul 
este mai lent. Se impune, insă, 
ca eforturile amintite să fie 
susținute — din toate puterile, 
din toată inima — de antre
nori și sportivii lor.

Progresul sportului cu pedale 
este legat de optica in care în
țeleg să acționeze — in proce
sul de pregătire și fn compe
tiții — tehnicienii și o ergăto- 
rii. Ciclismul nostru ju face,
desigur, excepție. Pent ~u a a-
tinge un nivel superior, o cla
să mai ridicată, ciclistul tre
buie să se pregâtescă la nivelul 
actualelor exigențe (poate chiar 
la acela al exigențelor viitoa
re...), să
cere 
sale.
greș cînd mediile orare rămin 
în jur de 40—41 km (uneori 
sint chiar mai scăzute) în etape 
care nu trec de 150 km; nu 
poale fi vorba de o verificare 
a potențialului rutierilor in 
curse care nu înregistrează de-a 
lungul a 75—85 la sulă din tra
seu nici o acțiune serioasă, nici 
o evadare susținută cu toată 
tăria. A acționa tactic nu în
seamnă doar a sta In pluton cu 
ochii pe cei ce vor să inițieze 
detașări și a distruge In fașă 
orice evadare, nu înseamnă a 
vina locul cel mai bun din pla
sa rutierilor cu gabarit mare. 
Tactica — cea ofensivă, firește, 
pentru că numai ea poate duce 
la creșterea valorică a ciclis
tului de fond — cere alergă
torului să-și fixeze ca obiectiv 
rulajul rapid, desprinderea de 
pluton, atașarea de grupurile 
avansate, contribuția directă la 
dinamizarea ritmului. Acesta 
este rolul principal al competi
țiilor de verificare. Numai vic
toria obținută in astfel de con-

la modul cel mai 
a unei suite de 

incer-

— toate acestea pot

un 
Nu

facă din fiecare între- 
test al posibilităților 
poate ți vorba de pro-

diții este valoroasă, deschide 
perspective tinărului alergător.

Fără discuție, misiunea de a 
transforma competițiile intr-o 
școală a ciclismului ofensiv, 
de a-i stimula pe rutieri să 
considere fiecare întrecere un 
examen revine, In primul rînd, 
antrenorilor. Ei trebuie să în
țeleagă că pregătirea și discu
țiile cu alergătorii se fac in ca
drul procesului instructiv-edu- 
cativ, ultimele sfaturi urmind 
să le dea înaintea startului și 
nu în timpul cursei. Apoi, prin 
tot ceea ce fac, ei trebuie să 
se dovedească adepții efortului 
total, al tacticii de dinamizare 
a întrecerilor, de creare a unui 
șir neîntrerupt de acțiuni care 
să ridice continuu mediile o- 
rare. Or, in „Cupa F.R.C ", de 
pildă. am asistat la discuții 
permanente între pluton și an
trenori. la stoparea fie a fuga
rilor, fie a plutonului urmări
tor. la aranjamente nu 
onorante.

Cine poate beneficia din ast
fel de situații ? Ciclismul nos
tru in nici un caz. Un succes 
obținut in atari condiții este 
nesemnificativ, iar contribuția 
la pregătirea generală a aler
gătorilor este complet anulată. 
Printre altele, acesta este mo
tivul pentru care majoritatea 
alergătorilor fruntași de la noi 
nu rezistă fn competițiile inter
naționale de amploare. Acolo 
acțiunile ofensive se succed 
fără întrerupere, ritmul de a- 
lergare este net superior. Rare
ori plutonul oferă, în astfel de 
întreceri, momente de odihnă, 
iar cel care nu contribuie la 
menținerea și ridicarea ritmului 
de alergare este exclus fără 
menajamente de ceilalți cicliști.

Ceea ce le cerem rutierilor 
noștri este să dovedească „ini
mă de ciclist", adică să nu-și 
drămuiască cu zgîrcenie efor
turile. să nu aștepte, la adăpos
tul plutonului, sprintul 
să nu lase numai pe

cej care aleargă de ani de zile pe 
aceleași motociclete) lucrează — u- 
neori pină seara tîrziu — la demon
tarea și schimbarea diverselor piese 
defectate în 
unele dintre 
ei înșiși.

Spectatorii 
traseului de 
r.u aveau de 
cestea. în consecință, 
menționați (și alții care pilotau ma 
șini învechite) treceau fără e fi 
luați în seamă, deși unii dintre ei 
s-au angajat duminică în curajoase 
acțiuni, care ar fi meritat — ținînd 
seama de handicapul motoarelor 
lor — să fie mai mult susținute. 
Iată de ce se cuvine să adresăm 
un cuvînt de laudă tuturor celor 
care, cu pasiune și perseverență, își 
pregătesc motocicletele de la o reu
niune la alta, reușind adesea să 
țină pasul cu adversari care bene
ficiază de mașini mai noi.

Tr. IOANIȚESCU

timpul disputelor, pe 
ele confecționîndu-le

înșiruiți de-a lungul 
la Vălenii de Munte 
unde să știe toate a- 

alergătorii

NOI RECORDURI 
ROMANI

ȘASE
VICTORII 
SI DOUA 

ALE SPORTIVILOR 
LA VIENA
mai buni înotători

prea

final 
seama 

celorlalți misiunea de a-și adu
ce contribuția la realizarea rit
mului. Cerem oare prea mult?

Hristoche NAUM

Citiră dintre cel 
ai tării au luat startul intr-un concurs 
desfășurat în bazinul de 25 m din wie
ner Neustadt. Ei au obținut 6 victorii 
și au stabilit două noi recorduri națio
nale pentru bazin scurt. Iată rezultatele: 
1*S in liber (b): Z. Oprițescu 54,9, C. K£ 
kai 54.5; 200 m liber (b): M. Slavic 
139 5. Z. Oprițescu 2:04.4: 100 m delfin 
(bl: I. Miclâuș 60.5; 100 m delfin (f> : 
Anca Groza 68,9; 200 m delfin (f) : Anca 
Groza 2:30.6 — record; 4x100 m liber : 
România 3:40,7 — record.

Simbătă și duminică a fost _ pro
gramată etapa a 17-a în divizia 
secundă. Vă 
înregistrate :

FEMININ, 
Spartac Buc. 
cău — I.T.B. 2—3. Viitorul Buc. — 
Universitatea Iași 1—3 ; seria a 
n-a : Flacăra roșie Buc. — Uni
versitatea Buc. 0—3, Politehnica 
G1 — Confecția Buc. 3—0. Voința 
Constanța — Progresul Buc. 3—2 ; 
seria a III-a : Universitatea Cra
iova — Drapelul roșu Sibiu 3—1, 
Voința Brașov — Voința Sinaia 
3—1, Corvinul Deva — Știința Tîr- 
goviște 3—0 : seria a IV-a : Voința 
Oradea — Voința M. Ciuc 1—3. 
Medicina Tg. Mureș — Viitorul

prezentăm rezultatele

seria I: A.S.E. Buc-
2—3, Orizontul Ba-

lescu) — V. Rusu, Galanda — 
DRAGULESCU, IORGULESCU (Gri- 
goraș), Hulă.

DINAMO : Dâiciulescu — Con
stantin, NICA, DRAGOMIRESCU, 
Coravu — NICOLESCU, Florescu 
— Stoica, IFTIMIE. Roman — 
Prosi, Țuriea — BACIU, Cara iman, 
Stoica. (D. C.).

• GRIVIȚA ROȘIE — RULMEN
TUL BIRLAD 10—11 (3—7). —
După ce, în min. 6, Simion a trans
format o lovitură de pedeapsă, se 
părea că rugbyștii grivițeni vor ob
ține victoria. Dar din acest moment 
și pină la sfîrșitul primei reprize 
cei care au dominat au fost bîrlă- 
denii, punctînd prin Rujoiu (Iov. 
ped.) și Matei (încercare). La re
luare, birlădenii au majorat scorul 
(Brâescu — toc.) dar grivițenii pre
iau inițiativa și reduc handicapul 
(Simion — Iov. pedeapsă și Dumi
trescu — încercare) fără a reuși, 
totuși să schimbe soarta partidei. 
(G. Rosner).

• POLITEHNICA IAȘI — „U“ 
TIMIȘOARA 0—4 (0—0). Meci fru
mos, disputat fa limitele spartivi- 
tății. A înscria Szâsz (încercare) 
(V. Diaconescu).

• AGRONOMIA CLUJ — GLO
RIA BUCUREȘTI 4—3 (0—0). Meci 
de mare luptă, probabil decisiv 
pentru evitarea retrogradării. Auto
rii celor șapte puncte: Cordoș (o 
încercare) pentru Agronomia, 
pectiv Soare (Iov. pedeapsă). 
Mareea).

ții săi obținînd primul loc în marea 
majoritate a probelor (19). înce- 
pînd cu sprintul (nescontat, la bă
ieți, în fața timișorenilor, care au 
dominat sezonul de sală) și termi- 
nînd cu aruncările. De altfel, nu
mai probele de aruncări au dat va
loare internațională acestui triun
ghiular din cadrul primei etape di
vizionare. Noul record național 
stabilit de timișoreanca Marion Be
cker la suliță (61,42 m), ce se în
scrie la loc de frunte și în ierarhia 
mondială a probei, ca și performan
ța d'namovistei Argentina Menis 
la disc (constantă, după cum se ve
de, peste 60 metri), au constituit 
momentele de vîrf ale întîlnirii. 
Mai sînt demne de subliniat arun
carea sulițașului feroviar Dezideriu 
Silaghi (77,70 m), dubla victorie ob
ținută de Valeria Bufanu (Rapid) 
la 100 și 200 m (la garduri n-a par
ticipat !) și de dinamovista Elena 
Vintilă (la lungime și înălțime, ce-i 
drept în această ultimă probă, să
racă în competitoare, cu un rezul
tat modest: 1,50 m).

★
CLUJ (prin telefon). — Așa cum 

remarcam in cronica de ieri, con
cursul de la Cluj — care a reunit 
echipele C.A.U. și ale județelor 
Brașov și Cluj — s-a soldat cu o 
mare surpriză: victoria echipei 
brașovene asupra celei clujene, un 
succes nesperat și prin asta cu atît 
mai valoros — după cum apreciau 
mai mulți dintre componențiî echi-

PRIMA ETAPĂ
pei de la poalele Tîmpei. Perfor
manța oaspeților are două explica
ții: pe de o parte omogenitatea e- 
chipei și mobilizarea concurenților 
de-a lungul celor două zile de în
treceri (amintim că, după prima 
reuniune, care s-a încheiat cu un 
avantaj brașovean de 8 puncte, clu
jenii au remontat și au luat con
ducerea, menținînd-o pînă către 
final, cînd au fost obligați s-o re- 
cedeze în fața unei serii de victorii 
ale colegilor Anei Sălăgean); pe de 
altă parte ea a fost posibilă dato
rită slăb’oiuralor echipei gazdă* 
formație ca — în ansamblul ei — 
este sensibil sub valoarea celei pe 
care am urmărit-o cu 2—3 ani în 
urmă. De remarcat, de altfel, că 
din cele 30 de probe desfășurate 
clujenii n-au cîștigat decît 4.

Desigur, golurile lăsate prin ple
carea alergătorilor Darvas, Ghede- 
on, Maidic și a săritorilor Katona 
și Pop, ca și absențele lui Șepci și 
Monea, transferați la Steaua n-au 
putut fi acoperite din mers. Ele 
puteau fi însă măcar în parte com
pensate printr-o mai rațională dis
tribuire a concurenților pe probe 
și printr-o mai responsabilă anga
jare în întreceri a forțelor existente, 
renunțîndu-se la „menajări" și „ab
țineri", fapte generate, în princi
pal, de lipsa de colaborare între 
antrenori.

Revenind la întreceri, trebuie sub
liniat că ele s-au desfășurat sub 
zodia modestiei, astfel că nici un 
rezultat nu se impune cu deosebire 
remarcat. Ce se cere în schimb sub
liniat — dar numai ca o satisfac
ție platonică — este cursa de 
1 000 m a Ileanei Silai, care ar fi 
reprezentat un nou record al țării

A1 patrulea (ultimul) tur al di
viziei B și-a început desfășurarea 
prin meciurile programate în aer 
liber. In general, favoritele au în
vins, 
și-au___ __ .. . ..
scop calificarea în turneul final al

iar fruntașele clasamentului 
continuat cursa care are drept

CONCURS
INAUGURAL

a găzduit, dumi-Lacul Herăstrău _ _------,
nică, primul concurs de canotaj al 
anului. La această frumoasă între
cere dotată cu „Cupa Clubul Sportiv 
Școlar” au luat startul schifiștii din 
șapte secții nautice bucureștene, cei 
mai buni dovedindu-se a fi cano
torii clubului organizator (Ci. sp. 
șc.) Învingători în mai multe probe.

Rezultate tehnice: juniori: schif 
4 + 1: 
tivă nr. „ .
C.S.Ș. 7,34. 2. Șc. sp. 1 7.51; 
visle: 1. C.S.Ș. 7,43, 2. C.S.Ș. 
schif 2 f.e. 1. C.S.Ș. 8.06, 2.
9.12; schif 2+1: 1. Rapid 
C.S.S. 9,02; simplu: 1. Rapid 
Șc. Sp. 1 9.38; senioare: schif 2 vîs- 

1. Metalul 9.02, 2. Olimpia 9,47;
’ - ' * C.N.U. 8,40, 2.

4 + 1 r: 1. Me- 
1 9,16; simplu:

schif
1. Metalul 7.38. 2. Școala spor- 

1 7,51; Schif 4 — 1 visle: 1.
schif 2 
II 7,52; 
Metalul 
8.48, 2.
9,37, 2.

le: „______ __ _
junioare: schit 4-1-1:
Olimpia 10.00; schif 
talul 9,00, 2. Șc. sp.
1. Voința 9,19.

Clasament general: 
tiv școlar 36 p; 2. 
3. Șc. Sp nr. 1 —

1. Clubul spor- 
Metalul 33 p;

__ 28 p ; 4. Rapid
18 p: 5. C.N.U. 10 p; 6. Voința 7 p; 
7. Energia 7 p.

REZULTATE DIN DIVIZIA B
Bistrița 3—0, „U“ Cluj — Voința 
Zalău 3—0.

MASCULIN, seria I : Vagonul 
Ploiești — Relonul Săvinești 0—3, 
Petrolul Ploiești — Constr. Su
ceava 3—1 ; seria a n-a : Aurora 
Buc. — Medicina Buc. 0—3. Lo
comotiva Buc. — Farul 3—1 ; seria 
a III-a : Constr. Caransebeș — Po- 
lit. II Timișoara 3—1. A.S.A. Siblu- 
Voința Arad 3—1. Corvinul Hu
nedoara — Electroputere Craiova 
0—3 ; seria a IV-a : Alumina Ora ■ 
dea — Politehnica Brașov 3—0. 
Industria Sîrmei C. Turzii — 
C.F.R. Cluj 2—3, Explorări
Mare — Silvania Simleul Silvani- 
ei 3—0.

B.

★
în .Criteriul Primăverii" (echipe 

masculine de divizia A) ; ,.U“ Cluj- 
Tractorul Brașov 3—0 (6. 12. 8). 
Viitorul Bacău — Politehnica Ga 
lăți 0—3 (—1, —8, —8).

DIVIZIONARA B VOINȚA TG. MUREȘ 
LA PRIMA TNFRINGERE I

competiției. Excepție a făcut for
mația feminină Voința Tg. Mureș 
care, într-o dispută pasionantă, a 
cedat la limită în fața rivalei sale 
d.n aceeași localitate, echipa Insti
tutului Pedagogic. Este prima în- 
fripgere a baschetbalistelor de la 
Voința, dar punctul pierdut nu 
contează, deocamdată, prea mult, 
deoarece următoarea clasată (Inst. 
Pedagogic) are la activul său pa
tru insuccese. In rest, vom remar
ca noul succes obținut la un scor 
categoric de formația masculină 
Politehnica Brașov, de astă dată în 
dauna fostei divizionare A, Crișul 
Oradea.

REZULTATE. Masculin : Sănăta
tea Aiud — Sănătatea Satu Mare 
49—76 (23—44), Voința Tg. Mureș 
— Voința Zalău 55—48 (35—25), 
Politehnica Brașov — Crișul Ora

dea 94—65 (39—33), Universitatea 
Craiova — Știința Petroșani 54—45 
(33—19), Știința Mediaș — Con
structorul Arad 78—73 (44—38), Po
litehnica lași — C.S.M. Iași 65—49 
(28—23), Rapid C.F.R. Galați — Fa
rul Constanța 65—77 (32—42), Voin
ța Ploiești — Universitatea Bucu
rești 85—88 (31—39) ; feminin : Ști
ința Sf. Gheorghe — Rapid Deva 
61—69 (27—37), Pedagogic Tg. Mu
reș — Voința Tg. Mureș 56—54 
(26—28), Crișul II Oradea — Voința 
Oradea 42—30 (23—7), Universita
tea Craiova — Constructorul Arad 
51—49 (23—19).

Rezultatele au fost transmise de 
corespondenții C. Albu, I. Soinogvi, 
N. Niculescu, V. Diaconescu, V. 
Sere, Gh. Briotă, E. Bogdan, I. Po
pescu, A. Vasilescu, V. Popovici șl 
N. Drăgănoiu.

A DIVIZIEI A
(o zecime de secundă sub vechn^^k 
record) clacă ar fi existat condiții 
de omologare.

★
In „triunghiularul11 de la Pitești, 

echilibrul evident dintre formații 
a păstrat un permanent interes in 
jurul întrecerilor, atleții de la Stea
ua datorîndu-și succesul final unor 
sportivi (Zamfirescu, Burcă, Naghi, 
Marcu, Găsi tu) care nu au avut ad
versari de aceeași valoare în pro
bele din a doua reuniune. Cu toate 
acestea, rezultatele — în ansamblu 
— nu s-au ridicat la o valoare deo
sebită, mulți dintre partioipanți 
fiind preocupați îndeobște de reali
zarea unui punctaj cît mai bun. Au 
existat, firește, și unele excepții, 
iar în rîndul lor se cuvine a fi 
subliniată, în primul rînd, perfor
manța LIEI MANOLIU. Excelenta 
noastră atletă, departe de a-și pune 
discul în vitrina cu trofee, ne o- 
feră, la acest început de sezon, un 
nou prilej de a-i admira deosebitele 
calități după aruncarea de 60 <’e 
metri, care-i va aduce mai mult 
ca sigur — caz unic în istoria atle
tismului mondial — cel de al 6-lea 
pașaport olimpic.

Mai mult decît promițător, mai 
ales că rezultatul depășește norma 
olimpică stabilită de F R A , poate 
fi considerat noul record național 
al Valentinei Cioltan la aruncarea 
greutății, Pășind cu 17,34 m în con
cursurile oficiale în aer liber, eleva 
profesorului Emil Drăgan a luat 
deocamdată o serioasă opțiune în 
pasionantul duel cu Ana Sălăgean, 
apropiindu-se cu încă un pas de 
plutonul aruncătoarelor de talie 
mondială. în sfîrșit, să nu neglijăm 
și rezultatul de 59,22 m al disco
bolului Iosif Naghi.

Deși întrecută în ambele întîl- 
niri, selecționata Argeșului, alcătu
ită în marea majoritate din sportivi 
aflați la vîrsta junioratului, a avut 
o comportare meritorie, și dacă e- 
voluția gazdelor nu s-a soldat în 
final cu o victorie asupra echipei 
Metalul, acest lucru se datorează 
unei neglijențe a organizatorilor, 
ca și unui caz de indisciplină. La 
aruncarea ciocanului, de pildă, te
renul nu a fost marcat, iar stegu- 
lețele metalice indicînd cea mai 
bună performanță a fiecărui atlet 
au fost uitate... la magazie. Iar la * 
aruncarea greutății, unu] din spor
tivii argeșeni a executat o încer
care avînd bluza de trening peste 
tricoul numerotat, lucru care con
travine, de asemenea, regulamentu
lui. Două elemente, de importanță 
secundară la prima vedere, dar care 
pînă la urmă au dus la inversarea 
unui rezultat final. O ultimă pre
cizare: Carol Corbu s-a accidentat 
Ia încălzire (entorsă) și nu va putea 
concura cel puțin două săptămîni.

PE MARGINEA PLENARELOR C.J.E.F.S.
(Urmare din pag î)

La Brașov, de pildă, au fost or
ganizate citeva acțiuni educativ- 
propagandistice cu răsunet deose
bit în rîndul participanților. Ast
fel, la o „Ștafetă a generațiilor", 
profesorul Virgil Ludu a condus 
o pasionantă discuție despre tre
cut, prezent și viitor, la care au 
vorbit maeștrii emeriți ai sportu
lui Emilian Cristea și Marcel 
Roșea. Tot în orașul de sub Tîmpa 
a avut loc simpozionul „Sportul 
și cultura", a luat ființă un cerc 
de cinefoto, a fost editat un sugestiv 
album dedicat sportului brașovean 
între anii 1944 și 1970-

La Reșița au fost intens popu
larizate în rîndurile tineretului tra
dițiile muncitorești, revoluționare, 
ale acestui oraș, unde cuptoarele 
de oțel ard neîntrerupt de peste 200 
de ani. în cinstea acestui jubileu 
au fost realizate — pe plan local 
— filmele „Reșița sport-'" 1" și 
„Decatlonul tinereții", care s-au 
bucurat de o primire extrem de 
favorabilă.

Multe cluburi cu echipe de per
formanțe folosesc deplasările In 
țară, la competiții, ca pe niște pri
lejuri de „turism cultural11, făcîn- 
du-le cunoscute sportivilor reali
zările social-economice din orașele 
respective, locurile istorice, mu
zeele ș.a.

Pentru elevii din Roșiorii de 
Vede va rămîne un mare eveni
ment întîlnirea cu fostul portar al 
naționalei de fotbal, Ion Voinescu, 
și cu boxerul Constantin Ciucă, 
după cum copiii din Turnu Seve 
rin nu vor uita multă vreme cele 
ce le-a povestit fosta campioană 
mondială de tenis de masă, Ella Con- 
stantinescu, din prodigiosul ei

drum spre măiestria sportivă.
La plenare s-a relevat, de ase

menea, că au fost — în mare mă
sură — lichidate o serie de prac
tici neprincipiale în privința în
cadrării în procesul muncii sau al 
Învățăturii a sportivilor fruntași, 
al fotbaliștilor mai cu seamă.

La cluburi ca Rapid, Dinamo, 
Steaua, Progresul rezultatele din 
producție sau de la școală ale per
formerilor sînt riguros urmărite șl 
controlate.

★
Toate aceste succese sînt îm

bucurătoare, dar ele ne întăresc, 
in același timp, convingerea că 
ne aflăm la începutul unui drum 
pe care trebuie mers cu consecven
ță și perseverență.

Pentru că, în destul de multe 
locuri se mai constată la sportivi, 
antrenori, instructori, profesori de 
educație fizică sau activiști ai miș
cării sportive serioase abateri de Ia 
disciplină, de la etica socialistă 
care trebuie să guverneze societa
tea noastră.

La plenara C.J.E.F.S. Vaslui s-a 
arătat că anul trecut au trebuit 
să fie dictate pentru acte de in
disciplină, peste 100 de etape sus
pendare în cadrul competițiilor 
județene.

Un record cu totul nedorit s-a 
înregistrat la Brăila i 152 etape de 
suspendare, împotriva a 34 de ju
cători de fotbal, în fruntea listei 
aflîndu-se formația Unirea T.U-G., 
cu 22 de etape. Terenurile asocia
țiilor sportive Mecanizatorul Ianca, 
Tractorul Vizirul și Avîntul Chiș- 
cani au fost suspendate, pe diferite 
termene, ca urmare a manifestări
lor negative, de-a dreptul huliga
nice ale unor spectatori certați cu 
buna cuviință.

Cîțiva profesori de educație fi
zică din județul Botoșani (Școala 
generală Bucecea, Liceul nr. 2 Do- 
rohoi. Școala generală nr. 2 Boto
șani) au folosit în competiții șco
lare (handbal și fotbal) jucători 
depășiți ca vîrstă, au recurs la 
mistificări, dînd un exemplu anti- 
educativ și antipedagogic elevilor 
lor.

Trebuie serios îmbunătățită ac
tivitatea de educație la echipe de 
fotbal cum ar fi Foresta Fălticeni, 
Minobradul Vatra Dornei (iud. 
Suceava), Vulturii Lugoj, Politeh
nica Timișoara (jud. Timiș), pentru 
a nu cita decît citeva.

La plenara C.J.E.F.S. Brașov 
s-au criticat atitudinile de vede
tism, de dispreț față de colectiv, 
ale unor sportivi ca N. Florescu 
(fotbal — Steagul roșu), Vasile 
Bîrsan (schi — Tractorul), Ioan 
Ruicu (box — Dinamo), S. Căză- 
naru (fotbal — Măgura Cod lei), 
frații Suciu (ciclism).

Desigur, aspectele negative care 
s-au arătat sînt în totală minorita
te față de exemplele frumoase de 
comportament ale celor mai mulți 
dintre sportivii noștri. Dar, apari
ția chiar și a unui singur caz de 
abatere trebuie să constituie un 
semnal de alarmă, să prilejuiască o 
analiză critică aprofundată a fe
lului în care s-a lucrat și se lu
crează în sfera conștiinței.

Iată de ce educația reprezintă 
un sector care nu îngăduie nici 
pauze și nici vacanțe ! Aici munca 
trebuie să fie continuă, neîntrerup
tă. Și chiar dacă rezultatele obți
nute nu sînt atît de spectaculoase 
ca recordurile sau Rolurile victo
riei, ele rămin, în schimb, foarte 
trainice, aducînd societății un be
neficiu imens.

Olimp.ee


♦

Desigur că meciul Ungaria—Ro
mânia a intrat acum în centrul 
atenției amatorilor de fotbal din 
țara noastră și că. firește, cam
pionatul a rămas în... umbră. To
tuși, să nu-1 uităm in această nouă 
perioadă de întrerupere a lui — 
cauzată de partida de la 29 apri
lie — și să ne aruncăm o scurtă 
privire asupra unui bilanț al sezo
nului de primăvară, exprimat prin- 
tr-un clasament al returului. Veți 
vedea că este foarte interesant și 
cît se poate de semnificativ. Dar
să vi-I prezentăm mai intîi :
1. A.S.A. 7 5 11 10— 4 11
2. F. C. Argeș 7 5 0 2 l.»— 6 10
3. St. roșu 7 4 12 «—3 9
4. „U“ Cluj 7 4 12 9—7 9
5. C.F.R. 7 3 2 2 7— 6 8
6. Petrolul 7 2 4 1 3— 4 8
7. U.T.A. 7 2 3 2 7— 5 7
8. „U“ Craiova 7 3 1 3 8— 7 7
9. Sport Club 7 3 1 3 5— 8 7

10. Farul 7 2 3 2 C— 9 7
11. Steaua 7 3 0 4 9— 6 6
12. Jiul 7 3 0 4 5 -10 6
13. Rapid 7 2 1 4 6- 7 5
14. Dinamo 7 2 14 G— 8 5
15. Politehnica 7 1 3 3 7— 9 5
16. Crișul 7 0 2 5 4-11 2

a revenit din B în A. au realizai 
în primăvară 11 puncte din 14 po
sibile, au pierdut un singur joc, in 
prima etapă, (la Constanța), dar 
au izbutit două prestigioase victorii 
în deplasare, una in fața Univer
sității din Cluj, alta asupra lui 
Dinamo București, șj au terminat 
la egalitate cu actualul lider al cam
pionatului, U.T.A Un bilanț bun. 
onorant 
mație.

O a doua constatare : prezenta 
masivă 
partea
Primele 10 locuri sint ocupate de 
ele, spre deosebire de clasamentul 
general în care se... mulțumesc doar 
cu locurile î—6 ! Mai mult chiar, 
printre aceste 10 echipe se numără 
cîteva care după 22 de etape se 
află în partea inferioară a tabelei 
de clasificare (Farul. Petrolul și — 
rețineți — C.F.R. Cluj, situat pe 
locul 5 în retur !). O adevărată o- 
fensivă a fotbalului provincial, în 
fața căreia echipele bucureștene —

pentru această tînără for-

a echipelor provinciale in
superioară a clasamentului.

in vădit regres — au cedat teren 
vâzînd cu ochii. Dacă în clasamen
tul general ele ocupă locuri de 
la 7 in jos — ceea ce constituie o 
medie de... corijentă —, în cel al 
returului — a treia constatare — 
pozițiile lor sint și mai proaste 
(aproape de... repetenție...): se a- 
liniază de la locul 11 in jos ! ! Să 
fie o nivelare de jos in sus sau 
una de sus in jos ? Și una și alta, 
după părerea noastră. In timp ce 
unele coboară, altele se ridică și 
acest fenomen este oglindit mai 
ales de clasamentul returului. Pen
tru formațiile bucureștene — cu 
mai multe valori individuale — ac
tualele poziții constituie o notă din 
cele mai proaste pe care le-au pri
mit vreodată intr-un campionat. 
Vor reuși ele. în următoarele 8 
etape, să mai refacă ceva din te
renul pierdut ? Vom vedea. Pînă 
una-alta. fotbalul provincial ocupă 
banca întîi și nu va renunța ușor 
la ea.

Petre GAȚU

primăverii nuAșadar, liderul 
este nici U.T.A., nici F. C. Argeș, 
nici Steagul roșu, ci A.S.A., această 
veritabilă revelație a actualului 
campionat ! Elevii Iui Tiberiu Bone, 
în majoritate aceeași cu care A.S.A.

CAMPIONATUL

DE FOTBAL

FEMININ

AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI

Campionatul de fotbal feminin 
al municipiului București a pro
gramat duminică jocurile etapei a 
XX-a. Iată, rezultatele înregistratei 
Carmen — Dacia 2—0. Unirea 
Tricolor — Venus 1—1. Diana — 
Miorița 2—1, Juventus — Minerva 
0—0, Doina — Voința 0—1, Rapid 
— Speranța 6—0 șl Băneasa — 
Luceafărul 1—0. „Capul de afiș* 
al etapei l-a constituit, desigur, 
confruntarea dintre Unirea Trico
lor și Venus, două formații care 
candidează cu mari șanse la pri
mul loc. Jocul a fost plăcut și In
teresant. La capătul celor 60 de 
minute, partida s-a încheiat cu un 
echitabil rezultat
1—1. Scorul a fost deschis de ve- 
nusiste, în min. 10, prin Puica La- 
zăr, iar Unirea a egalat cu trei 
minute înainte de fluierul final 
prin Constanța Dincă. A arbitrat 
bine D. Predescu. In urma aces
tor rezultate, clasamentul are ur
mătoarea 
35 p„ 2. 
107—6) 3. 
(golaveraj

de egalitate i

configurației 1. Carmen 
Rapid 34 p. (golaveraj 

Unirea Tricolor (34 p.
85—9), 4. Venus 33 p.

Aurel PAPADIH

PE MARGINEA VERIFICĂRII LOTULUI
(Urmare din pag. I)

Dumitru. Anca, Demvrovschi și 
Domide — au fost prezenți în teren 
pe parcursul tuturor celor 105 mi 
nute ale meciului; alți cinci — Ră 
ducanu, Dinu, N. Ionescu, Iordănes- 
cu și Lurescu — au jucat fiecare 
cîte 70 de minute, în timp ce Ada- 
mache. Hălmăgeanu, Deleanu, Nea- 
gu și Fl. Dumitrescu au fost încer
cați în diferite formule de echipe 
cîte o repriză.

Partida de duminică, de Ia Bra
șov, cu Steagul roșu, a fost însă, 
după părerea noastră și un antre
nament reușit. Ne îndeamnă să a- 
firmăm acest lucru — dincolo de 
rezultatul mai puțin semnificativ 
el întîlnirii — faptul că selecționa- 
bilii, cu unele excepții, au manifes
tat o dispoziție de joc satisfăcătoa
re ; că organizarea acțiunilor

Luni și marți, pe 
stadionul Dinamo

TURNEU INTERNAȚIONAL 
DE FOTBAL FEMININ

După cum am mai anunțat, pe 
stadionul Dinamo din Capitală sînt 
programate In zilele de 1 și 2 mai, 
începînd de la ora 9, partidele 
turneului feminin internațional de 
fotbal la care, alături de selec
ționatele A și B ale orașului Bucu
rești, vor lua parte și echipele re
prezentative ale orașelor Buda
pesta și Belgrad.

Biletele s-au pus In vlnzare la 
casele stadionului Dinamo și la 
sediul Consiliului municipal pentru 
educație fizică și sport în ziarul 
de mîine vom reveni cu amănun
te despre această atractivă com
petiție.

TURNEUL' „CENTURA DE AUR“
(Urmară din pag. I)

parte din aceeași echipă reprezen
tativă, avem o imagine mai com
pletă asupra potențialului de care 
dispune pugilismul din România. 
Păoat că acest potențial nu poate 
f: integral valorificat Dar, oricum, 

■< rivalitățile sportive au creat și 
menținut întotdeauna mari valori. 

Așadar, întrecerile au avut da
rul să-i convingă pe titularii lotu
lui național că boxul românesc dis
pune de suficiente resurse, elemen
te capabile să le pună în pericol 
poziția fruntașă în ierarhia cate
goriilor respective. Și acest lucru 
este foarte important dacă ne gîn- 
dim că, nu de puține ori, unii dintre 
componențil echipei noastre repre
zentative participă la antrenamente 
în mod formal. De asemenea, con
fruntarea directă dintre boxerii ro
mâni și o serie de sportivi de va
loare internațională ca Rolando 
Garbey, Enrique Regueiferos, Gil
berto Carrillo, Orlando Palacios 
(Cuba), Jănos Kajdy, Gydrgy Gedo, 
Imre Toth (Ungaria), Valeri Pacetu- 
hin, Boris Zarektuev (U.R.S.S.) etc., 
cu cîteva luni înaintea Jocurilor 
Olimpice, a fost deosebit de instruc
tivă atît. pentru boxerii români cît 
și pentru antrenorii lor.

Un alt aspect ce nu este de negli
jați o astfel de competiție, pe care 
o dorim reeditată, este deosebit de 
importantă în menținerea intere
sului spectatorilor pentru scrima 
pugilistică, creează o atmosferă fa
vorabilă în jurul pugilismului la 
noi în țară, atrage tineretul spre 
sălile de box.

Luînd în considerație aceste as
pecte, prima ediție a turneului in
ternațional „Centura de aur“ con
stituie un succes pentru boxul ro
mânesc. Dar el a fost un succes și 
sub aspect organizatoric, competi
ția situîndu-se la nivelul marilor 
întreceri pugilistice internaționale 
prin valoarea și numărul partioi- 
panților.

Sistemul de disputare a întrece
rilor (similar cu cel de la J.O.) a 
prilejuit o severă verificare a mo
dului de adaptare la un asemenea 
gen de competiții a pugiliștilor noș
tri fruntași. Pe parcursul a 5 zile, 
mulți dintre boxerii români au fost 
obligați să susțină cîte 3 și chiar 4 
meciuri (cazul lui Antoniu Vasile) 
ceea ce, trebuie să recunoaștem, su
pune organismul la un efort deose
bit. Acest greu examen a fost tre
cut cu bine de majoritatea boxeri
lor din lotul reprezentativ.

t

PRONOSPORTLOTO
CIȘTIGATORII AUTOTURISMELOR Șl Al EXCURSIILOR 

SPECIALA LOTO A PRIMĂVERII DINATRIBUITE LA TRAGEREA
11 APRILIE 1972

1100 
________ _ nu

merar de"*2.000 iei)": Ărglntescu Cicerone 
— Galați.

Categoria G (autoturisme Skoda S 100): 
1. Amzărescu Alexandru; 2. Weiner Moi
se șj 3. Boeovan Jeana toți din Bucu
rești.

Categoria O și H (19 excursii in URSS 
_ FINLANDA) : 1. Onloa Vasile —
București; 2. Ion Constantin — Constan
ța; 3. Albert Mihail — Călan jud. Hu
nedoara; 4. Szanciall Elisabeta — Tg. 
Mureș; 5 Muia Titu — Timișoara; 6. 
Vlntllă Emilia; 7. Tașca Gheorghe ; 8.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI

Categoria N (autoturisme Dacia 
sau Skoda S 100 plus diferența în

Tiță Constantin toți din București; 9. 
Udriște N. Nicolaie — Constanța; 10. 
Toma Vasile — Arad; 11. Frățllă Nlcu — 
Brăila; 12. Negeatln Ismail — Techlr- 
ghiol; 13 Orbu Victor — București; 14. 
Bîzgan Ana — Miercurea Niraj Jud. Mu
reș; 15. Marin Dumitru — Poplaca jud. 
Sibiu; 16. Matei P. Vasile — T.---------
jud. Ilfov; 17. Nan Emilia 
18 Bolog Paulina și 19. Grigore 
nlcă din Brăila. <

■ Trestieni 
București; 

Anto-

mîine 
direct

• Tragerea Pronoexpres de 
miercuri 26 aprilie, va fi televizată 
din Studioul de Televiziune cu începere 
de la ora 19.10. Astăzi este ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor.

PRONOEXPRES NR. 16 DIN 19 
APRILIE 1972

sportul
PE AGENDA

ACTUALITĂȚII
BOC A REINTRAT IN 

AMICALUL CU F.C, ARGEȘ

Duminică dimineață, în Giulești, 
Rapid și F.C. Argeș, fără jucăto
rii chemați în diferitele loturi, au 
susținut un meci amical plăcut, 
cu faze curate și goluri multe. Au 
învins rapidiștii cu 4—2 (2—1),
prin golurile înscrise de Daniel 
Ene (2). Marin Stelian și Codreanu, 
respectiv Frățilă și Barbu. Clou-ul 
meciului- reintrarea lui Boc după 
accidentul suferit la 19 
partida de 
Argeș.

martie In
campionat cu... F.C.

Mîine, pe stadionul Dinamo 
DOUA JOCURI PENTRU 

TRIALUL TINERETULUI

Pag. a 3-a

VA Fl CUNOSCUTĂ ABIA ÎNAINTE OE MECI
• Echipa se antrenează la Esztergom © Geczi revine în lot 

Fazekas sau Szoke pe extrema• Albert absent, Bene incert © 
dreaptă ? ® J Juhasz accidentat

BUDAPESTA 24 (prin telefon). 
Azi dimineață, la sediul Federației 
maghiare de fotbal. în cadrul unei 
conferințe de presă. Rudolf Illov- 
szky, antrenorul reprezentativei 
ungare a făcut cunoscut lotul pe 
care l-a convocat în vederea me
ciului de simbătă cu reprezentati
va României, din cadrul sferturilor 
de finală ale campionatului Eu
ropei.

lată lista celor 15 jucători :
PORTARI. Geczi (Ferencvaros). 

Rothermel (Tatabanva).
FUNDAȘI ȘI MIJLOCAȘI : Fo- 

bian (Vasas), Pancsics (Ferencva
ros). Kovăcs (Videoton). Bâlinf (Fe
rencvaros), Vidățs (Vasas), Sziics 
(Kanved). J. Juhasz (Ferencvaros).

ÎNAINTAȘI : Fazekas (Ujpesti 
Dozsa). Szoke (Ferencvaros), Brani
kovits (Ferencvaros), Dunaj II (Uj
pesti Dozsa). Kocsis (Honved). 
Zanibo (Ujpesti Dozsa).

întrucît J- Juhasz (Ferencvaros! 
este accidentat. în cazul cînd 
nu va fi restabilit va fi convocat 
Bene sau Dunai III (ambii de la 
Ujpesti Dozsa).

în cadrul conferinței de presă, 
Rudolf Illovszki a menționat că 
linia de atac este greu de alcătuit. 
avînU în vedere faptul că înainta
șii de la Ujpesti Dozsa nu sînt în 
formă și ca dovadă Bene este doar 
rezervă a lotului. Branikovics a 
fost preferat lui Albert, dar nici 
acum nu se știe dacă aripa dreap-

Extragerea I: Cat. 2 : 3,10 va
riante a 28 490 lei ; Cat. 3 : 17,75 a
4 976 lei ; Cat. 4 : 70,70 a 1 249 
Cat. 5 : 272,65 a 324 lei ; Cat.
5 590,65 a 40 lei.

lei;
6 :

Report Cat. 1 ; 1 283 501 lei.
va- 
lei ;

Extragerea a II-a : Cat. A : 3 
riante “i’0 la sută a 100 000
Cat. B : 14,75 a 5 492 lei ; Cat. C : 
76,50 a 1 059 lei ; Cat. D : 3 009,65

a 60 lei ; Cat. E : 209,25 a 200 lei 
Cat. F : 4 033,20 a 40 lei.

Report Categ. A : 89 269 lei.
Cele trei cîștiguri a 100 000 Iei 

au fost obținute de : ALEXANDRU 
GHEORGHE “ ~
MARIA din 
VASILE din 
tigă cîte un 
plus diferența în numerar.

din Slatina, KAUTOR 
Brașov și IVANIUC 
Satu Mare, care cîș- 
autoturism la alegere

Rubrică redactată de LOTO-PRONO- 
SPORT.

la mijlocul terenului — chiar și în 
lipsa unei piese de greutate din a- 
ceastă zonă (Nunweiller VI) — a 
purtat amprenta lucidității șî cal
mului ; că în repriza a doua efi
cacitatea a fost foarte bună (trei 
goluri în 12 minute !); că însuși 
efortul susținut, din acest joc, nu 
a fost o simplă cheltuială de ener
gie, ci, dimpotrivă, un cîștig incon
testabil de pregătire, destinat să 
îmbunătățească capacitatea fizică și 
moială a echipei în vederea meciu
lui de la sfîrșitul acestei săptămîni.

Evident, nu putem afirma că, în 
jocul de la Brașov, nivelul evolu
ției de ansamblu a echipei națio
nale a atins valori care să ne satis
facă pe deplin. Partida cu Steagul 
roșu a oferit însă indicii prețioase 
în privința stadiului actual de pre
gătire colectivă a reprezentativei 
noastre și, pe această bază, socotim 
de mare importanță folosirea cu 
maximum de eficiență a timpului 
rămas ia dispoziție pentru efectua
rea unor retușuri necesare — intra
te, de altfel, în vederile conducerii 
tehnice.

Mîine, pe stadionul Dinamo 
nu pe Progresul, cum se stabilise 
inițial) vor avea loc cele două 
jocuri pentru trialul tineretului la 
care participă jucătorii Diviziei C. 
Programul este următorul: ora 15, 
selecționata seriilor I, II, III — 
selecționata seriilor IV, V. VI; ora 
17, selecționata seriilor VII, VIII, 
IX — selecționata seriilor X. XI, 
XII.

(Și

Miejcuri, pe stadionul Giulești 
RAPID — SPORTUL 

STUDENȚESC

Mîine. de la ora 16,30, pe sta
dionul Giulești, va avea loc întîl- 
nirea amicală de fotbal între echi
pele Rapid și liderul seriei I a 
Diviziei B, Sportul studențesc.

ETAPA A XXIII-a DIN DIVIZIA A 
SE VA DISPUTA LA 3 MAI

Federația noastră de fotbal a ho- 
tărît următoarele în 
apropiatele etape din 
țională A și B:

legătură cu 
Divizia Na-

a XXIII-a,• Jocurile 
programate 
mai, se 
miercuri 3 mai. Ora de începere: 
17.

etapei
inițial pentru joi 4 

vor disputa în ziua de

• Toate jocurile din etapa divi
zionară B de duminică 30 aprilie 
vor avea loc după-amiaza, începînd 
de la ora 17.

dupA etapa a XVIII-A, 
In DIVIZIA c

a

SERIA I
Textila Botoșani — Fulgerul Dorohoi 

3—0 (0—0)
Nicolina Iași — Foresta Fălticeni 1—4 

G—0)
Mlnobradul Vatra Domei — Victoria 

P.T.T.R. Botoșani 3—1 (2—1)
Victoria Roman — Constructorul Iași 

2—0 (2—0)
LT.A. Pașcani — Minerul Gura Humo

rului 1—0 (1—0)
A.S.A Clmpulung — Unirea lași 

(0-0)
Avlntul Frasin — Chimia Suoeava

Dunărea Tulcea — Delta Tulcea 0—1 (0-0)
Oțelul Galați — Marina Mangalia 1-0 (0-0)
(Corespondenți: N. Fudgiu, B. Avram,

1-0

0—0

(Corespondenți : T. Ungureanu, V. 
eonesco, P. Spae, G. Groapă, 
toi, A. Rotaru *1 I. Bodnar).

DU-
V. Apoi-

Chimia Suceava 
I.T.A. Pașcani 
Victoria Roman
ASA Clmpulung 
Mln. G. Humorului 
Avlntul Pragin

1.
X
1.
4.
X
0.
7. Textila Botoșani
0.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Nicolina Iași 
Unirea Iași 
Foresta Fălticeni 
Mlnobradul V. D. 
Fulgerul Dorohoi 
Victoria Botoșani 
Constr. Iași

Etapa viitoare (30 
Frasin — I” "

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

6
3
2
8

11 
U 
11

9
10 3
10 3

6 5
7
7
6
5
4 3
4 1
0 5

3
3
4
3

1
3
I
3
5
4
7
3
8
I

11 
U 
13
13

23— 4 28 
43—14 27 
33—17 24 
»—17 24 
39—13 23
22— 15 23
15— 16 17 
27—31 17
23— 30 17
16— 17 14 
22—41 13 
11—35 11
17— 45 9

5—44 5

D. Crlitache, N. Teodorescu, S 
V. Ion fl A. Gheorghe).

. Telemac,

1. Delta Tulcea 18 12 3 3 31— 8 27
2. Constr. Galați 18 9 7 2 34— 9 25
3. IMU Medgidia 18 8 9 1 34—13 25
4. Viitorul Brăila 18 8 4 6 24—24 20
5. Oțelul Galați 18 7 5 6 27—19 19
6. Dunărea Tulcea 18 6 7 5 15—20 19
7. Electrica C-ța. 18 7 4 7 24—27 18
8. Granitul Babadag 18 7 2 9 23—38 16
9. Marina Mangalia 18 4 7 7 16—20 15

10. Cimentul Medgidia 18 5 4 9 20—20 14
11. Ancora Galați 18 4 6 8 13—23 14
12. Unirea Tricolor Br. 18 4 6 8 18—35 14
13. Ș.N. Constanta 18 4 5 9 16—25 13
14. Portul Brăila 18 5 3 :10 22—36 13

Etapa viitoare : Cimentul Medgidia —
Constructorul Galați, Portul Brăila — 
Oțelul Galați, Ancora Galați — Delta 
Tulcea. Viitorul Brăila — I.M.U. Medgi
dia, Marina Mangalia — Unirea Tricolor 
Brăila. Electrica Constanța 
Babadag. Dunărea 
stanța.

Granitul
Tuicea — Ș.N. con-

aprilie)____ _  _____ Avlntul 
______ Nicolina Iași, Fulgerul Doro- 
hol — Minerul Gura Humorului, Unirea 
Iași — Textila Botoșani, Victoria P.T.T.R. 
Botoșani — A.S.A. Clmpulung. Chimia 
Suceava — Foresta Fălticeni, I.T.A. Paș
cani — Victoria Roman. 
Iași — Minobradul Vatra

SERIA A

SERIA A IV-a

Constructorul 
Domei.

Il-a
Oltuz Tg. Ocna — Textila Buhuși 3—1 

(1—0)
U.R.A. Tecuci — Rulmentul Bîrlad 

1—2 (0—2)
Trotușul Gh. Gheorghlu-Dej — Danu

biana Roman 3—3 (1—1)
Cimentul Blcaz — Petrolul Moineștl 

2—2 (2—2)
Viitorul-------------------------------------

șanl l_0 .,
Minerul Comăneștl — Letea Bacău 1—0 

(0-0)
Luceafărul Focșani — Gloria Tecuci

3—3 (1—1)

Unirea Tricolor 1 
Giurgiu 1—1 (1—•)

Flacăra roșie r
București 9—1 (»—«)

Electronica București — Votata Bucu
rești 1—0 (1—0)

Sirena București — Dinamo Obor Bucu
rești 3—0 (2—0)

Tehnometal București — Victoria Leh
liu 7—0 (1—0)

Autobuzul București — Mașini unelte 
București 5—0 (3—0)

Celuloza Călărași — T. M. București 
3—0 (1—0)

(Corespondenți : G.
O. Guțu, D. Daniel, 
R. George).

București — Olimpia

București — Laromet

Rosner, C. Toader,
D. Diaconescu

Vaslui — Automobilul Foc- 
(1-0)

(Corespondenți s AI. Avei, 
Gh. Grunzu, șt. Ghimpe, 
Bizon șl V. Manollu).

1. Petrolul Moineștl
2. Min. Comăneștl
3. Rulmentul Bîrlad
4. Viitorul Vaslui
5. Textila Buhuși
6. Danubiana Roman
7. Oltuz Tg. Ocna
8. Cimentul Blcaz
9. Automobilul Foc.

10, URA Tecuci
11. Letea Bacău 

Trotușul 
Gh. Gh. Dej 
Luceafărul Foc. 
Gloria Tecuci

12.

13.
14.

M.
V. Doruș, 
Florea, M.

1. Electronica Buc.
2. Unirea Tricolor Buc.
3. Autobuzul Buc.
4. Celuloza Călărași
5. Tahnometal Buc.
6. Laromet București
7. T.M. București
8. Olimpia Giurgiu
9. Sirena București

10. Voința București
11. Flacăra roșie Buc.
12. Dinamo Obor Buc.
13. Mașini unelte Buc.
14. Victoria Lehliu

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

30— 8 
33—12 
33-*15 
26—16 
32—18 
13—13 
19—23 
21—23 
16—19 
13—20 
23—33
15— 28
16— 29 
10—43

28
24
24
23
22
20
17
16
15
15
15
13
13

7

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

18
18
18

6
4
1

8
4
4
4
1
2
4
4
1
2
1

30—18
25— 14
26— 15
20—24
33—21
35—27
26—23
25—33
32—33
22—28

24
24
24
20
19
18
18
18
17
16
15

15
13
11

Etapa viitoare : AutomobilulEtapa viitoare : Automobilul Focșani — 
U.R.A. Tecuci, Petrolul Moineștl — Mi
nerul Comăneștl, Rulmentul Btrlad — 
Cimentul Blcaz, Gloria Tecuci — Trotu- 
șul Gh. Gheorghlu-Dej, Danubiana Ro
man — Oltuz Tg. Ocna, Textila Buhuși 
— Luceafărul Focșani. Letea Bacău — 
Viitorul Vaslui.

SERIA A IHa
Granitul Babadag — Portul Brăila 3—0 

(2—0)
Cimentul Medgidia — I.M.U. Medgidia 

0—2 (0—1)
Unirea Tricolor Brăila — Viitorul Brăi

la 1—0 (1—0)
Electrica Constanța — Ș.N. Constanța 

1-1 (0—1)
Constructorul Galați — Ancora Galați 

0-0

Etapa viitoare t Mașini ______ ________
reștl _ Unirea Tricolor București, T.M. 
București — Laromet București. 
tronlca București — Sirena “ 
Tehnometa] București — 
București, Olimpia Giurgiu 
Călărași, Dinamo Obor 
Voința București. Victoria 
căra roșie București.

SERIA A

unelte BUCU-

Elec- 
Bucureștt 
Autobuzul 

■ Celuloza 
București 

Lehliu — Fia.

V-a
Caralmanul Bușteni — Aurora Urzicenl 

4—0 (1—0)
Carpați Sinaia — Victoria Florești 

(2—0)
Azotul Slobozia — Șoimii Buzău 

(0—1). s-a Jucaț la Dragalina.
Petrolul Berea — Prahova Ploiești 

(0—0)
Chimia Buzău — I.R.A. Ctaipina 

(1-0)
Petrolistul Boldești _ Viitorul Slănic 

2—1 (2—1)
Olimpia Rm. Sărat — Gloria Buzău 

1—1 (0—0)

3—2

1—2

1—0

2—0

(Corespondenți : v.
Matei, M. 1 

. Din că și '
man, I. : 
mitra, N.

. Zbarcea, V. Feld- 
Plopeșanu, M. Du- 
T. Budescu).

1. Gloria Buzău 18 10 7 1 28— 6 27
2. Carpați Sinaia 18 10 4 4 31—20 24
3. Șoimii Buzău 18 3 6 4 25—16 22
4. Prahova Ploiești 18 5 11 2 25—18 21
5. I.R.A. Cîmplna 18 7 5 6 20—12 19
6. Azotul Slobozia 18 6 7 5 24—23 19
7. Caralmanul Bușteni

18 6 6 6 24—23 18
8. Petrol. Boldești 18 5 7 6 22—22 17
9. Olimpiai Rm. S. 18 6 5 7 19—22 17

Branikovits, o prezență sigură in echipa Ungariei

Prahova Ploiești

10. Chimia Buzău 18 s 3 8 13-26 14
11. Petrolul Berea 18 4 6 8 18-25 14
12. Aurora Urzleenl 18 6 4 9 19—41 14
13. Victoria Florești 18 3 7 8 24—28 13
14. Viitorul Slănic 18 5 2 11 16—32 12

Etapa viitoare s ____ _ _____,
I.R.A. Ctmpina, Gloria Buzău — Petrolul 
Berea, Olimpia Rm. Sărat — .Caralmanul 
Bușteni, Șoimii Buzău — Aurora Urzl- 
ceni, Petrolistul Boldești — Carpați Si
naia, Victoria Florești — Azotul Slobo
zia, Viitorul Slănic — Chimia Buzău.

SERIA A Via
Petrolul Tîrgoviște — Sporting Roșiorii 

de Vede 1—0 (1—0)
Oltul Rm. Vîlcea — Muscelul Clmpu

lung 6—1 (2—0)
Petrolul Videle — Dacia Pitești 3—0 

(1-0)
Rapid Piatra Olt — Metalul Mija 0—2 

(0-0)
Flacăra

rele 2—1
Unirea

dria 1—1
Lotrul Brezoi 

(0-1)

Moreni — Chimia Tr. Măgu
li-«)

Drăgășanl — Comerțul Alexan- 
(0-0)

Oltul Slatina 1—1

(Corespondenți ! M. Avanu, R. Drago- . ----------- - ------------ - Lmir. V. Pancu, G. Illnca, 
Ion).

1. Flacăra Moreni 
Oltul Slatina 
Chim. Tr. Măg.
Dada Pitești
Petrolul Tîrg. 
Corn. Alexandria 
Metalul Mija

2.
3.
4.
8.
4.
7.
8. Unirea Drăgășanl
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Oltul Rm. Vîlcea 
Petrolul Videle 
Lotrul Brezoi 
Sporting Roșiori 
Rapid P. Olt 
Muscelul C. lung

18
18
18
18
18
18
18
13
18
18
18
18
18
18

D. Denghcl,

27
26
23
20
20
20
17
17
16
16

27—27
24—29
17—17
20—33 16
14— 35 13
15— 31 11
12—30 10

Tr. MăgureleEtapa viitoare i Chimia _
— Rapid Piatra Olt. Petrolul Videle — 
Lotrul Brezoi, Muscelul Clmpulung — 
Metalul Mija, Petrolul Tîrgoviște — Co
merțul Alexandria. Oltul Slatina — Uni
rea Drăgășanl, Sporting Roșiori — Oltul 
Rm. Vîlcea, Dacia Pitești — Flacăra Mo
reni.

SERIA A Vll-a
Steagul roșu Plenița — Minerul Lupeni 

2—2 (1—1)
Progresul Strehaia — Știința Petroșani 

1—1 (0—0)
Metalul Tr. Severin — Meva Tr. Seve

rin 2—o (1—0)
Progresul Corabia — Pandurii Tg. Jiu 

1—0 (1—0)
Metalul Toplet — Răsăritul Caracal 

3—2 (2—1)
Minerul Motru — Minerul Rovlnari 3—0 

(3-0)

(Corespondenți : I. 
nu, Gh. Mana fu. C. 
și V. Crăciun).

Julea, Gh. Dobrea- 
Fllip, ~ -----'------R. Predescu

Calafat 
Motru
Tg. Jiu 

r. Plenița

1. Met. Tr. Severin
2. Minerul Lupenl
3. Știința Petroșani
4. Dunărea
5. Minerul
6. Pandurii
7. Steagul
8. Răsăritul Caracal
9. Progr. Corabia

10. Meva Tr. Severin
11. Metalul Toplet
12. Progr Strehaia
13. Minerul Rovlnari

17
17
16
16
16
16
17
17
17
17
16
17
17

3
7
4
3
5

3
2
3
5
5
5
7
6
7
8

10
11

39—14 25 
35—19 23
33— 13
34— 25 
22—17 
20—20
21— 19
22— 25
22— 31 
13—19
23— 32 
11—31 
16—46

22
19 
17 
1?
16 
16
16
14 
12
11

6

Lupeni — Me-
Pro-

Etapa viitoare : Minerul 
talul Topleț Răsăritul Caracal 
greșul Strehaia. Metalul Tr. Severin — 
Progresul Corabia, Știința Petroșani — 
Pandurii Tg. Jiu Steagul roșu Plenița — 
Minerul Rovlnari. Dunărea Calafat — 
Minerul Motru, Meva Tr. Severin — stă

SERIA A Vill a
U.M, Timișoara — Victoria Caransebeș 

4—3 (4—0)
Vagonul Arad

(1-0)
Fumirul Deta 2-0

Metalul Otelul Roșu
Nouă — Minerul

— Aurul Brad 2—1
Gloria Arad

Mureșul Deva —
4— 1 (2—0)

Minerul Moldova
Bocșa 3—1 (1—0)

C.F.R. Caransebeș 
(0-0)

Progresul Timișoara
5— 2 (2—1)

Minerul Ghelar — Electromotor Timi
șoara 2—2 (1—1)

(Corespondenți : St Marton, 
colăiță, i. Simion, P. Șimandan,

Gh. Nl- 
M. Mu-

tașcu, C. Crețu șl Fl., Oprița).

1. Vagonul Arad 18 10 4 4 26—17 24
2. Mureșul Deva 18 9 4 5 33—17 22
3. Met. Oțelul Roșu 18 9 3 6 37—33 21
4. Electromotor Tlm. 18 9 2 7 28—23 20
5. Progr. Tlm. 18 7 5 6 28—24 19
6. U.M. Timișoara 18 8 3 7 23—20 19
7. Min. Mold. Nouă 18 7 5 6 23—20 19
8. Minerul Ghelar 18 8 2 8 25—27 18
9. Aurul Brad 18 7 4 7 19—22 18

10. Minerul Bocșa 18 8 1 9 31—37 17
11. Gloria Arad 18 7 2 9 23—24 16
12. Furnirul Deta 18 7 2 9 17—22 16
13. CFR Caransebeș 18 5 4 9 26—28 14
14. Victoria C.sebeș 18 3 3 12 19—44 9

Etapa viitoare : Mureșul Deva — Ml-
nerul Ghelar, Victoria Caransebeș — Mi
nerul Moldova Nouă, Gloria Arad — 
C.F.R. Caransebeș, Aurul Brad — Pro
gresul Timișoara, Minerul Bocșa — 
U.M. Timișoara, Electromotor Timisoara 
— Vagonul Arad, Metalul Oțelu Roșu — 
Furnirul Deta.

SERIA A IX-a
V1C-C.F.R. sighișoara — Chimia Or. 

torta 0—0
Victoria Călan — A.S.A. Sibiu 

(1-1)
Vltrometan Mediaș — Mlnaur Zlatna 

2—0 (1—0)
Textila Sebeș
Constructorul 

Alba Iulia 0—1
Independența 

Mică 4_o (2—0)
Minerul Telluc

2—1

— U.P A. Sibiu 0—0
Hunedoara — Unirea 
(0—0)

Sibiu — Metalul Copșa

C.F.R. Slmeria o—0

(Corespondenți : L Turjan, 
—, A. Zanca, D. Lădariu, 

Boțocan șl I. Vladislav).
her, 
I. “

1.
2.
3.
4.
5.

Independența Sibiu 
U.P.A, Sibiu
Metalul Copșa Mică 
Victoria Călan 
Chimia Victoria

6. C.F.R. Slmeria
7. Minerul Telluc
8. Unirea Alba Iulia
9. Vitrometan Mediaș

10. Mlnaur Zlatna
11. CFR Sighișoara
12. Constr. Hunedoara
13. Textila Sebeș
14. ASA Sibiu

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

A. Gunt- 
M. loanid.

48—12 27 
29—25 21 
24—24 
31—21 
22—23 
31—25 
20—23 
16—22 
2^—32 
24—20
18— 25 
13—26
19— 36 
26—32

20
19
19
18
18
18
17
16
16
15
15
13

Etapa viitoare i 
structorul Hunedoara, 
Mică — C.F.R. Slmeria, 
C.F.R. Sighișoara Unirea Alba Iulia — 
Minerul Telluc, _V.P.A. ‘ 
metan 
Călan. 
der.ța

Mlnaur Zlatna 
Metalul 
A S.A.

— Con-
Copșa 

Sibiu —

___  . Sibiu — Vltro- 
Mediaș, Textila Sebeș — Victoria 
Chimia Or. Victoria — Indepen- 

Slbiu.

SERIA A X-a
Minerul Bala Sprie

Mare 6—1 (3—1)
Măgura Șimleul Sllvaniel — Recolta 

Salonta 2—0 (1—0)
Someșul Satu ......

1—0 (0—0)
C.I.L. Sighetul 

torul Baia Mare
Victoria Cărei

(1—0)
Bihoreana Marghita — Bradul Vlșeu 

2-1 (2—0)
Topitorul Bala Mare — Minerul Cav

nic 1—0 (0—0)

Gloria Bala

Mare Voința Cărei

Marmațlei — Construc- 
4-1 (2-1)

— Unirea Zalău 2—0

(Corespondenți : Al. Domuța. T. To- 
pan, V. Godja, V. Mihali, ~ 
Pașcalău și — 'T. Teodor).

Cărei 
Bala Sprle

Tr. Silaghi, A.

1. Victoria
2. Minerul
3. Unirea Zalău
4. Bihoreana Marghlta
5. Topltorul B. M.

18
18
18
18
18

3
4
3
6
7

28
23
23
21
20

tă o va asigura Szoke (Ferencvaros) 
sau Fazekas (Ujpesti Dozsa). Prin 
viteză și imaginație. Fazekas este 
superior, dar utilizarea 
în cuplu cu Branikovits 
la același club) poate fi 
cientă. Asupra acestei 
antrenorul va mai reflecta și se 
va pronunța abia cu o zi înaintea 
meciului, cînd va face cunoscută 
formația definitivă.

Luni la prînz. întreg lotul s-a 
deplasat la Esztergom unde va face 
pină vineri două antrenamente pe 
zi. Miercuri este programat un ul
tim joc de verificare în compania 
unej selecționate locale districtuale.

Pentru meciul de sîmbătă. inte
resul este deosebit. Toate biletele 
de la peluze și tribuna a doua au 
fost epuizate.

La meciul de sîmbătă (care va 
începe la ora 17 — ora locală) 
și-au anunțat venirea cîțiva antre
nori din Italia. Suedia. Austria și 
R. F. a Germaniei.

In prezent, timpul este înnourat, 
ploios, dar meteorologii speră ca 
pînă la sfîrșitul săptămînii vre
mea să se îmbunătățească. în ori
ce caz, indiferent de timp, gazo
nul de pe ,.Nepstadion“ se va pre
zenta în cele mai bune condiții.

LASZLO NISZKACS
„Nepsport"

lui Szoke 
(ambii de 
mai efi- 

probleme,

DE CE NU
LA CRAIOVA

SAU LA PITEȘTI?
Prima 

care am 
dionul „23 August", a fost să vedem 
— și să nu ne vină să credem ochi
lor (1), la o foarte atractivă parti
dă, cu un oaspete de marcă, cu o 
înaltă cotă în soccerul mondial — 
tribune ' , ' _ ' " .
pilcuri de elevi reprezentau mici 
insulițe * ' ...........................

Știm,
vizată. Mai știm că apetitul pentru 
fotbal înregistrează o scădere In 
București. Dar mai știm, și o știu și 
forurile organizatoare, că la Cra
iova, la Pitești, sau la Tg. Mureș 
stadioanele sînt arhipline la fiecare 
etapă de campionat.

Sîntem convinși că partida Româ
nia (echipă olimpică) — Peru ar fi 
suscitat un mare interes In orașele 
mai sus-amintite și in alte centre 
provinciale.

Să sperăm că „lecția* de dumini
că va fl In sflrșlt Înțeleasă.

(și neplăcuta) surpriză pe 
trăit-o duminică, pe sta-

goale, în care doar cîteva
într-un tablou deprimant, 
partida cu Peru a fost tele-

»

6. CIL Slghet 18 8 1 8 22—24 u
7. Bradul Vlșeu 18 7 4 7 21—23 18
8. Recoilta Salonta 18 8 2 8 29-33 18
9. Mineral Cavnic 18 6 5 7 28—20 17

16. Someșul S. M. 18 8 1 9 23—25 17
11. Voința Cărei 18 6 3 9 18—27 15
12. Gloria Bala Mare 18 5 3 10 14-29 13
13. Constr. B. M. 18 3 6 9 19-38 12
14. Măgura Slmleu 18 4 1 13 13—30 9

viitoare • _________ ____„ r
Victoria Cărei, Bihoreana Mar- 
Topitorul Bala Mare, Bradul
Minerul Baia Sprie, Unirea 
Reeolta Salonta, Voința Cărei 
Slghet, Măgura Simleul Silva-

Constrvctorul BaiaEtapa
Mare — 
ghita — 
Vlșeu — 
Zalău —
— C.I.L. __ ___ „
nlei — Minerul Cavnic, Gloria Baia Mare
— Someșul Satu Mare.

SERIA A Xl-a
Arieșul Cîmpia Turzll — Arieșul Tur

da 0—o
Metalul Alud — Chimica Tlmăvenl 0—1 

(0—0)
Unirea Dej — C.I.L. Gherla 2—1 (2—1)
Progresul Năsăud — Someșul Beclean 

2—3 (1—0)
Tehnofrig Cluj — Industria slrmel 

Cîmpia Turzii 0—1 (o—0)
Viitorul Tg. Mureș _ Dermata Cluj 

1—2 (0—0)
Soda Ocna Mureș — Minerul Rodna 

1—0 (0—0)

(Corespondenți : L. Donciu 
gyi, T. Prodan, D. Nistor, E. 
I. Păuș și - "

I. Somn- 
Febervart,

E. Tlrnăveanu).

1. Chimica Tirnăveni 18 12 3 3 47—15 27
2. Ind. s. C. Turzii 18 13 1 4 39—14 27
3. CIL Gherla 18 9 5 4 31—15 23
4. Arieșul Turda 18 9 4 5 30—16 22
5. Dermata Cluj 18 9 4 5 18—11 22
6. Metalul Aiud 18 8 3 7 27—17 19
7. Unirea Dej 18 6 6 6 28—24 18
8. Viit. Tg. Mureș 18 7 3 8 34—21 17
9. Soda Ocna Mureș 18 6 5 7 17—20 17

10. Arieșul C. Turzii 18 5 5 8 13—21 15
11. Tehnofrig Cluj 18 4 5 9 13—25 13
12. Progresul Năsăud 18 4 4 10 21—33 12
13. Minerul Rodna 18 2 6 10 15—57 10
14. Someșul, Beclean 18 4 2 12 14—57 10

Etapa viitoare : Arieșul Turda — Vi.
itorul Tg. Mureș, C.I.L. Gherla — Arie
șul cimpia Turzii, Someșul Beclean — 
Metalul Alud. Chimica Tirnăveni — Soda 
Ocna Mureș, Progiesul Năsăud — Uni
rea Dej Tehnofrig Cluj — Minerul 
Rodna, Industria sîrmel Cîmpia Turzii 
— Dermata Cluj.

SERIA A XII-a
8ecuiesc — Textila
1—1 (0—1)

Unirea Cristuru
Odorheiul Secuiesc

Forestierul Tg. Secuiesc — Metrom Bra
șov 0—2 (0—1)

Torpedo Zămeștl
2—0 (1—0)

Carpați Covasna — Carpați Brașov 1—0 
(0-0)

Politehnica Brașov — Viitorul Gheor- 
ghienl 1—1 (0—0)

Colorom Codlea
Cluo 2—1 (1—0)

Tractorul Brașov — Oltul Sf. Gheor- 
ghg 5—0 (1—0)

Mlnerul Bălan

A.S. Miercurea

(Corespondenți : L. Ventzel. L. Bucs, 
C. Chlriac, Fr. Gazdag, G. Lorac, N. Se- 
celeanu și E. Bogdan).

1. Metrom Brașov
2. Tractorul Brașov 

Politehnica Brașov 
Torpedo Zămești 
Carpați Covasna 
Textila O dor hei

7. Oltul Sf. Gh.
8. Carpați Brașov
9. Forest. Tg.

10.
11.
12.
13.
14.

3.
4.
5.
6.

Sec.
Vltt. Gheorghlenl 
Minerul Bălan 
Unirea Cristur 
A.S.M. Cluc 
Colorom Codlea

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

44—10 2fl
23— 11 23 
22—18 21
19— 20 21
24— 22 19
26— 30 19
27— 22 18 
17—24 17
20— 30 16 
10—23 15 
15—30 9 
14—30 8 
12—39 8

Etapa viitoare : Minerul___
restlerul Tg. Secuiesc. Unirea Crlsturu 
Secuiesc — Torpedo Zărnești, Viitorul 
Gheorghieni — Tractorul Brașov, Textila 
Odorheiul Secuiesc — Oltul Sf. Gheor- 
ghe, Carpați Brașov — Colorom Codlea, 
Metrom Brașov — Carpați Covasna, A.S. 
Miercurea Cluc — Politehnica Brașov.

Bălan — Fo-



CAMPIONATELE EUROPENE DE LUPTE LIBERE

EMIL BUTU Șl PETRE POALELUNGI, 
ÎNVINGĂTORI ÎNAINTE DE LIMITĂ

“«««««•■ „NĂSTASE- 
un jucător aproape invincibil!“ 
Presa străină comentează recentele succese ale tenismanului 

român în Marele Premiu — FILT
Victoria lui Iile Năstase tn tur

neul internațional de tenis de la Ni
sa, a treia obținută în cadrul Mare
lui Premiu — F.I.B.T., a produs o 
impresie deosebită în opinia publi
că sportivă mondială. Comentatorii 
ziarelor străine și ai agențiilor in
ternaționale de presă subliniază, fără 
rezerve, marele succes al tenisma
nului român.

Redactorul de tenis al ziarului 
parizian „LE FIGARO" scrie urmă
toarele în legătură cu turneul de la 
Nisa: „Ilie Năstase a dominat cu înal
ta lui clasă de joc concursul „open" 
de la Nisa. Precizia și forța lovitu
rilor sale fac din el la ora actuală 
un jucător aproape invincibil. Ro
mânul se află în fața unui mare se
zon internațional".

Corespondentul agenției britanice 
de știri „REUTER" afirmă că „... 
tenismanul român va fi greu de 
oprit in cursa sa, acum solitară, în 
fruntea Marelui Premiu al federa
ției internaționale de tenis".

După cum s-a anunțat Ilie Năstase 
a preluat conducerea în clasamen
tul Marelui Premiu F.I.L.T. în ur
ma victoriei repurtate la Nisa. Năs-

SUCCESUL CAMPIONATELOR
INTERNAȚIONALE 

DE SĂRITURI ÎN APĂ 
RUCURĂ ȘI... ORLIGĂ

Sportul săriturilor de la trambu
lină în apă, destul de puțin cunos
cut și răspîndit în țara noastră, a 
demonstrat, cu prilejul campiona
telor internaționale, desfășurate 
timp de două zile în modernul ba
zin „23 August", că merită, toată 
considerația. întrunind un mă
nunchi de sportivi din șase țări — 
Austria, Bulgaria, R.D. Germană, 
R.F. a Germaniei, Ungaria și Româ
nia — unii cu performanțe pe plan 
internațional, alții în curs de afir
mare, întrecerile au oglindit spec
taculozitatea salturilor executate de 
adevărați virtuozi și curajoși, care 
au smuls deseori ropote de aplauze. 
A fost, după cum au mărturisit 
absolut toți antrenorii și tehnicie
nii aflați în aceste zile la Bucu
rești, un adevărat festival al sări
turilor în apă, prin care s-a făcut 
o splendidă propagandă pentru a- 
ceastă ramură a natației.

De altfel, punctajele cu care au 
fost consemnate rezultatele finale 
dovedesc cu prisosință valoarea 
competiției. Patru concurenți la 
platformă bărbați și cîte trei la ce
lelalte probe au depășit haremuri
le internaționale impuse de F.I.N.A. 
pentru participarea la Jocurile O- 
limpice de la Miinchen. Și printre 
aceștia, spre satisfacția noastră, se 
află și sportivii români Melania 
Deeuseară (platformă și trambuli
nă), Sorana Prelipceanu (trambuli
nă), Ecaterina Dumitriu (platfor
mă) și Ion Ganea (trambulină și 
platformă). De altfel, se poate spu
ne că, prin evoluția lor, cei patru 
săritori și-au confirmat valoarea 
internațională (doar față de Ecate
rina Dumitriu manifestăm rezerve, 
deoarece salturile ei nu au, încă, 
siguranța necesară unei competiții 
de anvergură), promițînd compor
tări notabile la viitoarele întreceri 
ale sezonului (printre altele, con
cursurile de la Rostock și Bolzano). 
Firește, reprezentanții țării noas
tre mai au mult de lucru pînă la 
finisarea tuturor salturilor incluse 
în programul lor și despre care 
trebuie să precizăm că (ne referim 
la cele „libere", bineînțeles) se ridi
că, prin gradul lor de dificultate, 
la un înalt nivel. Dar tocmai acest 
lucru obligă la desăvîrșirea lor, 
numai astfel evitîndu-se surprizele 
în momentele decisive, așa cum s-a 
petrecut la platformă bărbați, unde 
Ion Ganea a ratat ultima săritură 
pierzînd astfel primul loc.

CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA
BULGARIA (etapa a 24-a): 

T.S.K.A. — Akademik 5—2 (Jekov 
a înscris 3 goluri), Levski Spartak
— Spartak Plovdiv 3—1 (toate go
lurile învingătorilor au fost marca
te de Mitkov), Lokomotiv Sofia — 
Marek 4—0 (toate golurile au mar
cate de A. Mihailov), Lokomotiv 
Plovdiv — Cerno More 1—2, Du- 
nav _ Slavia 1—0, Trakia — Botev 
1—o Cernomoreț — J.S.K. Spartak 
1—1. Laskov — Etar 2—1, Cearda- 
fon — Beroe 3—1. în claasment i
1. Ț.S.K.A, 40 p, (golaveraj 55—20),
2. Levski, Spartak 36 p, (51—17), 3.
Lokomotiv 29 p. (31—20), 4. Beroe 
29 p, (44—36). 5. Slavia 27 p. (34— 
26) etc. _ ,

GRECIA: A.E.K. — Ethmkos
1—0 ; Panionios — Veria 3 1 ,
Olympiakos Pireu — Apollon 4 1 ;
P.A.O.K. — Fostir 4—2 ; Aris — 
Olympiakos Volos 1—0 ; Kavala 
Panathinaikos 1—1 i Pierikos Pa- 
nahaiki 1—1 * Trikala Heraklis 
1—0 • Egaleo — Olympiakos Nico
sia 1—0; Clasament : 1. Panathinai
kos — 72 p. 2. A.E.K. — 68 p, 3. 
Olympiakos Pireu — 68 p.

SPANIA (etapa a 31-a): Real Ma
drid — Gijon 1—0 ; Las Palmas — 
Atletico Madrid 1—0 ; Espanol Bar
celona — Betis 3—0 ; Beal Socie- 
dad — Celta Vigo 0—0 ; Malaga — 
Sabadell 1—0; Atetico Bilbao — 
Cordoba 1—0 ; C.F. Barcelona — 
Sevilla 2—1 ; Deportivo Coruna — 
Granada 2—0 ; Valencia — Burgos 
1—0. Clasament: 1. Real Madrid — 
45 p, 2. C.F. Barcelona — 41 p, 3. 
Valencia — 39 p.

FRANȚA (etapa a 32-a) : Angou- 
leme — Marseille 2—3 ; Sochaux
— St. Germain Paris 0—2 ; Nîmes
— Lille 5—2 ; Nantes — Lyon 

tase se situează pe primul Ioc cu 
166 puncte, fiind urmat de america
nul St. Smith — 152 puncte, spa
niolii M. Orantes și Gimeno cu 95 p. 
și respectiv 94 p.

Urmează : J. Fillol (Chile) 55 p. J. 
Connors (S.U.A.) 52 p., Fr. Pala 
(Cehoslovacia) 48 p., J. Kodes (Ceho
slovacia) și G. Battrick (Anglia) 37 
p., P. Barthes (Franța) 35 p.

în ultimele două finale ale turne
ului de la Nisa, s-au înregistrat re
zultatele: dublu femei: Chanfreau, 
Ebbinhaus — Masthoff. Orth 11—9, 
9—11, 6—4; dublu mixt: Chanfreau, 
McMilan-Marzano, Marzano 6—3. 6—2.

★
Cea de a 29-a ediție a campiona

telor internaționale ale Italiei au în
ceput la Roma pe terenurile de la Foro 
Italico. Dintre primele rezultate 
menționăm neașteptata înfrîngere 
suferită de Ion Țiriac în fața jucăto
rului italian Matteo cu 6—4, 3—6, 
5—7. în alte meciuri Metrevelli 
(U.R.S.S.) a dispus de Mc Manus 
(S.U.A.) cu 6—4, 6—2, iar Gorman 
(S.U.A.) 1-a învins pe australianul 
Fletcher cu 6—4. 3—6, 6—4.

Sorana Prelipceanu în- 
tr-un salt contra-tram- 
bulinei, o specialitatea 

tinerei orădence.

Foto : Paul ROMOȘAN
Pe lîngă aceste constatări îm

bucurătoare, campionatele interna
ționale ale României ne-au prile
juit, însă, și unele observații mai 
puțin plăcute. Ne referim, de pildă, 
la viitorul lotului reprezentativ 
Sorana Prelipceanu, Ecaterina Du
mitriu și Vasile Nedelcu au fost 
cei care au arătat reale perspecti
ve. Ceilalți participanți, Gerhard 
Fabich și Ion Ilieș (acesta din ur
mă are scuza faptului că a concu
rat bolnav), au fost cu mult sub 
nivelul pretențiilor internaționale. 
Și, dacă privim mai în urmă, ve
dem că rezerva tinerilor săritori 
este foarte săracă, singurul nume 
de reținut fiind Alexandru Bagiu 
din Oradea.

Puțin, foarte puțin chiar, dacă 
ținem seama de îmbunătățirea con
dițiilor de pregătire din ultimii ani. 
mai precis de faptul că la Bucu
rești și la Cluj antrenorii de sări
turi au la dispoziție bazine moder
ne, în care se pot antrena mult 
mai mulți copii și juniori ca pînă

ÎNTÎLNIREA DE NATAȚIE ANGLIA - UNGARIA
LONDtRA, 24 (Agerpres). — Des

fășurată la Leeds, întîlnirea inter
națională de natație dintre selecțio
natele Angliei și Ungariei s-a în
cheiat cu scorul de 187—160 puncte 
în favoarea gazdelor.

Performerul meciului a fost îno
tătorul maghiar Andras Hargitay, 
care în cele două zile de concurs 
a cîștigat cinci probe. în ultima zi 
a competiției, Andras Hargitay a

2—0: Nice — Nancy 1—0 i Bastia
— Bordeaux 1—0 ; Metz — Monaco 
4—0 ; Reims — Ajaccio 3—1 ; St 
Etienne — Angers 0—1. Clasament: 
1. Marsilia —- 46 p, 2. Nîmes — 41 
p, 3. Sochaux — 39 p.

OLANDA (etapa a 30-a): Vites
se — Volendam 1—0 ; F.C. Twente
— Feyenoord Rotterdam 1—0 ; Ajax 
Amsterdam — F.C. Utrecht 4—0 : 
F.C. den Bosch — Telstar 1—0 ; 
Sparta Rotterdam — Go Ahead De
venter 3—1 ; Excelsior Rotterdam — 
D.W.S. Amsterdam 0—2 ; F.C. Gro
ningen — Nec Nijmegen 2—2 ; 
P.S.V. Eindhoven — Nac Breda 
2—0 ; F.C. den Haag — M.V.V. Ma
astricht 3—3. Clasament : 1. Ajax
— 55 p, 2. Feyenoord — 48 p, 3. 
Sparta — 43 p.

AGENDA SĂPTAMÎNII
24—30 LUPTE — C. E. greco- 

romane și libere, la Kattowice
24—l.V. TENIS. — Campio

natele internaționale ale Italiei, 
la Roma

25 AUTO. — Cursa de 1000 
km de la Monza (Italia)

26 FOTBAL. — Preliminarii 
olimpice : Iugoslavia — R. D 
Germană. Meciuri amicale : Sco
ția — Peru, Cehoslovacia — Lu
xemburg.

27— 30 — AUTO. — Raliul 
Marocului.

28 FOTBAL. — Meci amical : 
Iran—Peru

28— 30 NATAȚIE. — Concurs

Noi succese ale călăreților români

DUMITRU VELEA A CÎȘTIGAT 
„MARELE PREMIU AL ORAȘULUI BRATISLAVA"

BRATISLAVA, 24 (prin telex). în 
localitate s-a încheiat concursul In
ternațional de obstacole, care a reu
nit timp de trei zile călăreți din 7 
țări: Ungaria, Polonia, Bulgaria, Au
stria, România, R.F. a Germaniei și 
Cehoslovacia. în ultima zi, reprezen
tanții noștri au obținut noi succese. 
Astfel, Dumitru Velea a triumfat 
în cea mai importantă probă a con
cursului, „Marele premiu al orașului 
Bratislava" pe care l-a cîștigat cu 
calul Viteaz, depășind 48 de adver
sari Pe locul al doilea s-a situat 
austriacul Zebysch cu calul Sasso, 
iar pe al treilea polonezul Ko- 
walczyc cu Chandzar. Au urmat în 
clasament Grof (Ungaria) cu Szenve- 
dely, Donos (Cehoslovacia) cu Rip 
Corby și dr. Hanulay (Bratislava) pe 
Caravella. Proba pe echipe a fost 
cîștigată de reprezentanții Poloniei 

acum. în capitală, însă, se bate pa
sul pe loc și chiar și la Sibiu, 
centru cu o puternică tradiție în 
sărituri, se observă o stagnare. Ca 
să nu mai vorbim de Cluj, unde 
absența unui antrenor calificat face 
imposibil progresul în acest sport 
de pură tehnicitate. Doar la Ora
dea se simte un reviriment puter
nic, deși aici condițiile de pregătire 
nu sînt dintre cele mai strălucite, 
ba s-ar putea spune, chiar dimpo
trivă.

Să sperăm, însă, că succesul cam
pionatelor internaționale va fi un 
stimulent în munca antrenorilor, a 
comisiilor județene, a celor chemați 
să contribuie la dezvoltarea acestui 
sport. Competiția de la București 
a demonstrat că unii săritori au o 
valoare certă, dar, în același timp, 
a reliefat golul dintre fruntași și 
ceilalți practicanți ai salturilor în 
apă. în această privință, așteptăm 
și poziția federației de specialitate.

D. STANCULESCU

terminat învingător în probele de 
200 m fluture — 2:08,7 și 400 m 
mixt 4:39,4.

Alte rezultate: masculin : 400 m 
liber — Brinkley (Anglia) 4:14,1; 
100 m bras — O'Connell (Anglia) 
1:08,6; 100 m spate — Cseh (Unga
ria) 1:01,2; feminin: 100 m spate 
— Gyarmaty (Ungaria) — 1:08,6; 
400 m liber — Green (Anglia) — 
4:44,0; 100 m fluture — Turoczy 
(Ungaria) — 1:08,4.

CEHOSLOVACIA (etapa a 20-a): 
Lokomotiv Kosice — Jednpta Tren- 
cin 1—0; Z.V.L. Jilina — Tatran 
Preșov 4—1 ; Slavia Praga — A.C. 
Nitra 1—0 ; Banik Ostrava — T.Z. 
Trijinec 5—0 : Zbrojovka Brno — 
V.S.S. Kosice 3—2;SkloUnion Tepli- 
ce — Sparta Praga 1—1 ; Slovan 
Bratislava — Spartak Tmava 2—2; 
Dukla Praga — Inter Bratislava 
1—o (ultimele două partide s-au 
disputat joi). Clasament: 1. Sioyan 
Bratislava — 29 p, 2. V.S.S. Kosice 
— 28 p, 3. Dukla Praga — 25 p.
IN PRELIMINARIILE OLIMPICE

La Tunis s-a disputat primul 
meci dintre selecționatele Tunisiei 
și Marocului contînd pentru preli
minariile turneului olimpic. Partida 
s-a încheiat cu un rezultat de ega
litate : 3—3 (2—2).

internațional de înot și turneu 
internațional de polo, la Bel
grad.

28— 14.V. CICLISM. — Turul 
Spaniei

29 — FOTBAL. — C. E. (sfer
turi de finală) : Ungaria — Ro
mânia. Italia — Belgia, Anglia— 
R.F.G. Preliminarii C.M. : Aus
tria — Malta

29— 30. POPICE. — Meci Iu
goslavia — România și turneu 
internațional, la Zagreb.

30 FOTBAL. — C.E. (sferturi 
de finală) : Iugoslavia — URSS. 

(Kozyck, Kowalczyk, Wawrinîak). E- 
chipa României s-a situat pe locul 
2, fiind urmată de cea a Ungariei și 
a Bratislavei. In proba de închidere 
victoria a revenit polonezului Ko- 
walczyc cu Chandzar, urmat de com
patriotul său Kozycki cu Arbus. Ve
lea cu Viorica a ocupat locul 4. Că
lăreții noștri s-au deplasat Ia 
Kiskunhalasz, unde vor participa la 
un nou concurs de obstacole.

SCRIMERI ROMÂNI 

PESTE HOTARE
Turneul individual de floretă- 

masculin desfășurat la Budapesta 
în continuarea „Cupei Gaudini" a 
luat sfîrșit cu victoria sportivului 
francez Christian Noel care și-a în
vins — în finală — toți adversarii. 
Pe următoarele locuri s-au clasat : 
Simoncelli (Italia) 3v; 3. Lisewski 
(Polonia) 2 v; 4. Herder (R.D.G.) 2 v; 
5. Schenke] (R.D.G.) 2 v; 6. Magnan 
(Franța) 1 v.

După cum se vede, în episodul 
final nu au reușit să se califice 
nici unul din floretiștii români Și 
nici un reprezentant al țării gazdă.

★
La Minsk, tradiționala competiție 

internațională a floretisteior a reunit 
peste 100 de trăgătoare din U.R.S.S., 
Ungaria, Polonia. Cehoslovacia, An
glia, Franța, R.F. a Germaniei, Su
edia, Cuba, S.U.A Austria șa.

In întrecerea individuală care s-a 
încheiat cu victoria campioanei mon
diale Marie Chantal-Demaille (Fran
ța) sportivele noastre au fost elimi
nate în primele trei tururi : Văduva. 
Priscorniță (turul I). Pricop (t. II), 
Vicol și Bartoș (t III).

In proba pe echipe, reprezentativa 
României a cîștigat primul meci cu 
10—6 în fața Austriei șl a întrecut 
cu scorul de 9—7 formația Ceho
slovaciei. întrecerea continuă.

GRUPELE TURNEULUI
OLIMPIC DE HANDBAL

Turneul olimpic de handbal, 
competiție care stirnește un deose
bit interes atîț prin noutatea sa 
(reapare în circuitul marilor con 
fruntări internaționale după 36 de 
ani), cit mai ales prin echilibrul 
de forte existent între majorita
tea formațiilor participante, are a- 
cum alcătuirea stabilită. Se știe, 
de pildă, că selecționata României 
face parte din grupa C, alături de 
reprezentativele R. F. a Germanici, 
Norvegiei și Spaniei. Iată și al
cătuirea celorlalte grupe prelimina-

Tragerea cu frînghia — exercițiu fizic folositor și amuzant — este larg practicată în R. P. Chineză, cu 
prilejul festivităților populare. Fotografia alăturată — transmisă de agenția CHINA NOUA — ne arată 
tinere sătence din comuna Peiling (provincia Kiangsu) participind, cu elan, la o asemenea întrecere.

VEȘTI DIN TARILE SOCIALISTE
HALTEROFILII POLONEZI SÎNT REDUTABILI

Nu mai este un secret pentru ni
meni : de o bună bucată de 'Teme 
una dintre cele mai puternice e- 
chipe de haltere din lume este cea 
a Poloniei, în frunte cu Waldemar 
Baszanowski, în repetate rînduri 
campion și recordman al lumii. Peș
te puțină vreme, mai precis in pri
ma jumătate a lunii mai, haltero
filii polonezi vor fi prezenți în țara 
noastră. 1a Constanța, cu prilejul 
campionatelor europene.

întrecerea constituie o etaPă deo
sebit de importantă în vederea com
petiției supreme de anul acesta. J O. 
de la Miinchen, Ca si îaintea Olim
piadei din Mexic, halterofilii polo
nezi își vor desăvîrși pregătirile la 
Font-Romeu, în Franța. Timpul pe
trecut acolo în 1968 a avut repercu
siuni deosebit de favorabile si se 
așteaptă ca si anul acesta urmările 
acestui staeiu de pregătire să fie la 
fel de fructuoase.

Sportivii Pregătiți de antrenorii 
Roguski si Dziedzik se prezintă cu o 
carte de vizită bogată. De pildă, a- 
nul trecut, la Lima, ei au obtinut 
două medalii de aur (Smaicerz. la 
..muscă" și Kaczmarek la „ușoară") 
două de argint („cocoșul" Trebicki și 
„ușorul" Baszanowski), în timp ce la 
europenele de la Sofia s-au arătat, 
de asemenea, printre cei mai pu
ternici.

Pentru C.E. de la Constanta, ca si 
pentru J.O. de la Miinchen, se află

KATOWICE, 24 (prin telex, de Io 
trimisul nostru special).

Odată ce ultimii concureți pre
zenți la campionatele europene de 
lupte libere au efectuat cîntarul o- 
ficial, au dispărut numeroase sem
ne de întrebare : va concura la 
grea Medved sau tînărul Mode- 
badze ? Bulgaria, care a deplasat 
la unele categorii doi și chiar trei 
luptători, ce formație va alinia ? 
A urmat al doilea moment de ne
liniște și emoții — cel al tragerii 
la sorți. Spre neșansa unora dintre 
luptătorii noștri, sorții le-au desem
nat pe cei mai valoroși adversari 
din categoriile respective. Dar, a 
venit și cel mai dificil examen : 
meciurile.

Pe două din cele trei saltele au 
intrat concomitent doi dintre luptă
torii români : Ion Arapu (cat. semi- 
muscă), căruia i-a fost opus Ognian 
Nikolov (Bulgaria), medaliat cu 
bronz la campionatele mondiale de 
anul trecut, vicecampion european 
la ediția din 1969, și Nicolae Du
mitru (cat. cocoș) cu Laszlo Klinga 
(Ungaria). Arapu, după cîteva mo
mente de tatonare, a prins un pi
cior al adversarului, dar luptătorul 
bulgar a evitat atacul. In conti
nuare. Arap au repetat procedeul 
tehnic și, de astă dată, i-a reușit, 
fixîndu-și adversarul în parter, 
după care l-a trecut pe acesta prin 
pod luînd un avantaj de trei puncte 
în acest timp, Dumitru conducea 
și el, dar numai cu 1—0. Totuși în 
repriza secundă, atît Arapu cit și 
Dumitru au fost egalați, iar în ul-

S-A ÎNCHEIAT TURUL 

CICLIST AL MAROCULUI
RABAT, 24 (Agerpres). — Turul 

ciclist al Marocului a luat sfîrșit cu 
victoria rutierului sovietic Valeri 
Lihaciov. El a fost urmat în clasa
mentul final de Fedor den Hertog 
(Olanda) — la 13 sec.. Strakov 
(U.R.S.S.) — la 59 sec., Labocha 
(Polonia) — la 1:04 și Guitard 
(Franța) — la 1:52.

Ultima etapă a cursei, disputată 
pe traseul Eljadida — Casablanca, 
a revenit olandezului Wi] Lupens, 
cronometrat pe distanța de 165 km 
în 4 h 03:35. în același timp cu în
vingătorul au sosit Lihaciov, Ham- 
za (Algeria), Esclassan (Franța) etc.

rii : GRUPA A : Danemarca. Sue
dia. U R.S.S.. Polonia ; GRUPA B . 
R. D Germană, Cehoslovacia. Is
landa. Tunisia ; GRUPA D : Iugo
slavia, Ungaria, Japonia, S.U.A

Deci, după consumarea (să spe
răm. cu bine pentru echipa noas
tră !) a preliminariilor, handbaliș- 
tii români vor avea în față, în 
cea de a doua grupă semifinală, 
primele două clasate din grupa D, 
mai mult ca sigur echipele Iugo
slaviei și Ungariei.

tn pregătire două echipe : una olim
pică și alta de speranțe. Cei mai 
buni vor fi aleși dintre : Janus Mac- 
keiwicz (24 ani) și Zigmund Smai
cerz (30 ani) — cat muscă ; Waiter 
Szoltysik (29 ani) și Henry Trebicki 
(31 ani) — cat. cocoș; Jan W'oinowski 
(25 ani), Mieczyslav Nowak (35 ani).
Kazimierz Czarnecki (23 ani), Gre- 
gorz Ciura (19 ani) — cat. Pană ;

DOCUMENTELE PRIETENIEI
La sediul editurii sovietice „Edu

cație fizică și sport" din Moscova 
s-a inaugurat expoziția cărții spor
tive cehoslovace, care s-a bucurat 
de un remarcabil succes. Sînt'expu
se producțiile a două edituri specia
lizate, „Oiympia" din Praga și 
„Sport" din Bratislava. în admira
bile condiții grafice sînt publicate 
sute de titluri de cărți, aparținînd 
celor mai variate discipline spor
tive. Interesante sînt traducerile 
reciproce din literatura sportivă so
vietică în limbile cehă și slovacă 
și zecile de lucrări de specialitate 
editate direct în limba rusă, creîn- 
du-se astfel un admirabil sistem 
de informare în ambele sensuri, cu 
privire la cele mai noi metode și 
sisteme de pregătire.

E. BUTU

tima parte a meciurilor ei au pier
dut înainte de limită : Arapu a fost 
contrat în timp ce încerca să fina
lizeze un atac din lateral și fixat 
cu umerii pe saltea, iar Dumitru a 
primit al treilea avertisment, fiind 
descalificat.

Insuccesul primilor noștri luptă
tori a fost însă compensat de fru
moasa evoluție a tînărului debutant

PUNERE LA PUNCT
O mult așteptată punere la 

punct și-a făcut loc printre ho- 
tărîrile recent încheiatei reu
niuni de al Copenhaga, a comi
tetului director al Federației in
ternaționale de tenis. După cum 
am anunțat, echipa Republicii 
Sud-Africane a fost exclusă din 
actuala ediție a „Cupei Davis". 
Țara în care se practică oficial 
discriminarea rasială, în toate 
domeniile de activitate, inclusiv 
sportul, nu este primită în tra
diționala — și cea mai mare — 
întrecere a rachetelor.

Hotărirea era așteptată, cerută 
de întreaga opinie publică. Ace
eași țară, care n-are drept de 
participare la Olimpiadă și la 
alte competiții mondiale de an
vergură, încearcă de mai multă 
vreme să reintre în circuitul ma
rilor întreceri, făcînd breșă în 
tenis, acolo unde a deținut cînd- 
va o poziție printre fruntași. 
Exclusă încă de la ediția din 
1969 a „Cupei Davis", echipa 
Africii de Sud a făcut de atunci 
încercări zadarnice de a reveni 
în competiție. Anul acesta — 
spre surprinderea tuturor — or
ganizatorii se grăbiseră să-i ofi
cializeze reprimirea, înscriind 
formația R.S.A. în coada grupei 
B a zonei europene. Fixarea 
Portugaliei ca primă adversară 
(trasă la sorți...) avea și ea sem
nificații transparente, alăturarea 
cu o țară colonialistă asigurînd. 
chipurile un start fără inciden
te.

Dar dacă portughezii, amici 
cu promotorii politici de apart
heid, nu aveau nimic de spus la 
acest subiect, ceilalți partici
panți n-au ezitat să-și exprime 
fățiș părerea. Un val de pro
teste s-a ridicat împotriva read- 
miterii sud-africanilor în între

Waidemar Baszanowski (36 ani). 
Zbigniew Kaczmarek (25 ani) — cat. 
ușoară ; Henryk Stepak (27 ani) — 
cat. mijlocie : Norbert Ozimek (26 
ani), Czeslav Paterka (28 ani), Ste
pan Sochalski (23 ani) — cat semi
grea; Marek Golab (30 ani) — cat. 
grea.

Antrenorii Roguski și Dziedzik vor 
să înscrie cîte doi sportivi la cel pu
țin două categorii, așa cum au făcut 
anul trecut la Lima, cînd Kaczmarek 
a cucerit titlul mondial înaintea lui 
Baszanowski.

De un mare interes se bucură și 
fotografiile-document expuse, din
tre care le remarcăm pe cele ce 
fixează momentele primei Sparta- 
chiade organizate în Cehoslovacia, 
în anul 1921, ca și imaginile celor 
ce au înființat prima Federație 
proletară ye educație fizică, la Pra
ga, în 1926. O fotografie foarte ra
ră, reprezintă vizita făcută dinamo- 
viștilor din Moscova de o echipă 
de fotbal cehoslovacă. Interpret al 
delegației cehe era neuitatul Iulius 
Fucik.

Expoziția este vizitată zilnic de 
un numeros public, fiind socotită 
drept o manifestare a prieteniei 
sportive dintre cele două țări.

Emil Butu (muscă), în meciul său 
cu apreciatul luptător turc, Salim 
Bak. Chiar din prima repriză, Butu 
a atacat cu mult curaj picioa
rele adversarului, dar Bag. s-a arun
cat înafara saltelei și a evitat astfel 
fixarea. Butu a atacat din nou la 
picioare, mult mai decis însă și 
l-a trecut pe luptătorul turc prin 
pod, deși putea să obțină tușul de 
care Bak a scăpat ca prin urechile 
acului. Hotărît să termine cit mai 
repede partida, Butu a finalizat un 
salt, în min. 2,23 ducîndu-și adver
sarul direct cu umerii pe saltea și 
obținînd un tuș mult aplaudat.

Reprezentantul țării noastre de 
la cat. semiușoară, Petre Poale- 
lungi, I-a întîlnit pe elvețianul An
dre Chardonnens. Ca și la C.M. de 
anul trecut, Poalelungi a obținut 
victoria înainte de limită, de astă 
dată, Chardonnens accidentîndu-se 
în min. 2,15, cînd rezultatul era net 
favorabil luptătorului nostru: 
6—1.

Vicecampionul mondial Ludovic 
Ambruș, l-a învins categoric la 
puncte (12—4) pe Ioanidis Ștefanos 
(Grecia).

Costin CHIRIAC

cerile „Salatierei de argint". Mai 
multe țări — printre care Ceho
slovacia, U.R.S.S., Suedia — au 
anunțat că se vor retrage din 
competiție, în caz că reprezen
tanții rasismului oficializat vor 
pătrunde pe terenurile celei mai 
frumoase competiții de tenis.

A fost nevoie de această reu
niune specială a F.I.L.T. pentru 
a soluționa problema, pe pre
mise de rațiune și principialita
te. Se știe, cu 5 voturi contra 2. 
forul suprem al tenisului a pus 
la locul lor pe tenismenii sud- 
africani. Adică în afara întrece
rilor pentru ..Cupa Davis". Aces
tea pot continua acum, într-o 
atmosferă curată, propice per
formanței.

Nu putem decît să ne expri
măm surprinderea că s-a ajuns 
la o asemenea situație, necesi 
tind intervenția de urgență a 
celor în drept, pentru a repara 
ceea ce decizia pripită a altora 
stricase de la început. De ce se 
insistă pe o teză potrivnică rea
lității și vieții ? Cine are interes 
să tulbure buna desfășurare a 
unei competiții sportive de suc
ces ?

Evident. îi cunoaștem prea 
bine pe toți acești susținători ai 
rasiștilor de la Pretoria, acei ca
re pledează pentru toleranță în 
viața internațională față de „in
ventatorii" celor mai intolerante 
practici, la ei acasă.

Lor le putem spune, cu certi
tudine, că atîta timp cit Repu
blica Sud-Africană nu va fi 
primită printre participanții la 
Jocurile Olimpice, ea rămine in
dezirabilă și în tenis.

Radu VOIA

CONCURSUL INTERNATIONAL 
DE DIRT-TRACK DE LA SOFIA

SOFIA 24 (Agerpres). — Pe pista 
stadionului „Vitoșa" din Sofia s-a 
disputat concursul internațional de 
dirt-track pentru premiul ziarului 
„Narodna Mladej" La individu l, 
victoria a revenit lui Anatoli Mi
ronov (U.R.S.S.) cu 15 puncte. Clasa
ment pe echipe: 1. U.R.S.S. -29 
puncte; 2. Bulgaria — 25 puncte; 3. 
Austria — 18 puncte; 4. România — 
16 puncte; 5. Bulgaria (formația se
cundă) — 15 puncte; 6. Ungaria — 
5 puncte; 7. Iugoslavia — 2 puncte.

TELEX
Selecționatele de tenis de masă ale R.P. 
Chineze și-au continuat turneul in SUA, 
întîlnind în orașul Memphis, o selecțio
nată americană. S-au disputat zece par
tide. fiecare echipă cîștigînd cîte cinci. 
In continuarea turneului, sportivii chi
nezi vor evolua la Los Anceles.■
Tradiționalul cros al ziarului „Pravda", 
desfășurat anul acesta la Chișinău, a 
reunit la startul diferitelor probe peste 
1 200 de concurenți. Proba seniorilor, dis
putată pe distanta de 8 000 m. a fost 
cîștigată de Ivan Parlui cu timoul de 
23:04,8. La senioare, pe distanta de 2 OOQ 
m. a terminat învingătoare Tatiana Ka- 
zankina, cronometrată în 6:01,0.

Reprezentativa de tenis a statului Chile 
s-a calificat în finala zonei americane 
a „Cupei Davis“. în semifinala ce se 
desfășoară la Rio de Janeiro, tenismanii 
chilieni conduc cu 3—1 echipa Braziliei. 
Punctul decisiv calificării a fost obtinut 
de Jaime Pinto Bravo, care l-a învins 
cu 6—3. 2—6. 6—2, 6—2 pe Edson Man- 
darino. în ultima partidă de simplu se 
vor întUni Jaime Fillol și Thomas Koch.
■
La o săptămînă după ce a cîștigat cursa 
Liege — Bastogne — Ltege, ciclistul bel
gian Eddy Merckx și-a adjudecat o altă 
probă clasică „La Fleche Wallonne'*, per
formantă realizată în trecut doar de el
vețianul Ferdinand Kubler și belgianul 
Stan Okkers. Disputată între Verviers 
și Marcinelle (249,500 km), cursa s-a ter
minat cu sprintul unui pluton masiv, 
Merckx întrecîndu-i cu o lungime de 
bicicletă pe francezul Poulidor. Pe locul 
trei s-a clasat Vanweste (Belgia) — toți 
cu timpul de 6h 25:00. în urma acestei 
victorii, Eddy Merckx conduce în tro
feul ..Super Prestige-Pemod“ cu 173 p, 
secundat de Poulidor — 120 p.

Tn cadrul concursului internațional de 
atletism, desfășurat la Lawrence (Kan
sas) în prezența a circa 40 000 de spec
tatori. americanul Jim Ryun, recordman 
mondial în probele de 1 500 m și o milă, 
a stabilit cea mai bună perforrhanță 
mondială a sezonului în cursa de o 
milă cu timoul de 3:57.1. Proba de sări
tură cu prăjina s-a încheiat cu victoria 
recordmanului mondial Kjeli Isaksson 
(Suedia), care a trecut peste ștacheta 
înălțat?, la 5.31 m. Pe locul doi, cu ace
lași rezultat, s-a clasat compatriotul 
său Hans Lagerquist, urmat de ameri
canul Bob Seagren cu 5,20 m. Sprinte
rul american Herb Washington a cîști
gat cursa de 100 yarzi plat cu timpul 
de 9,2.

La Ankara, tn cadrul turneului de cali
ficare pentru campionatul european de 
baschet (juniori) s-au întîlnit formațiile 
Cehoslovaciei și R.F. a Germaniei. Vic
toria a revenit baschetbaliștilor ceho
slovaci cu scorul de 79—61 (40—30).
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