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In cinstea zilelor de 1 și 2 
Mai, comitetele U.T.C. ale sec
toarelor din municipiul Bucu
rești au alcătuit pentru zilele de 
28, 29, 30 aprilie, 1 și 2 mai? 
interesante și atractive progra
me cu caracter sportiv adresate 
tuturor amatorilor. Astfel, în or
ganizarea comitetului U.T.C. al 
sectorului 3, la baza sportivă 
Metalul va avea loc pe data de 
28 aprilie la ora 15,30, crosul 
„Să întimpinăm 1 Mai“, la star
tul căruia se anticipează a fi 
prezenți numeroși tineri. între 
zilele de 29 aprilie — 2 mai, 
mai mult de 300 de amatori de 
drumeție vor participa la ex
cursii pe Valea Prahovei și tot

IAȘUL SPORTIV PREGĂTEȘTE 

UN FRUMOS PROGRAM
în contextul activităților pri

lejuite de 1 Mai, sportul este și 
în Iași la loc de cinste. La Con
siliul județean pentru educație 
fizică și sport, prof. Jon lacob, 
vicepreședinte al acestui organ, 
ne-a pus la dispoziție un plan 
al activităților sportive ce vor 
avea loc. Un plan bogat și atrac
tiv prin conținutul lui.

în afara competițiilor oficiale 
în care vor fi angrenate echipele 
în ziua de 30 aprilie, iubitorilor 
de sport le vor fi oferite și alte 
întreceri cu caracter recreativ, 
fiecăruia, putem spune, după 
gust și dorință. Se vor disputa 
întreceri dotate cu „Cupele 
1 Mai“ Ia fotbal, volei, handbal 
și baschet. Vor avea loc simul
tane de șah și demonstrații la 
mai multe discipline sportive.

Dar să recapitulăm programul 
întrecerilor și să punctăm cîteva 
din acțiunile ce vor avea loc. 
Terenul Clubului sportiv munci
toresc va găzdui jocurile de bas

In continuă ascensiune, pe parcursul ultimelor 
zile, Viorel Sotiriu (Steaua) devine un adver
sar incomod pentru oricare dintre tenismenii 

noștri'
Fotoi Theo MACARSCHI

HANDBALISTII DE LA
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 

JOACĂ LA VIENA
In cursul după-amiezii de ieri 

a părăsit Capitala echipa mascu
lină de handbal a Universității 
București, care efectuează un tur
neu de mai multe jocuri în Aus
tria, pe perioada 25 aprilie — 2 
mai. Handbaliștii bucureșteni vor 
juca la Viena cu echipe din prima 
ligă a campionatului Austriei.

Din lotul studenților fac parte, 
printre alții, jucătorii Voinea, 
Cosma, Ștef, Anton, Cîrlan, Tale 
și Banciu, echipa fiind însoțită de 
antrenorul emerit Eugen Trofin

SPORTIVII ȘCOLARI 
PE MĂRILE STADIOANE

ALE CAPITALEI
în București, ca și în celelalte o- 

rașe din țară, marea 'majoritate a 
școlilor generale, școlilor profesio
nale și liceelor și-au transformat 
curțile în ministadioane sau baze 
sportive complexe, unde tineretul 
studios își desfășoară o rodnică și 
susținută activitate sportivă. Mai 
sînt însă școli generale, profesio
nale și licee care dispun de spații 
insuficiente chiar și pentru marca
rea unui simplu teren de volei. Pen
tru aceste școli, ca de altfel și pen- 

, tru unitățile cu mijloace materiale 
incomparabil mai bune s-au creat 
posibilități ca elevii să poată be
neficia, in mod gratuit, de toate 
instalațiile speciale ale stadioanelor 
sau complexelor marilor cluburi și 
asociații sportive orășenești. Cum 
s-a acționat pentru transformarea 
curților școlilor în baze sportive și 
în ce măsură profesorii de educație 
fizică înțeleg să se folosească de în
lesnirile ce li s-au făcut (liberul ac
ces al elevilor pe pistele stadioane
lor)? La aceste întrebări am căutat

în aceste zile se va desfășura, 
la Pădurea Pustnicul un concurs 
de orientare turistică.

Lioeele și școlile profesionale 
din sectorul 2, prin reprezenta
tivele lor, își vor disputa în ziua 
de 29 aprilie, pe stadionul Co- 
lentina, „Cupa 1 Mai“ la volei 
(fete) și iotbal (băieți).

Comitetul U.T.C. din sectorul 
8 va organiza în Parcul copi
lului, pe data de 2 mai, începînd 
de la ora 10, o adevărată ser
bare cîmpenească. Tot atunci, 
stadionul Olimpia (sectorul 4) 
va găzdui o serbare sportivă, a 
cărei deschidere festivă va avea 
loc la ora 9. în continuare, a-

chet, cel de la Penicilina parti
dele de fotbal, iar terenurile de 
la Voința vor fi în zilele de 
1 și 2 mai ale handbalului. Are
na de la Nicolina va găzdui 
„Cupa 1 Mai“ la popice. Tot la 
Voința se vor disputa meciurile 
de volei. La clubul C.F.R., 
față-n-față cu amatorii de șah, 
se vor afla sportivii de la Medi
cina, în cadrul simultanului ce 
va fi dat aici. Pe terenurile 
lașului vor mai evolua luptăto
rii, scrimerii și judokanii. Se vor 
afla în toiul întrecerilor sportivi 
de la Unirea, Textila, C.S.M., U- 
niversitatea, Voința, Medicina, 
Siderurgistul.

La cîțiva kilometri de Iași, 
într-o zonă de o rară frumuse
țe, oamenii, prin munca lor en
tuziastă, au completat splendi
dul decor cu o minunată bază 
de agrement E vorba de zona 
de la lacul Ciric, mult îndrăgită 
de cei ce doresc să-și petreacă 
timpul liber. Aici, pe luciul

Puncte de reper după „Turneul celor 8"

CINE URCA, CINE COBOARĂ, 
PE SCARA TENISULUI?

mult 
echi- 
mult 

ac-

Peste ceva mai 
de o săptămînă, 
pa țării va lua 
așteptatul start în 
tuala ediție a „Cupei
Davis". Un start pe 
care-1 dorim însoțit și 
acum de acele remar
cabile succese, înscrise 
în palmaresul primelor 
noastre rachete la ulti
mele lor apariții în 
competiția supremă a 
tenisului.

Alcătuirea echipei Ro
mâniei este cunoscută 
Titularilor de necontes
tat Ilie Năstase și Ion 

se alătură de această datăȚiriac, li
Petre Mărmureanu și Toma Ovici. 
Un „cvartet* puternic și — avem

DUMINICĂ, IN GIULEȘTI 

ECHIPA Df RUGBY A ROMÂNIEI 
ÎNTÎLNESTE SELECȚIONATA' MAROCULUI

După cum s-a mai anunțat, dumi
nică echipa națională de rugby a 
României debutează în noua ediție 
a „Cupei națiunilor — F.I.R A.*, ju- 
cînd la București cu reprezentativa 
Marocului. Partida va avea loc pe 
stadionul Giulești, începînd de ia ora 
17.

Echipa țării noastre va fi formată 
astă-seară în urma jocului de antre

Ww
La stadionul Con
structorul din Ca
pitală : elevi ai Șco
lii generale nr,' 96 
Foto: M. FELIX 

răspuns vizitând citeva școli bueu- 
reștenc.

RECORD LA 
CAPITOLUL „IMPROVIZAȚIE"

Dacă vreți să aflați pînă unde 
poate merge improvizația, stimu
lată de dorința sinceră a unui om 
de a face treabă, indiferent de con
dițiile materale pe care le are la 
dispoziție, vizitați „baza sportivă" 
a Școlii generale nr. 124 de pe 

proximativ 5 000 de tineri se 
vor întrece sau vor asista la in
teresante întâlniri de fotbal fe
minin, handbal (băieți și fete), 
baschet (fete), volei (băieți și 
fete), box (cu participarea a- 
sociațiilor sportive Voința și O- 
limpia), judo, haltere, ciclism și 
tir cu arcul.

La nivelul municipiului Bucu
rești, prin intermediul Biroului 
de turism pentru tineret, se vor 
organiza între datele de 29 a- 
prilie — 2 mai excursii atât pe 
itinerariile montane interne, cît 
și în străinătate. în aceste ac
țiuni vor fi cuprinși aproxima
tiv 4 700 de tineri.

apei, vor începe să alunece băr
cile și hidrobicicletele. Un alt 
loc ce va fi cu siguranță popu
lat se află în zona Bucium. E 
vorba de pădurea Repedea, unde 
în splendidul decor natural *de 
aici vor avea loc programe cul
tural-sportive, în cadrul cărora 
muzica și dansul își vor da în
tâlnire cu sportul.

Cu siguranță că demonstra
țiile de lupte, judo și box ale 
sportivilor de la Nicolina. Școa
la sportivă, Unirea și Tercm 
vor primi aplauze la scenă des
chisă.

în zilele de 1 și 2 mai, la Iași 
și în împrejurimi, în locuri atît 
de frumoase și îndrăgite de lo
calnici, iubitorii sportului și ai 
drumeției vor petrece clipe de 
neuitat în aceste zile de sărbă
toare, la Iași, sportul va ocupa 
un Ioc prioritar în preocupările 
locuitorilor orașului.

Constantin ALEXE

impresia — mai omogen față de 
unele formule anterioare. Ultimii 
doi nominalizați s-au făcut cunos- 
cuți după turneul de selecție din 
Capitală care ne-a reținut atenția 
pe parcursul întregii săptămîni tre
cute.

A fost o selecție judicioasă ? Mai 
mult ca oricînd, desigur. O dove
desc net rezultatele înscrise pe ta
bloul cuprinzînd cele 8 nume puse 
în discuție. Mărmureanu a cules 
victorii în serie neîntreruptă — în 
total șapte — iar Ovici a suferit 
o singură înfrîngere, în fața aces
tuia, dispunînd în schimb de toți 
ceilalți șase competitori.

Cunoscuta controversă — aceea
Radu VOIA

(Continuare In pag. a 4-a)

nament, care va avea loc pe terenul 
Constructorul (ora 16). Formația pro
babilă va întîlni cu acest prilej XV- le 
Constructorului, întărit cu rezervele 
lotului A.

Selecționata Marocului sosește în 
Capitală, la aeroportul Otopeni, vi
neri după-amiază, în jurul orei 16, 
via Frankfurt.

str. Uranus. Este o școală care 
funcționează într-o clădire cu o 
vechime apreciabilă. Curtea școlii, 
cît un... degetar. Ei bine, în aceas
tă minicurte, de altfel complet 
asfaltată, am găsit marcate și do
tate cu instalațiile aferente, nici 
mai mult nici mai puțin de trei 
terenuri sportive. Aceasta, în ciu
da faptului că terenul de volei, în 
pantă, ocupă curtea aproape în to
talitate. Intr-o latură a ei, la înăl
țime regulamentară, prins de gar

Dembrovschi și Dinu in atac, urmăriți îndeaproape de Cadar și Ealint, sub privirile atente ale lui J.upescu 
(Fază din jocul de verificare Lotul național — Steagul roșu 3—2) Foto : S. BAKCSY

REVENIT, IERI, ÎN CAPITALĂ DE LA POIANA BRAȘOV 

LOTUL NAȚIONAL DE FOTBAL SUSȚINE ASTĂZI 
UN JOC-ȘCOALĂ CU ECHIPA OE TINERET DINAMO 
• Nunweiller - complet refăcut • S-a renunțat la Pescaru • Plecarea la Budapesta - miine dimineață

Ieri, la ora prînzului, Iotul națio
nal s-a înapoiat în Capitală, venind 
de la Poiana Brașov, unde a efec
tuat o primă etapă de pregătire, 
înaintea meciului cu reprezentati
va Ungariei

In ultima zi a șederii în fru
moasa stațiune turistică de la poa
lele Cristianului Mare, programul 
tricolorilor a cuprins activități spe
cifice refacerii și îmbunătățirii ca
pacității de efort, după partida 
susținută în compania Steagului 
roșu. Astfel, luni dimineață jucă
torii au participat la o plimbare 
de două ore, în grup, prin împre
jurimile Poîanei Brașov; iar în 
după-amiaza aceleiași zile au efec
tuat un antrenament cil caracter 
individualizat, în cadrul căruia au 
fost solicitați, în special, aceia din
tre selecționabili mai puțin folo
siți în jocul de verificare de du
minică.

VINERI Șl SIMBĂTĂ, LA „FLOREASCA"

ROMÂNIA - CANADA
LA GIMNASTICĂ FEMININĂ
Vineri și sîmbătă, sala Floreasca 

din Capitală va găzdui întâlnirea 
internațională de gimnastică dintre 
echipele reprezentative feminine 
ale României și Canadei. După fi
nala campionatului național pe 
echipe (de la Galați) și la două 
săptămîni de la „internaționalele* 
României, aoesta este al treilea exa
men pe care-1 susțin în acest se
zon gimnastele noastre fruntașe.

Din punct de vedere al rezultatu
lui, este mai presus de orice în
doială că sportivele canadience nu 
vor pune nici un fel de probleme 
selecționatei noastre. La campiona
tele mondiale de la Ljubljana, din 
1970, echipa României a devansat 
cu 20 de puncte reprezentativa Ca- 
nadei (clasată pe locul • 12), ceea ce 
ne îndreptățește să sperăm că în 
meciul de la finele săptămînii com
ponentele formației române vor 
evolua degajat, putând astfel să-și

dul de sîrmă care delimitează 
curtea, tronează un panou de bas
chet. In partea opusă, după un colț 
de clădire, se poate vedea poarta 
de handbal. Dar, cum stâlpii aces
teia, în cazul că ar fi fost din 
lemn, și îngropați; ar fi ciuntit 
din terenul de volei, s-a ajuns la 
soluția să fie... pictați direct pe 
peretele clădirii. Pe jos, în fața por-

G. ȘTEFÂNESCU
(Continuato în pag, a 3-aj

Ziua de ieri, marți, a fost rezer
vată, în prima sa jumătate, depla
sării cu autocarul la București; 
iar după-amiază. unui antrenament 
general cu' profil fizico-tehnic, de 
intensitate medie și strict indivi
dualizat. A participat lotul celor 
17 jucători. inclusiv Nunweiller 
VI, complet refăcut după întinde
rea suferită săptămînă trecută. (La 
Pescaru s-a renunțat).

In cursul dimineții de astăzi are 
loc o ședință teoretică de pregătire, 
prilej cu care va fi analizată com
portarea în ansamblu și individu
ală a jucătorilor în meciul-test 
susținut cu Steagul roșu.

După-amiază, lotul va susține un 
joc-școală, de fapt ultimul antrena
ment în țară pînă la plecare, pro
gramată pentru mîine dimineață, 
cu avionul, spre Budapesta. Ad
versarul tricolorilor în întâlnirea 
de astăzi va fi formația de tineret 

valorifice întreaga gamă a posibi
lităților lor.

Echipa Canadei, care a sosit luni 
seara în Capitală, a efectuat marți 
dimineața un prim antrenament la 
care au participat următoarele gim
naste : Jennifer Diachun, Lise Ar
senault, Teresa McDonnell, Nancy 
McDonnell, Susan Buchanan, Sha
ron Tsukamoto și Janett Terry.

Gimnastele românce se pregătesc 
ia sala de la „23 August*, echipa 
noastră urmînd a fi alcătuită din 
lotul olimpic: Elena Ceampelea, 
Alina Goreac, xAnca Grigoraș, Ma
riana Gheciov, Felicia Dornea, 
Ștefania Bacoș, Marcela Păunescu, 
Maria Antinie. Rodica Sabău.LUNA SPORTULUI STUDENȚESCDE 'HSA IN PLINA DESFĂȘURARE

MII DE TINERI PE TERENURI ȘI ÎN SĂLILE DE SPORT
Născută din dorința de a im

pulsiona activitatea sportivă de 
masă în rîndul studențimij noas
tre, inițiativa Ministerului Educa
ției și învățămîntului. a Uniunii 
Asociațiilor Studențești și a Consi
liului Național pentru Educație Fi
zică și Sport a prins, in perioada 
15 aprilie — 15 mai, contururi pre
cise prin organizarea „LUNII 
SPORTULUI STUDENȚESC DE 
MASA." Organizarea întrecerii in
tre institute și centre universitare 
pentru cea mai bună activitate 
sportivă de masă. în perioada a- 
mintită mai sus, a dus la o pu
ternică efervescență, la căutarea u- 
nor soluții noi, atractive, pentru 
atragerea tineretului studios.

Printre obiectivele urmărite de 
această acțiune se află. în primul 
rînd, încurajarea inițiativelor pro
prii, buna desfășurare a competi
țiilor cuprinse în calendarul elabo
rat de U.A.S.R., stimularea activi
tății cercurilor de inițiere la judo, 
culturism, gimnastică modernă, 
înot etc., multiplicarea formelor 
simple de practicare a sportului, 
cum sînt drumețiile, orientarea tu
ristică și crosurile, la care se a- 
daugă, bineînțeles, educația spor
tivă individuală în căminele stu
dențești, amenajarea de terenuri 
sportive și altele. 

a clubului Dinamo Echipa proba
bilă în care antrenorul Angelo Ni- 
culescu va începe această partidă 
va fi următoarea: Răducanu — 
Sătmăreanu, Lupescu, Dinu, N. Io- 
nescu (Deleanu) — Dumitru, Nun
weiller VI — Lucescu, Dembrov
schi, Domide, Iordănescu. (M.I.)

Jennijer Diachun, campioana Canadei, la antrenamentul dc ieri dimineață

Aprecierile asupra activităților 
desfășurate se vor face săptămânal.

Ne aflăm, deci, în plină „Lună a 
sportului studențesc de masă."

Din toate centrele universitare 
ale țării au și sosit primele vești 
despre pasionantele dispute spor
tive ce au loc pe majoritatea sta
dioanelor, în săli sau bazine de 
înot.

Bucureștiul, ca prim centru 
universitar al țării, are o activi
tate demnă de relevat. La Institu
tul agronomic „Nicolae Bălcescu* 
întrecerile sînt în plină desfășu
rare. Șeful catedrei de educație fi
zică, conf. univ. Gheorghe Tătărăs- 
cu, ne vorbea cu mîndrie că la ca

„TROFEUL SPORTUL" PENTRU CÎȘTIGĂTOAREA 
„CUPEI CUPELOR" LA BASCHET FEMININ

Ziarul nostru a propus și l.I.B.A a acceptat ca echipei ciștigătcare 
a competiției internaționale de baschet feminin „Cupa cupelor", să i âe 
decearnă „Trofeul Sportul". Finala primei ediții a „Cupei cupelor" se va 
disputa, intr-un dublu meci, între formațiile Spartak Leningrad și Voz- 
dovac Belgrad. Jocurile vor avea loc la 2 mai la Leningrad și la 9 mai 
la Belgrad. Unul dintre arbitrii partidei de la Belgrad va fi George 
Chiraleu.

„CUPA CIBO“ 
LA CICLISM 
A DEBUTAT 

CU 0 ETAPĂ ANIMATĂ
BRAȘOV, 25 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru). 42 de aler
gători — cotați printre cei mai 
buni în ciclismul românesc — s-au 
prezentat marți dimineață la star
tul primei etape a competiției de 
fond „Cupa CIBO“. Organizată 
pentru pregătirea și verificarea 
potențialului rutierilor din loturile 
naționale, întrecerea a corespuns ca 
ritm și desfășurare (numeroase 
tentative au punctat cei 84 km ai 
etapei).

Traseul primei zile: Brașov — 
Sf. Petru — Bod — Hărman — 
Brașov (de două ori) cu sosirea 
în Poiana Brașov. în turul doi, 
plutonul s-a fragmentat sub acțiu
nea unor rutieri tineri. în frunte 
a rămas un grup de 22 de aler
gători. Pe străzile Brașovului. îna
intea urcușului spre Poiană, a fost 
declanșată acțiunea decisivă: au 
evadat G. Negoescu, Cristian Tu- 
doran, N. David și St. Szekely. Pe 
serpentinele spre sosire, Szekely și 
Tudoran nu au rezistat însă rit
mului și au rămas. Ceilalți doi au 
continuat lupta cu plutonul și au 
reușit performanța de a-1 învinge. 
Clasament :

1. N. David (Mureșul Tg. Mureș) 
2 h. 11:17; 2. G. Negoescu (Steaua) 
la 2 s; 3. Alex. Sofronie (Dinamo) 
la 8 s; 4. V. Burlacu (Olimpia), 5. 
Șt. Cernea (Olimpia), 6. Al. Zaros- 
chi (Dinamo). 7. Fr. Gera (Metalul 
Plopeni), 8. P. Dolofan (Steaua) — 
toți la 23 s; 9. M. Virgil (Metalul 
Plopeni). 10. S. Suditu (Olimpia), 
11. C. Ciocan (Voința) — toți la 
30 s.

Etapa a Il-a a „Cupei CIBO“ se 
dispută mîine (n.r. astăzi) pe un 
circuit de 1,6 km. în Poiana Bra
șov, pe care alergătorii îi vor aco
peri de 25 de ori. Startul se va da 
la ora 10.

C. GRUIA

tedră activează doi maeștri emeriți 
ai sportului (Elena Dobrovolschi — 
gimnastică și Olimpiu Nodea — 
handbal) precum și o maestră a 
sportului (Margareta Pruncu — 
baschet), care depun, alături de ce
lelalte cadre didactice, o rodnică 
activitate pentru angrenarea marii 
mase a studenților și studentelor 
de la „Agronomie* în viața spor
tivă a institutului Baza materială 
de aici poate asigura condiții ex
celente de practicare a sportului tu-

Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 2-a)



FINAL IN „DECADA PRIMĂVERII SPORTIVE"

Elevele Școlii 
profesionale MIU 
înaintea startului 
probei de 600 m

CAMPIONATUL FEMININ —

MECIURILOR DECISIVE

Din inițiativa C.J.E.F.S. Argeș, 
Comitetului județean U.T.C. și In
spectoratului școlar județean, inau
gurarea sezonului sportiv în aer 
liber s-a făcut în acest an, în două 
decade: prima, a unităților școla
re și a doua, a asociațiilor sportive 
sindicale.

De curînd, s-a încheiat „Decada 
primăverii sportive din cadrul șco
lilor din municipiul Pitești". Re
zultatele ei au depășit toate aș
teptările. La întrecerile de cros, 
organizate la nivelul școlilor gene
rale, au luat startul peste 8 000 
participanți, în timp ce din rîndul 
elevilor liceelor și școlilor profe
sionale au fost prezenți aproape 
3 500 elevi și eleve.

în cadrul acestei decade, fiecare 
școală a organizat zile ale atletis
mului, handbalului, fotbalului și 
minifotbalului. voleiului, gimnasti
cii, baschetului, tenisului de masă, 
zile ale sportului preferat sau ale 
activităților sportive de masă, în 
aceste întreceri au fost angrenați; 
în afara crosului, 9 200 elevi și 
eleve.

S-au remarcat: Școlile generale 
nr. 10, 1, 2, 5, 3 și 11, precum și 
Grupul Școlar Petrol, Construcții 
civile și Școala profesională U.A.P. 
Colibași, care, pe lîngă acțiunile 
competiționale, au prestat mii de 
ore de muncă patriotică pentru în
treținerea și amenajarea bazelor 
sportive. Spre exemplu, la grupul

LUNA SPORTULUI STUDENȚESC DE MASĂ

școlar al Uzinei de autoturisme Pi
tești ș-a declanșat acțiunea de a- 
menajare a unui complex sportiv 
școlar, compus din terenuri de fot
bal. handbal, volei și baschet, sec
toare de aruncări și pistă redusă 
de atletism la care s-au prestat de 
către elevii școlii peste 8 000 ore 
muncă patriotică.

O remarcă specială : marea ma
joritate a întrecerilor organizate in 
cadrul decadei au fost arbitrate de 
către absolvenții primei promoții 
de arbitri-elevi, care șl-au făcut 
astfel debutul.

în prezent, se află în desfășura
re decada primăverii sportive în 
asociațiile din întreprinderi și In
stituții.

I 
Iile FEȚEANU,
Al. MOMETE — coperspondenți

Rămas singur (întrecerea ' băieților 
s-a încheiat, la Iași, cu victoria lor- 
mației Steaua), campionatul . feminin 
de handbal programează în continua
re partide interesante, veritabile der- 
byuri, atît între fruntașe, cît și în
tre formații'e aflate în „zona lierbin- 
te“ a clasamentului. Duminică, de 
pildă, am înregistrat un puternic re
viriment al codașelor. Harnica for
mație din Cluj (stopată spre o per
formanță pe măsura valorii ei din 
cauza gabaritului redus al jucătoa
relor) a întrecut — în deplasare! — 
pe Mureșul Tg. Mureș, formație co
tată, pînă nu de mult, prinț'e jre- 
tendentele la un loc pe poli’im. Deși 
Șoș s-a zbătut cît a putut (a marcat 
10 goluri), echipa din Tg. Mureș a 
părăsit (acasă) terenul învinsă. Făiă 
„zestrea" din prima parte a cam
pionatului, Mureșul ar fi fost acum 
printre candidatele la retrogradare... 
Desigur, nu numai faptul că în ul
timul timp Cordoș n-a jucat în e- 
chipă concură la această situație pre
cară.

Performanța Universității Cluj re
deschide lupta pentru evitarea retro
gradării. Aceasta șl pentru că o altă 
echipă aflată în zona din subsolul 
clasamentului (Confecția) a întrecut 
— este drept, pe teren propriu — 
pe Rulmentul Brașov.

Problema liderului va fi — cvasi- 
definitiv — soluționată mîine, la Ti
mișoara. Dacă liderul, Universitatea 
Timișoara, învinge pe Universitatea 
București, situația se clarifică. Cu un 
avans de 5 puncte, timișorencele se 
pot socoti campioane. Dacă pierd 
meciul pe teren propriu, lucrurile 
se schimbă. Rămînînd la un singur 
punct avans și avînd de disputat ul
timul meci cu Universitatea Bucu
rești (din turul III) în Capitală, șan
sele lor se reduc simțitor, campioa
nele fiind cele care pot aspira cu 
mai multă îndreptățire Ia noul titlu.

Duminică se dispută, la Cluj, der- 
byul codașelor : „U“ Cluj — Confec
ția. Va fi o partidă de mare luptă. 
Gazdele sînt Insă handicapate de ab
sența Rodicăi Vldu (suspendată pe 
4 etape), astfel că se creează un e-

chilibru perfect. Etapa a XX-a cu
prinde însă și alte meciuri, la fel de 
importante pentru configurația cla
samentului. Textila Buhuși întîlnește 
pe Voința Odorhei (un succes al gaz
delor le-ar consolida poziția a 4-a 
în clasament), Rapid pe I.S F.S. (un 
insucces al giuleștencelor le-ar arun
ca din nou în disputa pentru evita
rea retrogradării), în timp ce Rul
mentul Brașov înfruntă pe campioană 
într-un meci de prestigiu.

După cum se vede, campionatul 
feminin a ajuns în faza meciurilor 
critice, a disperatelor încercări pen
tru salvstrea locului în prima divizie, 
a dîrzei dispute pentru titlul națio
nal. Tocmai de aceea socotim îndrep
tățită cererea de a se delega — Ia 
aceste întîlniri — cei mai experimt n- 
tați (și mai competenți) arbitri, pe 
acei cavaleri ai fluierului care pot 
asigura partidelor o desfășurare nor
mală.

CLASAMENTUL

1. „U* TIMIȘOARA 18 17 0 1 291—167 34
2. „U* București 18 15 1 2 2C1—187 31
3. I.E.F.S. 19 11 2 6 219 -192 24
4. Textila 19 8 2 9 209—228 18
5. Mureșul 19 7 2 10 206—217 16
6. Rulmentul 19 7 2 10 237—278 16
7. Voința 19 7 1 11 177-208 15
8. Rapid 19 5 3 11 191—209 13
9. Confecția 19 4 3 12 208—239 11

10. „U“ Cluj 19 4 2 13 207—981 10

PROGRAMUL SAPTAMiN’II

Joi : Universitatea Timișo-ira — U- 
niversitatea București (restanță din 
turul I) ;

Simbătă : Rapid — I.E.F.S. (teren 
Giulești, ora 17,30) ;

Duminică: Rulmentul Brașov — 
Universitatea București, Textila Bu
huși — Voința Odorhei, Universitatea 
Timișoara — Mureșul Tg. Mureș, U- 
jiiversitatea Cluj — Confecția.

...UN GÎND BUN SPRE
„VOLANUL" BICAZ

(Urmare din pag. 1)
turor studenților. Terenurile de 
fotbal, handbal, baschet, volei și 
tenis sînt ocupate în permanență. 
Sîmbăta și duminica nu mai con
tenesc competițiile, iar asistenții și 
lectorii catedrei de specialitate asi
gură cadrul tehnic necesar. Ded, 
competițiile din „Luna sportului 
studențesc de masă" se desfășoară 
din plin la Institutul agronomic din 
București.

Și alte unități de învățămînt su
perior din Capitală manifestă preo
cupare pentru angrenarea unui nu
măr cit mai mare de studenți în 
practicarea sportului. La Politeh
nica, sălile de sport, și terenurile 
nu cunosc odihna. Studenții și stu
dentele facultăților participă în 
număr impresionant la diferitele 
acțiuni sportive organizate cu pri
lejul zilei de 1 Mai. Aceeași labo
rioasă activitate și la Universita
te și A.S.E., la Arhitectură și 
I.E.F.S.

însă, veștile bune nu ne-au par
venit numai din București, ci și 
din alte centre universitare ale ță
rii. La Timișoara, de pildă, oraș 
eu o frumoasă tradiție sportivă. 
»,Luna sportului studențesc de 
masă" a trezit noi pasiuni în rîn

dul specialiștilor de la Politehnică, 
Universitate și Medicină, care au 
organizat pentru miile de stutienți 
zeci de competiții, excursii și dru
meții în locurile cele mai pitorești 
din împrejurimile capitalei bănă
țene. lașul, vechi centru universi
tar, nu vrea să rămînă mai prejos 
și ca atare a mobilizat pe stadi
oane și terenuri de sport sute șl 
sute de tineri care se întrec la 
multe ramuri sportive- cu o pa
siune demnă de subliniat. La 
Oradea, unul din tinerele centre 
universitare, activitatea sportivă de 
masă are o bună audiență în rîn
dul studențimii și. așa cum pre
ciza conf. univ. Aurel Encuțescu, 
decanul facultății de educație fizi
că, tineretul studios orădean parti
cipă în număr impresionant la în
trecerile prilejuite de „Luna spor
tului studențesc de masă". Baza 
sportivă și materială foarte bună 
asigură un cadru propice pentru 
desfășurarea în condiții excelente 
a disputelor.

Azi doar cîteva însemnări despre 
aceste multiple activități. în zilele 
următoare vom reveni cu amănun
te și din alte centre universitare, 
în care „Luna sportului studen
țesc de masă" se desfășoară din 
plin.

Din viața secțiilor

RODUL PASIUNII UNUI ANTRENOR

Qimnastică ■

<
Competiția re

zervată diviziona
relor A masculi
ne. cu intenția de 

a Ie prelungi activitatea, „Criteriul 
Primăverii", s-a încheiat duminică, 
la toate cele trei serii. Pentru tur
neul final s-au calificat formațiile 
Politehnica Galați, I.E.F.S. Bucu
rești și Universitatea Cluj. Conform 
regulamentului, ele își vor disputa 
trofeul pus în joc pe terenul forma
ției care a avut cea mai bună 
comportare : Politehnica Galați, e- 
chipă învingătoare în toate etapele 
cu 3—0. Ce considerăm demn de 
semnalat după desfășurarea acestui 
„campionat la proporții reduse", la 
care au luat parte toate echipele 
(unele dintre ele lipsite însă de 
jucătorii din lotul național) ? Mai 
semnificativ ni se pare faptul că 
acest „Criteriu" a fost un nimerit 
prilej de lansare a tinerilor jucă
tori, fie din echipele de juniori 
ale cluburilor respective, fie din 
școlile sportive. Astfel, aceștia au 
fost chemați să dea un examen de 
maturitate în formațiile de „A“ și 
mulți dintre ei s-au remarcat pe 
parcursul întrecerilor. Pe de altă 
parte, evoluția juniorilor, alături șl 
împotriva unor voleibaliști cu expe-

Sezonul competitional de caiac-canoe 
a fost deschis, recent, cu o reușită în
trecere organizată de clubul nautic uni
versitar București. Concursul a progra
mat probe de viteză (500 m), reunind 
la start un număr mare de sportivi. 
Eroii acestui matineu nautic au fost 
tinerii de la C.N.U., eiștigători In 10 din 
cele 13 curse disputate. Elevii cunos
cutului antrenor de la Clubul nautic 
universitar, prof. Stavru Teodorov, s-au 
impuă încă din prima probă, dovedind, 
pe parcursul Întrecerii, o hună pregă
tire.

Rezultate tehnice (în ordinea desfășu
rării probelor) : K1 juniori : 1. Gheor- 
ghe Ivan (CNU). 2. Grigore Coman 
(Șe. sp. nr. 2), 3. Manole Buzdugă (Șc. 
sp. nr. 2) ; K 2 juniori : 1. Anghel 
Ivan - Constantin Petcu (CNU), 2. Ion 
Rlstea - Ion Anton (CNU). 3. Dinu Con
stantin - Nicoiae Moianu (Șc. sp. nr 2); 
K 4 junioare : 1. CNU (Constantin, Co
man. Petre, Simion), 2. Școala sportivă 
nr. 2 (Iancu, Stan. Ciorcilâ, Damar.), 
3. Școala sportivă nr. 2 (Erem'.a. Iva
nov, Martin, Chfran) ; K 1 seniori : 1. 
D. Diaconescu (Voința). 2. B. Zabet 
(CNU), 3. Gh. Bălan (Voința) : K 2 se
nioare : 1. Sofia Roman - Ste’a Ivan
(CNU), 2. Maria -Hrenciuc - Eima An- 
ghelescu (CNU), 3. Stela Ionescu - Ni- 
cullna Anghel (CNU) : K 1 senioare :
1. Aglăia Răutu (CNU). 2. i’lorica Pâ- 
truț (CNU), 3. Afrodită Gologan (Voin
ța) ; CI seniori : 1. N. Trandaf <CSS),
2. D. Ardeleanu (CSS), 3. 1. Văduva
(CSS) : K1 tineret (fete) : (olanda
Ștefan (CNU). 2. Ana Șotri (CNU). 3 
Ecaterina Ispas (CNU) ; K 4 juniori :
1. CNU (A. -Ivan, Petcu, Gh. Ivan, Ris-
tea), 2. Șc. sp. nr. 2, 3. Rapid ; K 2 ju
nioare : 1. Constantin - Coman (CNU).
2. Chiran - Ivanov (Șc. sp. i or. ?). 3.
Iancu - Clorcllă (Șc. sp. nr. 2) ; K1 
băieți (tineret) : 1. Mlhai Marin (CNU). 
2. Dinu Mihalcea (CNU), 3. Ion Astanei 
(CNU) ; Ii 4 senioare : t. CNl! (Răutu. 
Axenla, Roman, S. Ivan), 2. CNU (Con- 
stantinescu, Hrenciuc. Ionescu, Arigte- 
)escu) : K 1 junioare : 1. Stela Jioldo- 
veanu (CSS), 2. Doina ștefan iVoința)

Clasament general : 1 C.N.U. SO1 p. 
2. Șc. sp. 2 - 103 p, 3. C.S.Ș. 98 p. 
4. Voința 55 p, 5. Rapid 33 p.

Fără nici o exagerare, se poate 
spune _ că secția de scrimă de ia 
Victoria Cărei este rodul muncii an
trenorului Androne Covaci. Trăgător 
specializat In sabie, fost titular la 
Unio Satu Mare, actualul antrenor 
din Cărei își desfășoară această ac
tivitate în paralel cu aceea de strun
gar la una din întreprinderile locale.

Scrima datează la Cărei din anul 
1956. Mușchetarii activau, pe atunci, 
sub culorile asociației sportive Re
colta, după aceea sub titulatura Vo
ința. Dușman al anonimatului. An- 
drone Covaci a desfășurat o muncă 
stăruitoare. însuflețită, pentru a de
monstra că și Careiul poate deveni 
un centru valoros al scrimei ro
mânești. Victoria Cărei are, intr-a
devăr, în momentul de față. doi 
sportivi de categoria I. în timp ce 
alți 28 posedă categoriile a Il-a și 
a IlI-a. Dar. dacă luăm în seamă 
cîți scrimer! formați la Cărei ac
tivează acum în diferite centre ale 
țării, acest bilanț sporește sensibil. 
Sub conducerea acestui antrenor

„Criteriul Primăverii"
PRILEJ DE LANSARE A TINERILOR JUCĂTORI

riență, consacrați in primul eșalon 
al țării, a contribuit efectiv la ri
dicarea nivelului lor valoric. Numă
rul mare de tineri utilizați îndeo-

și-au încercat cu precădere propriii 
juniori sau pe cei din echipele lo
cale din divizia școlară. Iată clasa
mentele finale ale seriilor.

Juniorul Bădiță, care a evoluat în formația Rapid finalizează o acțiune 
de atac a echipei sale Fază din meciul Viitorul Bacău — Rapid, în 
cadrul „Criteriului Primăverii*. Foto; V. BOGDANEȚ-Bacău

sebi de echipele bucureștene a creat, 
totodată, premisele unor promo
vări. Am sublinia, în primul rînd, 
prezența mai numeroasă în echi
pele de „A" a juniorilor de la 
Școala sportivă 1, Școala sportivă 2, 
Dinamo, Rapid etc. Cu acest prilej, 
au ieșit în evidență juniori ca Re-

Turneul final este programat în 
sala sporturilor din Galați. în zilele 
de 30 aprilie, 1 și 2 mai.

SERIA i

1. POLITEHNICA GALATI
2. Rapid București
3. Viitorul Bacău
4. Unirea Tricolor

6 6 0 18: 0 12
6 3 3 10 10 9
6 3 3 10.11 9
6 0 6 1:18 6

1. I.E.F.S.
2. Steaua
3. Progresul
4. Dinamo

SERIA a II-a

6 6 0 13: 3 12
6 3 3 11:9 9
6 2 4 3:14 8
6 1 5 5:16 7

SERIA a III-a

1. „L’“ CLUJ
2. Universitatea Craiova
3. Tractorul Brașov
4. Politehnica Timișoara

6 5 1 16: 5 11
6 4 2 13: 8 10
6 3 3 11 :; 2 9
6 0 6 3:18 6

bedea, Tudose, Romanescu, Stan 
(de Ia Șc. sp. 1), Vărzaru, Bădiță, 
Enescu (Șc. sp. 2), Pasat, Adam (Di
namo), Văgăună, Irimescu (Rapid) 
etc

Ca <ă nu mai vorbim de faptul 
că și formațiile provinciale, intere
sate să-și reîmprospăteze forțele,

P. PEANA

Poligonul Tunari din Capitală a 
găzduit recent întrecerile republi
cane universitare la tir (arme stan
dard) ia care au participat țintâși 
din șase centre universitare. Majo
ritatea probelor au fost dominate 
de către sportivii de la I.E.F.S, O 
comportare remarcabilă a avut 
orădeanca Liana Cion, cîștigătoa- 
rea probelor feminine.

Iată primii trei clasați — fete 
3x20 f : 1. Liana Cion (I. P. Oradea) 
539 p (pe poziții 193—165—181), 
2. Adriana Georgescu 532 p, 3. 
Sanda Boranda 530 p (ambele de 
la I.E.F.S.) : 60 f. poz culcat : 1 
Liana Cion 573 p. 2 Melania Mo
rarii! 572 p. 3. Viorica Gancef 5:38 p 
(ambele de la Medicina Iași). Bă
ieți 60 f. poz. culcat: 1. M. Axente

s-au modelat Coretista Eva Palco, ti
tulară la Progresul București, Iosif 
Budahazi, component al lotului o- 
limpic de sabie, Marius Lupuțiu, un 
sabrer din echipa Universității din 
București, Toma Makai, fost campi
on național de juniori și Atila Opati. 
Pentru condițiile oferite acestui cen
tru nu este deloc puțin.

Ce se întîmplă, în prezent, la 
Victoria Cărei ?

Secția de scrimă semnează o pre
zență onorabilă In divizia B, prin 
floretiști și sabreri. Floretiștii, deși 
handicapați de plecarea la Timi
șoara, pentru studii. a lui Onati și 
Horia Vulcan, luptă din răsputeri 
pentru menținerea, deocamdată, în 
eșalonul secund al țării. Alți 4 flo
retiști se află In formare, gata cît 
de curînd sâ-i dubleze la nevoie pe 
titulari. în ce-i privește pe sabreri 
și ei au patru rezerve ajunse la 
porțile consacrării.

Prin plecarea a nu mai puțin de 
trei titulari de la spadă, antrenorul 
Covaci a fost nevoit să-și formeze 
alți trăgători cu care speră să in
tre in divizia B. O tentativă asemă
nătoare există și în cazul floretei 
feminine.

Nu putem încheia fără a men
ționa că scrimerii Victoriei Cărei au 
o sală proprie pentru antrenamente 
și un președinte de asociație. Cră
ciun Brisc, directorul II.L., la fel 
de puternic legat de acest sport ca 
si antrenorul Covaci. Iar dacă fe
derația de specialitate ar Înzestra 
centrul și cu un aparat electric, fie 
el chiar uzat (tehnicienii din Cărei 
vor fi în măsură să-I recondiționeze) 
acest centru ar avea, desigur, un 
aport și mai substanțial in scrima 
noastră.

Tiberiu STAMA

PARADE — RIPOSTE
• Echipele de floretă-feminin și 

sabie ale clubului cehoslovac Zbro- 
jovka Brno au întors duminică vi
zita formațiilor similare ale Insti
tutului de Educație Fizică Bucu
rești. Desfășurate in sala de scri
mă de la Stadionul Republicii, am
bele meciuri s-au încheiat cu vic
toria trăgătorilor de la I.E.F.S. : 
18—7 la floretă și 14—11 la sabie.

In clasamentele individuale, pri
mele locuri au fost ocupate de : 
Luminița Popescu 5 v, Nidia Bar
bu 4 v și Eva Illes (toate, I.E.F.S.) 
4 v — la floretă feminin, iar la 
sabie de: I. Galan (I.E.F.S.) 4 v: 
M. Kraus (Brno) 4 v ; 3. Em. Nuță 
(I.E.F.S.) 4 v. De remarcat com
portarea lui Nuță care, la vîrsta 
de 14 ani, a dovedit multă matu
ritate și combativitate. De o foar
te bună apreciere s-a bucurat ar
bitrajul prestat de Dan Nicoiae.

Știam că în orașul Bicaz, nu 
prea departe de marele baraj al 
lacului de acumulare, există o 
școală de șoferi profesioniști. 
O școală obișnuită, la care vin 
tineri din întreaga țară și pleacă 
apoi — avînd carnet de condu
cere — acolo unde sînt necesari. 
Mai știam ceva i în cadrul aces
teia există o asociație sportivă i 
„Volanul".

Ne-am reamintit, plăcut, de 
școala și asociația „Volanul", zi
lele trecute, cu ajutorul unei 
frumoase scrisori primite de la 
un șofer, pe nume N. IONESCU : 
„Nu vreau să vă supăr, a .în
ceput el. Pun mina p’e toc să vă 
scriu aceste rînduri numai fiind
că aș dori ca, atunci cînd veți 
putea, să vă ocupați mai „pe 
îndelete" de A.S. „Volanul" Bi
caz. Eu sînt un șofer ce con
duce un camion de 5 t., undeva 
pe un șantier al țării. Nu con
tează unde. Nu despre mine 
vreau să vă vorbesc, ci despre 
școala pe care am absolvit-o Ia 
Bicaz, despre cei care — pe mi
ne și pe alți colegi — ne-au fă
cut să îndrăgim sportul, să-l 
iubim. Știți dv. că acolo, la Bi
caz, este un „focar" de răspîndi- 
re a sportului, a mișcării în aer 
liber 7“ Nu mai așteaptă răs
punsul nostru și vine cu amă
nunte pentru a ne convinge. Ne 
aduce la cunoștință că la școala 
amintită — unde la fiecare șase 
luni iese o nouă promoție de 
șoferi — asociația sportivă res
pectivă desfășoară o vie activi
tate, organizînd mereu, cu fie

care serie, campionate pe clase, 
la oină, fotbal, handbal, atletism, 
orientare turistică, tenis de ma
să, trîntă ș.a... De multe ori. 
se merge în comune — Mărgi 
neni, Dochia, Tașca ș.a. — unde, 
prin demonstrații sau întreceri, 
se face propagandă sportului.. 
Magazia de echipament sportiv 
este bine• aprovizionată cu tot 
ceea ce ai nevoie... Nume dem
ne de reținut pentru sprijinul 
pe care îl dau „vieții tumultuoa 
se" a sportului din școală i Vir
gil Hilbert — președintele aso
ciației, Gheorghe Ivănușcă — di
rectorul școlii și Ovidiu Pelin - 
contabil șef...

„Poate sînt prea entuziast — 
se scuză N. Ionescu — dar mare 
lucru a însemnat pentru noi. 
elevii, sportul. Ne-a ocupat plă
cut timpul liber, ne-a fortificat 
și — de ce să n-o spunem 7 - 
nc-a disciplinat. Este important 
ca în meseria noastră să fii un 
bun sportiv, să ai un corp obiș 
nuit cu mișcarea, rezistent la 
efort, cu forță în brațe. Meritele 
principale ale școlii 7 a) Se ocu
pă nu numai de pregătirea pro
fesională a elevilor, ci și de 
cea fizică ; b) Face o excelentă 
propagandă sportului (în rîndul 
elevilor sau al altora)".

Ne-a convins pledoaria autoru
lui scrisorii — N. Ionescu — și 
i-am înțeles sensul. Ne-am aflat 
în prezența unui gînd bun — pe 
care noi l-am materializat în 
prezenta rubrică — la adresa 
„fabricii de șoferi" din Bicaz.

Modesto FERRAP.INI

*

Finala campionatelor republicane școlare

MAI MULT DECÎT 0 PROMISIUNE PENTRU VIITORUL GIMNASTICII NOASTRE!

Timp de două zile, sala Floreas- 
ca din Capitală a găzduit finalele 
campionatelor republicane școlare de 
gimnastică, la care s-au aliniat peste 
150 de elevi și eleve din clasele 
II—VIII.

A fost un spectacol impresionant, 
o ediție de departe cea mai reuși
tă, nu numai sub aspectul organiză
rii — asigurată de Ministerul Edu
cației și învățămîntului, în colabo-

Ana Barcan (Lie. Gh. Gheorghiu- 
Dej), o viitoare „stea“

rare cu C.N.E.F.S. și C.N.O.P. — ci 
și al valorii partcipanților, al nu
mărului ridicat de gimnaști cu 
certe perspective și posibilități de 
afirmare. Și, fără îndoială, dlou-ul 
concursului l-a constituit întrecerea 
feminină, în care echipa Liceului 
cu program de educație fizică din 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej a făcut, 
pur și simplu, un spectacol îneîntă- 
tor, cucerind aplauzele tuturor spe
cialiștilor și spectatorilor prezenți, 
dar și pe cele ale... adversarelor 
ei I

Ana Barcan (clasa a IV-a), Iu- 
liana Mocanu (a 111-a), Gabriela 
Mocanu (a IV-a), Luminița Busuioc 
(a IlI-a), Luminița Milea (a IlI-a) 
și Ionela Burlacu (a IV-a) au im
presionat nu numai prin ușurința 
și precizia' cu care executau „dani- 
iove", „ronde-flik", salturi cu șurub 
și alte elemente de mare dificultate 
(aflate, de obicei, în programul ma- 
estrelor), ci și prin aterizările im
pecabile, opririle fără greșeală, ele
ganța mișcărilor, grația Și expresi
vitatea lor. Datorită acestor atuuri, 
acumulate în sute de ore de 
antrenament intens, elevele so
ților Kiraly au cucerit într-o ma
nieră categorică titlul pe echipe și 
primele șase locuri la individual 
compus (!), demonstrind o dată 
în plus — dar mai concludent ca 
oricînd — că în municipiul Gh.

Gheorghiu-Dej gimnastica și-a fău
rit tradiții temeinice, asigurîndu-și 
o perspectivă de mare valoare.

Dintre celelalte formații feminine 
participante la finală, considerăm 
că trebuie subliniată performanța 
Liceului „Zoia Kosmodemianskaia" 
București (antrenoare — prof. C. 
Săpînoiu), care, deși a concurat ală
turi de reprezentativele unor libee 
cu program special de educație fi
zică, a ocupat un meritoriu loc 6 
în clasamentul pe echipe.

în concursul băieților, trei for
mații s-au detașat, încă de la în
ceput, dintre cele 13 participante în. 
competiție. Este vorba de repre
zentativele Liceului 4 Timișoara, Li
ceului „B. P. Hașdeu" Buzău șl Li
ceului 2 Brașov, care s-au dovedit 
mai omogene, mai bine pregătite 
și mai valoroase decît celelalte.

Cucerirea titlurilor pe echipe și la 
individual compus (prin Titus Po- 
povici) de către gimnaștii timișoreni 
exemplifică în modul cel mai clar 
nivelul in care antrenorul Marin 
Trincă lucrează cu elevii săi, deja 
formați, cu posibilități de partici
pare la un concurs de categoria 
a II-a și chiar I 1

în sfîrșit, cu tot succesul de ne
contestat al acestor campionate, 
în cadrul întrecerilor au apărut și 
cîteva aspecte negative, care tre
buie notate. Primul dintre ele — 
și cel mai pregnant — a fost slaba 
comportare a gimnaștilor bucureș- 
teni, aproape inexistenți în con
curs, din punct de vedere al valorii 
și al execuților lor. Bineînțeles, a- 
cest paradox (în Capitală există 
cel mai ridicat număr de antrenori 
de băieți) are niște explicații care 
ar trebui căutate, credem noi, 
în lipsa- de preocupare pentru gim
nastica masculină în școlile bucu
reștene. E adevărat că în fiecare 
din cele două echipe, cu care s-a 
prezentat Capitala la această finală, 
exista cîte un gimnast mai bun, 
dar el era „tras" în jos de coechi
pieri (așa cum s-a întîmplat cu

Mircea Cojan din echipa Școlii ge
nerale 175).

Pentru a se evita permanentiza
rea acestei situații, considerăm că 
soluția cea mai bună ar fi înființa
rea unei secții masculine pe lîngă 
una din școlile generale, unde să 
fie concentrați gimnaștii cu per
spective. Altfel...

O situație cel puțin curioasă în- 
tîlnim și în gimnastica școlară ti
mișoreană, mai precis la Lie. 4, 
unde există un flagrant și inexpli
cabil decalaj între echipele mascu
lină și feminină — cea de a doua 
clasîndu-se pe ultimul loc, în vreme 
ce prima este campioană I

Acestea ar fi adnotările noastre

Un nou Titus Popovici (Lie 4 Ti
mișoara) .. dar in gimnastică!

Fotografii i Paul ROMOȘAN 

pe marginea recent încheiatei fina
le a campionatelor școlare de gim
nastică, o competiție care — cu ex
cepția celor cîteva minusuri amintite 
— a adus în scenă nebănuite forțe, 
sportivi extrem de tineri care con
stituie mai mult decît o promisiune 
pentru viitorul gimnasticii noastre.

HAria ALEXANDRESCU
l

Săptămîna a fost dominată de 
primul turneu al ultimului tur al 
diviziei feminine A. Cele 15 meciuri 
din sala Dinamo au redeschis pro
blema ocupantei locului IV, echi-

TRĂGĂTORII DE LA I.E.F.S.

CAMPIONATELE UNIVERSITARE

586 P, 2. N, Coliban 585 p, 3. M. 
Antal 581 p (toți de la I.E.F.S.) ; 
3x20 f: 1. S. Lupașcu 550 p 
(198—169—183), 2. N. Coliban 545 p, 
3. M. Antal 544 p (toți de la 
I.E.F.S.). Clasament general : 1.
I.E.F S. București 115 p (37 p Ia 
fete și 78 p la băieți), 2. Institutul 
medico-farmaceutic Iași 56 p 
(32—24). 3. Institutul pedagogic 
Oradea 38 p (30—8), 4. Universi
tatea Brașov 33 p. 5 Institutul po
litehnic Timișoara 2 p. 6. Institu
tul medico-farmaceutic Cluj 0 p.

Competiția s-a bucurat de o bună 
organizare din partea Ministerului 
Educației și Tnvățămîntului. iar 
secția de tir a I.E.F.S. a asigurat 
bune condițiuni tehnice pentru cele 
două zile de întreceri.

După primul turneu al

ORICE FREȚ - 0

ultimului tur

ARMĂ CU

valent cu calificarea în turneul 
final, scop urmărit, acum, atît de 
baschetbalistele de la Crișul, cît 
și de ceie de la Sănătatea Satu 
Mare. In subsolul clasamentului, se 
pare că ambele victorii asupra 
principalelor candidate la retro
gradare („U“ Iași și Voința Bra
șov) le scutesc de emoții pe bas
chetbalistele de la A.S.A. Cluj. 
Constructorul, Insa, mai are încă 
de „suferit", alături de Voința și 
de universitarele ieșence.

Deasupra considerațiilor deter
minate de clasamentul actual, cele 
trei zile de meciuri au scos în e- 
vidență faptul că echipele femi
nine (nu sînt scutite nici cele de 
băieți) au mari deficiențe în do
meniul tactic, al mișcării în teren. 
S-a observat cu acest prilej o ten
dință bună în sine, dar neaplicată 
corect. Este vorba de faptul că mai 
toate echipele se conduc după prin
cipiul „a înscrie coș cu orice preț". 
Se învață teoretic, se exersează 
la antrenamente și se aplică (mai 
mult sau mai puțin), în apropierea 
coșului advers, o mulțime de sche
me și de procedee mai simple sau 
mai complicate. Folosite corect, în 
cadrul unui sistem tactic generai, 
determinat și aplicat în funcție de 
stilul de joc specific echipei, nu 
le negăm importanța. Dar de aici 
și pînă în a le acorda importanță

Doina Prăzaru 
(Rapid) a recu
perat și va pasa. 
Fază din meciul 
Rapid — Crișul

Foto !
Vasile BAGEAC

din divizia feminină

DOUĂ TĂIȘURI

exclusivă, negli- 
jîndu-se alte as
pecte tactice de 
primă importan

ță, este un drum 
lung. Așa s-a pe
trecut în meciul 
dintre A.S.A.
Cluj și Sănătatea Satu Mare. Clu- 
jencele au acționat de multe ori 
bine în atac, au înscris 56 de punc
te, dar au primit mult mai multe 
(75). Și aceasta, din cauza faptu
lui că nu au putut — mai bine zis 
nu au știut — să stopeze contra
atacurile adversarelor. Replierea 
deficientă în apărare a clujencelor 
după un atac ratat a fost princi
pala armă a . baschetbalistelor de 
la Satu Mare. Apărarea în zonă (de 
multe ori în numai două și trei 
jucătoare, restul rămînînd pier
dute undeva, prin teren), sau sim
pla schițare a unor tactici agresive, 
de presing pe tot terenul, aplicate 
haotic, fără perspectivă, au făcut, 
ca, A.S.A. să piardă prea ușor un 
meci în care putea face o figură 
mult mai frumoasă.

La polul opus, s-a aflat compor
tarea Politehnicii București în par
tida cu Constructorul. Chiar dacă 
randamentul n-a fost maxim, ex
perimentul studentelor de a apli
ca, de-a lungul întregii partide, un 
presing susținut, ne a oferit o ima

gine destul de corectă a ceea ce 
înseamnă acest procedeu într-un 
meci. Cursul jocului a avut urmă
toarele aspecte: baschetbalistele de 
la Constructorul au fost vădit in
comodate In conceperea atacurilor 
chiar din propria jumătate de te
ren; în apropierea panourilor stu
dentelor, apărarea „om la om" a 
acestora — susținută, agresivă — 
a determinat greșirea foarte multor 
pase, ca să nu mai amintim de 
imprecizia aruncărilor la coș: în 
schimb, intercepțiile politehnicie- 
nelor — foarte multe — le-au con
dus la construirea unor contraata
curi rapide, ușor de concretizat în 
puncte, dată fiind dezorientarea ju
cătoarelor de la Constructorul. Ast
fel, dominarea întregii partide și a 
luptei de sub panoul advers — vi
sul de a marca cu orice preț de 
care aminteam mai sus — a deve
nit realitate în jocul Politehnicii 
București.

Radu TIMOFTB

f
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OLIMPICII DANEZI „CONSPECTAȚI" LA El ACASĂ...
Convorbire cu antrenorul federal GHEORGHE OLA

PROGRAM „NON STOP" PENTRU

TURNEU INTERNATIONAL FEMININ PE STADIONUL DINAMO

PARTICIPĂ PATRU SELECȚIONATE: 
BUCUREȘTI A SI B, BUDAPESTA SI BELGRAD 
® Cum se vor juca meciurile ® Moment de atracție: alegerea jucătoarei „Miss Turneu" • Eva Barta, vedeta 

echipei maghiare ® Vă prezentăm trei dintre cele patru formații

Am început să ne obișnuim ca 
stadionul din șoseaua Ștefan cel 
Mare să se transforme, cu ocazia 
unor mari sărbători, într-un amfi
trion generos și să ne ofere atrac
tive programe sportive care au gă
sit o mare adeziune la public. Iată, 
peste cîteva zile, la începutul săp- 
tămînii viitoare (1 și 2 mai), iubi
torii sportului din Capitală vor pu
tea urmări pe acest stadion un 
bogat spectacol sportiv, în cadrul 
căruia vor putea urmări demon
strațiile de curaj și îndemînare ale 
motocicliștilor, rapiditatea în miș
cări și tehnica judocanilor, grația 
gimnaștilor, forța atieților, specta
culozitatea probelor de obstacole ale 
călăreților și pasionantele curse de 
urmărire ale cicliștilor. O mare 
atracție a celor două zile îl va con
stitui insă Turneul internațional fe
minin de fotbal, o primă întrecere 
de acest fel organizată in Capitală 
Fotbalistele bucureștence (după cum 
se știe, organizate într-un campio
nat municipal) și-au dorit de mult 
o confruntare cu adversare puter
nice de peste hotare. Prilejul li se 
oferă luni și marți, cînd le vom 
putea urmări jucînd în compania 
echipelor Budapestei și Belgradu
lui, știut fiind faptul că selecțio
nata maghiară este redutabilă. Anul 
trecut, fotbalistele budapestane au 
cîștigat cu ușurință în fața selec
ționatelor Austriei și Cehoslovaciei, 
cărora le-au marcat 12 goluri, fără 
să primească vreunul.

Programul primei zile cuprinde 
meciurile București B — Belgrad 
(ora 9,30) și Budapesta — Bucu
rești A (ora 11). Marți 2 mai, în
vinsele vor juca între ele la ora 
9,30, după care se va disputa par-

PUICA LAZAR (Venus), 
căpitanul echipei A 

a Bucurefitului

ti da derby, dintre învingătoarele 
zirei precedente.

Prof. Traian Tomescu. de la Con
siliul municipal pentru educație fi
zică și sport ne-a oferit alte cîteva 
de tal. i ale turneului.

— In caz de egalitate după scur
gerea timpului de joc. se vor exe
cuta, alternativ, cite cinci los-.tur. 
de la 11 m. Cîstigătoaree întrece, i. 
va fi răsplătită cu o fcramesă 
cupă. Alte premii vor fi acordate 
celei mat eficace rocă toace ș echi
pei care se va dovedi a fi cea mai

LUPTĂ STRDs'SĂ

I
IN CAMPIONATUL PE ECHIPE

“I 
I
I

disciplinată. Un deosebit punct de 
atracție îl va constitui desemnarea 
jucătoarei „Miss Turneu".

Și cu toate că pînă la prima zi 
a turneului a rămas încă suficient 
timp, sîntem în măsură să vă facem 
_ cunoștință cu trei dintre cele 
patru formații care vop apărea pe 
gazatul stadionului Dinamo. An
trenorii lotului bucureștean A, 
D. Popescu (Carmen) și N. Chirilă 
(Unirea Tricolor) — s-au hotărit 
să înceapă meciul cu selecționata 
Budapestei cu următorul 11 : Finet a 
Ciobanu (Juventus) — Alexandrina 
Răduca (Rapid). Margareta Marin 
îTraviata), Slana Delicoiu (Unirea 
Tricolor), Ștefania Ispas (Venus) — 
Virginia Huțan (Venus), Vasilica 
Niță tCarmen) — Dorothea Nicolaa 
Rapid). Puica Lazăr (Venus), Mă

riei* Badea (Rapid) și Doina Ser- 
bezeana .Carmen .

Cele maf nnhe jucătoare dmse- 
lerticzața magmară fac parte in 
echipa Fenxna. riștigăsoarea prunu
lui campionat al Budapestei și Li
der-a cesu. care ae deriMoară Ia 
prezer.n lata formația de bază pe 
care o 'W prezenta oaspetele: 
Hangyas — Kovacs n. Szaes. Zsak. 
To-Ji — Kovacs î. Nadas — Ljvari. 
Balas Barta și Guth. Vedeta echi
pei este atacarea Eva Bara oare 
de*: facă n-a tmpLnj» M «ni. este 
gblgetera carepeooaexLa Budapestei.

Deocamdată, --area a—A—Arte 
despre erihpa Belgradului Oaspe
tele tugosare rer fcttm fc priocl 
meci seîettxeata B a Bumreștfu- 
h-", actrematâ de A. .ăoăsesru 
(Venus) și Gh. Stxtsoe (Raped) și 
dm rare tac per»: Ioana Soare 
(Dain **»*■■*—) — Tartaria IMa 
■■ Raped L Fedssâa Stanca BL-eesa . 
Gsvrget* CWw (Car~er ' encs 
Fopovxt (Venus) — fooeia BoteT-

(Vaaaa) — Mana Ozon (Vena&L 
'larga Costacbe (Utarea TriCOjOr. 
Ecaterina VoiriH (Dacie) <î Geer- 
geta Chxrișcă (CarmenL-

— Tovarășe Gh. Ola, ați ur
mărit, săptămina trecută la Co
penhaga, întîlnirea amicală dintre 
echipele olimpice ale Danemarcei 
și R.F. a Germaniei. Citeva 
cuvinte despre rezultat ș‘ des
pre formația danezilor, adver
sara echipei noastre de la 21 
mai.

— După un joc echilibrat, oaspe
ții au învins cu 1—0, prin golul 
înscris de Hammes In min. 60. Da
nezii au folosit exact aceeași for
mație care ne-a învins anul trecut, 
la Copenhaga, mai puțin atacantul 
central Nielssen, care activează In 
prezent în Elveția. în locul său a 
jucat un tinăr, Johansson.

— Ce v-a impresionat tn 
mod deosebit in acest Joc 7

— Faptul că echipa daneză e 
foarte periculoasă tocmai cfruL. 
se apără. Atunci inițiază contra
atacuri iuți prin extremele Oisen 
și Markussen, atacanți cu rază de 
acțiune pe tot terenul. Ceea ce în
semnă că trebuie pregătită apăra
rea foarte bine pentru aceste con
traatacuri.

— Atacul danezilor să Ce 
compartimentul forte ?

— Nu I Linia de mijloc reprezin
tă compartimentul lor forte. Aici 
excelează Pedersen, jucător foarte 
tehnic, cu o bună intuiție, conducă
torul de joc al echipei, care parti
cipă cu aceeași eficiență și in atac 
și în apărare. 11 secondează 
Hanssen, jucător cu o mare mobi
litate ș> al treilea mijlocaș,

Nygaard, profilat mai mult pe 
atac, un fel de Pescaru al nostru

— Probabil că ați depis
tat și cîteva stăbiciuni ale da
nezilor ?

— Rezistența lor de joc este pen
tru 60 de minute. După acest timp, 
execuțiile tehnice încep să lase de 
dorit Apoi, fundașul central dreap
ta și cel lateral stingă, plus ata
cantul central Johansson sînt mai 
vulnerabili.

— Dacă în privința pregăti
rii fizice antrenorul danezilor, 
austriacul Rudi Stritticb, mai 
poate aduce ceva îmbunătățiri 
pînă la 21 mai, in privința tac
ticii echipei ce „conspecte" 
aveți 7

— Tactic, echipa daneză joacă 
mai mult instinctiv, fără un stil 
precis. Ceea ce reprezintă, însă, o 
dificultate și mai mare... Cînd cu
noști un stil, îi pregătești antido
tul. Danezii, insă, neavînd un stil 
anume tț* pot oferi orice, mai ales 
că trag foarte mult la poartă, din 
orice poziție, trag și imprecis, dar 
trag...

— După toate aceste investi
gații, care este concluzia ne
cesară pentru echipa noastră 
olimpică 7

— Trebuie să pregătim cu multă 
seriozitate și apărarea, nu numai 
atacul. Pentru că meciul de la 21 
mai nu va fi deloc ușor.

LOTUL FOTBALIȘTILOR
1 ESZTERGOM, 24 (prin telefon).
1 De luni după-masă, lotul echipei 

Ungariei se află în liniștita și pi
toreasca localitate de pe Dunăre, 
Esztergom. în elegantul hotel Vo
lan, băieții lui Illovszky s-au in
stalat în camere confortabile, unde 
după efortul depus la antrena
mente odihna este binevenită. Aici, 
selecționabllii se bucură de cele 
mai bune condiții de pregătire. Ei 
au la dispoziție un excelent teren 
de antrenament, iar în hotel, în 
■momentele de destindere, joacă bi
liard, citesc sau urmăresc progra
mele de la televizor. La biliard, 
campionul invincibil este Szucs, în 
timp ce Fazekaș nu-și desprinde 
ochii de pe filele cărților.

Dar lotul Ungariei nu se află 
la Esztergom la odihnă... Rudolf 
Illovszky a impus un program de 
antrenament deosebit de riguros și 
precis, care trebuie respectat cu 
strictețe. în primele zile (marți, 
miercuri, joi), programul alcătuit 
de selecționerul maghiar este de
osebit de încărcat. După deștep
tare (ora 7,30) și micul dejun, la 
ora 10 începe antrenamentul. El 
constă în alergări, mișcări de în
demînare și durează aproape două 
ore. Masa de prinz este fixată pen
tru ora 13, după care jucătorii se 
odihnesc în camerele lor pînă laMircea M. IONE5CU

CAMPIOANELE AU OBOSIT...
Celebrele victime ale dublei probe: C.C.E. + lupta pentru titlu

ora 16, cînd trec la un nou an
trenament. de data aceasta o ,.mi- 
uțâ" la o poartă. Antrenamentul 
se desfășoară in foarte bună dis
poziție. Pancsîcs, Branikovits, Du- 
nai II sînt cei mai aplaudați de 
spectatorii din localitate veniți să 
urmărească pregătirea internațio
nalilor.

După două ore, jocul ia sfîrșit. 
Urmează masa de seară, după care 
în sala clubului încep pasionan
tele dispute de biliard. La ora 22, 
Rudolf Illovszky intră în camerele 
jucătorilor dorindu-le noapte bună. 
Acesta este programul pe o zi fi
xat de antrenor.

Mîine (n.r. azi, miercuri) va avea 
loc un meci de verificare în compa
nia unei selecționate locale. Joi, 
programul cuprinde tot două an
trenamente. iar vineri băieții lui 
Illovszky vor fi supuși unor exer
ciții ușoare. Sîmbătă dimineața — 
repaus, iar după-amiază echipa va 
pleca direct pe „Nepstadion".

în ce privește echipa pentru sîm
bătă, dilemele lui Illovszky persis
tă. J. Juhasz nu este încă refăcut, 
cu toate îngrijirile primite. între 
timp însă, atit Dunai III cit și 
Bene s-au alăturat lotului de la 
Esztergom și urmează pregătirea cu 
toți ceilalți colegi.

Prin urmare, Illovszky nu s-a 
pronunțat încă asupra componenței 
echipei, dar după toate probabili
tățile ea ar putea să fie urmă
toarea : Geczi — Fabian, Kovacs, 
Balint, Pancsîcs — Vidats, Szîics — 
Fazekaș (SzCke), Branikovits. Dunai 
II. Zambo.

Vom vedea dacă pronosticul nos
tru coincide cu al selecționerului.

LASZLO NISZKACS 
redactor la „Nepsport"

In sala C.S.M. din Iași se desfă
șoară finala campionatului național 
de șah pe echipe mixte. La com
petiție se atribuie trei titluri : cam
pioană absolută, la bărbați și la 
femei, ceea ce face ca lupta să fie 
deosebit de aprigă și de interesan
tă in toate compartimentele for
mațiilor participante (alcătuite din 
4 bărbați, un junior și 2 femei).

După șase runde. în fruntea cla
samentului absolut se află proas
păt înființata formație a I.T.B. 
(Pavlov, Nacht, Ghindă, Bondoc, 
Ștefanov, Elena Răducanu și Mă
ria Desmireanu), care — dînd do
vadă de mult elan și omogenitate 
— a învins in întîlnirea directă pe

deținătoarea actuală a tuturor re- i 
lor trei titluri. Constructorul B-ru- 1 
rești (5—2). 1

In clasament : i t.b 1109. 
puncte ; 20= t la bărbați. t la fe- I 
mei). Constructorul 10 (27 . ; 19— ’ 
8: ,). Electronica 9 (23’. >; 16 —7», • 
Medicina Timișoara 8 (23 , ; 15— I 
8; Medicina Iași • '21 ; 14—7) etc. *

Poarte strinsă este lupta pentru ■ 
titlul feminin, la care aspiră trei I 
echipe, deocamdată cu puncta e- * 
gal (8> i): LT.B. (Răducanu și Des- ■ 
mireanu), Constructorul (Nieoiau și I 
Teodorescu). Medicina Timișoara ’ 
(Makaj și Baumstarck) 1

TJitimele runde se anunță deci- I 
sive. 1

Azi. la Brașov 
STEAGUL ROȘU— 
TRAKIA PLOVDIV

• Recent, au a- 
vut loc campiona
tele țărilor nordi
ce, la care au par

ticipat Danemarca, Finlanda. Sue
dia și Norvegia. Pugiliștii finlan
dezi și cei danezi au cucerit cite 
4 titluri, iar Suedia două. Iată cîș- 
tigătorii, în ordinea categoriilor, 
începind cu musca : C. Christensen 
(Dan.), O. Lundby (S), J. Lindberg 
(Fin.), K. Marjama (Fin.), E. Sive- 
baek (Dan.), K. Kosunen (Fin.), K. 
Petersen (Dan.). R. Virtanen (Fin.), 
J. Hansen (Dan.), H. Thomson (S). 
(Mogens Jacobsen).

• Zilele trecute s-au încheiat 
campionatele individuale de box 
amator ale Italiei. Iată campionii 
in ordinea celor 11 categorii de 
greutate : Tarcisio Boi, Franco Bu- 
glione, Claudio Piccolo. Pasqualino 
Morbidelii, Claudio Quero, Ernesto 
Bergsmasco, Renato Zampieri. An
tonio Castellini, Damiano Pellegri
no, Guglielmo Spinello, Amedeo 
Laureti.

• La sfîrșitul săptămînii trecute 
s-au terminat întrecerile din ca
drul turneului internațional orga
nizat de federația bulgară, dotat 
cu „Cupa Strandjata“. Alături de 
pugiliștii țării gazdă (cîte 4 la fie
care categorie), au mai participat

gong ’
6 boxeri sovietici. 6 din R.D.G. și
3 români (Alexandru Turei, Con- I 
stantin Ștefanovici și Ion Adam). I 
Reprezentanții noștri au fost în
vinși în primul tur al competiției I 
astfel: Turei p.p. Fudgiciev (Bulg.). I 
Ștefanovici p.p. Stoinov (Bulg), 
Adam p.ab.3 Mihailov (Bulg.). Din- I 
tre cîștigâtorii turneului s-au evi- I 
dențiat Ghenadi Dobrohotov — cat , 
semiușoarâ (URSS), Manfred Wolke I 
(R.D.G.) și greul bulgar Atanas I 
Subandjev, boxer foarte rapid și . 
mobil.

• Sîmbătă. Ia patinoarul -23 Au- * 
gust", a avut loc gala finală a 
campionatului municipiului Bucu
rești pentru juniori. Iată campio- I 
nii în ordinea categoriilor (juniori I 
mici) : L. Schwartz (Constr.), E 
Chiricuță (Viit.). I.- Dumitrescu I 
(Constr.), C. Dedulescu (C.S.Ș.). V. | 
Vrînceanu (Din.). U. Ștefan (Din.). 
I. Truță (Viit.). E. Niță (Viit.), M. I 
Vizitiu (Progr), C. Popescu (Din.), I 
V. Tudor (Electromag.). V. Burlacu 
(Constr.) ; juniori mari ; V. Bobe I 
(Viit.), T. Dinu (Voința), I. Gogo- | 
nea (Din). I. Vladimir (Din.), I. 
Vasile (C.S.Ș.). P. Anton (Rapid), I 
L. Micu (Stqaua), R. Chelaru | 
(Steaua). M. Imre (C.S.Ș.). V. Croi
torii (Met.), B. Vaida (Constr.), C. I 
Tănase (Progr.). (D. Daniel)

Stadionul 'Tineretului d£c B uțc» 
va găzdui azi. de la ora IO', oat- 
tida-retur Steagul roș- — f ica 
Plovdiv (îa tur: 1—1> din eod-te „<"v- 
pei Balcanice-. In --apăra brave*- 
nă stet unele probleme reieritoare 
la alcătuî.-ea formației După ruta se 
știe. In ultunul timp au devena ir- 
dîspOfiiDCî trei jucăwri de :
Rusa. Olteana și Grorfi. La d'-mefe 
pregătiri, antrenorul N. Preta a fo
losit mai mulți tineri, pe care, pro- 
babU. ii va introduce ia

Oaspeții au sosit hrn noaptea la 
Brașov, iar Ia cursul zdei de 
au efectuat un antreaMKat de aco
modare pe StadîaMl naereMci.

C- GRITA. rorespi județe-r.

La 4 mai

TRAGEREA LA SORȚI
A SEMIFINALELOR 

„CUPEI ROMÂNIEI44
La sediul Federația ronâne ce 

fotbal va avea loc la ziua de joi t 
mai (de la era 18), tragerea la sorți 
a semifinalelor „trupei RomAiuei •. Ia 
tragere vor participa ceieg.ițu echi
pelor Rapid. Dinamo. Jiul și Metalul 
București, calificate ia această tază 
a competiției.

AZI, PLENARA 
ARBITRILOR BUCUREȘTENI 
In sala Dinamo din Capitală, de 

la ora 18.30. va avea loc astăzi ple
nara Colegiului municipal de arbitri 
București. La plenară vor parhripa 
arbitrii din lotul republican, precum 
și din loturile municipal si sectoare 
și elevii-arbitri din promoția 1972.

Se ■vorbește foerte șt foarte 
des despre probele obLgaterî: de 
reciteați fotbalul'— ~ oderr.
Prooe decx-gtod don complexitatea 
procram-jlu: actual cere lasă foer- 
te jxjțme osesnente de pauză unei 
formate, de prinsa vaioare, automat 
•ngresatâ tn ocmpec.țu.e cf.t-ale 

I contiaeotale — frodră «ici wrbdn 
I de cam pi-oase, de dețizsBtoareâe de 
■ rupă și de fruntașele clasamentelor 
| «oLcrtate de „Cupa ULF.V.

Cum rele trei mar. camprcțu «u
* ayuns la f nai, a scsrt și momentul 

veoexn tn <te măsură mar_e clu- 
bturt de pe erertoent fac față du- 
băexr soixuizi. Ne prepumem o 

: trecere != revistă a sttuape; din 
jCapa campl-cnu-tr europen.*, cea 
«sa e-jorr-ntă probă de rezistență 

! pentru că parur.pantele ei se află 
după un sezon de max me șci.citârl 
șă pe plan, totem, unde «u . uptat 
cs triate forțele pentru otțmerea 
WialBt Scon rite eforturi pretinde 
«t câmp.una: și ștnn rit de umnă- 
r.te stai, nsem de oem, depnătoe- 
rele loctriu: de cecare.

$c «eres, ca dasansentele ia zi tn 
fată, și cu cal^catirele din co- 
nsensarttie nsecturiior lor dm C.CJÎ. 
și dm întrecerile interne tn mmte, 
tco tnrepe acest tur de orizont de 
cfiera paragrafe. O campioană a 
rer-laritât.i, un unsprezece de- 
«xnstrind .ere.se trzxe aprecta- 
beje este Ajex care se îndreaptă 
cu paști ei seguzi, de excelentă ma- 
șmâ de fotbal, spre a doua rupă 
crxssecJtsri a campionilor Europei. 
Competența tai Ștefan Covaci se 
sriite in dezmvoltura cu care 
aiaadez.: evoluează In programul 
Jor infernal, fa fața unor adversari 
care doresc să ie smulgă și trofeul 
contmentai și locul prun din clasa
ment și „Cupa Olandei". Credem 
că nu «rată exemplu mai eloc
vent de btmă pregătire decît Ajax. 
Dar cazul său e destul de izolat.

Multe dintre celelalte campioane 
au obosit, gffi.e din greu. Inierna- 
ziooale n-a rezistat pe două planuri 
ale luptei și este socotită de mult 
o abandonată din lupta pentru 
titlul de campioană a Italiei. Doar 
Celtic facearcâ să concureze pe 
Ajax prin reușitele sale din cam
pionat. dar eliminarea din C.C.E. 
înjumătățește performanța de sezon 
a formației lui Jock Stein. Stan
dard Liege, considerată marea fa
vorită a fotbalului belgian, se ve
de devansată de F.C. Bruges ți 
Anderleeht Arsenalul a trelnit 
să-și redimensioneze și el pretențiile 
in proba majoră a fotbalului en
glez, campionatul, unde apare ca 
o figură din cortegiul mar.îor aspi
rante la titlu. Liverpool, Leeds, 
Derby și Manchester City. în dez
echilibrarea campioanei engleze, 
șocurile competiției continentale au 
contat in mod evident. Echipa lui 
Di Stefano, Valencia, n-a avut res
pirație pentru o nouă încercare du
blă — campionat plus C.C.E. — și 
acum privește resemnată Ia marșul 
triumfal a! Realului. Traumatisme
le competiției continentale au mar
cat puternic pe Borussia Monche- 
gladbach, distanțată la mar: lun
gimi în campionatul actual, de către

Bayern ș: Schalke 84. "Ț^JLA. Mos
cova arată și ea ezitări in acest 
facețrri de sezon, după etan Spar
tak oeută de luni și luni acel echi
libru care Ii asigura victorii ccnse- 
cutrve In campicnarul cehoslovac ; 
abta In tknpul in urmă, Adamec, 
Ktma, Hagara și ceilalți internațio
nal: din Tmara arată din nou ca 
ta meciurile ciad jonglau cu ad
versare: dm ccmpet-iia mtereă.
Hajdok Spin treh_e căutata —de
va pe la m.Jocul r vaa-e-r tului ta- 
goslav. Fără acea diferență neta de 
puncte ocțmuta in perna jamătate 
a întrece. .1 și l jpesri Dozsa ar fi 
avut zue fcarte grele ta fusalul 
campeorsatuluc Ungariei.

Aritea și atftea exemple care 
vorbesc oerțrre enorma dificultate

a prezenței pe două fronturi com- 
petiționaie. Cazurile de la noi sînt 
larg comentate in rubricile interne 
dar și situația lui Dinamo Bucu
rești trebuie Incorporată aici. Dife
rența de valoare față de partene
rele cin proba internă trebuie să 
fie prea netă (vezi situația Ujpesti 
Dozsa. Celtic Glasgow, Benfica Li
sabona) etc. pentru a relnnci victo
ria f.rială fa lupta pentru titlu. Sau 
— îi areasta repeezmta exemplul 
ideal, cei eu care începem de altfel 
mica ncastră călătone in lumea 
camp.cenelor _en titre* — pregăti
rea trebuie să reprezinte perfecțiu
nea ; o pregătire apîi-cată unui lot 
comjăet și de mare valoare.

Efiimie IONESCU

CAMPIONATE..: CAMPIONATE..:
BELGIA (etapa a 23-a) : Crossing — 

FC Liege 0—0; Șt. Trond — Diest 4—11 
FC MaUr.es — Anderleeht 2—3 ; Union 
St. Gulcrje — Lierse 2—0; Standard 
Liege — Waregem 3—0; Beveren — Ra
cing White 2—2; FC Bruges _ Antwerp 
1—1; Deerschat — Cercle Bruges 1—0. 
Ctasament : 1. FC Bruges — 44 p; 2. 
.Anderleeht — 43 p; 3. Standard Liege — 
41 p.

AUSTRIA (etapa a 21-a): Sturm Duri- 
sot — Wacker Innsbruck 2—2; Austria 
Salzburg — Rapid Vlena 1—1; A.s K. 
Unz — Austria Vlena 0—0 ; Ad
mira Wacker — A. K. Graz 1—1; Sim
mering — Voest Linz 1—3; FC Vienna 
— Blschofthofen 4—1; Wiener Sport 
Club — Alpine Donawitz 1—0. Clasament: 
1. Voest Linz — 28 p (un joe mai [ru
tin) ; 2. Wacker Innsbruck — 27 p; 3. 
Austria Vlena — 27 p.

SPORTIVII ȘCOLARI PE MARILE STADIOANE
(Urmare din pag. I)

ții, bineînțeles, marcajul regulamen
tar.

— Facem și noi ce putem — 
ne spune inimoasa profesoară de 
educație fizică Rodica Predițeanu. 
în orice caz — continuă profesoara 
— să știți că elevii noștri știu să 
joace volei, știu să arunce la coș 
și cunosc handbalul.

— Dar atletismul ?
— Niel neglijăm. Stadionul Pro

gresul este la doi pași de noi. Luni 
după-amiază sîntem cei mai cre
dincioși vizitatori ai bazei. Dar 
ne mai facem loc și în alte zile. La 
Progresul nu ni s-a refuzat vreo
dată accesul.

— Dar în altă parte ?
— N-am încercat, dar cred că am 

fi primiți cu dragă inimă chiar și 
pe Republicii.

(Anul trecut, elevii de Ia 124, au 
ocupat locul I, pe sector, Ia cam
pionatul de tetratlon al școlilor ge
nerale).

CURTEA A FOST ASFALTATA, 
DAR...

Școala generală nr. 122, de pe 
str. Antim, ocupă o clădire nouă, 
frumoasă și o curte cit... toate zi

lele. „De curînd, această curte a 
fost astfaltată, iar datorită spațiu
lui larg pe care-1 avem — ne spu
ne profesoara Emilia Negulescu — 
aici vom putea marca terenuri de 
baschet, de volei, de handbal și 
chiar un teren de fotbal redus". 
„Singurul nostru regret — inter
vine în discuție profesoara Rita 
Dvorjac — este acela că atunci 
cînd s-a asfaltat curtea nu s-a ți
nut seama de caracteristicile unor 
instalații și astfel, în prezent, nu 
ne mai putem folosi de sectoarele 
de sărituri. Prin asfaltare, pistele 
de elan au fost scurtate, devenind 
astfel impracticabile. Va trebui 
spart asfaltul. Deci, noi cheltuieli. 
Noroc ca pentru atletism avem ac
ces pe Progresul. în fiecare marți 
și joi dimineața, între orele 8—10, 
elevii noștri pot fi întîlniți pe pis
ta de alergări și la sectoarele de 
sărituri și aruncări unde antreno
rii clubului ne acordă, benevol, a- 
sistență tehnică..

DE CE PE STRADĂ ?

Liceul Ion Neculce se bucură de 
un binemeritat renume, chiar și 
din punctul de vedere al sportului.

La „Neculie" se joacă baschet, 
volei, handbal și chiar și fotbal, 
în curtea liceului, complet bitu'mi-

nizată, pot fi văzute terenuri co
respunzătoare, îngrijit și regula
mentar marcate. In plus, la .,Necul
ce" se învață arta conducerii auto
mobilelor, se fac întreceri de kar- 
turi (o excepție plăcută printre li
ceele bucureștene, pentru care fe
licităm cu căldură direcțiunea ca și 
pe toți susținătorii acestei acțiuni) 
și tot aici am constatat și unele 
preocupări atletice. în curtea liceu
lui există un sector pentru sărituri, 
iar pe strada Vlădoianu (pe o la
tură a liceului) un sector pentru... 
alergări. De ce se aleargă pe stra
dă (adevărat, puțin circulată) și nu 
pe pista vreunui stadion ? La a- 
ceastă întrebare, răspunsul primit 
nu a avut dărui să ne satisfacă. 
Stadioanele Tineretului și Giulești 
nu sînt prea departe de liceu, iar 
în programa de învățămjnt se pot 
găsi „ferestre" care să permită de
plasarea elevilor pe unul din cele 
două stadioane amintite. Aceasta, 
bineînțeles, dacă ar exista ceva 
mai mult interes față de atletism, 
din partea profesorilor de educație 
fizică ai liceului.

ALE CAPITALEI
PREOCUPĂRI MAJORE PENTRU 

ATLETISM

Sportivii liceului Dr. Petru Groza 
se mîndresc cu faptuj că la con
cursul de pentatlon din luna martie 
au reușit să reprezinte sectorul cu 
echipe complete de băieți și fete, 
pregătite în exclusivitate în cadrul 
școlii. Este, adevărat, meritul ele
vilor, dar nu mai puțin și al pro
fesorului lor Ion Grumeza, un 
mare îndrăgostit de atletism. La
„Dr. Petru Groza", baza materială 
pentru sport este una dintre cele 
mai bune de care dispun liceele 
din Capitală și totuși Grumeza mer
ge cu băieții și fetele lui, cu regu
laritate, la „Tineretului" unde 
atleții liceului se simt ca Ia ei a- 
casă. Succesele atletice ale acestor 
elevi nu vor mai trebui deci să 
surprindă pe nimeni.

★
După cum ați putut aprecia, rai

dul nostru anchetă s-a soldat, în 
general, cu constatări îmbucură
toare. Puținele deficiențe întîlnite 
pot fi lesne remediate (și sîntem 
convinși că așa se va întîmpla) cu 
un plus de interes din partea pro
fesorilor de educație fizică față de 
sarcinile ce le revin.

INTERS’AZIONALE MI- 
LAS'O a abandonat cursa 
pentru Ltlu-. Bordoni, 
Manela. Bontnsegna, Be
am ți J air (de la stingă 
la dreapta) n-au rezistat 

pe ambele fronturi.

IN TURNEUL U.E.F.A.

ROMÂNIA ÎN ACEEAȘI GRUPĂ 
CU SPANIA, ITALIA ȘI MALTA

Faza finală a tradiționalei com
petiții de fotbal „Turneul U E.F.A" 
(rezervată echipelor de juniori) 
se va desfășura în acest an Intre 
13 și 22 mai in Spania. Cele 16 
formații finaliste au fost reparti
zate in patre grupe preliminare. 
Selecționata României va juca in 
grupa D alături de echipele Spa
niei, Italiei și Maltei. Iată com
ponența celorlalte grape: grupa A:

Franța, Olanda, Norvegia. Polonia; 
Grupa B: R.F. a Germaniei, Sco
ția. Ungaria, UTLS.S. Grupa C: 
Belgia, Anglia. Irlanda, Iugoslavia.

Echipele clasate pe primul loc 
In cele patru grupe își vor disputa 
semifinalele la 20 mai, la Valen
cia. Finala turneului se va desfă
șura In ziua de 22 mai la Barce
lona.

ȘTIRI, REZULTATE
• Pe stadionul .Hampden Park* 

din Glasgow s-a disputat rejuca- 
rea semifinalei „Cupei Scoției'*, 
intre echipele Glasgow Rangers și 
Hibernian. Partida, s-a încheiat cu 
scorul de 2—0 in favoarea fotbaliș
tilor de la Hibernian. învingătorii 
vor întilnj în finala competiției, 
programată la 6 mai, cunoscuta 
echipă Celtic Glasgow.

• lntr-un meci restantă din ca
drul campionatului englez Chel
sea a învins pe teren propriu cu 
scorul de 2—0 pe Stoke City.

• La Accra. In cadrul prelimi
nariilor turneului olimpic, s-au în- 
tîlnit selecționatele Togo și Gha-

net Partida s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate: 1—1 (1—0).

• într-un meci restanță contînd 
pentru etapa a 3-a a campionatu
lui unional echipa S.K. Rostov pe 
Don a terminat la egalitate: 1—1 
pe teren propriu cu formația Lo
komotiv Moscova.

• în cadrul turneului interna
țional de juniori de la Lisabona, 
echipa Ajax Amsterdam a între
cut cu scorul de 1—0 formația 
Vitoria Se tubal. Alte rezultate: 
Benfica Lisabona — Cagliari 2—0; 
Rangers — F.C. Porto 5—2; Aca
demica Coimbra — Steaua Roșie 
Belgrad 2—2.

CITIȚI AZI ÎN REVISTA

FOiTBAL
• PREZENTAREA MECIULUI 

UNGARIA — ROMÂNIA DE SÎM- 
BÂTA, DE LA BUDAPESTA :

— Un comentariu asupra ra
portului de forțe actual

— lin reportaj în mijlocul „tri
colorilor" noștri

— Corespondență de la Bu
dapesta, după definitivarea lo
tului ungar

—_ Din palmaresul meciurilor 
româno-ungare

— Date asupra jucătorilor 
din cele două loturi

• La rubrica „INTERVIUL 
SAPTAMÎNM", de vorbă cu COR
NEL DINU

• Interesante reveniri asupra 
etapei a XXII-a a Diviziei A

• Reportaje asupra activității 
loturilor olimpic , studențesc și 
de juniori ale țării noastre

e Interviu cu una din marile 
vedete ale fotbalului internațio
nal, olandezul CRUYFF

_ ® Prezentarea sferturilor de 
finale ale Campionatului euro
pean interțări

o Numeroase ftiri, reportaje, 
clasamente din fotbalul inter
național

SUCCESUL BILETELOR FRACTIONATE
Tragere de tragere, se înregis

trează noi și valoroase premii rea
lizate pe b lete fractionate, o for
mă de participare extrem de sim
plă și avantajoasă.

Performerii ultimei omologări sînt 
participanții: Alexandru Gheor-
ghe din Slatina, Kantor Maria 
din Brașov și Ivaniuc Vasile din 
Satu-Mare care, la tragerea Pro- 
noexpres din 19 aprilie a.c. au rea
lizat fiecare cite un premiu ma
xim în valoare de 100.000 lei pe 
variante jucate 10*«.

Acest fapt demonstrează încă 
odată marile avantaje ale partici
pării pe acea tă formă de joc

• Tragerea Pronoexpres de as

tăzi va fi televizată direct din 
Studioul de Televiziune cu începe
re de la ora 19.10.

• Concursul special Pronosport 
din 16 aprilie a.c. s-a bucurat de 
un frumos succes în rîndul parti- 
cipanților.

Deși soldat cu mari surprize 
prin înfrângerile suferite pe teren 
propriu de către unele echipe date 
ca favorite, totuși — chiar și în 
aceste condiții — a fost înregistra
tă o variantă cu 13 rezultate exac
te acoperită 10%. Este vorba de 
participantul Gheorghe Vasiliu din 
Ploiești care a obținut la catego
ria 1 (13 rezultate) 100.000 lei pre
cum și o suită de premii Ia cate

goriile 2 și 3. în total suma cîști- 
gată se ridică, la 127.000 lei.

PRONOSPORT
CIȘTIGURILE CONCURSULUI NR. 

17 DIN 23 APRILIE 197Z
CATEGORIA [ : (13 rezultate) 1

variantă 10% a 100 000 lei.
CATEGORIA a H-a : (12 rezultate) 

14,25 variante a 8 407 lei.
CATEGORIA a IlI-a : (11 rezulta

te) 224,60 variante a 800 lei.
Report categoria I : 122,518 ’e'
Ciștigul de 100 000 lei jucat 

de la categoria I a fost obpnut de 
TJOBRE ȘTEFAN din Mangalia.

Rubrică redactată de 
LOTO PRONOSPORT

MaUr.es


CAMPIONATELE EUROPENE DE LUPTE LIBERE

P. COMAN SI E. BUTU AU INTRAT IN TURUL TREI7
FĂRĂ NICI UN PUNCT DE PENALIZARE

E. PANAITE Șl ȘT.
telex, de la

STÎNGU, ÎNVINGĂTORI IN PRIMELE MECIURI

SURPRIZE
ÎN TURNEUL1

DE TENIS 
DE LA ROMA.

KATOWICE, 25 (prin 
Trimisul nostru specia*).

Luni seara, în marea sală a spor
turilor din localitate a avut loc cea 
de a doua gală a campionatelor eu
ropene de lupte libere.

Un frumos succes a repurtat Petre 
Coman (cat. pană), în meciul cu 
italianul A. Vallorani. Luptătorul 
nostru a declanșat atac după atac, 
determinîndu-și adversarul să intre 
într-o apărare disperată și astfel a- 
cesta a primit un prim avertisment- 
în continuare , Coman a fost sfătuit 
să lupte prudent, atacînd doar cu 
procedee tehnice mai puțin riscante șî 
să forțeze, în schimb, descalificarea 
adversarului. Și, într-adevăr în min. 
7,19 Vallorani a primit cel de al

ENACHE PANAITE

Tlliillhil

descali-treilea avertisment, fiind 
ficat.

în continuare, și-au făcut 
la o ediție a campionatelor 
ne Ion Dumitru (Semimijlocie) 
Stei ian Morcov (mijlocie). ! . 
mare lor neșansă, ej au întîlnit pe 
principalii pretendenți la titlurile 
continentale: V. Iliev (Bulgaria) și, 
respectiv, Ghenadj Stakov (Uniunea 
Sovietică), cîștigător al medaliei de 
aur la campionatele mondiale din 
1970. Cu toate acestea, tinerii noștri 
luptători și-au apărat șansele cu 
mult curaj, dar lipsa experienței 
competiționale și mai ales valoa
rea adversarilor au constituit ob
stacole peste care nu au putut să 
treacă. Astfel, Dumitru în cea de-a 
doua repriză nu a putut evita un 
atac fulgerător al luptătorului bul
gar și a fost învins prin tuș (min. 
4,56). Morcov a rezistat și el pînă 
în repriza a doua numeroaselor a- 
salturi ale reputatului luptător so
vietic, dar în min. 4,39 a primit cel 
de al treilea avertisment și a pără
sit salteaua de concurs

Semigreul Enache Panaite avea 
șanse reduse în meciul său cu A. 
Hecher (R. D Germană), un luptă
tor pe cît de masiv, pe atît de ager, 
spre deosebire de Panaite al cărui 
stil de luptă este mult mai lent. 
Meciul, însă, a fost echilibrat pînă 
în ultima sa parte, cînd Panaite a 
reușit să-și fixeze adversarul în 
parter și să obțină un avantaj de

debutul 
europe-

) Și
Spre

un punct. Văzîndu-se condus, He- 
cher s-a aruncat la picioarele lui 
Panaite, dar acesta l-a contrat, mă- 
rindu-și avantajul cu alte două 
puncte- Cînd mai era un minut din 
această partidă, lupta a devenit 
dramatică, Hecher atacînd din toa
te pozițiile pentru a schimba soar
ta partidei. Spre ‘meritul său însă, 
Panainte a luptat atent, realizînd 
chiar o nouă fixare și la gongul fi
nal rezultatul de pe tabela de punc
taj a fost favorabil luptătorului 
nostru: 6—3. Deci, victorie la puncte.

Ultima confruntare de luni noap
tea a susținut-o greu] Ștefan Stîngu 
cu elvețianul H. Neuhaus. In secun
da 36-a, masivul Stîngu și-a dus 
adversarul în parter și acolo 1 a 
țintuit cu umerii pe saltea, arbitri
lor revenindu-le doar misiunea de a 
consemna tușul.

Iată acum și citeva amănunte de 
la confruntările pe care le-au sus
ținut luptătorii noștrj în cea de a 
doua zi (turul II) a campionatelor 
europene. Ion Arapu (sem:muscă) 
s-a răzbunat după eșecul din pri
mul său meci, surclasîndu-1 pe sue
dezul Gradian. La sfîrșitul primei 
reprize, Arapu conducea, cu catego
ricul scor de 13—0. iar după un mi
nut de la reluarea luptei în repri
za secundă, și-a fixat adversarul 
cu umerii pe saltea.

Un nou succes a realizat tinărul 
nostru debutant Emil Butu (muscă) 
care l-a învins înainte de limită pe 
luptătorul grec O. Trandafilidis. 
Avînd în față un necunoscut, Tran
dafilidis a vrut să încheie rapid cu 
Butu. Numai că Butu, tot atît de 
rapid, l-a contrat obligîndu-1 chiar 
să treacă prin pod, din care lup
tătorul grec a scăpat numai pentru 
că Butu nu a insistat suficient. în 
repriza secundă însă, cînd tinărul 
nostru luptător avea deja un avan
taj categoric (11—1), meciul a luat 
sfirșit cu un tuș imparabil, finali
zat de Butu (min. 5,39)... 
Butu a intrat în turul trei 
un punct de penalizare

Nicolae Dumitru (cocoș) 
bilitat și el întrucîtva după insuc
cesul din meciul inaugural, obținind 
în cel de al doilea victoria la puncte 
în fața lui A. Melorn (R. D. Germa
nă), la capătul unui meci extrem 
de disputat și echilibrat pînă în 
ultimul minut, cînd Dumitru a reu
șit să obțină un punct cu care a și 
cîștigat partida.

PETRE COMAN
Tot cu o victorie înainte de limi

tă a încheiat și cea de a doua sa 
partidă Petre Coman. in confrunta
rea cu cipriotul Y. Azi. In min. 13 
Coman a prins adversarul cu o 
cheie la picior și l-a fixat cu ume
rii pe saltea. Petre Poalelungi a ter
minat la egalitate cu H. Schroder 
(R. D. Germană).

In gala de seară, luptătorii noș
tri au intrat din nou in concurs. 
Pînă la închiderea ediției ei au 
înregistrat. în ordinea în care au 
evoluat, următoarele rezultate j L 
Ambruș (cat. ușoară) p. tuș min. 
4 Y 
b. t. 
nia).
(R.D G.)_ Șt Stîngu b.l 
Maroti (Ungaria) I.
W. Kudelski (Polonia). Em. Butu 
b.t. min. 8 H. Darlev (Iugoslavia). 
N.
(Austria), P. Coman b.t
R. Karlsson (Suedia). E.
a avut tur liber.

In urma rezultatelor de 
cum reprezentanți) noștri,
-cepția lui Șt Morcov, s-au califi
cat pentru tururile următoare.

Costin CHIRIAC

Uzun (Turcia). I. Dumitru 
min. 1.3 O. Markales (Spa- 
ȘL Morcov p.p. H. Gerche

. min 1 J. 
Arapu b.p:

LA BALCANIADA DE TIR DE LA ATENA

TINT ASII ROMÂNI AU ClSTIGAT
7 7

A

7

Așadar 
fără nici

s-a rea-

AL 36-lea CONGRES
, AL A.I.P.S

'î

(Agerpres. — La Flo-
început lucrările celui

ROMA 25 
rența au 
de-al 36-lea Congres al Asociației 
internaționale a 
(A IPS). La lucrări 
delegații, printre 
nia. Lucrările sînt 
ședințele A IPS,
(Franța).

presei sportive 
participă 63 de 
care și Româ- 
conduse de pre- 
Felix Levitan

PE SCARA
(Urmare din pag I)

dintre selecția prin întrecere sau 
prin alegerea tehnicienilor — nu 
și-a avut locul, de data aceasta, 
rezultatele turneului confirmînd 
limpede cele anticipate înain
tea disputării lui. Nu vrem să 
spunem prin aceasta, însă, că între
cerile de selecție au fost de prisos. 
Dimpotrivă, în afara desemnării ce
lor doi titulari pentru echipa con
dusă de prof. Ștefan Georgescu, 
ele ne-au relevat o serie întreagă 
de amănunte prețioase pe scara va
lorilor existente în tenisul nostru, 
la început de sezon.

Firește, Petre Mărmureanu rămî- 
ne superior — încă suficient de 
distanțat — față de toți cei care 
aspiră la locuri fruntașe. Am spu
ne chiar că el se află într-un ma
ximum de formă încă neîntîlnit. 
Alegerea unei noi rachete, metali
ce, s-a dovedit bună, ea adăugind 
jocului său o mai mare incisivitate 
și — pare poate surprinzător — 
chiar mai multă precizie în execu
ții. Ca și în trecut, sau și mai 
Mărmureanu este apt de a 
oricînd în formația de luptă 
prezentativei.

Ai patrulea Davis-cupman, 
Ovici, pășește pentru prima oară în 
rîndul echipierilor tricolori. Este, 
desigur, consacrarea unui jucător 
care de mai multă vreme țintește

mult. 
intra 

a re-

Toma

Dumitru b.p. (20—O) S. Hack
min. 2.1
Panaite

pînă a-
cu ex-

ATENA, 25 (prin telefon). In cea 
de a treia zi a Balcaniadei de tir, 
sportivii români au cucerit noi me
dalii de aur la întrecerile pe echipe—• 
fetele la armă standard 3x20 focuri, 
iar băieții la armă liberă calibru 
redus 3x40 focuri și armă standard 
3x20 focuri. La întrecerile indivi
duale cele mai bune locuri le-au o- 
cupat Mariana Feodot si Ștefan Ca
ban, medalii de argint la armă stan
dard. în celelalte probe, armă liberă 
calibru redus 3x40 f. și pistol liber, 
la individual, trăgătorii români s-au 
clasat pe locuri madeste.

După trei zile de întreceri, în cla
samentul pe medalii primul loc este 
ocupat de români, care au cucerit 
7 medalii de aur, 5 de argint și 3 de 
bronz. Pe locurile următoare se află 
Bulgaria (2—2—4) și Grecia (2—1—1)

REZULTATE: armă standard 3x20

f.
2.
3.

ternei : 1. Belova (Bulgaria) 567 p. 
Mariana Feodot (România) 562 p, 
Herold (Iugoslavia) 558 p, 4. Edda

Baia (R) 555 p, 5. Majik 
Ioana Soare (R) 545 p, 7.
(R) 545 p. Pe echipe : 
1662 p, 2. Iugoslavia 1644 
ria 1631 p. 
bărbați : 1.
Caban (R) 569 p, 3. Milutinovici (I) 
568 p. 4 N. Rotaru (R) 566 p, 5. Pej- 
cev (I) 566 p, 6. I. Olărescu (R) 566 p, 
7. P. Șandor (R) 563 p... 13. Gh. Va- 
silescu (R) 560 p. Pe echipe : 1. Ro
mânia 2258 p, 2. Iugoslavia 2253 p, 3. 
Bulgaria 2243 p. Armă liberă calibru 
redus 3x40 f.: 1. Miliutinovici (I) 1148 p, 
2. Simionov (B) 1146 p, 3. Pejcev (1) 
1146 p, 4. Șt. Caban 1145 p, 5. N. 
Rotaru 1144 p, 6. Gh. Vasilescu 1143 
p, 7. P. Șandor 1135 p, 8. I. Olărescu 
1134 p. Pe echipe : 1. România 4558 p,

(I) 551 p, 6. 
Ana Goreti

1. România 
_ p, 3. Bulga-

Armă standard 3x20 f. 
Vergoy (B) 570 p, 2. Șt.

2. Iugoslavia 4555 p, 3. Bulgaria 4520 
p. Pistol liber 60 f. : 1. Denev (B) 
563 p, 2. Kotronin (Grecia) 559 p, 3. 
Bajic (I) 559 p... 6. D. Iuga (R) 553 
p. Ceilalți pistolari români au punc
tat : M. Teodor 540, G.
și I. Pieptea 535.

întrecerile balcanice 
miercuri.

Camp:onatele internaționale de 
tenis a/e Italiei au continuat ieri 
la Roma și au fost punctate de 
citeva surprize care au mărit in
teresul în jurul competiției. De 
pildă, italianul Barazzutti l-a în
trecut pe cunoscutul Levis Hoad 
cu 7—5, 5—7. 6—4, iar compatrio
tul său Bertolucci l-a învins pe 
spaniolul Gimeno cu 7—6, 7—5.

Ilie Năstase l-a depășit ușor, 
în două seturi, pe campionul Gre
ciei, Kalogeropoulos : 6—2. 6—4. 
Alte rezultate î Kodes — Hrebec 
(Ceh.) 6—0. 6—3, Merlo (Italia) —

Maghiar 538

Battrick 6—2. 6—3, Smith —
Bengtsson 6—3, 6—4, Pinto Bravo
— Vilas 6—2. 6—0, Connors —
Menulla 6—4, 6—0, Barthes —
Pietrangeli 6—2. 6—2.

In turneul de floretă de la Minsk

SELECȚIONATA ROMANA-LOCUL IV
Cu o formație din care lipsesc 

majoritatea flocetisteior fruntașe, 
reprezentativa noastră a obținut 
rezultate bune la turneul de la 
Minsk. Iată-le: România — Austria 
10—6 (Vicol 3. Priscomită 3. Vă
duva 2. Bartoș 2\ România — Ce
hoslovacia 9—7 (Vicol 3. Văduva 
3 Bartoș 3). România — R.S.F.S. 
Rusă 9—4 (Văduva 3. Vicol 2. Bar
toș 2, Priscorniță 2). România — 
R.S.S. Bielorusă 3—9 (Vroi 2 Vă
duva 1). In acest ultim meci, și 
Vicol și Văduva au dispus de ex- 
campioana mondială Belova. De 
reținut, de asemenea că echipa 
R.S.F5. Ruse întrecuse cu 9—3

la 
el 

„ , -____  ______ __ ______ ____ ilurj : 372.5 kg Per
formantă pe care speră să o amelioreze desigur la apropiatele C E de 

haltere pe care Constanța le va găzdui între 13—21 mai.
Foto : M.T.L

lată-l
142.5 kg la 
a reușit un

pe halterofilul maghiar Imre Foldi intr-o încercare 
aruncat. în, cadrul aceluiași concurs, la Budapesta, 
rezultat excelent la totalul celor trei

9

TENISULUI?
acest obiectiv. Fostul mureșean 
a marcat o creștere valorică simți
toare începînd cu precedentul se
zon, confirmată în activitatea de 
sală, din cursul iernii, ca și prin 
rezultatele obținute în aer liber, 
peste hotare și în țară. L-am dori 
pe Ovici, totuși, mai concentrat Ia 
jocurile importante și totodată mai 
puțin nervos. Poate că rodajul în 
mari competiții i-ar putea aduce a‘- 
cest retuș în comportare, absolut 
necesar.

Dintre ceilalți concurenți, o apre
ciere deosebită merită tînărul Vio
rel Sotiriu, al treilea clasat, un ta
lent în plină ascensiune. Jucînd 
dezinvolt, cu mult aplomb, el ne-a 
oferit și cele mai frumoase partide 
(4 victorii) ale întregului 
Sotiriu 
rezervă 
tăm de 
care și 
„Cupa Davis“ 
singur pas.

Au „căzut" 
cători. Dintre 
re poate fi socotită evoluția lui Ion 
Sântei și cea a lui Viorel Marcu, 
altădată mult mai greu de trecut. 
Amindoi n-au reușit decît cîte două 
victorii Ia limită. De asemenea. S. 
Mureșan, S. Dron sau tînărul D. 
Hărădău pot aspira la mai mult. 
Viitoarele concursuri la acordă un 
prilej de revanșă.

Turneu, 
este, incontestabil, prima 
a reprezentativei și aștep- 
la el rezultatele mari pe 
le dorește, desigur. Pînă la 

îl mai desparte un

la examen cinci ju- 
aceștia, suprinzătoa-

ÎNTRECERILE PATINATORILOR
LA MIERCUREA C1UC
fixate datele de desfă- 
finalelor campionatului 
de patinaj artistic, pe

Au fost
șurare a 
republican 
anul în curs. întrecerile vor avea

noul Pa- 
de 29 și 
este pro

loc la Miercurea Ciuc. în 
lat de gheață. în zilele 
30 aprilie. Pentru 1 mai 
gramată o demonstrație a patina
torilor participanți la competiție.

formația Franței. înaintea meciului 
cu selecționata noastră.

In urma acestor rezultate, flo- 
retistele noastre s-au calificat în 
grupa pentru primele patru locuri 
alături de echipele R.S.S. Bieloruse 
I. Poloniei si Moscovei. In grupa 
pentru locurile 5—8 s-au calificat 
R.S.S. Bielorusă II. Franța. Unga
ria si R.SF.S. Rusă.

In primul meci al episodului fi
nal, florestistele noastre au întîl- 
nit prima echipă a R.S.S Bieloruse 
care a cîștigat 
Văduva 1). In 
re. selecționata 
reprezentativei 
(Vicol 2. Bartoș 
pind locul 
nai. La ora 
lefonice, în 
1—2. R.S.S. 
cu 3-7-I in

cu 9—3 (Vicol 2. 
următoarea întîlni- 

noastră a cedat 
Poloniei cu 5—9 
2. Văduva 1). ocu- 
in clasamentul fi- 

convorbirii noastre te- 
meciul pentru locurile 
Bielorusă Ă conducea 

fata echipei Moscovei.

IV

se încheie

PRO

FRANTISEK POSPISIL
Are 28 de ani, 

1,81 m ‘i 87 kg. 
Face parte din clu
bul S.O.N P. Klad- 
no și este de me
serie tehnician au
to. Practică acest 
sport de la vîrsta 
de 11 ani și a de
butat în echipa na
țională la vîtsta 
de 22 de ani

A particioat pînă 
în prezent la 6 
campionate mon
diale și două edi- 

l ții ale J. O, sus- 
ținînd sub culori
le reprezentativei 
Cehoslovaciei 134 
de meciuri interna
ționale, in cadrul 
cărora a înscris 
goluri.

Este căsătorit, 
| re doi copii 
i este un mare pasi- 
! o.aat al fotbalului, 
i jucind ,în timpul 11- 
i ber într-o formație 
I districtuală.

»» CUPA LIGII EUROPENE"
LA TENIS DE MASĂ

LOXDBA 23 (Agerpres). — Select.a- 
nateie Anglie s- Cngar.e s-au Inthnit 
la Sostbead (Anglia' Snr-un med con- 

pentru -Cua» ligH europene" la te
nis de mas! victoria a revenit gazdelor 
cu 5—4. Dintre Jucător!! etalez! s-i 
dentia: ta mod special E___ —
care t-a tartns ej 2—1 (15—îl. 
îl—14). sl respectiv 1—9 (îl_ 14.
Pe cunoscute sportiv! maghiari 
Borzset $! Istvan Jonyer.

Alte rezultate : Taylor — Bdrzsei 0—2 
(17—îl. 15—îl): Neale. Karenza Mat
hews — Jonyer. Judith Maaos 1—2 (17— 
îl. îl—16. 14—21); JJlț Hammerslev — 
Beatrix Kishazl 2—1 (7—îl. 21—17, 21—12).

ngiez! S-a esri- 
Dennls Ksaie. 

îl—15. 
21—17) 
janos

Unul dintre jucătorii care au 
avut o contribuție de bază la re
centul succes al echipei ceho
slovace în ultimul campionat 
mondial de hochei a fost Fran
tisek PosjJisil, căpitanul forma
ției. El a alcătuit, împreună cu 
fundașul luj Z.K.L. Brno, Ol- 
drjich Machac, cea mai puterni
că linie defensivă a campionilor 
lumii, și poate chiar a întregu
lui turneu desfășurat la Praga

Excelent tehnician, foarte ra
pid și curajos în intervenții. Pos
pisil este omul care declanșează
— atunci cînd se află pe gheață
— majoritatea contraatacurilor 
echipei, pasele sale prompte pu- 
nînd cu regularitate în poziții 
excelente linia ofensivă (de obi
cei cea a fraților Holik). Una 
din acestea -c vă mai amintiți 
probabil ultimul meci Ceho-

slovacia—U.RSS. — s-a dovedit 
hotărîtoare în obținerea succe
sului. La scorul de 2—1. în re
priza secundă, el l-a văzut exce
lent plasat pe Jaroslav Holik, iar 
acesta, după o cursă de cîțiva 
metri a majorat avantajul la 
3—1. Avantaj care s-a dovedit 
decisiv. Pospisil este, în același 
timp, și un exemplu de dăruire 
tqțală în joc, pentnru că nu de 
puține ori. mai ales în situațiile 
de inferioritate 'numerică a e- 
chipei sale, el poate fi văzut 
plonjînd temerar în zona din 
fata porții sale, oprind cu corpul 
cîte un puc șutat năpraznic de 
atacanții adverși.

Pentru Frantisek Pospisil, la 
actuala ediție a „mondialelor" 
de hochei, a bătut ceasul depli
nei consacrări.

Turneul preolimpic masculin de volei

ROMANIA ÎN GRUPA C, ALÂTURI
X.

DE ITALIA, SPANIA ȘI GRECIA
PARIS 25 (Agerpres). — La 

federației franceze de volei di 
ris a avut Ioc tragerea la sorți pen
tru stabilirea grupelor turneului p:e- 
olimpic masculin de volei. Selecțio
nata României a fost repartizată în 
grupa C, alături de echip.’le italiei.

sediul 
lin Pa

TRAGEREA U SORII A JUDECĂTORILOR LA BOX!
99 Sistemul va fi pentru prima oară experimentat

la București"
7

Roman Lisowski este probabil — 
mai ales după campionatele europe
ne de la Madrid — ce) mai contro
versat nume în universul boxului 
amator. „L’Equipe", „Corriere dello 
Sport" sau „Sovietski Sport" l-au 
pomenit în felurite împrejurări In
teresul pe care-1 manifestă presa 
pentru dînsul nu are legătură cu 
funcția de președinte al Federației 
poloneze de box, pe care a deținu
t-o 17 ani. cj în primul rînd cu ti
tlul, greu de purtat, de președinte 
al Comisiei de arbitri-judecători a 
federației internaționale (A.I.B.A.). 
R. Lisowski hotărăște, în esență, la 
marile competiții mondiale sau 
continentale, pe arbitrii din ring și 
pe judecătorii de la mese, ținînd 
astfel implicit soarta boxerilor în 
mîinile sale. Sub influenta sa se 
află desigur mulți oficiali din lu
mea pugilism ului. Toate acestea nu 
vor să fie un feproș. ci o constata
re. La urma urmei, să recunoaștem 
că funcția sa de împărțițor de drep
tate nu este deloc de invidiat. în
tr-un sport atît de supus arbitra 
rului.

în cursul scurtei sale treceri re
cente prin București, am ținut să-i 
ascultăm părerile, chiar dacă ele 
sînt exprimate uneori mai echivoc.

_  într-un sport cum este boxul 
_ zice Roman Lisowski — lipsit 
de elemente ferme de măsurătoare 
a performanței, misiunea arbitrilor 
devine foarte grea Dacă de pilda 
în tribune se află 10.000 de spec
tatori, iar în jurul ringului 5 arbi
tri atunci de fapt avem 10.00a ju
decători 1 Și-apoi: loviturile puter
nice, distrugătoare, le vede toată 
lumea. în schimb, loviturile regu
lamentare, normale și eficace, nu 
le vede nimeni 1 Boxul fiind pentru

declară Roman Lisowski

Spaniei 
avea 
celorlalte grupe :__ ... __ ____
Iran, Canada și o echipă europeană 
care urmează să fie stabilită (jocu
rile se vor disputa la Montpellier); 
grupa B: Polonia, S.U.A., Uruguay, 
Finlanda (meciurile vor avea loc la 
Perpignan) ; grupa D : Belgia, Olan
da, Maroc și o echipă din Asia, care 
urmează să fie stabilită ținti'.nirile 
se vor disputa la Montpellier). Me
ciurile acestor grupe precum și cele 
din turneul final vor avea loc intre 
4 și 11 august.

Primele două clasare din turneul 
preolimpic se vor califica pentru Jo
curile Olimpice de la Miinchen.

și Greciei. Intîlnirile vor 
Ioc la Nisa. Iată componența 

grupa A : Franța,

spectatori un 
după 3 runde 
duce aminte decît de loviturile tari. 
Iar la sfîrșitul meciului, 5000 de 
spectatori vor prefera pe un boxer, 
iar alți 5000 pe celălalt (n n. Ro
man Lisowski uită să ne spună, 
concomitent, că e suficient. în 
schimb, ca 3 perechi de ochi să-l 
vadă numai pe un boxer, pentru 
ca aceia să devină campion euro
pean, chiar dacă adversarul său a 
fost mai merituos!). Tată cum su
biectivismul poate stăpini un sport. 
In definitiv. ș> arbitrul — deși spe
cialist — este om, deci supus emo
tivității. Tocmai de aceea se fixea
ză 5 judecători la fiecare meci, 
pentru ca să existe garanția unui 
rezultat conform cu realitatea.

— Cum apreciați ideea de a tra
ge la sorți arbitrii înaintea fiecărui 
meci. în loc să fie numiți, evitin- 
du-se astfel suspiciunile ?

— Sistemul va fi pentru prima 
oară experimentat Ia București, cu 
prilejul campionatelor europene de 
tineret. Sistemul are și dezavanta
je : pot ajunge în jurul ringului 5 
judecători de valoare variată sau 
poate chiar slabi cu toții. Oricum, 
dacă testul de la București va fi 
reușit, vom folosi sistemul^ și a 
Jocurile Olimpice de la Munc.-.en ! 
Pentru a susține sistemul, arbitru 
internaționali vor fj unpărțiți în 
două clase ) arbitri continentali 
(toți cei ce posedă actualmente ecu
sonul ALBA) și arbitri AIBA (sau 
universali; clasă în care se poate 
promova după doi ani. pe baza 
unor examene). Federației române 1 
s-au rezervat încă 5 locuri în rin
ei urile arbitrilor continentali. Noi 
am prevăzut însă și posibilitatea 
retrogradărilor. în orice caz. toți

sport emoționant, 
lumea nu-și mai a-

în continuarea turneului pe care-1 Între
prinde în URSS selecționata olimpică 
masculină de baschet a SUA a jucat la 
Moscova cu reprezentativa țării gazdă. 
Baschetbaliștii sovietici au obținut vic
toria cu scorul de 100—83 (46—32). Din 
echipa învingătoare s-a remarcat cunos
cutul international Alian Zarmuhamedov, 
care a înscris 26 de puncte.
K
La Ankara au luat sfirșit întrecerile 
turneului de calificare pentru campiona
tul european de baschet (juniori), pro
gramat in luna iulie în Iugoslavia. In 
ultimul meci. al competiției, reprezenta
tiva Cehoslovaciei a întrecut cu scorul 
de 57—52 (28_29). formația Turciei. Pen
tru turneul final al campionatului euro
pean s-au calificat echipele 
ciei și .Turciei.

Ceh oslo va-

21,05 m LA GREUTATE

arbitrii AIBA vor fi reverificați o 
dată Ia 4 ani.

— Ce măsuri ați preconizat pen
tru interpretarea unitară a regula
mentului și evitarea discrepanțelor 
in sistemul de punctaj ?

— In țările în care, paralel cu 
boxul amator, există și box pro
fesionist. optica arbitrilor se defor
mează. ei se obișnuiesc cu alt stil 
de luptă și sînt deci tentați să acor
de mai multă importanță lovituri
lor dure, combativității, decît teh
nicii. scrime! pugilistice. cum
ea cunoscută în școala engleză. Iată 
de ce. încă înaintea Olimpiadei, am 
inițiat seminarij pentru toți arbi
tri: invitați Ia Munchen, pentru a 
încerca să-i obișnuim cu una Și a- 
ceeași măsură de judecată.

— Credeți că la Miinchen deci
ziile vor fi incontestabile ?

— Iar o luăm de la început ?... 
— ne amenință șăgalnic Roman Li
sowski, luîndu-și rămas bun.

In concursul internațional de atletism 
de la Lawrence (Kansas), recordmanul 
american Al Feuerbach a cîștigat proba 
de aruncarea greutății, cu rezultatul de 
21.05 m. tn cursa de trei mile victoria 
a revenit atletului marocan Larbi Ou- 
kada cronometrat cu timpul de 13:40,6. 
Pe locul doi s-a clasat americanul Frank 
Shorter _ 13:42. Danny Brabham și-a 
adjudecat victoria în proba de săritură 
ta lungime cu 7.80 m. iar Ed Moreland 
a ocupat primul loc ta' proba de arun
carea suliței, cu 77.42 m. Alte rezultate: 
săritura în înălțime: Barry Schur — 
2.16 m: 3 000 m obstacole: Don Tlmm — 
8:46.6; 120 yarzi garduri : Godfrey Mur
ray — 14 sec.

Finala turneului internațional 
tenis de la Tucson (Arizona)_ __ __
pută între iueătoarea franceză Frangoise 
Durr și campioana americană Billie Jean 
King. In semifinale. Franțoise Durr a 
învins-o cu 6—1, 7—6 pe Rosemary Ca
sals (SUA). iar Billie Jean King a dis
pus cu 6—2, 6—2, de Judy Dalton (Aus
tralia) .■
După disputarea a cinci etape, în Turul 
ciclist ai Tării Bascilor conduce spanio
lul Gonzales Linares, urmat de com- 
patrioțij săi Jesus Esperanza — la 8:37 
și Jesus Manzaneque — la 9:24.

Etapa a 5-a. desfășurată pe traseul Vi
toria — San Sebastian, a fost cîștigat ă 
de Domingo Perurena (Spania), crono
metrat pe distanța de 181 km cu timpul 
de 4h 49:48.■
Au luat sfirșit întrecerile turneului in
ternațional de tenis (rezervat jucătorilor 
profesioniști) de la Charlotte. In ultima 
finală disputată — cea a probei de 
dublu bărbat.l _ cuplul Tom Okker (O- 
landa) — Marty Riessen (SUA) a în
vins cu 6—4, 4—6. 7—6 perechea austra
liană John Newcombe — Tony Roche.

feminin de 
se va dis-

Echipa de rugby Epitok Budapesta și-a 
început turneul în Cehoslovacia jucind 
la Ostrava cu formația locală Banlk. 
Rugbyștij cehoslovaci au terminat în
vingători cu scorul de 14—11 (4—4).

La Rostov pe Don. în prezenta a peste 
5 000 de spectatori, s-a disputat intîlni- 
rea internațională de volei dintre repre
zentativele masculine ale urss șl Japo
niei. După un meci echilibrat, cu nume
roase faze spectaculoase, voleibaliștii so
vietici au obținut victoria cu scorul de 
3—2 (15—13, 16—14, 16—18. 6—15. 15—6).

o ultimele știri o ultimele rezultate o ultimele știrto
INGRID BECKER (R.F.G.) NU VA PARTICIPA LA J.O DE LA

MUNCHEN
era proba feminină de pentatlon. Este vorba 

de atleta vest-germană Ingrid Becker, 
campioană olimpică la Ciudad de Me
xico. Ingrid Becker, suferind de hernie 
de disc nu va putea fi prezentă să-șl 
apere titlul, cu toate îngrijirile pe care 
i le acordă medicii.

URUGUAYENI ÎN EUROPA

Victor BÂNCIULESCU

Printre atîtea nume de sportivi care 
se pregătesc și și-au anunțat deia par
ticiparea la Jocurile Olimpice de la 
Miinchen. iată și num,ele... unei mare 
absente, considerată pînă acum favorită 
principală pentru o medalie de aur la

TURNEUL FOTBALIȘTILOR
, . ^uP.a cum anunță agențiile de presă, la Montevideo au început pregătirile 

lotului național al Uruguayului în vederea turneului pe care-1 va efectua, cu începere 
de la 23 mai, în Europa. Delegația va număra 24 de jucători. Selecționata Urugua
yului va susține primul meci Ia Madrid, la 23 mai, în compania reprezentativei Spa
niei. Următoarele două partide vor fi disputate la 27 și 31 mai, adversară fiind — de 
fiecare dată — formația R. D. Germane.

In continuare. Uruguay va evolua la 3 iunie la Le Havre, la 6 iunie va întflni 
pe Anderlecht Bruxelles, la 9 iunie pe Feyenoord Rotterdam și își va încheia turneul 

la 14 iunie, cînd va juca la Oslo cu selecționata Norvegiei.
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